TOP KIDS
6ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 14 – JESUS ANDA SOBRE AS ÁGUAS
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Mas Jesus imediatamente lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo!” (Mateus 14:27)
2 – Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. (Salmos 56:3)
SEGUNDA-FEIRA
1. Depois que alimentou uma multidão, Jesus despediu o povo e foi sozinho para um monte orar.
Ele insistiu com os discípulos para que fossem adiante dele para o outro lado do mar, então eles
seguiram viagem. Já haviam passado por um sufoco neste mesmo mar, com Jesus dormindo no
barco, lembra? Siga as setas e descubra o nome deste mar.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. Os discípulos achavam que estariam atravessando sozinhos, sem Jesus. Complete os espaços
em branco na ordem certa e descubra a solução.

Jesus quer que você (1) ______________ nele. Ele (2) ____________ tudo que acontece com
você. Mesmo que você não o veja, Jesus está (3) __________________.
3. Deus quer que sigamos adiante confiando nele! Acredite que ele sabe o que é melhor para você
e que tudo, mesmo que você não entenda, coopera para o seu bem. Leia Romanos 8:28 e marque
o grupo de palavras que completa corretamente o versículo.

Sabemos que ________ age em todas as coisas para
o ____________ daqueles que o _________.

(
(
(

) bem – odeiam – Deus
) mal – amam – Deus
) bem – amam – Deus

Falando com Deus: Senhor, eu quero confiar em ti mesmo quando eu não consigo ver.

TERÇA-FEIRA
1. Era madruga, o barco já estava
distante e as ondas batiam contra ele.
Jesus estava no monte orando, quando
de longe viu os discípulos remando com
dificuldade. Desenhe Jesus no lugar
onde ele estava orando.
Dica: Leia Marcos 6:46.

2. Você deve confiar em Jesus mesmo sem vê-lo. Mesmo quando você não vê Jesus, ele vê você!
A pessoa que crê assim tem fé. Você sabe o que é fé? Substitua os símbolos pelas palavras e
complete a resposta.

☺

♥
veja

amar

falou

sorriu

acreditar

Fé é ________________ naquilo que Deus ______________, mesmo que eu não _____________.

3. A madrugada estava muito escura e começou uma tempestade horrível. Jesus percebeu a
angústia dos discípulos e foi ao encontro deles. Sabe como? Pinte a resposta certa.

Jesus foi andando sobre
as águas.

Jesus foi em outro
barco.

Falando com Deus: Jesus, eu quero ter fé!
QUARTA-FEIRA
1. Quando viram Jesus andando sobre o
mar, os discípulos ficaram apavorados. O
que eles pensavam que Jesus era?
Complete a resposta com a vogal A. Se
precisar, leia Mateus 14:26. Depois ligue
os pontinhos e veja quem está no
desenho.

É UM
F__NT__SM__ !

2. Na mesma hora, Jesus falou para os discípulos: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo!” Jesus
quer que você confie nele. Complete Salmos 56:3-4 no balão circulando a palavra correta.
Mas eu, quando estiver com medo, (confiarei em ti / duvidarei de ti).
Em Deus eu confio, e (não gritarei / não temerei).

3. Os discípulos estavam com muito medo. Ter medo é normal! Mas quando estamos com medo
devemos lembrar que nunca estamos sozinhos. Agora, desembaralhe as letras e escreva o nome
da pessoa que está sempre com você:

S
___

E

___

S
___

U
___

J
___

Falando com Deus: Jesus, quando eu tiver medo quero lembrar que tu estás comigo.
QUINTA-FEIRA
1. No meio daquela tempestade, os discípulos precisavam ter fé. Fé é acreditar que Jesus fará o
que ele diz. Pedro viu Jesus naquela escuridão e disse algo para ele. Leia Mateus 14:28 e faça X
no balão com a resposta errada.
Senhor, se és tu, joga uma boia
para eu ir até o Senhor.

Senhor, se és tu, manda-me ir
ao teu encontro por sobre as
águas.

2. De todos os discípulos, Pedro foi quem demonstrou mais fé nessa hora. Quando Jesus disse:
“Venha!” Ele andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Circule as opções que indicam quais
foram as qualidades de Pedro.
Ele teve medo das águas.
Ele teve coragem.
Ele desconfio de que era
Jesus.
Ele acreditou que era Jesus
andando nas águas.

3. Depois de Jesus, Pedro foi a única pessoa que andou sobre as águas. Jesus quer que você
tenha fé nele, assim como Pedro teve. Pinte a atitude correta para quando você estiver precisando
de ajuda.

Ficar
desesperado.

Ficar com
medo.

Buscar a Deus e
confiar.

Falando com Deus: Jesus, eu quero ter fé como Pedro teve.
SEXTA-FEIRA
1. Pedro andou sobre as águas enquanto olhou para Jesus e seguiu em sua direção. Quando
começou a olhar para o vento, ficou com medo e começou a afundar! Que lição podemos aprender
com isso? Marque X na resposta certa.
(
(

) Não devo tirar os olhos de Jesus.
) Não preciso da ajuda de Jesus.

2. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou pedindo ajuda. Leia Mateus 14:30 e risque a parte
errada da fala de Pedro. Depois, escreva no outro balão o que Pedro falou.
Tiago, salva-me!

____________, __________________!
3. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: “Homem de pequena fé, por que você duvidou?”
Quando eles entraram no barco o vento parou. Todos os discípulos adoraram a Jesus, dizendo:
“Verdadeiramente tu és o Filho de Deus.” Descubra os cinco erros na cena.

CERTO

ERRADO

Na nossa vida vamos passar por situações que nos causam medo, mas nunca podemos
esquecer que Deus está no controle de tudo. Eu não preciso ter medo!
Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre procurar a tua ajuda.

