TOP KIDS
6ª SEMANA

MEDITAÇÃO – KIDS 4
SEMANA 14 – JESUS ANDA SOBRE AS ÁGUAS

Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
Professor / Contato: ____________________ /______________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)
3 – Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus
pedidos a Deus. (Filipenses 4:6)
4 – Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. (Salmos 34:15)

SEGUNDA-FEIRA – A travessia
Entendendo a História
1. Depois que alimentou uma multidão com pães e peixes, Jesus despediu o povo e foi sozinho para um
monte orar. Jesus insistiu com os discípulos para que fossem adiante dele para o outro lado do Mar da
Galileia. Para saber mais detalhes da história leia os textos abaixo e relacione as colunas corretamente.
a. João 6.17
b. João 6.19
c. Marcos 6.48

( ) Os discípulos começaram a travessia para Cafarnaum.
( ) Jesus viu que os discípulos remavam com dificuldade por causa do vento forte.
( ) Os discípulos já tinham remado cerca de 5 ou 6 km.

2. O Mar da Galileia também é chamado de Mar de Tiberíades ou Lago de
Genesaré. Hoje você ainda encontra esse mar no país de Israel. Mas não
é bem um mar, e sim um lago de água doce. As águas do rio Jordão
passam por ele e seguem até desaguar no mar Morto. Faça as contas e
descubra o tamanho do Mar da Galileia.
COMPRIMENTO: 10 + 10 – 1 = _________ quilômetros (km)
LARGURA MÁXIMA: 100 – 99 + 12 = _________ quilômetros (km)
PROFUNDIDADE: 100 – 60 + 5 = ________ metros (m)
3. Os discípulos já haviam passado por um sufoco nesse mesmo mar à noite, com Jesus dormindo no
barco. Agora, imagine eles sozinhos. Mas Deus quer que sigamos adiante, confiando nele. Acredite, ele
sabe o que é melhor para você e que tudo, mesmo que você não entenda, coopera para o seu bem.
Preencha os espaços em branco do versículo abaixo e aprenda essa verdade.
“Sabemos que Deus age em ____________ as ___________ para o _________ daqueles que o
_________, dos que foram chamados de acordo com o seu ___________.” (Romanos 8:28).
Compartilhando com Deus:
Peça a ajuda de Deus para continuar a confiar nele, crendo que tudo o que acontece em sua vida
coopera para o seu bem mesmo que você não entenda. ( ) Pedi.

TERÇA-FEIRA – Deus vê tudo!
Entendendo a História
1. Era a quarta vigília da noite quando a tempestade atingiu o barco em que os discípulos estavam. Ou
seja, estava uma grande escuridão porque já era alta madrugada. Foi nessa hora que Jesus os avistou de
longe e foi ao encontro deles. Agora, para entender melhor a que horas tudo aconteceu calcule as horas
abaixo e ligue aos períodos corretamente. Dica: Vigília é um período da noite de 3 horas, que começa a
ser contado às 18 horas.
1ª. Vigília = 18hs + 3hs = 21 horas ●



00 às 03 horas

2ª. Vigília = 21hs + 3hs = __ horas ●



18 às 21 horas

3ª. Vigília = __hs + 3hs = __ horas ●



21 às 00 horas

4ª. Vigília = __hs + 3hs = __ horas ●



03 às 06 horas

Qual o horário (período)
da noite em que tudo
aconteceu?
__________ horas

2. O barco já estava a certa distância e
as ondas batiam contra ele. Os
discípulos já haviam remado 5 ou 6
quilômetros e de longe Jesus os avistou
remando com dificuldade. Ele sempre
sabe o que está acontecendo nas
nossas vidas. Ele pode parecer estar
muito longe de nós, mas nunca ficamos
fora da visão dele. Desenhe no espaço
ao lado o que os discípulos viram se
aproximando do barco no meio da
tempestade, e depois pinte a cena.
Dica: Marcos 6.48.
3. Para poder passar por essa situação difícil os discípulos de Jesus precisavam ter fé. Em momentos
difíceis da nossa vida, muitas vezes não ouvimos Jesus, não vemos Jesus, não sentimos Jesus.
Entretanto tudo isso não significa que Jesus não esteja nos vendo, ouvindo ou não esteja conosco! Você
lembra o que é fé? Faça o que se pede.
a. Preencha os espaços em branco e em seguida coloque os quadros na ordem.
daquilo que ______________

E a _________ das coisas

que não _________. (Hb.11:1)

Ora, a _____ é a certeza

Ora,______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
b. Decifre a frase trocando os números por vogais.

QU3M T3M F3 L3MBR4 QU3 D3US V3 TUD0.

____________________________________.
4. É preciso ter fé para enfrentar situações difíceis na nossa vida. Na Bíblia encontramos vários exemplos
de pessoas que tiveram fé. Para aprender mais, siga as dicas e descubra quem são esses verdadeiros
heróis e heroínas da fé. Se precisar de ajuda, procure em Hebreus 11.7-31.
QUEM SOU EU? - HERÓIS DA FÉ
1. Nunca tinha visto chuva
2. Construí uma grande
embarcação, seguindo a
orientação de Deus
3. Salvei a mim e a minha
família, pois confiei em Deus

4. Era pai de Sem, Cam e
Jafé
5. O arco íris é o sinal da
aliança que Deus fez comigo
e com meus descendentes

Quem sou eu?
__ __ __

1. Morava em tendas

1. Nasci no Egito

1. Morava em Jericó

2. Fui pai aos 100 anos de
idade

2. Fui escondido por 3 meses
por meus pais

2. Minha casa ficava nos
muros da cidade

3. Quando meu filho ainda era
pequeno, Deus o pediu em
sacrifício

3. Fui adotado pela filha do
faraó, mas recusei ser
chamado de seu filho

3. Certa vez, escondi dois
espiões israelitas e os ajudei
a fugir

4. Era tio de Ló

4. Era irmão de Arão e Miriã

4. Era prostituta

5. Deus me fez a promessa de
ser pai de muitas nações e até
trocou o meu nome

5. Conduzi o povo na saída do
Egito

5. Porque tive fé, eu e minha
família não fomos destruídos
quando os israelitas tomaram
Jericó

Quem sou eu?
__ __ __ __ __ __

Quem sou eu?
__ __ __ __ __ __

Quem sou eu?
__ __ __ __ __

Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor, que nos momentos difíceis da minha vida eu possa ter
fé para confiar em ti.” ( ) Orei.

QUARTA-FEIRA – Deus controla tudo!
Entendendo a História
1. Estava muito escuro, no meio do rio, numa tempestade horrível. Jesus percebeu a angústia dos
discípulos e foi ao encontro deles de forma incrível, andando sobre as águas. Quando os discípulos o
viram tiveram uma reação. Preencha o enigma e descubra qual foi a reação deles.
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2. Vendo os discípulos aterrorizados,
Jesus imediatamente disse: “Coragem!
Sou eu. Não tenham medo!” Complete a
conversa ao lado com as palavras:
medo / difícil / único corretamente.
Mas o que é coragem?
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Coragem é fazer o que tem
que ser feito, mesmo se você
estiver com __________, por
mais que seja ____________,
e mesmo que você seja o
__________________.

3. Ter medo é normal e faz você ter cautela, mas ser dominado pelo medo mostra que você esqueceu
quem controla todas as coisas. Quando você estiver com medo, Deus não quer que você esqueça que
ele está no controle de tudo. Jesus tem poder sobre tudo, afinal, ele criou tudo! Ligue as colunas e
relembre algumas delas. Se precisar de ajuda, leia as referências.
JESUS TEM PODER SOBRE

Os fenômenos naturais.

Os demônios.

A vida.

PROVA DISSO É QUE JESUS
ASSIM ELE É SENHOR

sobre o mundo espiritual.

curou o filho do Oficial – “Pode ir. O seu
filho continuará vivo". O homem confiou
na palavra de Jesus e partiu. (Jo 4.49-53)

sobre o mundo físico.

acalmou tempestade: “Ele se levantou e
repreendeu o vento e a violência das
águas; tudo se acalmou e ficou tranquilo.”
(Lc 8.22-24)

sobre a natureza.

mandou o demônio para a manada de
porcos. “Jesus lhes deu permissão, e os
espíritos imundos saíram e entraram nos
porcos.” (Mc 5.8-13)

Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor, quero ter coragem. Quero fazer o que tem que ser
feito, mesmo que seja difícil, mesmo que eu esteja com medo e mesmo que eu seja o único”. ( ) Orei!

QUINTA-FEIRA – A ousadia de Pedro
Entendendo a História
1. Não era um fantasma e sim Jesus que se aproximava do barco no meio da tempestade. Ele se
identificou e pediu para não terem medo, mas será se todos acreditaram? Em Mateus 14.28-30, lemos
sobre um discípulo que demonstrou ter mais fé do que os outros!
a. Leia os versículos e complete a ficha desse discípulo.
Nome Pedro
Outro nome dele (Jo. 1:42) Simão
Jesus o chamou (Jo. 1:42) Cefas
Nome do irmão (Mt. 4:18)
André
Profissão (Mt. 4:18)
Pescador
Cidade de nascimento (Jo. 1:44)
Betsaida
Nome do Pai (Jo. 1:42) João
Outro nome do Pai (Mt. 16:17)
Jonas
Negou Jesus quantas vezes? (Mc. 14:72) 3
Qual parente foi curada? (Mt. 8:14) Sogra
Cortou a orelha de quem? (Jo. 18:10) Malco
O que disse sobre Jesus? (Mt. 16:16) Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo

b. Pedro confiou que era Jesus e
pediu para também andar sobre
________________________________________
as águas. Na Bíblia, não há
________________________________________
nenhuma outra pessoa que tenha
________________________________________
feito isso. Ele foi ousado! Agora,
________________________________________
no balão ao lado, escreva
as palavras de Pedro encontradas
em Mateus 14.28.
2. Vamos ver agora três coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos nessa história. Leia os versículos
entre parênteses, circule as palavras corretas e depois faça a correlação com o que Jesus também quer
nos ensinar.
a. Jesus (insistiu / pediu) com os discípulos para que
fossem (junto / adiante) dele para o outro lado. (Mt 14.22)

( ) Jesus quer que você saiba que ele vê
as dificuldades que você está passando e
que ele agirá no momento certo.

b. Alta madrugada, Jesus (foi / dormiu) até o barco deles,
(remando / andando) sobre o mar. (Mt 14.25)

( ) Jesus não quer que você tenha medo,
mas que você o reconheça nos momentos
difíceis como o seu ajudador.

c. Mas Jesus respondeu (depois de um tempo /
imediatamente): “Coragem, sou eu. Não tenham (medo /
fé)”. (Mt. 14.27)

( ) Jesus quer que você confie nele e siga
em frente com fé, porque ele estará com
você por onde você andar.

3. Marque abaixo as lições que mais chamam a sua atenção nessa história.
( ) Quando tudo parecer difícil vou confiar, porque sei que nada escapa dos olhos de Deus.
( ) Quando eu estiver com medo não vou esquecer que Deus está no controle das coisas.
Compartilhando com Deus: Peça de Deus para ter fé e confiar nele em todos os momentos da sua vida,
principalmente nos momentos difíceis. ( ) Eu pedi.

SEXTA-FEIRA – Pedro clama por socorro
Entendendo a História
1. Enquanto Pedro focou em Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando olhou para a tempestade
logo começou a afundar. Numere as figuras na sequência correta e depois complete o texto com a
palavra foco.
Não tire o __ __ __ __ de
Jesus!
Não coloque o __ __ __ __
nas dificuldades: são apenas
vento!
Manter o __ __ __ __ em
Jesus é o segredo para não
afundarmos.
2. Leia a continuação da história abaixo e procure as palavras que estão em negrito no caça-palavras.
Quando começou a afundar Pedro gritou: "Senhor, salva-me!" Pedro
chamou por socorro da pessoa certa! E imediatamente Jesus
estendeu a mão e o segurou. Jesus disse: "Homem de pequena fé,
por que você duvidou?" Então os que estavam no barco adoraram
Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus". Quando
Jesus e Pedro entraram no barco o vento cessou.

H
J
E
S
U
S
P
M
T

P
F
W
S
Z
C
J
E
S

K
O
S
F
J
I
O
N
O

F
I
L
H
O
V
R
E
C

G
L
U
T
D
T
Q
Z
O

F
M
Z
P
E
G
J
Y
R

É
P
R
D
Y
Ç
A
S
R

B
C
C
E
S
S
O
U
O

N
K
T
U
H
D
Q
X
J

O
L
H
S
I
P
Ç
Q
W

3. Leia as afirmações abaixo e marque aquelas que nos ensinam lições verdadeiras.
( ) Não devo focar nas dificuldades, e sim manter o foco em Jesus!
( ) Quando estiver passando por problemas devo pedir ajuda dos meus amiguinhos da escola, eles são
da mesma idade que eu e por isso vão me entender.
( ) Quando precisar de ajuda devo fazer que como Pedro fez, devo pedir ajuda da pessoa certa, Jesus!
( ) Jesus não se importa com minhas dificuldades e muito menos me vê.
Compartilhando com Deus: Ore assim: “Jesus, tu és o meu foco e eu não te perderei de vista!” ( ) Orei.

