
Quebra-cabeças... 

Vamos à A
tividad

e! 

- Montar um quebra-cabeças com uma cena da história do dia  
Material necessário: - Gravura da história para cada criança. 
- Papel cartão ou papelão do mesmo tamanho. 
- Cola 
- Tesoura 
- Lápis para colorir. 
Procedimento: - Desenhar e pintar a gravura. 
- Colar no papel cartão ou papelão. 
- Depois de colado, fazer as marcas e cortar a gravura. 
- Agora é só montar, sem medo de errar. 

Motivos de oração para esta 
semana! 

_______________________

 

Certo dia, Jesus disse aos Seus discípu-
los: ”Vamos para o outro lado do lago”.  
Eles entraram num barco e partiram. En-
quanto navegavam, Jesus adormeceu.  
O Mar começou a ficar agitado com um 
forte vendaval, que começou a inundar o 
barco. Eles ficaram com muito medo e 
sem saber o que fazer.  
Os discípulos foram até Jesus, para acor-
dá-Lo, chamando: “Mestre, Mestre, va-
mos morrer!”. Ele Se levantou e orou. O 
vento, as fortes águas... tudo se acalmou 
e ficou tranquilo. 
“Onde está a sua fé?”, perguntou Jesus aos discípulos.  
Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: “Quem é 
esse que dá ordens até aos ventos e às águas, e eles Lhe obedecem?”. 
Os discípulos estavam com Jesus, mas mesmo assim tiveram medo.  
Frequentar uma igreja e conhecer as histórias de Jesus não são suficien-
tes para enfrentar as tempestades, dificuldades da nossa vida. Muitas 
pessoas frequentam a igreja e leem a Bíblia, mas mesmo assim têm difi-
culdades de confiar em Jesus, no Seu amor e poder.  
Os discípulos de Jesus, naquele dia de tempestade, acharam que iriam 
morrer, e tiveram muito medo. Mas depois que viram o poder de Jesus, 
eles ficaram maravilhados e sem medo.  
 

Unidade 1: Aprender com Jesus, 

que alegria! 

Série Especial: 
Ministério de Jesus! 

Estudos Bíblicos para 
crianças de 7– 9 anos. 

Onde está a fé de vocês? 
Lucas 8.22-25 



Assim, quando você tiver medo ou dificuldade, faça como os discípulos: 
busque a Jesus em oração. Você também pode chamar pessoas para 
ajudar como pai, mãe, tio e tia, avô e avó, professor e professora... pesso-
as que cuidam de você!  
E tenha calma! Faça como Jesus:  
1.Ouviu dos discípulos o que estava acontecendo;  
2.Levantou e observou para a situação;  
3.Orou.  
Assim, você exercita a sua fé e pode se maravilhar, como os discípulos, 
do poder de Jesus em sua vida.  
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VERSÍCULO DO DIA  

“Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. 
Tudo cessou, e veio a bonança”. Lucas 8.24b. 

Jesus entrou no barco e  
foi pra Galileia. 

A chuva balançava o barco,  
qual geleia. 

O barco balançava,  
todo mundo se assustou. 
Jesus falou com o vento 

E ele logo se acalmou, assim... 

Posso Confiar (inspirado em Mateus 14.22-33) 
Lucas Magalhães e Walter Mesquita -   
CD Todas as Crianças. 

À noite, no meu quarto,  
a luz vai se apagar. 
Se eu ficar sozinho,  

eu posso me assustar. 
Mas Jesus está comigo e  

pra sempre vai ficar. 
Jesus é meu amigo, 

Então eu posso descansar, assim... 

Vamos Louvar! 

LEIA A BÍBLIA TODOS OS DIAS DA SEMANA! 
A cada leitura feita pinte o quadro abaixo: 
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SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA 
   

Mateus 8.23-24 Mateus 8.25-27 Marcos 4.35-38 

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 
   

Marcos 4.39-41 Lucas 8.22-23 Lucas 8.24-25 

 

Parte de traz do 
quebra cabeças. 


