Setembro- Campanha Aventuras com Jesus
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

AULA 4- Viajando de barco com Jesus

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Através da passagem onde Jesus acalma a tempestade, podemos aprender muitas coisas
interessantes.
Apesar dos discípulos sempre andarem com Jesus naquela época, eles ainda não entendiam
algumas coisas e não sabiam que Jesus poderia ajudá-los em qualquer situação.
Algumas vezes nós também não compreendemos quem Jesus realmente é e achamos que ele
não quer ou não pode nos ajudar.
Naquele momento Jesus estava dormindo, descansando depois de um dia que com certeza deve
ter sido cansativo fisicamente. Os discípulos se apavoraram diante da tempestade e acordaram
Jesus. Eles gritavam :-“Senhor,salva-nos!Perecemos!”.É impressionante eles caminhavam com
Jesus todos os dias mas mesmo assim tiveram medo, se apavoraram diante daquela situação e
declararam que haviam perecido! Conosco muitas vezes acontece isso, aparecem “tempestades
em nossa vida que parece que perecemos mas precisamos aprender a confiar Naquele que é o
único que tem todo o poder, Ele acalmou a tempestade, repreendeu os ventos e o mar. Todos
ficaram admirados falando Quem é esse que que até o vento e o mar lhe obedecem?
Pois se Jesus é poderoso pra acalmar a tempestade ele continua poderoso para fazer coisas
maiores ainda. Precisamos aprender a confiar no senhor e buscar sempre em Deus diante das
dificuldades. O Senhor Jesus morreu por nós mostrou o seu poder para que pudéssemos confiar
nele. Se desesperar diante das dificuldades muitas nos impede de enxergar Jesus ao nosso lado
como os discípulos naquela noite.
LEIA E MEDITE:
Mateus 8.23-27
OBJETIVOS:
 Fazer a criança entender que em qualquer situação podemos ter paz em Cristo.
 Mostrar a criança que Jesus está conosco mesmo quando estamos com medo.

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças que sentem medo do escuro, da chuva, de trovões, de animais e até mesmo coisas
mais graves como algum trauma ou falta de algo. Muitas vezes as crianças presenciam situações
que as deixam traumatizadas e com medo e elas nãosabem como agir quando vem esse
sentimento.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Para essa aula sugerimos fazer um cenário para que as crianças possam brincar depois
em casa e se lembrar da história. E também o origami de barco de papel
 Você vai precisar de Papelão, cartolina, folhas sulfites, palitos de sorvete e o desenho
abaixo impresso ou desenhado para colar no palito.
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MINISTRANDO:
Todos nós temos medo de alguma coisa, não é mesmo? Até os adultos tem medo de algo, pode
ser de coisas diferentes, mas todos nós temos medo de alguma coisa. Eu tenho medo de...( Fale
algo que você tenha medo realmente compartilhe com eles, toda vez que eu vejo uma barata por
exemplo saio correndo ...) Pode ser que vocês tenham medo de altura, ou de escuro, de
cachorro, e pode ser também de algumas situações , por exemplo, quando estamos sozinhos em
casa ou de repente sozinhos na rua e alguém passa de bicicleta ou de moto dá um medo ás
vezes de ser assaltado não é? Podemos ter medo quando nossos pais começam a discutir ou
quando quebramos alguma coisa em casa porque não queremos ficar de castigo ou levar uma
bronca.
Quem aqui se lembra de alguma situação que ficou com medo? (Deixe as crianças
compartilharem, ás vezes só de falar e desabafar a criança já é liberta desse medo)
Hoje eu quero contar pra vocês uma coisa muito importante, não esqueçam ok!
Mesmo nas situações perigosas, Jesus pode trazer paz para que agente não entre em pânico e
resolver essa situação basta só confiar em Jesus, falar com ele ao invés de deixar o medo te
dominar.
Teve uma vez que Jesus estava com seus discípulos e ele estava ensinando o dia todo e quando
chegou de noite já estava muito cansado, imagina só você ficar de pé o dia todo ensinando a
Palavra de Deus como Jesus quem não estaria cansado a noite? Jesus vivia cercado de
multidões e só conseguia descansar um pouco quando ia para o mar de barco. Ele deitava e
dormia. E foi isso que Jesus e seus discípulos fizeram nesse dia, entraram no barco e foram
descansar.
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Quem aqui já andou de barco? É muito legal, balança bastante esse balanço dá até um soninho
se você estiver cansado já e foi isso que aconteceu com Jesus ele acabou dormindo de tanto
que o barco balançava!
De repente o tempo se fechou e veio uma tempestade, começaram a se formar ondas fortes, os
discípulos começaram a ficar com medo de o barco virar porque também estava muito vento!
Cada vez mais a tempestade ficava mais forte! Então eles começaram a gritar apavorados
acordaram Jesus que na hora falou para o vento e para o mar se acalmar e imediatamente a
tempestade parou!
Por um momento eles esqueceram que Jesus estava ao lado deles, e às vezes isso acontece
com agente também! Precisamos sempre lembrar quando estamos com medo de alguma coisa
seja uma coisa simples ou uma coisa mais complicada Jesus sempre esta do nosso lado, e pode
trazer a paz e acabar com nosso medo e com a situação daquele momento como ele acalmou a
tempestade e acalmou o mar naquele dia! Se pensarmos só no medo que sentimos esquecemos
que Jesus está aqui do nosso ladinho pra nos ajudar!

ORAÇÃO:
Senhor Jesus eu não quero mais deixar o medo tomar conta do meu coração, sei que o Senhor
está sempre do meu lado cuidando de mim, me ajuda a não ter mais medo e confiar em ti para
sempre! Amém!
VERSÍCULO:
Isaías 26.3 “ Tu, Senhor conservarás em paz aqueles que confiam em ti” (adaptado)
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.

Onde Jesus foi descansar?
O que aconteceu quando ele estava dormindo?
Como os discípulos de Jesus ficaram quando começou a tempestade?
O que Jesus fez quando acordou?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Jesus entregava todos os dias seu tempo como oferta para ensinar a Palavra de Deus!
Hoje vamos entregar nossa oferta para a casa do Senhor e vamos nos organizar para entregar o
nosso tempo como oferta também. Na próxima semana vamos fazer um dia para deixarmos
nossas salas do kids mais bonitas, arrumadas e bem limpinhas! Quem puder ajudar trazendo
materiais novos, brinquedos e puder estar aqui conosco com sua família também vai ser muito
legal! (Combine com os pais antes, mande um aviso e marque uma data para fazerem uma
grande comunhão nesse dia, faça limpeza e arrume as salas com os tios, às crianças e suas
famílias depois sirvam um lanche bem gostoso! Não se esqueçam de tirar fotos!

ATIVIDADE
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Entregue os cenários para as crianças já prontos e deixem que elas possam apresentar a sua
maneira a história que aprenderam hoje! Deixe que elas levem o cenário pra casa!

Vamos fazer com as crianças também origami de barquinho de papel
Entregue uma folha pra cada um e vá seguindo as instruções abaixo.
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LEMBRANCINHA:

ou

