
 

 

 

 

Maio – Não estou sozinho  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 

AULA 2 -  Jesus estava com eles no barco 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nessa aula sobre como enfrentar uma situação difícil. 
Muitas vezes queremos vencer as dificuldades sozinhos, esquecemos que Jesus está do nosso 
lado e que Ele é mais poderoso do que tudo. 
 
Essa é a estratégia do inimigo para nos parar. Ele quer nos confundir mostrando que o problema 
é grande demais. Mas nada é maior e mais poderoso do que o nosso Deus. 
 
Que cada criança saia dessa aula com essa convicção. O medo, a angústia, a solidão podem até 
surgir, mas as crianças precisam conhecer o caminho do livramento. Esse caminho é Jesus. Ele 
acalmou a tempestade, e Ele acalmará todas as situações que parecem difíceis demais para nós. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 8:23-27 
 

OBJETIVOS 

 
Levar a criança a entender que Jesus está presente mesmo nas situações mais difíceis. 
Quando nos sentimos aflitos e angustiados, precisamos lembrar que Ele está conosco e pode nos 
livrar do mal. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças não têm coragem de se abrir ou falar sobre os seus problemas. 
Às vezes uma situação tem causado muito medo e angustia. Algo que começou como um 
problema pequeno começa a virar uma grande tempestade. E como controlar isso, acalmar todos 
os sentimentos que parecem descontrolados? Seja raiva, revolta, tristeza, desanimo, medo ou 
solidão... Existe um caminho para trazer a paz sobre todas as dificuldades. Esse caminho é 
Jesus. 
 
Que cada criança entenda isso e saia dessa aula crendo que a dificuldade pode surgir, mas 
Jesus está do nosso lado, e Ele quer nos livrar do mal e trazer paz em todas as situações. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
Faça um barco gigante com papelão ou papel craft. 
Esse barco precisa ser grande o suficiente para todas as crianças entrarem. 
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MINISTRANDO: 

Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês para contar essa história. Quem aqui consegue fazer a 
representação da história? 
Vamos fazer o seguinte: todos participarão! 
 
Foi assim que essa história aconteceu... 
Um belo dia Jesus entrou no barco (represente Jesus) e os seus discípulos foram junto com Ele 
(convite todas as crianças para entrar no barco e sentar). 
 
Jesus estava cansado, então foi tirar um cochilo. 
Então, aconteceu algo que não estava previsto: começou a chover. Essa chuva foi crescendo, 
crescendo, e virou uma grande tempestade!!! 
 
O barco balançava para lá, para cá, era água entrando, trovão, raios.... Acabou virando um 
desespero!!! Eles estavam com muito medo... Não sabiam mais o que fazer. 
 
Até que eles se lembraram que Jesus estava no barco com eles. 
Se Jesus estava no barco, eles precisavam ter medo? Será que aquela tempestade assustadora 
era mais poderosa do que Jesus? Será que deveriam chamar Jesus? 
 
Então, eles decidiram chamar Jesus e contar que estavam preocupados porque aquela 
tempestade era muito poderosa! 
 
Vocês sabem o que Jesus respondeu?  
Jesus disse: porque vocês estão com medo e com tão pouca fé! 
 
Jesus queria ensinar para os discípulos que nenhuma situação difícil é maior do que o poder de 
Deus. Quando estamos com Jesus estamos seguros. Ele nos livra do mal. Ele deseja que 
tenhamos fé para vencer a dificuldade. 
Quem fica com medo, não vence nada. Mas quando sabemos que Jesus esta com a gente e 
pedimos a ajuda Dele, as dificuldades acabam. 
 
Então Jesus se levantou e deu uma ordem para a tempestade. Ele a mandou parar. 
E aquela chuva terrível parou e o mar ficou bem calminho. 
 
Todos ficaram admirados porque a tempestade obedeceu a Jesus imediatamente. 
 
Esse barco representa cada um de nós. Se um dia uma situação difícil quiser te abalar, se lembre 
de que Jesus está dentro de você, e Ele te deu fé e poder para mandar essa situação parar e a 
paz voltará a reinar. 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, hoje eu aprendi que o Senhor está comigo no barco. Nenhum mal vai me deixar 
com medo, tristeza ou desespero. Eu recebo uma fé tão grande, que me fará vencer todas as 
dificuldades. Obrigada Senhor por me dar essa força, esse poder, e por estar sempre comigo. Em 
nome de Jesus. Amém” 
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VERSÍCULO 

 
“Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o 
Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonará".  Deuteronômio 
31:6 
 

Verificação de ensino 

 
- O que os discípulos sentiram quando a tempestade ficou muito forte? 
- O que vocês acham que eles tentaram fazer antes de chamar Jesus? 
- O que eles poderiam ter feito diferente? 
- O que Jesus disse para os discípulos? 
- Que ordem Jesus deu para a tempestade? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Jesus deu uma ordem para a tempestade. Ele também nos deu uma ordem: para cuidarmos da 
casa dele. 
Ele nos ordenou para entregarmos os dízimos, que serão o suprimento da casa do Senhor. 
Será que temos obedecido a essa ordem do Senhor? 
Quando obedecemos a essa ordem, Ele abre a janela do céu e derrama lá do alto bênçãos 
especiais. 
Eu quero sempre obedecer a essa ordem. E vocês? Vamos fazer isso agora, entregando nosso 
dízimo e nossa oferta. 
 

ATIVIDADE  

 
Cada criança confeccionará o seu barco. Do lado de fora escreva o nome da criança e do lado de 
dentro escrever JESUS. 
Reforce que Jesus está dentro do nosso barco 

 

 
 

LEMBRANCINHA: 

 
A própria atividade 
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