
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

II- Jesus anda sobre as águas 
 
 

Texto base: Mateus 14.22:32 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa 

conta-lo várias com suas palavras para as crianças). 

Hora da História:  Esta passagem relata sobre um dos milagres mais sobrenaturais já 

vistos na história, ela nos fala de quando Jesus andou sobre as aguas. A Bíblia nos relata 

que certa vez depois de uma pregação Jesus disse para que os discípulos atravessassem 

para o outro lado do mar e quando eles estavam passando se levantou uma tempestade e 

de repente os discípulos olham e veem um homem vindo andando sobres as aguas, a 

princípio eles pensam que é um fantasma, mas Jesus diz que era Ele, mas Pedro queria 

ter certeza  e disse, “se fosse mesmo Jesus que Ele ordenasse que ele também andasse 

sobre as aguas”, Jesus ordenou e Pedro andou sobre as aguas. 

Mas em um determinado momento Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a 

afundar, mas Jesus o segurou pelas mãos e não deixou que ele afundasse. Ambos 

voltam para o barco e a tempestade se acalmou. 

Para Memorizar: “És verdadeiramente o Filho de Deus”. (Mateus 14:33). 

Verdade Bíblica: 

1)  Jesus sempre estará presente em nossas vidas nos momentos de 

tempestade 

2) Com Jesus podemos andar sobre as aguas das dificuldades  

3) Sempre olhe para Jesus nos momentos difíceis, para que não venhamos a 

perder a fé e afundar 

 

Aplicação Prática: Jesus sempre nos chama para fazer coisas sobrenaturais ou loucas 

aos olhos humanos 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Fale sobre confiança, brinque com elas de 

‘cobra cega’, com os olhos vendados. Direcionando somente com a sua voz, coloque 

alguns obstáculos que não comprometa a segurança da criança, e dirija somente dando 

comandos. Mostrando a importância de ouvir a voz de Jesus. 

 

 



Jesus anda sobre as águas  

Nome: _______________________________________________________ data: ___/___/___ 


