
   

Quem pode caminhar 
sobre a água?

Como você faria para atravessar 
um rio? Ou para atravessar de um 
continente para o outro, sem ser 
de avião? Geralmente, há pontes 
que ligam as margens de um rio. 
Às vezes, precisamos nadar, usar 
canoas, barcos ou até mesmo navios. 
Definitivamente, quando há muita 
água, não dá para ir caminhando.

Mas, quando Jesus estava aqui 
na terra, curando e ensinando 
as pessoas, algo impressionante 
aconteceu. Havia tanta gente 
chegando e saindo o tempo todo, 
que Jesus e seus discípulos não 
tinham tempo nem para comer. 
Então ele convidou os discípulos para 
entrarem num barco e irem para um 
lugar deserto. Entretanto, as pessoas 
viram que era Jesus que estava 
no barco e foram pelas margens, 
chegando antes dele  ao outro lado.

Jesus atendeu a todos e ainda os 
alimentou. Logo depois, ordenou 
que os discípulos subissem no barco 
e fossem na frente, para o povoado 
de Betsaida, enquanto ele mandava 
o povo embora. Então, Jesus subiu 
num monte para orar. Quando 
chegou a noite, ele estava ali, 
sozinho. Naquele momento, o barco 

já estava no meio do lago. E as ondas 
batiam com força no barco, porque 
o vento soprava forte. Ele viu que 
os discípulos estavam remando com 
dificuldades. Já de madrugada, Jesus 
foi até lá, andando em cima da água, 
e ia passar adiante deles. 

Pense! O que você faria se visse 
alguém, à noite, andando sobre a 
água? Quando viram Jesus andando 
em cima da água, os discípulos 
pensaram que fosse um fantasma e 
começaram a gritar. Provavelmente 
eu também gritaria e teria muito 
medo. No barco, todos ficaram 
apavorados com o que viram. Mas 
logo Jesus falou com eles, dizendo:

– Coragem, sou eu! Não tenham 
medo!

Então Pedro, um dos discípulos, 
disse:

– Se é o Senhor mesmo, mande 
que eu vá andando em cima da água 
até onde o Senhor está.

– Venha! - respondeu Jesus.
E sabe o que Pedro fez? Saiu do 

barco e começou a andar em cima 
da água, em direção a Jesus. Porém, 
quando sentiu a força do vento, ficou 
com medo e começou a afundar. 
Então gritou:

– Socorro, Senhor!
Imediatamente Jesus estendeu a 

mão, segurou Pedro e disse:
– Como é pequena a sua fé! Por 

que você duvidou?
Então os dois subiram no barco, e 

o vento se acalmou. E os discípulos 
adoraram Jesus, dizendo:

– De fato, o Senhor é o Filho de 
Deus!

E logo em seguida, por seu poder 
infinito, Jesus levou o barco ao lugar 
de destino.

Como você acha que Jesus 
conseguiu caminhar sobre a água? 
Ele usou algum truque? Não, não 
mesmo! Ele caminhou sobre a água 
como se ela fosse uma estrada bem 
lisinha e firme, porque ele é Deus 
Todo-Poderoso. 

Você acha que nós poderíamos 
caminhar sobre a água como Jesus 
fez? Pedro tentou. E até que ele 
estava firme; confiando em Jesus, 
deu alguns passos, mas logo afundou. 
Nós também afundamos, como 
Pedro, quando duvidamos das coisas 
de Deus e não confiamos em Jesus. 
E assim como Jesus tirou Pedro da 
água e não o deixou afundar, ele 
também pode nos ajudar! 
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1 Como ficaram os 
discípulos, no barco, 
em meio à tempestade, 
quando viram Jesus 

caminhando sobre a água? 
Pinte todas as letras W, K e Y 
e descubra. Escreva na l inha 
abaixo.

2 Quem foi o discípulo que quis 
caminhar sobre a água? Pinte 
apenas o nome dele, todas 
as vezes que aparecer, e 

descubra o que Jesus fez por ele.



3 4. Jesus ajudou Pedro e nos ajuda 
também! Você sabe de quais perigos 
Jesus nos livra? Responda as questões 
usando as palavras a seguir e descubra.

4 Conte a três dos seus amigos sobre o 
poder e o amor de Deus! Faça l indos 
barcos de papel e entregue a eles. 
Lembre-se de escrever nos barquinhos 

o que Deus diz sobre os momentos difíceis: “Não 
fiquem com medo, pois estou com vocês”.  Is 41.10 

Joselaine Franke Griesang

a. Quando chove forte e venta muito, Jesus ______________ de mim.

b. Quando percebo que errei e me arrependo, Jesus me ________________.

c. Quando fico em dúvida, Jesus me dá __________.

d. Quando tenho dificuldades, Jesus me ____________________.

e. Quando não consigo amar, Jesus ainda me ______________.

f. Quando confio, Jesus me _______________.

SALVA – PERDOA – CUIDA – FÉ – AMA – AJUDA

Não f iquem com medo, pois estou com vocês
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Outubro é o mês das crianças. Faça um desenho bem 

bonito ou mande uma foto sua com seus amigos na Escola 

Dominical e envie até o dia 30 de agosto pelo e-mail

mensageiro@editoraconcordia.com.br

ou para o endereço:

Mensageiro das Crianças

Av. São Pedro, 633 - bairro São Geraldo

CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

ALFABETO DO PAPAI
A de amor sem fim
B de bonito sempre
C de carinho a toda hora
D de delicadeza no que faz
E de especial para todos
F de feliz todos os dias
G de gentil com todos
H de humilde para com todos
I de importante para nós
J de jovem
L de liberdade em se expressar
M de maravilhoso
N de nunca nos abandonar
O de oportunidades que nos dá
P de paciência
Q de querido
R de risos alegres
S de sabedoria que não acaba
T de ternura no seu abraço
U de único na família
V de viver com alegria
Z de zelador do lar.

Olá. Meu nome é Lavinia Wottrich, 
tenho 15 anos. Fiz um alfabeto, 
juntamente com minha irmã Alana, 
de 8 anos, para o nosso pai Fábio Jair 
Wottrich. Somos da Congregação 
Concórdia de Humaitá, RS.

Maria Vitória e Ana 
Clara moram em Viana, 
ES, e são membros da 
Congregação Redentor, 
de Vitória.


