
 

 

 

AULA 3 – Praia com Jesus 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nesta aula falaremos da passagem que Jesus anda sobre as águas e a experiência que Jesus 
teve ao andar sobre as águas. E Pedro diz se é Jesus, que ele andasse também sobre as águas. 
Nesta aula, focaremos na praia, nas aventuras e o quão bom é estar com Jesus a todo o tempo e 
o melhor, se divertindo. 
Estude mais, busque mais de Deus, encha de criatividade e dê a sua melhor aula. 
 
Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 14:22 - 33 
 

OBJETIVOS: 

● Mostrar as crianças que Podemos nos divertir onde estivermos e que em momento algum 
Jesus nos abandona. 
● Levar a criança a entender que devemos sempre confiar em Deus, pois ele não nos levará 
a caminhos ruins. 
 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Imagina só Jesus te chamando para andar em cima da água UOLLLL … é isso mesmo Jesus vai 
nos chamar para fazer algo que nunca fizemos … Jesus nos chama para sermos aventureiros!!! 
Você vai fazer coisas como: 
- falar de Jesus na escola convidar os seus amigos para vir à igreja vai ser Demais. 
Pedro quando percebeu que poderia andar sobre as águas com Jesus levantou e foi. 
Fazer coisas novas deixa com um pouco de frio na barriga mas criançada se Jesus me chamar 
eu devo responder: 
EU VOUUUU!!!!! 
 
 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Para esta aula, Pode levar guarda-sol, conchas, areia, coisas que lembrem praia. 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Jesus disse aos seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem o lago. Ele os 
encontraria mais tarde. Jesus ficou curtindo a praia, vendo o por do sol e ministrando as pessoas 
de lá. 



 

 

 

De repente, os discípulos viram Jesus andando em sua direção por cima da água. 
Eles gritaram aterrorizados porque pensavam que fosse um fantasma!  
A gente sabe que fantasma não existe, não é crianças? Mas os discípulos não sabiam. Eles 
pensaram que Jesus fosse um fantasma. 
- Não tenham medo, disse Jesus. 
-É você mesmo, Jesus? Perguntou Pedro. Deixe-me caminhar sobre as águas e ir até aí. 
Quando Jesus concordou, Pedro desceu do barco e começou a andar em sua direção.  
Olha que coisa incrível, andar sobre as águas. Você já imaginou andando sobre as águas? Ou 
fazendo aqueles esportes legais, na praia? Ou nadando no fundo do mar? 
 

  

Crianças, onde estivermos, precisamos lembrar que Jesus está conosco, nossas aventuras são 
mais divertidas e nossas amizades precisam desejar viver essas aventuras. 
Viram crianças? Deus nos protege na tempestade. Quando está chovendo muito, e trovejando, 
não precisamos ter medo, porque Jesus Cuida de nós. 
Agora quem quer contar como foi a primeira vez que viu o mar?  
Vamos orar? 
 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor, meu Deus e meu Pai, nos faz viver as melhores aventuras, que possamos sempre ter 
alegria de estar na sua casa. Que possamos mostrar aos nossos amigos, como é bom te 
conhecer e andar grudadinho com o Senhor. Te agradeço pela minha família e por todas as 
viagens que eu já fiz. Amém 
 
 

VERSÍCULO: 

 
“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” (Mateus 28: 20).  
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Porque Jesus não estava no barco quando os discípulos começaram a remar? 
2. Qual foi o discípulo que quis ir com Jesus e andar sobre as águas. 
 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Nessa aula aprendemos que devemos sempre confiar em Deus. 



 

 

 

Precisamos lembrar que Jesus sempre está no nosso barco e por isso nós somos gratos. 
E hoje, como um sinal da nossa gratidão, vamos entregar as nossas ofertas, aquilo que é 
importante para nós. Porque sabemos que em nenhuma situação, Deus nos deixa passar 
sozinhos. 
 
 

ATIVIDADE  

 
- Fazer um piquenique na Praia (pode aproveitar a hora do lanche). 
 

 

 
 

LEMBRANCINHA: 

 
 
Sugestão 1: Agarradinhos de pregador 

 

 
Sugestão 2: boneco de bexiga com farinha 



 

 

 

 

 


