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QUEBRA-GELO  

“Vivo ou Morto” 

Cada vez que você falar “vivo” a criança deverá ficar de 

pé e repetir o versículo, e quando você falar “morto”, 

eles deverão abaixar e ficar em silêncio. Reforce com 

eles a importância de memorizar a palavra de Deus. 

Se puder, dê um brinde para cada um ao final da 

brincadeira.  

 

Versículo bíblico: 

“A Fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus.” 

Romanos 10.17 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PALAVRA DE DEUS GERA FÉ 

Texto bíblico: Mateus 14:22-32  

 

A PALAVRA DE DEUS GERA FÉ 

Jesus mandou os discípulos atravessarem de barco 

para o outro lado do lago de Genezaré. Enquanto 

atravessavam, o vento ficou forte, as ondas ficaram 

agitadas, e eles com medo. Você já esteve no meio do 

mar durante a noite e, também com as ondas bem 

grandes e fortes batendo contra o barco? Não deve ser 

agradável. Certamente, os discípulos pensaram: 

“Puxa! Se Jesus estivesse aqui, Ele poderia nos ajudar!” 

Entretanto, Jesus os havia mandado ir antes Dele, 

porque queria ensinar-lhes uma lição sobre a fé. Mas 

como Jesus fez isso? 

Jesus queria ensinar-lhes a usar a fé no meio das 

situações difíceis, e eles realmente aprenderam. 

Enquanto Pedro estava no barco, ele estava com 

medo, mas depois que ouviu Jesus chamando-o para ir 

até Ele, Pedro teve fé e saiu do barco. O que aconteceu 

com Pedro para ter tanta coragem assim? É a Palavra 

de Deus que gera fé em nossos corações. Hoje a  

maneira de você ouvir a voz de Jesus é através da 

Bíblia. Por isso, é tão importante ler a Bíblia, porque à 

medida em que você lê a Palavra de Jesus, por isso ele 

experimentou um milagre. É a Palavra de Deus seu 

coração se encherá de fé.  

 

A FÉ VEM PELO OUVIR 

A Bíblia afirma: “A fé vem pelo ouvir a Palavra de 

Deus.” Romanos 10.17. Isso significa que você precisa 

ouvir a Palavra, ouvor as histórias da Bíblia, ouvir o 

ensino da Bíblia e, seguindo esses princípios, você terá 

fé. Pedro teve fé para sair do barco quando ele ouviu 

a voz de Jesus dizendo: “Venha!” Por isso é tão 

importante que você aprenda a ouvir a Palavra de 

Deus. Por exemplo, quando você está na escola e o 

professor está ensinando, você precisa prestar 

atenção e ouvi-lo para conseguir aprender, pois assim 

as palavras dele entrarão em sua mente e você 

aprenderá o ensino do professor. Da mesma maneira, 

quando você for às reuniões da igreja, seja no culto ou 

na célula, ouça as pessoas ensinando sobre a Bíblia, 

pois quanto mais você ouvir, mais você tera fé! 

Por qual razão Pedro teve coragem para sair do barco 

e andar sobre as águas? Será que ele coragem porque 

estava usando colete salva-vidas? Claro que não! 

Pedro teve fé porque ele ouviu Jesus dizendo: 

“Venha!” Quando Pedro ouviu isso, ele acreditou que 

poderia andar sobre as águas, e por isso ele andou! 

 

VOCÊ QUER TER FÉ? 

Os outros discípulos também estavam no barco, mas, 

por que somente Pedro andou sobre as águas? Isso 

aconteceu porque somente Pedro teve fé, enquanto 

os outros discípulos tiveram dúvidas! 

Portanto, nunca duvide da palavra de Deus! Quando 

Deus lhe mandar falar do amor Dele para alguém, você 

falará, e quando Ele lhe mandar orar com um doente, 

vocé orará. Lembre- se: Pedro não andou sozinho 

sobre as águas, Jesus estava com ele e, da mesma 

forma, Jesus estará com você! 
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Vamos dar um exemplo para ilustrar esse princípio. 

Material: 2 caixas de fósforo vazias. Recorte o rosto de  

2 pessoas e cole um em cada caixa. Em uma das caixas 

escreva o nome “Pedro” sobre o rosto colado na caixa, 

e na outra não escreva nada. Na caixa de fósforo que 

representará Pedro, cole um papel escrito o nome 

JESUS na gavetinha, do lado de dentro da caixa. Então, 

coloque as 2 caixas fechadas em pé, uma do lado da 

outra, e explique: “essas caixas representam 2 

pessoas. Essa primeira representa aquelas pessoas 

que não tem fé, e elas estão vazias, vejam! (abra a 

caixa e mostre que não há nada dentro). A segunda 

caixa (Pedro) representa aqueles que experimentam 

os milagres de Deus. Mas, por quê? (abra a segunda 

caixa e mostre a palavra JESUS dentro dela). Pedro 

recebeu o milagre porque não estava sozinho, Jesus 

estava com ele. Lembre- se! “Quando Jesus falar para 

você fazer alguma coisa, Ele estará o tempo todo junto 

com você! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Quem eram as pessoas que estavam no barco? 

Resposta: Os discípulos de Jesus.  

2- Como foi que Jesus chegou perto deles? 

Resposta: Andando sobre as águas.  

3- O que os discípulos pensaram ao ver Jesus 

andando sobre as águas? Resposta: Pensaram 

que era um fantasma.  

4- O que Jesus falou para Pedro? Resposta: 

Venha!  

5- O que Pedro fez quando Jesus lhe falou 

“venha!”? Resposta: Ele saiu do barco e andou 

sobre as águas. 

6- Por que Pedro conseguiu andar sobre as 

águas? Reposta: Porque ele teve fé na Palavra 

de Jesus! 

7- Quem aprendeu o versículo de hoje e 

consegue repetir? Resposta: A Fé vem pelo 

ouvir a Palavra de Deus.” Romanos 10.17. 

 

 

 

 

ORAÇÃO: 

Termine com uma oração agradecendo a Deus pelo 

encontro. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

A EBD MINI está de volta! Incentive os pais das crianças 

da sua célula a levarem seus filhos. Aos domingos às 

10h30 no Centro de Celebrações. É necessário fazer 

inscrição. 

O Culto da manhã agora é para a família cultuar junto! 

Começamos às 9h com um tempo especial em família 

e após a dedicação dos dízimos, as crianças de 2 e 3 

anos participam da sala de Musicalização Infantil, 

enquanto as crianças de 4 a 8 anos vão para o CORO 

MINI. Fale com as famílias. É necessário fazer inscrição 

para participar. 

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 
 





   

 

 

 

 

 

A PALAVRA DE DEUS GERA FÉ 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

 

Os discípulos estavam no barco durante uma grande tempestade.  

Eles estavam com medo.  

Mas, Pedro deu um passo de fé e foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. 

Vamos pintar bem bonito essa cena!  

 
 

 


