
O mar de gelatina serviu para que pudéssemos visualizar melhor a história de hoje,
mas quando Jesus e Pedro de fato andaram sobre as águas, elas não eram assim firmes como a gelatina!
(Você pode ter colocar um pouco de água em um outro pirex e pedir para as crianças posicionarem os
bonequinhos sobre as águas para “ver o que acontece”!) Foi um verdadeiro milagre! Através deste
milagre, Jesus queria mostrar a Pedro que se ele mantivesse o foco em Jesus, poderia fazer coisas
naturalmente impossíveis! Mas para Deus, tudo é possível. Ele quer que você – assim como Pedro –
confie nEle e fique seguro e em paz em Seus braços de amor.

Mar: Faça os 4 pacotes de gelatina com pouca água (150ml de água quente, 150ml de água fria para
cada pacote) e despeje a mistura no refratário. Guarde o refratário na geladeira até a gelatina firmar!

Jangada: Sobre uma superfície lisa, alinhe três palitos de sorvete, de forma que a distância entre os
palitos das pontas seja equivalente ao comprimento de um palito deitado de comprido (veja fotos).
Passe cola branca nestes três palitos e cole os outros palitos por cima, até cobrir os três palitos de baixo.

Vela: Recorte um quadrado de papel e dobre-o no sentido da diagonal, formando um triângulo.
Passe cola na parte de dentro da dobradura, posicione um palito junto ao vinco do papel e feche a
dobradura. Está pronta a vela do nosso barco! Em seguida, fixe a vela no centro da jangada com a cola
quente e segure até secar. (Você pode usar a cola branca também, mas neste caso, o tempo segurando a
vela até a cola secar será maior.)

Quando a gelatina estiver firme, posicione a jangada no “mar” e coloque os bonequinhos
representando os discípulos sobre ela, de um lado do refratário. Posicione o bonequinho que fará o
papel de Jesus do outro lado do refratário, sobre o mar!

Com o cenário pronto, peça às crianças que recontem e encenem a história de Jesus e Pedro
caminhando sobre as águas, utilizando os bonequinhos para representar os personagens!

Dia 6 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 4 pacotes de gelatina azul – para um mar bem grandão!

(pode usar de ou outra cor, caso não tenha azul em casa!)
 1 refratário (travessa tipo pirex) grande
 15 palitos de sorvete (ou de churrasco / lápis de cor / lego)
 1 pedaço de papel colorido
 cola branca
 cola quente 
 bonequinhos tipo lego (ou o que você tiver em casa!)
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