
 

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 11/11/2018 

 

SINAIS DA VINDA; AS DEZ VIRGENS; 

TALENTOS 
 

Versículos para decorar: 

1 - Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que 
vocês menos esperam. (Mateus 24.44)  

2– "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.”  (Mateus 24:42) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA-FEIRA: 

1. Os discípulos estavam olhando as belezas do templo. Jesus aproveitou a oportunidade para falar de 
alguns sinais da sua vinda. Complete a fala de Jesus com as palavras do quadro. (Lucas 21:6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jesus sentou no monte das Oliveiras e os discípulos sem entender fizeram uma pergunta para ele. Leia 
Mateus 24:3 e complete o balão com as palavras certas. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. Jesus falou sobre vários sinais para as pessoas ficarem alertas. Para descobrir esses sinais, complete 
as frases com as palavras que faltam e encontre-as no diagrama ao lado. Dica: As respostas estão nos 
versículos entre parênteses. 
 
a) FA_________ Cristos e falsos profetas (Mateus 24:11) 

b) GU___________ (Mateus 24:6) 

c) FO_________ e terremotos (Mateus 24:7b) 

d) Vocês serão perseguidos e condenados à MO__________. 
(Mateus 24:9) 
 
 
 

M O R T E F 

Q G V B X O 

C U H N A M 

A E U E Q E 

I R W L F S 

S R J R Q P 

F A L S O S 

D S E X U A 

Dize-nos, quando acontecerão essas 

_____________ (maravilhas / coisas) e qual 

será o sinal da tua ____________ (vinda / ida) 

e do ___________ (início / fim) dos tempos? 

Disso que vocês estão _____________, dias virão em 

que não ficará   _____________ sobre pedra; serão 

todas ___________________. 

DERRUBADAS   - PEDRA  -  VENDO 
 
 



Refletindo: 
Jesus ensinou os discípulos e nos ensina também que existirão sinais dos fim dos tempos e da sua volta. 
Precisamos ficar atentos à esses sinais. 

Lição:  
Como filhos de Deus, devemos estar pregando a Palavra e evangelizando as pessoas, porque não 
sabemos a hora nem o dia que o Senhor vem. 

Decidindo: 
(   ) Decido falar de Jesus para as pessoas que ainda não O conhecem. Quero usar bem meu tempo 
enquanto Jesus não volta. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e pedindo para Ele te ajudar a cumprir: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
TERÇA-FEIRA: 

1. Ontem aprendemos quatro sinais que Jesus disse. Hoje aprenderemos mais dois. Observe com 
atenção as imagens abaixo e ligue à informação certa. Dica: Leia Mateus 24:12. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Deus não disse o dia e nem a hora que Jesus voltará, mas os sinais mostram que o fim está 
próximo. Jesus disse que será como nos dias de Noé. Como eram esses dias? Observe as imagens 
e complete Mateus 24:38-39. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Refletindo: 
Jesus deixou vários sinais para nós estarmos prontos para quando ele voltar.  
 

Lição:  
A falta de amor e o aumento da maldade são alguns dos sinais que Jesus ensinou. 

 

Aumento da maldade. ≠ 

 
 

 

O amor de muitos esfriará ≡ 
 

 

1 2 3 

Pois nos dias anteriores ao Dilúvio, o povo vivia (1)_______________ e bebendo, 

(2)_________________ e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na (3) 

____________; e eles nada perceberam. 

≠ ≡ 

2. Jesus falou sobre uma figueira para ensinar 
sobre tempo. Ele disse: “Quando seus ramos se 
renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está 
chegando o verão. Assim também, quando essas 
coisas acontecerem vocês saberão que o fim está 
próximo.” 
 

Complete a figueira ao lado desenhando seus 
ramos e suas folhas. 

Este é o meu Profeta amado. 

Deixem ele falar! 



Decidindo: 
(   ) Decido amar as pessoas, até mesmo as difíceis. Sei que a falta de amor é um dos sinais do fim dos 
tempos, mas como filho(a) de Deus, vou praticar o amor. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e peça para Ele te ajudar a amar as 
pessoas, mesmo em um mundo mal: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
QUARTA-FEIRA: 

1. Jesus contou a parábola das dez virgens. Leia os quadrinhos abaixo e coloque as cenas na ordem 

correta corretamente. Dica: leia Mateus 25:1-4 

 
2. O noivo demorou e elas acabaram dormindo. À meia noite todas acordaram com o grito: “O noivo se 
aproxima!” As insensatas perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando. O que aconteceu? Leia 
Mateus 25:8-9 e marque X na resposta certa. 

 
(      ) As insensatas pediram ajuda das prudentes e elas não 
deram azeite porque só tinham para elas. 
 
(    ) As insensatas pediram ajuda das prudentes e elas deram 
um pouco de azeite. 
 

3. As virgens insensatas saíram para comprar azeite. Enquanto elas estavam fora, o noivo chegou. As 
que estavam preparadas entraram na festa com ele. Leia Mateus 25:11-12, complete as frases e 
descubra o que aconteceu com as insensatas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Jesus contou essa parábola para ensinar que devemos estar sempre preparados para a vinda de Jesus. 
Você sabe como estar preparado(a)? Estar preparado significa estar evangelizando, servindo a Deus, 
obedecer a Sua Palavra, fazendo a vontade de Deus, sendo bondosos etc.  
 

Lição:  
Devemos estar preparados para a vinda de Jesus: fazendo o Momento com Deus, indo ao Nova Kids, 
decorando os versículos, servindo a Deus. 
 
 

A verdade é que não 

as ______________! 

Senhor! Senhor! 

____________ a porta 

para nós! 

Este é o meu Profeta amado. 

Deixem ele falar! 



Decidindo: 
(   ) Decido esperar a vinda de Jesus preparado(a)! 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e peça para Ele te ajudar a se preparar bem 
para a vinda de Jesus: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
QUINTA-FEIRA: 

1. Jesus contou mais uma parábola. Ele disse: O Reino de Deus também será como um homem que ao 
sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A cada um deu uma quantidade 
diferente de talento. Quantos talentos cada um recebeu? Encontre 5 erros na cena abaixo para saber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. O que os servos fizeram com seus talentos? Ligue as mãozinhas corretamente e descubra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Escreva nos 
sacos quantos talentos cada servo devolveu ao seu senhor, no total. Se precisar, leia os versículos nos 
quadros abaixo. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTA ERRADA 

saiu imediatamente, cavou um buraco 
no chão e escondeu seu talento. 

 

saiu imediatamente, aplicou e ganhou 
mais dois. 

 
saiu imediatamente, aplicou e ganhou 
mais cinco. 

 

O servo que tinha cinco talentos  

  

O servo que tinha dois talentos   

 

O servo que tinha um talento 

  

 

Mateus 25.20 Mateus 25.22 Mateus 25.24-25 



Refletindo: 
Jesus também nos confia talentos. Você tem talentos. O que você tem feito com os talentos que Deus te 
deu? Você tem usado esses talentos para servir a Deus e ajudar as pessoas, ou, você tem enterrado 
seus talentos e ficado com eles só para você? Deus deseja que você use seus talentos. 
 

Lição:  
Devemos usar os talentos que Deus nos dá. Não podemos enterrar os nossos talentos. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido esperar a vinda de Jesus preparado(a)! 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus te mostrar quais são os seus talentos e peça para você 
saber como usá-los: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
SEXTA-FEIRA 

 

1. Na parábola dos talentos, quando o senhor voltou de viagem, ele disse algo para os dois primeiros 
servos. Pinte a fala com a resposta certa do senhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. O último servo recebeu uma quantidade conforme a capacidade que tinha para administrá-la. Mas ele 
foi medroso, preguiçoso, e não fez o que deveria fazer. Para ele, o senhor disse outra coisa. Substitua 
os símbolos pelas palavras e descubra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Quando não fazemos o nosso trabalho como Deus manda, estamos sendo preguiçosos e negligentes com 
a obra dele. O resultado é que ele tira de nós essa oportunidade, e dá para outro que tem feito o seu trabalho 
com dedicação. Leia as informações e marque apenas as informações falsas. 

 

(   ) Nós não servimos para poder receber a salvação, mas servimos porque recebemos a salvação.  

(   ) O nosso Senhor vai voltar e vai acertar as contas conosco da maneira que administramos seus 

talentos.  

(   ) Não há sinais da volta de Jesus, portanto não devemos nos preocupar com o serviço do senhor. 

(   ) Não precisamos estar preparados para a volta de Jesus. 
 
 

♕   
talento trevas mau 

Servo   __________ e negligente! 

Tirem o ♕ ____________ dele e entreguem-no ao que tem dez. 

E lancem fora o servo inútil, nas _____________, onde há choro 

e ranger de dentes. 

 
 

Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei 
sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor! 

Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel a mim. Receba seu 
pagamento pelo bom trabalho que você fez! 

Este é o meu Profeta amado. 

Deixem ele falar! 



Refletindo: 
Nós devemos ser servos fiéis a Deus. Não devemos ser negligentes e nem fazer mal feito o serviço a 
Deus. 
 

Lição:  
Devemos ser servos bons e fiéis a Deus. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido ser um servo bom e fiel a Deus. Vou me dedicar e fazer bem feito aquilo que Deus me mandar 
fazer, ou colocar em minha vida para realizar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus fazer de você um servo bom e fiel: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 


