
      Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 04/11/2018 

 

TRANSFIGURAÇÃO; JESUS RESSUSCITA 

LÁZARO 
 

Versículos para Decorar: 

1- Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". (Mateus 16:16) 

2- Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; 
e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?” (João 11:25-26) 

3- Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de 
um só homem. (1 Coríntios 15:21)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O povo judeu acreditava na vinda do Messias, mas nem todos aceitavam Jesus como filho de Deus. 
Por quê? Leia os versículos abaixo e responda: 

 
 
 
a) Os judeus acreditavam que E_______ podia voltar porque não havia morrido. 

b) Outros judeus acreditavam que Jesus era J___________ B______________ porque havia 

morrido, mas podia V__________ (Mateus 14:1-2) 

c) Achavam que Jesus era mais um dos P____________________ que o Senhor havia enviado. 

d) Os discípulos acreditavam que Jesus era o C_________________(Mateus 16:16) 
 

2. Sabemos que os judeus não queriam acreditar que Jesus era o filho de Deus, pois esperavam um rei 
poderoso que pudesse libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano, mas Jesus veio como o 
oposto do que eles esperavam. Siga as instruções e transforme a palavra: 

 

- Insira um E no primeiro quadro branco; 
- Troque o J por um espaço; 
- Repita o primeiro E 
- Troque o S por L, e o U por E; 

 

- Elimine o ultimo S e repita o segundo É 
- Troque o H por O; 
- Troque o U por espaço 
- Troque o M por R, I por E e L por I  

 

 J E S U S  É  H U M I L D E 

                
 

3. Esta conversa serviu para que os discípulos compreendessem o que estava por vir. Numere as figuras 
de 1 a 3 na ordem dos acontecimentos: 

  

 

(    ) (    ) (    ) 
 

 
 

Tu és o 
Cristo, o 
Filho do 

Deus vivo. 
Mateus 
16:16 

VOLTAR  –  PROFETAS  –  CRISTO  –  ELIAS  –  JOÃO BATISTA  

Eu lhe 
darei as 

chaves do 
Reino dos 

céus; o 
que você 
ligar na 

terra será 
ligado no 

céu... 
Mt.16:19 

 



Refletindo: 
Aprendemos hoje que Jesus estava preparando os discípulos para a sua morte. Ele iria morrer para salvar 
a humanidade, para nos salvar. O preço da nossa vida foi a Sua morte. 

Lição:  
O amor de Jesus por nós não tem tamanho, é incondicional. Devemos ser gratos a Deus pelo seu 
sacrifício. 

Decidindo: 
(   ) Decido ter um coração grato a Deus pelo sacrifício dele na cruz por mim. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus pelo sacrifício dele na cruz e por ter lhe dado uma chance 
de vida eterna através da sua morte: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Jesus chamou os discípulos em particular para orar no monte. Enquanto Jesus orava, a aparência do 
seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como brilho de um relâmpago. O 
que estava acontecendo com Jesus nesse momento? Escreva ao lado da figura.  
Dica: Mateus 17:2. 

 

2. Nesse mesmo momento, surgiram 
dois homens com Jesus. 
Conversaram com ele sobre sua 
partida e o que estava para se cumprir 
em Jerusalém.  

 
Na figura preencha o nome dos 
personagens que estavam 
presentes nesta cena.  
 
Dica: Mateus 17:1 e 17:3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M __________ 

E_________ 

P__________ 

T__________ 
J_________ 



3. Circule a resposta correta para as perguntas: 
 

a) O que Pedro disse quando viu Jesus, Elias e Moisés? Mateus 17:4 
 

Como Elias e Moisés estão velhos!                      Se quiseres, farei três tendas. 
 

b) Enquanto Pedro falava, uma nuvem resplandecia, o envolveu e dela saiu uma voz. O que está voz 
dizia? Mateus 17:5 

 

Este é meu Filho amado de quem me agrado.                        Elias e Moisés já para cima! 
 
 

Refletindo: 
Nós somos seres eternos. Quando morrermos, nossa alma existirá para sempre. Por isso, Deus dá grande 
valor à decisão que tomamos nessa terra, porque essa decisão define nossa vida após a morte. Podemos 
decidir aceitar Jesus e passar a eternidade com Ele no Céu, ou podemos decidir negá-lo e passar nossa 
eternidade num lugar horrível chamado Inferno. 

Lição:  
O que decidimos nessa vida afeta nossa eternidade. A vontade de Deus é que vivamos com Ele no Céu.  

Decidindo. Se você ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, 
pode fazer hoje. Repita a oração abaixo, se desejar: 

Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz. Por ter me amado mesmo eu não merecendo. 
Eu te agradeço porque morreu pelos meus pecados. Eu entendo que nasci pecador e somente o teu 
sangue pode limpar os meus pecados. Decido hoje te aceitar como meu Senhor e Salvador. Entra no 
meu coração. Transforma a minha vida. Quero um dia morar no Céu contigo. Em nome de Jesus, amém. 

 
QUARTA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Havia um homem de Betânia, do povoado das irmãs 
Maria e Marta. Então este homem ficou doente e as 
irmãs deste mandaram dizer a Jesus: "Senhor, aquele a 
quem amas está doente". Pinte os espaços que estão 
marcados e descubra o nome desse homem. 

 

 

 

 

 

 
2. O mensageiro levou a notícia até Jesus. Organize as 
sílabas e preencha as lacunas: 

 

_________________ (DO - QUAN) ouviu falar que Lázaro estava ______________ (EN- TE - DO), 

ficou mais ____________________ (IS - DO) dias onde estava. 

 

3. Jesus disse: "Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que 
vocês creiam”. Coloque as frases na sequência e depois escreva nas linhas. 

 

a) _____________________________________________________________________________. 

Lázaro  cressem  os discípulos  para que  morreu 

1  5  4  3  2 
 

 

b) ____________________________________________________________________________. 

do que vejo,  resolvendo  Por trás  tudo  Deus está 

2  4  1  5  3 

 
 
 



Refletindo: 
Não podemos pensar que todas as coisas ruins que acontecem são para o nosso mal. Deus também usa 
situações difíceis para nos ensinar. Por isso quando você estiver passando por algum problema, entregue-
o a Deus e peça para Ele te mostrar o que você pode aprender com aquela situação. 

Lição:  
O amor de Jesus se manifesta nas situações difíceis também. 

Decidindo: 
(   ) Decido não reclamar quando eu passar por algum problema. Vou orar entregando essa situação a 
Deus. Vou buscar saber o que Ele quer me ensinar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer vê-Lo em todas as situações. Peça para não 
ser uma criança reclamona: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 
Entendendo a História 
1. Então Jesus foi para Betânia. Leia os versículos e circule as repostas corretas. 

João 11:17 Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro quantos dias? 2  /  4  /  6 

João 11:20 Quem foi primeiro ao encontro de Jesus?  Marta  /  Maria 

João 11:23 O que Jesus disse sobre Lázaro? Ele não volta mais.  /  Ele vai ressuscitar. 

João 11:27 Jesus perguntou a ela: Você crê? O que ela respondeu?  Sim!   /   Não! 

2. Jesus disse que Lázaro iria voltar à vida. Como Jesus pôde prometer isso para Marta? Desenrole a 
imagem e escreva essa verdade maravilhosa que Jesus falou. 

 

 
 
 
                                                          _____________________________________________________ 
 
                                                          _____________________________________________________ 
 
                                                          _____________________________________________________ 
 
 
 

3. Jesus foi ao local onde estava o corpo de Lázaro e chorou. O choro dele não foi de tristeza, mas por ver 
o desespero das pessoas que estavam ali, pois viam a morte como o fim. Essa falta de esperança é 
causada pelo pecado, que cega as pessoas. Escreva C para CERTO e E para ERRADO. 

_____ Maria e Marta sabiam que Jesus poderia curar Lázaro. 

_____ Jesus chorou porque ficou com medo de não conseguir ressuscitar Lázaro. 

_____ Jesus tem poder sobre a morte. 

_____ Jesus demorou porque queria mostrar a todos o seu poder. 

 
Refletindo: 
Marta e Maria tiveram fé. Você sabe o que é FÉ? Leia Hebreus 11:1. (   )Li 
Fé em Jesus é crer n’Ele mesmo sem vê-lo. Muitas pessoas não creem porque não veem Jesus, mas 
Marta e Maria nos ensinam que não precisamos ver Jesus para crer n’Ele e nem no seu poder. 

Lição:  
Devemos ter fé em Deus. Podemos pedir para Deus aumentar a nossa fé. 



Decidindo: 
(   ) Decido ser uma criança que tem fé em Jesus. Mesmo que meus amigos, professores ou qualquer 
outra pessoa diga que Jesus não existe, terei fé e vou crer n’Ele. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração declarando a Deus sua fé n’Ele. Peça para Ele para aumentar a sua fé: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 

1. Já fazia quatro dias desde a morte de Lázaro. Todo mundo estava muito triste. Para eles não havia mais 
esperança. Parecia que Jesus tinha chegado muito tarde. Mas Jesus sempre sabe o que faz. 
Substitua os números pelas letras correspondentes e reescreva nas linhas abaixo por que Jesus demorou. 

 

1 – E            2 – A            3 – I            4 – O            5 - U 

 

J1SUS  1SP1ROU  4  T1MP4  C1RT4  P2R2  RESS5SCIT2R  LÁZ2R4  P4RQU1  ELE  TINH2  5M  
OBJ1TIV4.   QU2NDO  ELE  M2ND4U LÁZ2R4  S2IR  D4  S1PULCR4,  MUIT2S   PESS42S  
P5D1RAM  VER  A GLÓRI2  DE  DE5S  E  CR1R  1M  J1SUS. 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
2. Jesus pediu para rolarem a pedra do lugar onde Lázaro havia sido sepultado. Jesus orou. Depois ele 
falou em voz alta: ‘Lázaro, venha para fora!’ Aconteceu algo incrível! Ligue os pontinhos e descubra o que 
aconteceu com Lázaro depois que Jesus disse estas palavras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



3. Depois Jesus disse: “Tirem as faixas dele e deixem-no ir.” Muitas pessoas que estavam ali creram em 
Jesus. Sabe o que aprendemos com a ressurreição de Lázaro? Para 
descobrir, leia a frase abaixo e depois pinte as palavras ressuscitou.  
(   )Li a frase. 

 
 

Esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro,  

depois ressuscitou a si mesmo. 

 
Refletindo: 
Jesus ressuscitou Lázaro, Ele mostrou que tem poder sobre a morte. 

Lição:  
Não existe nada impossível para Deus. Ele tem poder sobre todo o Universo, inclusive sobre a vida e 
sobre a morte.  

Decidindo: 
(   ) Decido não deixar meus medos me dominarem. Sei que tenho um Deus poderosos, que me ama e 
me protege. Não preciso temer. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus sua decisão e pedindo para Ele tirar seus medos: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 

 


