
      Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 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)  

3– Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem: "Paz 
e segurança", então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida; e de modo nenhum 
escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. (1 
Tessalonicenses 5:2-4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Jesus falou em vários sinais de sua vinda. Pinte de VERMELHO quais são esses sinais. Dica: Lucas 21:5-11. 

 

 
 

 
 
 

 
2. Jesus pregou seu último sermão na terra de como seria a volta dele e como podemos estar preparados. Complete 
o versículo abaixo com as palavras corretas e descubra. Leia Lucas 21:36 

 
“Estejam sempre __________________ (ATENTOS / DESCANSADOS) e ________________ (CHOREM / 

OREM) para que vocês possam ______________________ (ESCAPAR / MOSTRAR) de tudo o que está pra 

acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem”. 

 

3. Sobre quando Jesus vai voltar, a Bíblia fala em Mateus 24:36: “Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os 
anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai”. Leia em voz alta e coloque o texto abaixo em ordem e depois 
escreva abaixo suas missões aqui na terra enquanto Jesus não volta: 

 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

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. 

FARTURA 

TERREMOTOS FOMES FALSOS CRISTOS 

SINAIS PESTES 



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 
Entendendo a História 
1. Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele dizendo: “Diga-nos quando 
acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?”. Ligue os pontos de acordo com 
o versículo. 

 

Perseguição e condenação •  • Mateus 24.9 

O amor de muitos se esfriará •  • Mateus 24.12 

2. Deus não disse quando, mas disse que assim como sabemos que está chegando o verão, pois os ramos da 
figueira se renovam e suas folham brotam, assim também com os sinais saberemos que o fim está próximo. Pinte o 
desenho e depois complete o versículo. 

 

 

 

Porque assim como o __________________ 

sai do _________ e se mostra no 

_____________, assim será a vinda do 

________ do homem. (Mateus 24.27) 

 

3. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos, nem ninguém, somente o Pai. Como aconteceu nos dias de 
Noé, assim será a volta de Jesus Cristo. Preencha as lacunas corretamente, se precisar leia Mateus 24.38- 42. 

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. 

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 

( A ) O povo vivia nos tempos de Noé... (    ) vocês não sabem em que dia virá o seu 
senhor. 

( B ) Até o dia em que Noé entrou na arca, o 
povo nada percebeu... 

(    ) então veio o dilúvio e os levou a todos. 

( C ) Portanto, vigiem, porque... (    ) comendo, bebendo, casando e dando-se em 
casamento. 

Este é o meu Profeta amado. 

Deixem ele falar! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/24/27


QUARTA-FEIRA 
Entendendo a História 
1. Jesus conta a parábola das dez virgens. Leia os quadrinhos e coloque as cenas na ordem correta corretamente. 
Mateus 25:1-4. 

 
2. O noivo demorou e elas caíram no sono. Então ouviram um grito e acordaram com o susto. O noivo havia 
chegado! Essa história nos mostra que devemos estar preparados para a vinda de Jesus, que em breve vai 
voltar para nos buscar! 
Marque com C para CERTO e E para ERRADO as afirmações abaixo.  
 

(   ) Jesus está demorando muito, então ele não vai mais voltar. 
(   ) Jesus disse que iria voltar para nos buscar e ele sempre cumpre o que diz. 
(   ) As virgens insensatas representam as pessoas que não estão preparadas para a vinda de Jesus. 
(   ) Não sabemos o dia nem a hora da vinda de Jesus, por isso devemos estar preparados sempre. 

 
3. As insensatas perceberam que suas lamparinas estavam 
apagando, e pediram o azeite das prudentes. Elas negaram, pois 
faltaria azeite. Então as insensatas saíram para comprar. Nesse 
momento o noivo chegou e as prudentes entraram na festa e as 
insensatas não. Leia Mateus 25.11-12 e complete as questões. 

 
 
 
 
 
 

4. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. As virgens sensatas 
tinham o Espírito Santo. Mas vamos ver o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Leia as referências e ligue-
as até a alternativa correta.  

Lucas 4:18 Quando se aceita Cristo, somos novas criaturas, somos filhos de Deus 

Efésios 4:30 O Espírito Santo nos faz querer evangelizar e ajudar as pessoas 

2 Coríntios 5:17 O Espírito Santo nos faz sermos propriedade do Senhor 

2 Coríntios 1:22 Ninguém pode entrar no céu se não tiver o Espírito Santo 

João 3:5-7 O Espírito Santo é uma garantia de que o Senhor nunca abandonará 

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. 

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: 

Senhor! Senhor! ____________ a ____________ para nós! 

A verdade é que não as ______________! 

Este é o meu Profeta amado. 

Deixem ele falar! 



____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. Jesus ensinou mais uma parábola para nos ajudar a 
entender que precisamos estar prontos para o dia da sua 
vinda, através da parábola dos Talentos. Aprenda o 
conceito de Talento desenrolando a frase abaixo e 
reescrevendo-a: 

 

Talento é: ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________   

2. Deus deu certa quantidade de talentos para cada um dos seus servos e esperava que eles os usassem da melhor 
forma possível. O talento pertencia ao senhor e não aos servos. Encaixe as palavras do quadro na tabela abaixo e 
veja que tudo o que você faz na sua vida tem que ser bem feito, Deus lhe confiou essas responsabilidades e você 
precisa cuidar bem. 

 

LEITURA – AMOR – MEDITAÇÃO – TEMPO – NOTAS – OBEDIÊNCIA - COMPORTAMENTO 

 

      T E m p o      

      A          

      L          

      E          

      N          

      T          

      O          

 
3. Cada um dos servos recebeu uma quantidade diferente de talento. Quantos talentos cada um recebeu? 
Encontre 7 erros entre as imagens abaixo: 

  
 

 

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: 

T S E N O I I S T R A R M O S

U H F C N

D O O O I A A R A P

O A R E N M

U F D S U A G

A E E Q I A L

Q C A Ó

U N E T R E D A R A P R

I P O I

L O Q U E A N Ó S A

Este é o meu Profeta amado. 

Deixem ele falar! 



(   ) 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. Jesus continua a parábola dos talentos. Pensando no servo que tinha recebido dois talentos e outro que havia 
recebido um talento faça o que se pede abaixo: 
a. Leia Mateus 25.22 e 25 e escreva nos balões o que cada um falou para seu Senhor. 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

b. Complete o que o senhor falou para cada um de acordo com a sua atitude.  

    Para o que recebeu dois talentos                                       Para o que recebeu um talento 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. O que aconteceu com cada servo? Relacione as colunas e marque a sequência correta: 

(A) O que recebeu 5 talentos. (   ) Recebeu mais 1 talento. 

(B) O que recebeu 2 talentos. (   ) Recebeu mais 5 talentos. 

(C) O que recebeu 1 talento. (   ) Perdeu tudo o que tinha. 

     (   ) Recebeu mais 2 talentos. 
 

(   ) A, B, A,C (   ) A, A, B, C  (   ) A, A, C, B  (   ) C, C, A, B 

 

3. Nós não trabalhamos para receber a salvação, mas trabalhamos porque recebemos a salvação. O nosso Senhor 
vai voltar e vai acertar as contas conosco da maneira que administramos seus talentos. Desembaralhe o versículo e 
leia o que está escrito: 

 

“POIS AQUELE QUE VEM VIRÁ EM BREVE E NÃO DEMORARÁ E MUITO EM BREVE.” Hb 10.37 
___________________________________________________________________________________. 

 
 

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 

O senhor me confiou 
dois talentos, 
_________________
_________________
_________________
_________________ 

Eu sabia ___________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Servo ________________ e __________! 
Você foi _________ no ___________, eu o 

porei sobre o ____________. Venha e 
participe da ______________ do seu 

_________________. 

Servo ________________ e ___________________! 
... Tirem o __________________ dele e entreguem-

no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, 
e terá em _____________ quantidade. Mas a quem 

não tem, até o que tem lhe será ____________. 


