
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 18/11/2018 

 

ENTRADA TRIUNFAL; PÁSCOA; CEIA; 

GETSÊMANI 
 

Versículos para decorar: 

1 - Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores. (Romanos 5:8) 

2– E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte 
de cruz! (Filipenses 2:8) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA-FEIRA 

1. Jesus estava na cidade de Betânia para jantar com Lázaro e sua família. Depois ele saiu de lá e foi 
para Jerusalém. A cidade estava lotada por causa da Páscoa! Jesus chamou dois discípulos e pediu para 
eles fazerem algo. Observe a imagem e circule as palavras certas para descobrir o que eles fizeram. 
(Mateus 21:2-3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Com isso, Jesus cumpriu uma profecia escrita em Zacarias 9:9. Complete o versículo com as palavras 
e veja a promessa feita sobre Jesus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Os discípulos trouxeram o jumentinho, colocaram seus mantos 
sobre ele e Jesus montou. A multidão ficou muito agitada ao vê-lo. 
O que as pessoas fizeram? Veja a imagem e marque a resposta 
certa. (Mateus 21: 8) 

 

(   ) Colocaram seus mantos no caminho, outros pegaram ramos 
de palmeiras e espalharam pelo chão. 
 

(   ) Colocaram tapetes vermelho e tocavam cornetas e tambor. 
 
Refletindo: 
Jesus não veio como as pessoas estavam esperando. Ele veio de 
maneira simples, mesmo sendo o rei dos reis. 

Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei 

vem a você, ▲______________ e ▼______________, 

♦_________________ e montado num jumento, um jumentinho, cria 

de jumenta. 

 

Vão ao povoado que está a diante de vocês; logo 

encontrarão uma (vaca / jumenta) amarrada, 

com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e 

(tragam-nos / matem-nos) para mim. Se alguém 

lhe perguntar algo digam-lhe que o (Governador / 

Senhor) precisa deles e logo os enviará de volta. 

▼ VITORIOSO – ♦HUMILDE – ▲JUSTO 



Lição:  
Jesus deu um exemplo de humildade: ele mesmo podendo mostrar-se, decidiu ter humildade. Nós 
também devemos ser humildes. 

Decidindo: 
(   ) Decido praticar a humildade. 

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. Jesus mandou seus discípulos 
pegarem um jumentinho e eles o 
trouxeram, puseram seus mantos 
sobre Ele e Jesus montou. A 
multidão ficou eufórica, colocaram 
seus mantos no caminho, outros 
pegam ramos de palmeiras e 
espalham pelo chão. Escreva nos 
balões o que a multidão gritava e 
depois pinte a cena ao lado com 
capricho. Dica: Leia Mateus 21:9 

 
 
 
 
 
2. A multidão gritava ao ver Jesus. Os judeus eram oprimidos pelo império romano, não tinham um rei, seu 
último rei fora Zedequias. Vamos aprender o que significava cada frase que eles diziam. Ligue 
corretamente as informações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: "Mestre, repreende os teus 
discípulos." O que Jesus respondeu para eles? Desenrole a frase e escreva ao lado. Lucas 19:40. 

 
 

 
 
 
 

 
Refletindo: 
A multidão clamava por um rei... Jesus veio a esse mundo para nos salvar e nos libertar de nossa 
escravidão. Ele é o nosso verdadeiro rei. Podemos clamar a Ele e ele nos escutará. 

 

Jesus respondeu: ___________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Hosana filho de Davi! 

 

 Bendito é o que vem 

em nome do Senhor! 

 

Hosana nas alturas! 

 

I 

II  

 

III 

 

Reconheceram que 
Jesus era da linhagem 
real. 
 
Reconheceram Jesus 
vindo do Pai. 
 

Clamavam: Salva-nos 
agora, Ó Tu que habitas 
nas maiores alturas. 
 

III 

 

II 

I  

 

 
 



Lição:  
Não há outro rei além de Jesus. Ele sim é o filho de Deus e o nosso Salvador. 

Decidindo: 
(   ) Decido agradecer a Deus porque Ele é o meu rei e salvador. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus por Ele ser o seu Senhor e Salvador: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. A semana passou e finalmente chegou o dia da Páscoa. Nesse dia, tinham o costume de sacrificar um 
cordeiro. Vamos aprender mais sobre a Páscoa? Leia os textos no quadro. Depois pinte as imagens. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. O sangue do cordeiro era a única forma de salvação. Assim como um cordeiro foi morto para salvar os 
filhos dos israelitas, Jesus morreu em nosso lugar. Leia as características que apontam para Jesus. Use 
cada letra que está em negrito no texto e descubra o que Jesus é. 1Co 5:7b 
 

a. Sacrifício do cordeiro – inocente; 
b. Macho, sem defeito; 
c. Nenhum osso seria quebrado (Ex 12:46); 
d. O sangue do cordeiro livraria da morte; 
e. O resultado seria libertação da escravidão (pecado); 
f. Era a única forma de escapar da morte; 
 

3. Jesus mandou Pedro e João prepararem a refeição da Páscoa. Naquele mesmo dia ele seria morto. Leia 
Lucas 22:8-12 e coloque as cenas na ordem que aconteceram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Refletindo: 
Antigamente na Páscoa era necessário sacrificar um animal para perdão dos pecados. Mas hoje isso já 
não é mais necessário porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal.  

 

Páscoa significa passagem da 

escravidão para liberdade. 

Deus queria libertar o seu povo 

da escravidão e da morte. 

 

A primeira Páscoa foi feita pelo 

povo de Israel no Egito. Ela 

tem a ver com 10ª praga: a 

morte dos filhos mais velhos. 

 

Para salvar os filhos mais velhos, 

Deus mandou o povo de Israel 

matar um cordeiro e passar o 

sangue dele nas portas. 

 

Páscoa significa passagem da 

escravidão para liberdade. 

Deus queria libertar o seu povo 

da escravidão e da morte. 

JESUS É N__SS__ C__RD__IR__ P__SC__L 

a c d a b e f 



O pão representa o _________. O vinho representa o_____________. 
 

Lição:  
Para perdão de pecados precisamos apenas de Jesus e não mais sacrificar um cordeiro pascal. 

Decidindo: 
(   ) Decido aproveitar e pedir perdão a Jesus pelos meus pecados.  

 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus os seus pecados e pedindo perdão por eles. Agradeça 
porque hoje não é mais necessário sacrificar um animal para perdão dos pecados: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. Ao anoitecer, Jesus e os doze discípulos se reuniram para jantar. A refeição era pão sem fermento e 
vinho. Jesus usou esses dois elementos para explicar algo muito importante. Siga as setas e descubra o 
significado do pão e do vinho. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. A ideia fundamental da ceia é: "Fazei isto em memória de mim."  Por isso, toda vez que um grupo de 
cristãos se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, ele está lembrando a morte e ressurreição de Jesus. 
Lembra também a promessa de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Descubra os 5 erros na 
cena. 

CERTA       ERRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vamos aprender mais sobre esse momento da ceia de Jesus com os discípulos? Leia as perguntas e 
marque V para verdadeiro e F para falso. 

 

(  ) Jesus anuncia que Judas Iscariotes iria traí-lo. 
(   ) Jesus foi o último, definitivo e mais importante sacrifício. 
(   ) Jesus foi sacrificado para permanecermos na escravidão do pecado. 

 
 

C O 

R P 

O 

Início 

S E U 

G N 

A 

I

n

i

c

i

o 

 

Início 



Refletindo: 
Jesus não deixa nenhuma de suas promessas ser descumprida. Ele disse que um dia vai voltar, e 
podemos crer que isso vai acontecer.  

Lição:  
A Ceia é um lembrete do sacrifício de Jesus e da sua promessa de que um dia vai voltar. 

 
Decidindo: 
(   ) Decido agradecer a Jesus pelo seu sacrifício na cruz porque um dia ele vai voltar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e faça uma oração de gratidão a Deus por ter 
enviado Jesus a esse mundo: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. Depois da ceia, Jesus e os discípulos cantaram uma música e foram para o monte das Oliveiras. Nesse 
monte, havia um jardim, onde as azeitonas eram esmagadas. Coloque as letras na ordem de 1 a 9 e 
descubra o nome desse jardim. 

    

3 6 8 7 1 4 2 9 5 

T M N A G S E I Ê 

 

2. Era noite, Jesus estava no Getsêmani orando. Ele sabia que o plano divino já 
estava traçado. Marque X nas palavras que indicam como Jesus estava naquele 
momento. 

 
TRISTE – DESESPERADO – ANGÚSTIADO – ALEGRE 

  
 
Um homem comum teria desistido, mas Jesus foi até o fim por você! 
 
 

3. Jesus orou a Deus. Ele perguntou se havia outro jeito de salvar a humanidade, mas não tinha. Não 
é fazendo coisas boas, nem indo para igreja que as pessoas podem chegar até Deus. Siga o labirinto 
e descubra quem pode nos levar até Deus. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardim do ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 



4. Jesus pediu para Pedro, Tiago e João orarem com ele. Mesmo assim, por três vezes Jesus encontrou 
os discípulos dormindo. Na terceira vez disse-lhes algo. Contorne os traços do balão com a frase que 
Jesus falou. Se precisar leia Mateus 26:45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Não existe outro meio pelo qual a humanidade pudesse ser salva, se não fosse pelo sacrifício de Jesus. 
Hoje em dia também não existe outro meio pelo qual você possa ser salvo se não for através de Jesus 
Cristo. 

Lição:  
Jesus é o único caminho para o Céu. Através dele eu tenho a salvação. 

Decidindo: 
(   ) Decido falar para alguém que eu não conheço sobre o amor de Jesus e o sacrifício dele na cruz. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus te dar oportunidades de falar dele para alguém que ainda 
não O conhece: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 

 

Vocês ainda dormem e descansam? 
Chegou a hora! Eis que o Filho do 
homem está sendo entregue nas mãos 
de pecadores. 

Vocês devem dormir muito mais! Para 
que não vejam o Filho do homem sendo 
entregue nas mãos de pecadores. 


