
 

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 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)  

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

1. Os discípulos estavam com Jesus e o viram fazer muitas coisas maravilhosas, mas agora ele teria uma 
conversa muito especial com os discípulos. Leia Mateus 16:13-14 e complete essa conversa especial 
entre eles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jesus não era João Batista, nem Elias e nem um dos profetas. Por isso ele perguntou aos discípulos: E 
vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu com muita sabedoria. Desenrole o labirinto e 
descubra o que Pedro falou. (Mateus 16:16) 
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Quando Pedro falou isso, ele estava dizendo que Jesus era o Messias,  
o escolhido e o ungido de Deus. 

 

3. Jesus falou para os discípulos que ele ia sofrer e morrer, mas que também ia ressuscitar. Pedro o 
chamou e disse: “Isso nunca te acontecerá!” Jesus respondeu: “Para trás de mim, Satanás!” Cubra os 
traços, descubra porque Jesus respondeu isso e escreva a resposta que você encontrou: 

 
Jesus respondeu isso porque... 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

__________________________________________

__________________________________________ 

Quem os outros dizem que o __________ 

do homem é? 

 

Alguns dizem que é _____________________; 

outros, ___________; e, ainda outros, Jeremias ou um 

dos _________________. 



___ L ___ ___ S M ___ ___ S ___ S 

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: 
 

1. Uma semana se passou em silêncio. Então Jesus foi para o alto do monte e levou três discípulos.  
Enquanto Jesus orava, a aparência de seu rosto mudou. Leia as perguntas e marque apenas a resposta 
correta: 

a) Quem foram os três discípulos que Jesus levou consigo? (Mateus 17:1) 
(   ) Pedro, Tiago e João. 
(   ) Mateus, Marcos e Lucas. 
 
b) Como ficou a aparência de Jesus? (Mateus 17:2) 
(   ) Sua face brilhou como o ouro e suas roupas se tornaram chamas de fogo. 
(   ) Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. 
 

2. Que luz era essa que estava saindo de Jesus? Vamos aprender? Leia as frases e complete com as 
palavras do quadro. 

 
 

a) Era a mesma luz que resplandeceu no rosto de ■ _____________ quando ele desceu do monte. 

b) Era a mesma luz do início da ● __________ quando Deus disse: Haja luz. 

c) A fonte de luz é ▲________. Ele é a energia do universo. 

  
3. Naquele momento, dois homens conhecidos começaram a conversar com Jesus. Com isso, Jesus 
mostrou que depois da morte vamos existir e nos conhecer. Nós seremos nós mesmos. Nossa alma é 
imortal e nosso corpo será transformado. Complete com as vogais, os nomes dos dois homens que 
estavam lá. Depois pinte o desenho: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

● CRIAÇÃO -  ■ MOISÉS - ▲DEUS 



4. Enquanto Pedro falava, uma nuvem envolveu Jesus, Elias e Moisés. Os discípulos ficaram com 
medo. Da nuvem saiu uma voz e os discípulos ficaram aterrorizados. Leia Mateus 17:5 e pinte a 
nuvem com a resposta certa. 

 
 
 
 
 
  

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 
 

1. Na cidade de Betânia havia um homem chamado Lázaro. Ele tinha duas irmãs: Marta e Maria. Lázaro 
estava doente e suas irmãs mandaram dar um recado a Jesus. Quando Jesus ficou sabendo, disse algo 
muito importante. Complete João 11:4 com as palavras certas. 

 
“Essa doença não acabará em _________________ (morte / sorte); é para a  

_________________ (memória / glória) de Deus.” 

2. Depois de dois dias, Jesus decidiu voltar para a Judéia. Os discípulos o lembraram que ele quase foi 
apedrejado naquele lugar. Mas Jesus respondeu: Enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele 
me enviou. O que Jesus estava ensinando? 

(   ) Jesus queria dizer que temos pouco tempo para agir. 
(   ) Jesus estava afirmando que a noite ele não podia fazer nada, só descansar. 
 

3. Depois Jesus disse: “Nosso amigo Lázaro adormeceu, vou até lá para acordá-lo.” Os discípulos 
pensaram que Lázaro estava apenas dormindo. Complete o que Jesus disse aos discípulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vamos aprender qual a lição Deus quer nos ensinar com essa história? Pinte as letras e descubra. 
 

  
 
 
 
 
 

 

Este é o meu Profeta 

amado. Deixem-no falar! 

Este é o meu Filho amado em 

quem me agrado. Ouçam-no! 
Este é o meu profeta amado. 

Deixe-o falar! 

Lázaro morreu, e para o (1) ________ de vocês 

estou (2) _______________ por não ter estado lá, 

para que vocês (3) ____________”. 

 

(3) CREIAM;  (2) CONTENTE;  (1) BEM 



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: 
 
1. Então Jesus foi para Betânia. Marque a reposta correta. Se precisar leia os textos bíblicos. 

a) Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro quantos dias? Pinte a resposta certa (João 

11:17) 

 

b) Circule quem foi primeiro ao encontro de Jesus?  
(João 11:20) 
 

c) Circule o que Jesus disse sobre Lázaro: (João 11:23) 

Ele não volta mais.  /  Ele vai ressuscitar. 
 

d) Jesus perguntou a ela: “Você crê?” O que ela 

respondeu? Marque um X (João 11:27) 

 
 

2. Jesus respondeu que Lázaro iria voltar à vida. Marta falou que sabia que ele iria ressuscitar no último 
dia. Por isso, Jesus fala algo muito importante para ela. Pinte a conversa correta entre Jesus e Marta. 
Dica: Leia João 11:25-27. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Marta foi para casa e chamou Maria. Ela correu ao encontro de Jesus e 
disse algo. Circule a frase que indica a palavras de Maria. 

 
“Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.” 
 
“Meu irmão morreu porque o Senhor não estava aqui.” 
 

 

Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele 
que crê em mim, ainda que morra, 
viverá. Você crê nisso? 

Sim, Senhor, eu tenho 
crido que tu és o Cristo.  

Não Senhor, eu tenho 
tanto medo.  

Eu sou a vida. Sinto muito que ele 
tenha morrido. Você crê nisso? 



 
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: 
 
1. Jesus perguntou onde estava o corpo de Lázaro. Eles o levaram até o sepulcro, e lá, Jesus chorou. Mas 
não era um choro de tristeza, porque ele sabia que Lázaro ia voltar logo. Complete o enigma e descubra 
porque Jesus chorou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Jesus disse que quem cresse veria a glória de Deus. Todos iriam presenciar o milagre. Decifre o 
código e descubra porque Jesus fazia milagres. 

 

Jesus fazia milagre para que as... 
 
 
 
 
 
  
 
 

3. Jesus disse: “Tirem a pedra.” Marta avisou que já fazia quatro dias e que cheirava mal. Tiraram a pedra 
e Jesus disse: “Lázaro, venha para for!” Quando Jesus falou isso, algo incrível aconteceu. Veja a imagem 
e ligue a resposta certa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ⌂ (♡) 
tristeza mente coração 

C I M A S E E 
 

Jesus chorou por causa da  ______________ que o pecado causa na vida das pessoas. 

Ele estava triste porque o pecado cega a ⌂____________ e o (♡)_______________ das 

pessoas. 

Lázaro saiu do túmulo. 

Lázaro continuou morto. 

P 
 



4. 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 


