
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 28/04/2019 

 

CONCÍLIO DE JERUSALÉM / A SEGUNDA 

VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO – PARTE 1 
 

Versículos para decorar: 

1- Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no 
procedimento, no amor, na fé e na pureza. (1 Timóteo 4:12) 
2- Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de 
acordo com o seu propósito. (Romanos 8:28) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 

1. Depois da primeira viagem missionária, a igreja continuava 
crescendo e se espalhando. Os judeus estavam aprisionados em 
suas tradições e esqueceram o verdadeiro motivo de suas 
festas: a vinda do Messias. Mas ele, já tinha vindo e muitos não 
perceberam! 
    
Pinte os espaços com pontinhos e descubra o nome do 
Messias que veio nos salvar. 

 
 

2. Os judeus achavam que os gentios deveriam primeiro se converter ao judaísmo para depois se 
tornarem cristãos. Eles não entendiam que não é a religião que salva. O que salva é aquilo que Jesus 
fez por nós. Faça X na imagem que mostra o que Jesus fez para nos salvar: 

 
 
   
 
 
 
 
 

3. Os apóstolos fizeram uma reunião em Jerusalém para resolver esse problema. O nome dessa 
reunião é Concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé foram enviados para lá. Ajude os dois apóstolos a 
chegarem ao lugar onde estava acontecendo o Concílio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERUSALÉM 



4. Nessa reunião, alguns líderes queriam que os gentios fossem circuncidados. Eles achavam que 
além de aceitar Jesus, os gentios deveriam seguir as leis dos judeus. Vamos aprender mais? Leia as 
frases e complete com as palavras do quadro. 

 
 

Pedro explicou que a (I)________________ é apenas por meio de Jesus, é um presente de Deus que 
não (II)________________ dos nossos esforços. 

 
Tiago concluiu dizendo que os (III) _________________ não deviam acrescentar o 

(IV) _______________ da lei para a Salvação.  A lei aponta para (V) _________________. 
 

Refletindo: 
Não existe outro meio pelo qual podemos ter a salvação. Apenas através de Jesus Cristo. Em Efésios 
2:8-9 a Bíblia fala claramente sobre isso. 

Lição: 
O único meio para sermos salvos é através de Jesus Cristo. O recebendo como Senhor e Salvador. 
Jesus pagou o preço na cruz pela salvação. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido agradecer a Jesus pelo sacrifício d’Ele na cruz. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agradecendo a Deus pelo sacrifício dele na cruz por você: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Todos acabaram concordando e enviaram dois líderes para a 
Antioquia com Paulo e Barnabé. Também enviaram com eles uma 
carta para os gentios das igrejas da Antioquia, Síria e Silícia com a 
conclusão do Concílio. 
 
Leia Atos 15:22 e escreva os nomes desses líderes. 

 
2. Todos saíram dessa reunião muito felizes com o bom resultado. Houve união entre os irmãos 
quando submeteram suas opiniões ao Espírito Santo. Leia as informações e marque apenas a lição 
que aprendemos. 
 

(   ) Quando os irmãos estão em união a igreja cresce! 
(   ) Quando os irmãos estão em união a igreja se divide! 
 
3. Em Antioquia, Paulo e Barnabé discordaram por causa de João Marcos. Barnabé queria levá-lo 
na segunda viagem, mas Paulo não queria porque João tinha abandonados Paulo e Barnabé 
durante a primeira viagem. Por isso, Paulo e Barnabé se separam. Complete com a letra A o nome 
dos homens que formaram as duas novas equipes para pregar o evangelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B___RN__BÉ     e      M__RCOS 

  

P__ULO      e      SIL___S 

(V) JESUS – (I) SALVAÇAO – (III) JUDEUS – (II) DEPENDE – (IV) GUARDAR 



Refletindo: 
É importante vivermos em união, porque quando estamos unidos (sem brigas, mágoas, intrigas) 
mostramos o amor de Deus e também somos abençoados. 

Lição: 
Deus ama a união. A união ajuda a igreja a crescer. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido me acertar se estou brigado(a) com alguém. Quero agradar a Deus com as minhas atitudes 
e crescer espiritualmente. 
(    ) Decido ter paz com as pessoas. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus que você que o agradar e não quer ficar desunido com ninguém. 
Fale que você quer ser uma criança pacificadora. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Agora havia duas equipes missionárias! Mas vamos acompanhar Paulo e Silas. Eles seguem para 
Síria. Depois passam por Silícia, Derbe e Listra. Em Listra, conheceram um jovem chamado Timóteo. 
Leia as informações sobre Timóteo e complete a cruzadinha com as palavras em negrito. 

 
Timóteo era um (1) cristão fiel. 

Tinha uma boa (2) reputação 

entre os irmãos da região. 

Ele era filho de Eunice, (3) judia 

e seu pai era (4) grego. 

Sua mãe Eunice e sua avó 

Lóide criaram Timóteo para ter 

uma fé (5) autêntica, ou seja, 

verdadeira. 

 
 
 

2. Timóteo era muito jovem, mas já tinha uma boa fama. Ele também amava a Palavra de Deus. Você 
deve ser como Timóteo. Você deve ser conhecido por ter atitudes de um cristão de verdade. Pinte as 
bolinhas com as imagens que mostram atitudes de um cristão de verdade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Paulo, Silas e Timóteo começaram a segunda 
viagem missionária. Paulo queria pregar na Ásia, mas 
Deus tinha outro plano. Então o Espírito Santo não 
deixou que eles fossem para aquele lugar.  Ajude os 
missionários a chegarem no seu destino (Atos 16:6). 
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4. Paulo, Silas e Timóteo desceram a Trôade. Certa noite, Paulo teve uma visão: um homem da 
Macedônia estava em pé e pedia algo dele. Leia Atos 16:9 e complete o que o homem falou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Refletindo: 
Timóteo chamou a atenção de Paulo por causa das suas boas atitudes. Você tem chamado atenção 
por suas boas atitudes? Ou as pessoas conhecem você por ser bagunceiro(a), mal humorado(a), 
mentiroso(a), desobediente etc?  

Lição: 
Deus quer que você chame atenção das pessoas pelas suas boas atitudes, como: falar a verdade, ser 
obediente, amar os outros etc.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido me dedicar a ter boas atitudes. Quero dar um bom testemunho.  

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão de hoje e pedindo ajuda para cumpri-la: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Em Trôade, o autor de Atos, o médico Lucas, se junta a eles. Agora a equipe tem 4 membros: Paulo, 
Silas, Timóteo e Lucas. Depois que saíram de Trôade, eles foram para a Samotrácia e para Neápolis. 
Dali foram para Filipos, onde ficaram vários dias.  Quando chegaram à Macedônia, não encontram 
nenhum homem, só mulheres. Uma delas era Lídia, mulher temente a Deus. O coração dela estava 
pronto para ouvir a mensagem da salvação. Lídia tinha uma profissão. Leia Atos 16:14 e circule a 
imagem que mostra o que ela vendia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.  Lídia era da cidade de Tiatira. Então, por que ela estava em Filipos? Porque Deus a colocou no lugar 
onde iria encontrar Paulo e ouvir o evangelho. Paulo pregou a mensagem de Cristo. Qual foi a decisão 
de Lídia? Veja a imagem ao lado e marque a resposta certa. 

(   ) Lídia não acreditou na mensagem e disse não para Jesus.  

(   ) Lídia aceitou e ela e toda sua família foram batizados. 
 

 
 
Tirando a lição: 
3. Paulo e os demais entenderam porque Deus fechou a porta para pregar o evangelho na Ásia. É 
porque Deus tinha preparado pessoas em outra região para ouvir e receber a mensagem de Cristo. 

____________ à Macedônia, 

e __________________. 

Eles partiram para a Macedônia, pois Deus os tinha chamado para pregar o evangelho naquele lugar. 



Isso nos ensina uma lição. Siga a ordem crescente dos números e complete a frase com as palavras 
que estão faltando. 

                                                                                
 
 

 Eu sempre posso ________________ a Deus porque ele sempre ________ o que é ___________. 
 

Refletindo: 
Deus sempre sabe o que é melhor para você. Confie na vontade de Deus e as coisas darão certo. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido confiar na vontade de Deus. Vou obedecer ao que a Bíblia diz: imediatamente, 
completamente e sem reclamar. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão e fale para Ele que você quer ser uma criança 
obediente: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Ainda na cidade de Filipos, os missionários Silas, Paulo, Timóteo e 
Lucas, foram para um lugar de oração.  Ali vivia uma jovem 
endemoninhada, que ganhava muito dinheiro para seus senhores 
com adivinhações. Leia Atos 16:17 e complete a fala dessa jovem 
circulando a palavra correta. 

 
 
 
 
 

 
2. Alguns dias depois, aquilo incomodou Paulo e ele expulsou o demônio daquela moça. Embora 
viesse de demônios, o que a jovem dizia era verdade. Qual o problema disso? Leia as informações e 
ligue corretamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Um grande problema iniciou, os donos daquela jovem perderam todo o lucro que tinham com as 
adivinhações. O que aconteceu depois? Leia as frases e risque a resposta errada. Leia Atos 16:19-23 

 
Eles foram atrás de Paulo e Silas, e os (carregaram / arrastaram) para a praça principal para 
serem julgados. 
 

Eles acusaram Paulo e Silas de causar (confusão / harmonia) entre o povo. 
 

Os magistrados mandaram (açoitar / honrar) severamente Paulo e Silas e os lançaram na prisão. 
 

O carcereiro recebeu a instrução para (matá-los / vigiá-los) com cuidado. 
 

Estes homens são servos do Deus Falso / Altíssimo e lhes anunciam 

o atalho / caminho da salvação / perdição. 

2 sabe 
 

1  obedecer  

 

3 melhor. 
 

Paulo sabia que aquela gritaria 

os impedia de anunciarem o 
evangelho. 

Se Paulo aceitasse aquilo  

ia parecer que tudo que ela falava 
era verdade. 

Paulo também não queria dar 

crédito ao demônio 

que enganava o povo com 

adivinhações. 
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Refletindo: 
Deus quer a atenção seja toda dele, e não de outras coisas.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido me esforçar para dar atenção às coisas que são de Deus: oração, Momento com Deus, 
Nova Kids. Pois sei que essas coisas me ensinam mais sobre a vontade de Deus para a minha vida. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão e fale para Ele que você quer ser uma criança que 
coloca as coisas d’Ele em primeiro lugar: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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 


