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Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 31/03/2019 

 

A CONVERSÃO DE SAULO 
 

Versículos para decorar: 

1- Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. (Atos 22:15) 

2- Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 
(Romanos 1:16) 

3- Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, 
que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do 
Espírito Santo". (Atos 9:17) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 

Entendendo a História 
1. Decifre os enigmas e descubra um pouco mais sobre a vida de Saulo. 

 
 
 
 

                                                                    
a. Saulo era natural (nasceu na cidade) de  
 

b. Sua cidade era importante, próxima ao mar  
 

c. Hoje essa cidade faz parte da   
 

d. Na época, a cidade tinha pouco mais de 200.000 mil  
 

e. A cidade tornou-se centro , por ser um local rico, próspero e 
referência nas escolas filosóficas. 
 

 

f. Saulo era da tribo de  
 

2. A Bíblia diz que Saulo era judeu, filho de fariseu. Ele achava que os seguidores de Cristo estavam se 
desviando do judaísmo e saiu defendendo sua crença. Sabendo disso, circule no quadro a seguir, quais 
atividades eram praticadas por Saulo.  
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I A H S M Q T E U D R N O B C L J 

 

PREGAVA JESUS COMO SENHOR E SALVADOR         SEGUIA AS LEIS DE MOISÉS   
    
             SE BATIZOU EM NOME DE JESUS  RECEBEU O ESPÍRITO SANTO            
 
  GUARDAVA O SÁBADO  FOI CIRCUNCIDADO NO 8º DIA             
 
 COLOCAVA CRISTÃOS NA PRISÃO  ACREDITAVA QUE JESUS ERA O  MESSIAS 
 
 



3. Saulo cresceu conforme a tradição judaica e foi exemplar nos seus estudos, principalmente ao seguir a lei. 
Para Saulo, o Messias não tinha vindo e a história da cruz era uma farsa. Por esse motivo, começou a sua 
perseguição aos que acreditavam e seguiam a Cristo.  Analise o quadro abaixo e pinte o quadrado que mostra 
onde temos mais liberdade de sermos cristãos.  

 

 

Refletindo 
- Hoje em dia não precisamos mais nos esconder para estudar a Palavra, podemos fazer isso dentro da nossa 
casa e podemos também ir à igreja com liberdade. 
- Existem alguns países que não se pode estudar a Bíblia, você sabia? (   )SIM    (   )NÃO 
 
Lição: 
Devemos ser gratos a Deus por ter nascido em um país com liberdade para ser cristão. 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido orar pelos cristãos que moram em países que não tem liberdade religiosa. Vou agradecer a Deus 
porque sou livre para adorá-Lo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus cuidar dos cristãos perseguidos e agradeça por ter nascido 
em um país com liberdade para adorar a Deus: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

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. Os cristãos, mesmo sendo perseguidos por Saulo não desistiram de falar da Palavra de Deus. Leia Atos 
8:40 e escreva o nome de um desses cristãos:________________________________________ 

2. Saulo, não satisfeito com a perseguição que fazia em Jerusalém, pediu cartas para ir a Damasco e 
prender os seguidores de Jesus. No meio do caminho, uma luz brilhante vinda do céu de repente o rodeou. 
Complete os espaços de acordo com o versículo. (Atos 9:4-5) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOCÊ COMO SEGUIDOR DE JESUS 
NOS DIAS DE HOJE 

VOCÊ COMO SEGUIDOR DE JESUS  
NOS DIAS DE SAULO 

Tem liberdade para ir à igreja. Seria agredido e apedrejado se fosse visto. 

Pode falar sobre Jesus abertamente 
com qualquer pessoa. 

Não podia falar sobre Jesus para qualquer pessoa, 
pois poderia ser preso. 

Não teme perseguidores. Temeria perseguidores e poderia até ser morto. 

Pode ir para o Nova Kids e cantar: "Eu preciso de 
você..." 

Não poderia ir ao Nova Kids, pois não aceitavam 
ensinamentos sobre Jesus. 

Saulo, S_________, por que 

você me p______________? 

Q______ és tu 
S______________? 

Eu sou J__________ a quem você 

p_________________________! 
Saulo viu e falou com 
Jesus Cristo.  Ele 
teve um encontro com 
aquele que até então 
considerava ser uma 
fraude! 
 



3. Jesus disse para Saulo ir até Damasco. Os homens que viajavam com ele tiveram que levá-lo pela mão até a 
cidade porque tinha ficado cego. Circule a imagem que completa a cena abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aquele homem perseguidor, agora nem podia enxergar. Jesus poderia ter matado Saulo, mas ele iria 
cumprir seus propósitos através da vida dele. Deus quer cumprir seus propósitos através da sua vida. Risque 
as letras Y e depois escreva a lição que aprendemos. 

 
DEUSYNOSYPREPARAYDESDEYAYINFÂNCIAYPARAYOSYSEUSYPROPÓSITOSY. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Refletindo 
- Deus falou com Saulo quando ele estava na estrada de Damasco. Hoje Deus também fala conosco. Uma das 
maneiras que Ele fala conosco é através de quê? B ____ ____ ____ ____ ____ 
- Você tem se dedicado ao estudo da Bíblia e ao seu Momento com Deus? (   )SIM    (   )NÃO 

Lição: 
Devemos nos dedicar no nosso Momento com Deus. Deus quer que você estude a Palavra d’Ele. 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido me dedicar essa semana no meu Momento com Deus. 
(   ) Decido me dedicar a decorar os versículos. Vou começar hoje, não vou deixar para decorar no sábado ou 
no domingo. 

Compartilhando com Deus 
Para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, devemos estudar a Bíblia e orar pedindo a Deus 
sabedoria para entendê-la. Por isso escreva sua oração hoje decidindo se dedicar a Palavra de Deus: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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. Leia Atos 9:19 e escreva o que Saulo fez para recuperar suas forças. 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Saulo teve um encontro pessoal com Jesus! Jesus ordenou que ele fosse para Damasco, mas ao levantar 
e abrir os olhos teve uma grande surpresa. Coloque 
a frase em frente ao espelho e descubra:  

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

Todas as convicções daquele homem feroz e perseguidor foram destruídas. Tudo o que 
tinha estudado e aprendido desde pequeno não tinha mais valor. Ele teve um encontro 

verdadeiro com Jesus e Jesus estava prestes a mudar a vida dele! 
 



3. Leia Atos 9:10-12, e descubra quem foi o homem que Deus chamou numa visão e mandou até Saulo para 
curá-lo, escreva seu nome ao lado: ________________________ 

4. O Senhor ordenou que Ananias fosse à casa de Judas e perguntasse por Saulo. Ananias teve medo porque 
já tinha ouvido falar da fama de Saulo. Mas Deus já tinha um plano. Leia Atos 9.15 e complete com as 
palavras que estão faltando na frase abaixo. Descubra qual era o plano de Deus para Saulo. 

 
 
 
 
 
 

 

Refletindo 
- Ananias era um discípulo de Jesus. Você também é um discípulo de Jesus! E precisa pregar o evangelho!   
- Decida continuar se dedicando a fazer o Momento com Deus. Lembre-se que aprender sobre Deus também 
é uma característica de um discípulo de Jesus!!!! 

Lição: 
Devemos pregar o evangelho. Ou seja, falar de Jesus para os nossos amigos, familiares, professores... Todos 
que ainda não conhecem a Jesus. Essa é nossa missão! 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido falar de Jesus para, pelo menos, uma pessoa que ainda não o conheça. Vou fazer isso essa 
semana. Nome da pessoa: _________________________ 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje colocando algumas palavras, são elas: Deus, evangelho, estudar, Bíblia, discípulo. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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 – O chamado de Saulo 

 

1. Jesus ordenou que Saulo fosse a uma cidade para que se encontrasse com Ananias. Ele estava fraco e 
cego e os homens que o acompanhavam o levaram pela mão. Ligue os pontos e descubra como todos ficaram 
e para onde foram. 

Saulo 
 

●  ● Cidade onde havia o discípulo de Jesus. 

Damasco 
 

●  ● Pararam e não conseguiram falar nada. 

Homens que o acompanhavam ●  ● Cego por três dias, não comeu e nem bebeu. 
 

 
Deus tinha uma grande missão para Saulo! 

 
2. Mesmo com medo Ananias foi até Saulo. Relacione as figuras de acordo com os textos bíblicos. 

 

            
 

3. Depois que Saulo recuperou a visão e suas forças, começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho 
de Deus. Deus o chamou para ser um missionário. Responda: 

    a) Você conhece algum missionário?_________________________ 
    b) O que um missionário faz? ______________________________ 

Este homem é meu ___________________ escolhido para levar o meu _____________ perante os 

___________ e seus ____________, e perante o povo de _____________. 

( A ) Atos 9.17 

( B ) Atos 9.18 

( C ) Atos 9. 20 



4. Escreva F(FALSO) ou V(VERDADEIRO) para as afirmações abaixo: 
Antes do encontro com Deus na estrada em Damasco: 
 (     ) Saulo amava os cristãos;  
 (     ) Saulo perseguia os cristãos para matar;  
 (     ) Saulo não estava presente na morte de Estevão;  

Depois do encontro com Deus na estrada em Damasco: 
 (     ) Ficou cego por três dias; 
 (     ) Não foi curado por um homem chamado Ananias;  
             (     ) Deixou de perseguir os cristãos;  

 
Refletindo 
- Deus chamou Saulo (Paulo) para servi-Lo. Deus ainda chama pessoas para servi-Lo, Deus chama VOCÊ 
para servi-Lo. Você quer servir a Deus? SIM (     )  NÃO(     ) 
- Escreva uma maneira de você servir a Deus:________________________________________ 
- Por isso, quando tiver alguma oportunidade de servir, faça isso! 

Lição: 
Devemos servir a Deus!  

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido servir a Deus quando eu tiver oportunidades. Vou servir a Deus também ajudando a servir outras 
pessoas. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração hoje pedindo pra Deus colocar em você um coração que ama servir.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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. Leia Atos 9:20 e escreva como Saulo passou a agir depois que Deus falou com ele: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Os judeus queriam matar Saulo, mas ele ficou sabendo dos seus planos. Leia Atos 9.24-25 e desenhe o 
que os amigos de Saulo fizeram para ajudá-lo a fugir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

3. Depois de conseguir fugir, Saulo chegou a Jerusalém. Ele tentou reunir os discípulos, mas todos tinham 
medo dele (At. 9.26) porque todos sabiam que antes ele era perseguidor dos cristãos. Barnabé levantou e 
convenceu os apóstolos da sinceridade de Saulo. Complete as frases de acordo com sua numeração 
correspondente:  
 
 

 



1 2 3 4 5 

pessoas acepção amor Deus propósito 

 

O (3)____________ de (4)___________está ao alcance de todas as (1)____________.  

Ele não faz (2)_______________ de (1)______________. Assim como fez com Saulo, 

(4)____________ nos prepara desde a infância para o seu (5)_________________ 
 

Refletindo 
Saulo não deixou que nada nem ninguém o impedisse de evangelizar. Às vezes deixamos de falar de Jesus a 
um amigo por causa de um pecado que temos, se você tem feito alguma coisa errada e ainda não pediu 
perdão de Deus, faça isso agora. Escreva aqui o seu pecado: _______________________________________ 
Agora ore pedindo perdão de Deus por ele.   (    )Orei  

Lição: 
A vida de Saulo é um exemplo que nós precisamos seguir. Não podemos ter medo de falar de Deus a 
ninguém. Precisamos ser corajosos e evangelizar sempre.  
 
Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido lembrar da missão que Deus me deu onde eu for. Vou lembrar que sou um evangelista do Senhor! 

 
Compartilhando com Deus 
Ao invés de escrever a oração hoje, fale em voz alta uma oração falando para Deus que você quer ser um 
evangelista! (    )OREI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


