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obras 

 

           
Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 30/06/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: COLOSSENSES 

 

Versículos para decorar: 

1- O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. 

(Colossenses 4:6) 

2- Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. (Colossenses 3:2) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1) Para quem Paulo e Timóteo escreveram o livro de Colossenses? Marque um X na resposta correta 

abaixo. Leia Colossesnses 1:2 para poder responder. 

                                        

   Para Igreja de Colossos                               Para uma pessoa 

2) Paulo ensina que a nossa fé e o nosso amor um aos outros devem ser baseados em uma coisa. O que é? 

Leia Colossesnses 1:5b e depois marque um X na resposta correta. 

      A esperança daquilo que está reservado para nós no céu. 

 

3) Paulo diz que sempre que ora pelos cristãos da cidade de Colossos agradece a Deus por duas 

qualidades em especial daquele povo.  Quais são essas qualidades? Marque um X na resposta correta 

abaixo. Leia Colossenses 1:4 para poder responder. 

(     ) coragem  (     ) paciência 

(     ) fé   (     ) mansidão 

                                                             (     ) fidelidade           (     ) amor 

 

4) Leia Colossenses 1:11-14 e depois responda F(FALSO) ou V(VERDADEIRO) para as afirmações 

abaixo. Dica: leia as referências ao lado de cada afirmação: 

(     ) Paulo sempre ora a Deus pedindo que a Igreja de Colossos tenha perseverança e paciência com alegria. 

Colossenses 1:11 

(     ) Deus nos deixou na escuridão. Colossenses 1:13 

(     ) É Deus quem nos liberta e é por meio d’ Ele que nossos pecados são perdoados. Colossenses 1:14 

 

 

 



5) Complete o versículo abaixo: 

“Pois ______________ foram criadas todas as coisas nos _____________ e na ________________, as 

visíveis e as __________________, sejam tronos sejam ________________, _________________ ou 

autoridades; todas as coisas foram ___________________ por ele e para ele.” Colossenses 1:16 

 

6) Em Colossenses 1:29 Paulo fala que luta conforme a força de quem? ____________________________ 

Na escola aprendemos que o Universo foi criado de várias maneiras, do Big Bang, da evolução e entre 

outros. Mas hoje no Momento com Deus aprendemos que QUEM CRIOU TUDO FOI DEUS. Você acredita 

nisso? _________ 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer tomar a partir de hoje. 

(    ) Decido não acreditar quando alguém me falar que não foi Deus quem criou o mundo. 

(    ) Decido continuar fazendo o Momento com Deus dessa semana e aprender mais e mais sobre o livro de 

Colossenses. 

 

Compartilhando com Deus 

Agora, que você tem certeza que todas as coisas foram criadas por Deus, escreva uma oração agradecendo 

a Ele por ter criado o Universo e ter mandado Seu único Filho para morrer pelos nossos pecados e nos 

retirar da escuridão do pecado. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

                         

   TERÇA-FEIRA: 

1) Leia Colossenses 2:2-3 e escreva na nuvem abaixo onde estão escondidos todos os tesouros da 

sabedoria e do conhecimento: 

 

C        ___________ ___________ ___________ ___________   ___________ 

 

 

2) Quais são os motivos da alegria de Paulo? Leia Colossenses 2:5 e depois escreva. 

________________________________________________________________________________________ 

  

3) Leia Colossenses 2:6-7 e marque um X em quem devemos ficar enraizados. 

 

 

 

 

4) Em Colossenses 2:19 Paulo afirma que devemos fazer tudo conforme a vontade de Deus, porque é 

Cristo quem efetua o nosso crescimento físico e espiritual. Leia esse verso. (    ) Li 

 

5) Agora escreva 2 coisas que estão te atrapalhando de agradar a Deus: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

 

MUNDO NÓS MESMOS CRISTO 



Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração pedindo para Deus tirar da sua vida tudo aquilo que te atrapalha de agradá-Lo.  Nós 

devemos ter CRISTO como o MOTIVO da nossa ALEGRIA. Peça para Deus ser o motivo da sua alegria. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

                             

QUARTA-FEIRA: 

1) Paulo inicia o capítulo 3 de Colossenses falando aos cristãos da cidade de Colossos que eles deveriam 

pensar em quê? Marque um X na resposta correta abaixo. Dica: leia Colossenses 3:2 para responder. 

(     ) Pensar em como ganhar muito dinheiro e ser muito rico. 

(     ) Pensar em coisas imorais. 

(     ) Pensar nas coisas que são do alto. 

 

2) Em Colossenses 3:5-10, 12-15, Paulo diz que devemos nos vestir da NOVA NATUREZA e nos despir da 

velha natureza. Ele dá uma lista de coisas que fazem parte da velha natureza e que nós não podemos 

praticar. Pinte de VERMELHO as atitudes da velha natureza e pinte de VERDE as atitudes na nova natureza. 

Leia Colossenses 3:5-16 para responder corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Complete o versículo abaixo e depois pinte a figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...cantem salmos, hinos e 

_________________ 

espirituais; com gratidão a 

Deus em seu 

______________________.

” Colossenses 3:16b 



Refletindo: 

Paulo termina o capítulo dando algumas recomendações aos maridos, esposas, escravos e filhos. Ele diz 

que o nosso DEVER como cristão deve ser de OBEDECER AOS NOSSOS PAIS.  

Decidindo: 

(     ) Decido ser um filho(a) obediente aos meus pais. 

(     ) Decido passar o resto dessa semana inteirinha sem brigar ou desobedecer aos meus pais. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração pedindo para Deus te ajudar a ser um filho(a) obediente e peça ajuda para cumprir 

suas decisões. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

1) As nossas palavras devem ser temperadas com o quê? Marque 

um X no tempero correto. Dica: leia Colossenses. 4:6 para 

responder. 

 

 

 

 

 

 

Quando Paulo diz que as nossas palavras devem ser temperadas, significa que devemos cuidar do que 

falamos. Não podemos ficar falando besteiras, insultos, xingamentos, palavrões ou coisas imorais. 

Precisamos buscar agradar a Deus em tudo, até no que falamos. 

 

2) O que você tem falado que não tem agradado a Deus? Escreva abaixo: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

PARE AGORA E FAÇA UMA ORAÇÃO PEDINDO PERDÃO DE DEUS POR ESTAR DESAGRADANDO A 

ELE FALANDO ESSAS COISAS. PEÇA AJUDA PARA FALAR SOMENTE COISAS QUE O AGRADEM.         

(   )Orei 

3) Ontem aprendemos que devemos cantar salmos, hinos e canções espirituais a Deus. Cantar é uma forma 

de usar a nossa boca para agradar a Deus. Escreva o nome ou um trecho de uma música/hino que você 

gosta muito de cantar. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Compartilhando com Deus: 

Agora termine o Momento com Deus de hoje orando de uma maneira diferente. A oração de hoje vai ser 

cantada. Cante orando o hino que você escreveu acima e ao cantar, pense em todas as palavras que tem 

saído da sua boca. (   )Orei 

  

 

 

 

PIMENTA 



SEXTA-FEIRA: 

1) A primeira tarefa de hoje é COMPLETAR o seu Momento com Deus dessa semana. Volte em todos os 

dias e veja se você deixou de fazer alguma tarefa e faça. Não deixe nada em branco.  (     ) Completei meu 

Momento com Deus 

 

2) Hoje nosso Momento com Deus vai ser orando. Abaixo tem vários assuntos de oração. Ore por cada um 

e depois de ter orado marque um X no espaço ao lado mostrando que você completou essa tarefa. 

• Peça da Bela e a Fera (     )Orei                                    

• Ministérios (      ) Orei                                           

• Saúde da sua família (     ) Orei                                

• Professores da igreja e da escola (      ) Orei 

• Salvação de amigos e familiares. (     ) Orei                     

• Agradecimento pela sua salvação (       ) 

• Clubinho Bíblico de Férias (     )     

3) Escreva uma lição que você tirou do livro de Colossenses: 

______________________________________________________________________________________ 

4) Escreva uma decisão que você tomou essa semana: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração pedindo ajuda a Deus para não falar palavrão, nem piadas imorais, nem nenhuma 

palavra que o desagrade. Lembre que temos que agradar a Deus em tudo! 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


