
  

  
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 17/03/2019 

 

ANANIAS E SAFIRA; A MORTE DE ESTEVÃO 
 

Versículos para decorar: 

1 - O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. (Provérbios 12:22) 

2- Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. (Atos 8:4) 

3- Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e 
não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e 
pai da mentira. (João 8:44) 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. A igreja primitiva era muito unida e generosa. Todos os cristãos repartiam o que tinham uns com os outros. Eles 
estavam totalmente dispostos a obedecer aos ensinamentos de Jesus. Leia as perguntas e pinte a resposta 
correta de verde e a errada de vermelho. 
 

a. Qual era o motivo dos cristãos repartirem seus bens? (Atos 4:32) 

 
 
b. O que eles compartilhavam? (Atos 4:32) 
 
 
c. Havia pessoas necessitadas entre eles? (Atos 4:34-35) 
 
 
 

2. O que é generosidade? Desembaralhe as palavras e complete as lacunas. Depois, responda abaixo. 
 
 
 
 
Conte uma situação que você teve a oportunidade de ser generoso(a): ______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. A Bíblia fala de um homem muito generoso. Vamos aprender mais sobre esse homem. Complete o versículo 
abaixo circulando a palavra correta. Leia Atos 4:36-37 para saber responder: 
 

“José, um levita de ( Chifre / Chipre ) a quem os apóstolos deram o nome de ( Barsabás / Barnabé) , que 

significa ( “encorajador” / “doador”) , vendeu ( uma casa / um campo) que possuía, trouxe o  ( dinheiro / parte 

do dinheiro ) e o colocou aos pés dos apóstolos.”  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eles já estavam enjoados das coisas que tinham. Eles tinham uma só mente e um só coração. 
 

Tudo o que tinham. O que sobrava das suas casas. 

Sim, porque alguns tinham mais que outros. Não, porque era dividido equilibradamente. 

Generosidade é dar _____________________(LUN-VO-RIA-TA-TE-MEN) com _______________ (LE-

GRIA-A), sem __________________ (TEN-IN-ÇÃO) de receber algo em troca. 

 

Entregaremos uma _______ da venda 
do campo. Ninguém vai desconfiar. 

Ananias, como você 
permitiu que Satanás 
enchesse seu coração, 
ao ponto de ________ 
ao Espírito Santo? 
(Atos 5:3-4) 
 

4. Um casal queria mostrar generosidade para os homens verem. De acordo com o relato da história de 
Ananias e Safira, complete as frases. Depois pinte. Leia Atos 5:1-4 para saber responder: 

Ouvindo isso, 
Ananias caiu morto. 



Refletindo: 
Deus quer que você seja uma criança generosa, que dá com alegria e sem esperar nada em troca. 

Lição:  
Devemos nos esforçar para sermos generosos. 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido ser uma criança generosa. Vou doar algum brinquedo que ainda esteja bom pra alguém que está 
precisando. Pode ser alimento também na Cesta do amor. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança generosa, que dá com alegria: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Cerca de três horas mais tarde, sem saber de nada do que havia acontecido, Safira chega. Enumere de 1 a 3 
os quadros abaixo de acordo com a história. Dica: Leia Atos 5:7-11. 

 
 

2. Não foi Pedro quem os matou e os julgou. Foi Deus quem os julgou e morreram porque mentiram para Deus. 
Siga as coordenadas abaixo para descobrir a língua que Deus odeia e quem é o pai dessa língua. 

 

 
 
Língua que Deus odeia: ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
                                                    G2       B4      D3       D1       F4      E3      A1 
 
 
Pai dessa língua: ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
                                      D2      A1      D1       A1       D3      A1      D2 
 
 
 

3. Leia o texto e descubra o que aconteceu. Depois preencha a cruzadinha com as palavras destacadas. Dica: 
Siga a ordem das frases para ficar mais fácil. 

 

• Mais uma vez houve um grande temor em toda a 
IGREJA. 

• Todos que ouviram esse ACONTECIMENTO.  

• Eles perceberam como Deus leva a sério o 
PECADO. 

• Deus entendia que a união da igreja era muito 
importante e que a MENTIRA atrapalha isso. 

 

 
Refletindo: 
Deus odeia a mentira porque Ele é a verdade. Quando você conta uma mentira, você mostra que não se parece 
com Deus. 
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Lição:  
Não devemos contar mentiras. 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido não mentir. Se eu contei uma mentira, vou procurar a pessoa pra quem eu menti e vou falar a verdade. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você não quer ser uma criança mentirosa. Peça perdão se você 
tem mentido: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Ananias e Safira cometeram um pecado horrível aos olhos de Deus. Não podemos mentir, pois a mentira dura 
apenas um instante. Descubra o versículo de Provérbios 12:19 e escreva-o: 

 

                     

                     
 

                         

                         
 

                        

                        
 

2. Quando mentimos, nos tornamos mais parecidos com o Diabo. Deus detesta a mentira. As contas abaixo se 
referem a posição das letras do alfabeto.  Faça as contas e descubra outro motivo de Deus não suportar a mentira. 
Siga o exemplo. Para facilitar preencha primeiro a tabela com as letras do alfabeto. 

TABELA 

 
       

 5     4 25 10   15   28  15   5 19  28 5  5   5 

-1  +1 -4 +9  -10  -27  +7 +0 -1 -24 -4 -1 +0 

= = 5 = =  =  =  = = = = = = = 

  E               
 

3. As mentiras possuem consequências graves e sempre que 
mentimos estamos sobre a condenação de Deus. Veja as palavras 
do quadro abaixo e as organize de acordo com o que Deus pede de 
nós. 

__________________________________________

________________________ Romanos 1:25 

Refletindo: 
O contrário da mentira é a verdade. Deus quer que você fale sempre a verdade. Lembre-se que Deus vê o seu 
coração. 

Lição:  
Toda mentira traz consequências ruins. 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido orar e pedir pra Deus me ajudar a me lembrar do que eu aprendi sobre a mentira. Quero fazer o certo e 
agradar a Deus. 
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TROCAR       NÃO PELA  
 

A                          mentira` 
  DEUS  MENTIRA 
VERDADE  AGRADA 



Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus te lembrar que a mentira é errado quando você quiser contar 
uma mentira: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

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 
Entendendo a História 
1. Os apóstolos realizavam muitos milagres e falavam 
de Jesus corajosamente pelo poder do Espírito que 
habitava neles. O sumo sacerdote e as autoridades 
religiosas ficaram com inveja e mandaram prender 
os apóstolos. Durante a noite, Deus mandou um 
anjo que abriu as portas da prisão, levou-os para 
fora e disse: "Dirijam-se ao templo e relatem ao 
povo sobre Jesus”. Eles obedeceram e pela manhã 
foram ensinar o povo. Ajude o apóstolo a chegar no 
templo e depois pinte a cena. 
 

2. Quando os guardas chegaram, encontraram a prisão trancada com toda segurança, mas não tinha ninguém lá. 
Para onde foram os apóstolos e o que estavam fazendo? Pinte a cena que mostra a resposta correta. Dica: leia 
Atos 5:25 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. Os apóstolos disseram: “É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens!”. Atos 5:29 Deus deixa claro que 
devemos obedecer a nossas autoridades, mas quando a ordem vai contra o Senhor, advinha quem você tem que 
obedecer: Deus! Ligue os pontos a você dos que são suas autoridades depois de Deus e que você deve obedecer. 

• Papai  
 

• Mamãe 
 

• Professores 
 

• Colegas da escola 
Refletindo e Tirando a lição: 
Em Atos 5:29 os apóstolos responderam que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nós também 
precisamos saber disso: é mais importante agradar a Deus! 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido agradar a Deus com as minhas atitudes: ser mais obediente, falar a verdade, fazer meu Momento com 
Deus, ir ao Nova Kids. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer obedecer a Ele e ao que a Bíblia ensina: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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  
Entendendo a História 
1. Levaram Estevão para o Sinédrio para ser julgado. Pinte de azul os quadros que falam sobre Estêvão e de 
vermelho os quadros que falam sobre o povo e o Sinédrio. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Depois de ouvirem Estêvão, as pessoas no Sinédrio ficaram furiosos. Então ele olhou para o céu e viu a glória de 
Deus. Eles então taparam os ouvidos e gritando bem alto e o arrastaram para fora da cidade. Lá o apedrejaram. 
Antes de adormecer, Estêvão disse algo, escreva no balão e complete a sequência numérica. 

                    
3. Saulo estava lá, participando da morte de Estêvão. Depois de tudo isso, surgiu uma grande perseguição contra a 
igreja em Jerusalém. Circule somente as repostas corretas. 
 
a. Saulo pediu cartas para a sinagoga de Damasco para... (Atos 9:2) 
 

que levasse presos os seguidores de Jesus. / pedir desculpas pela morte de Estevão. 
 
b. Mais e mais cristãos eram perseguidos pois os que foram dispersos... (Atos 8:4) 
 

pregavam a palavra de Deus por onde andavam. / se escondiam e não falavam de Jesus. 
 
c. Não existe algo que possa impedir o plano de Deus porque... (Romanos 8:35) 
 

os fariseus fizeram um bom trabalho. / nem qualquer outra coisa na criação pode nos 
separar do amor de Deus. 

 

Refletindo e Tirando a lição: 
Aprendemos com os apóstolos que não precisamos revidar quando formos ofendidos por causa de Cristo. 
Podemos orar e entregar a Deus essa situação. Ele vai cuidar de nós. 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido não me vingar, nem revidar, se alguém me ofender por causa de Cristo. Vou entregar a Deus essa 
situação. Sei que Ele vai cuidar de mim. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança que confia 100% nele e no Seu 
cuidado: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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 

 

___________________

___________________

___________________

__________ Atos 7:60 

O seu rosto parecia com o rosto de um anjo. 

Era rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, 
que não ligava para o que Deus falava. 

Apresentaram falsas testemunhas no julgamento. 

Explicou tudo o que Deus fez ao povo de Israel desde 
Abraão até a construção do templo de Salomão. 


