
           

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 23/06/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: FILIPENSES 

 

Versículos para decorar: 

1- Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! (Filipenses 4:4) 

2- Tudo posso naquele que me fortalece. (Filipenses 4:13) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Para quem Paulo e Timóteo escreveram o livro de Filipenses? Marque um X na resposta correta abaixo. 

Leia Filipenses 1:1 para poder responder. 

                                        

    

  

2. Em Filipenses 1:3-4 Paulo diz que ora de uma maneira especial pelos cristãos da cidade de Filipos. Leia 

essa referência e depois complete o versículo abaixo: 

 

“Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor 

de vocês, sempre oro com ____________________.” 

 
3. Paulo diz em Filipenses 1:9 que ele possui um desejo. Leia essa referência e descubra o que Paulo quis 

dizer. Leia o versículo na direção das setas e depois faça um X nas palavras: ORAÇÃO, AUMENTE e 

PERCEPÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOS SANTOS E FIÉIS DA 

IGREJA DE FILIPOS 

A UM HOMEM 

CHAMADO FILIPO 



4. Paulo escreveu o livro de Filipenses quando estava preso. Mesmo preso Paulo não deixava de 

evangelizar as pessoas e de incentivar os cristãos em todos os lugares. Complete o versículo abaixo e veja 

como Paulo se sentia em relação a morrer por amor a Cristo. 

 

 

 

 

“Porque para mim, o _____________ é Cristo e o _______________ é 

___________________.” Filipenses 1:21 

 

 

 

Refletindo e Tirando a Lição: 

Paulo termina o primeiro capítulo de Filipenses incentivando os cristãos daquela cidade a permanecerem 

firmes e terem coragem. Ele fala também para os cristãos NÃO TEREM MEDO. Quando Deus está do 

nosso lado, não precisamos temer nada e nem ninguém.  

 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido entregar a Deus os meus medos. Sei que ele pode me proteger de tudo. 

Compartilhando com Deus: 

Hoje a oração vai ser em voz alta. Faça-a assim: 

EU NÃO TEREI MEDO DO QUE PODE ACONTECER COMIGO. 
VOU CONTINUAR AMANDO A DEUS E ESTUDANDO A SUA PALAVRA. 

VOU ME ESFORÇAR PARA FAZER TUDO O QUE AGRADA A DEUS. 
SENHOR, PERDOA MEUS PECADOS E AJUDA-ME A FALAR DE TI PARA OS MEUS COLEGAS. 

EM NOME DE JESUS, AMÉM. 
(     ) Orei 

 

     TERÇA-FEIRA: 

Vamos começar o Momento com Deus de hoje diferente. Faça uma oração agradecendo a Deus pela 

salvação e por ter liberdade de estudar a Bíblia. Peça para Deus te ajudar a compreender tudo que você 

aprender hoje. (     )Orei 

1. Na carta aos filipenses, Paulo pede aos cristãos que vivam de modo que agrade a Deus. Complete o 

versículo abaixo colocando as vogais A e E nos espaços e descobrindo como viver de maneira que agrade a 

Deus: 

“N__d__ f__ç__m por __mbição __goíst__ ou por v__id__d__, m__s humild__m__nt__ 

consid__r__m os outros sup__rior__s __ vocês m__smos. C__d__ um cuid__, não som__nt__ 

dos s__us int__r__ss__s, m__s t__mbém dos int__r__ss__s dos outros. S__j__ __ __titud__ d__ 

vocês __ m__sm__ d__ Cristo J__sus.” Filipenses 2:3-5 

2. Complete o versículo abaixo de acordo com as figuras: 
 
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos ___________            e na _________            e 
 
debaixo da terra. E toda ________________            confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de 

Deus Pai.  (Filipenses 2:10-11) 



3. Aprendemos no livro de Filipenses que não devemos reclamar. Vamos fazer um teste sobre como está a 
reclamação na sua vida. Faça o que pede em cada questão abaixo: 

a) Pense em algo que a sua mãe, pai ou alguma autoridade pediu para você fazer e você reclamou. 
Escreva aqui: _______________________________________________________________ 

 b) Agora escreva algo que sua mãe, pai ou alguma autoridade pediu e você fez SEM reclamar. Escreva 
aqui: _______________________________________________________________________ 
 

Deus não gosta quando reclamamos. Precisamos obedecer a nossas autoridades, pois elas foram 
colocadas na nossa vida por Deus. Por isso, se possível, vá agora e peça perdão para a autoridade que 

você reclamou e depois faça uma oração pedindo perdão a Deus. (     )Orei 
 

Tirando a lição: 
Agora que você sabe que a reclamação não agrada a Deus, vamos ler um versículo que comprova esse 
ensinamento. Leia Filipenses 2:14 e depois pinte ou marque um X na figura que mostra a situação 
CORRETA que devemos ter como cristãos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido não reclamar quando alguém mandar eu fazer algo. Vou obedecer imediatamente, 

completamente e sem reclamar. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração pedindo perdão a Deus por reclamar e não obedecer as suas autoridades. Lembre-se 

que Deus gosta quando obedecemos 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 

 

QUARTA-FEIRA: 

1. Vamos aprender sobre um ensino que Paulo deu à igreja de Filipos. Faça o que se pede em cada 

questão: 

a) Por todos nós estarmos unidos em Cristo Jesus, devemos ter o mesmo modo de fazer algumas coisas. 

Complete o versículo abaixo de Filipenses 2:2 e descubra como são esses modos: 

“...completem a minha _____________, tendo o mesmo modo de _____________, o mesmo __________, 

um só _____________ e uma só __________________”. 

 

 

Guarde seus brinquedos filho. 

Não quero! 



b) Para descobrir como Paulo considerava sua vida e as coisas desse mundo, leia o versículo abaixo e 

depois encontre no caça-palavras ao lado as palavras que estão em negrito: 
 

 “Mas o que para mim era lucro passei a 

considerar como perda, por causa de 

Cristo. Mais do que isso, considero tudo 

como perda, comparado com a suprema 

grandeza do conhecimento de Cristo 

Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas 

as coisas. Eu as considero como esterco 

para poder ganhar Cristo.” Filipenses 3:7-8 

 

 

2. O quê Paulo afirma em Filipenses 3:20? Pinte a forma geométrica que tem a resposta correta: 

      

 

 

 

 

 

 

3. Quando Paulo afirma que somos cidadãos do Céu e que não podemos viver da mesma forma que as 

pessoas desse mundo vivem, isso quer dizer que precisamos ser diferentes, fazer as coisas corretas e não 

ficar pecando. Já que você é um cidadão celestial, assine seu nome no certificado abaixo de cidadão do 

Reino de Deus. 

 

   

 

 

 

                            Certifico para todos os fins que ________________________ 

                                                               (seu nome) 

                é um cidadão(ã) do Reino de Deus e que aceita cumprir fielmente tudo  

o que o Senhor disser na Sua Palavra, a Bíblia. Irá obedecer a Deus, 

seus pais e todas as suas autoridades. 

 

                                   

          

 

 

 

 

Refletindo: 

A nossa cidadania é celestial. Isso significa que estamos só de passagem aqui na terra e quando morrermos 

vamos para o Céu e lá será a nossa morada eterna. Paulo estava explicando isso aos filipenses, e você 

também precisa entender essa verdade. 

A S W R V C R I S T O A R P 

L R L G M N T Y W V C O D C 

K U Z X R E D F V B H V S A 

Y N C N M E R T Y N U N B M 

W R Q R I Y R B E B A R E A 

A S V M O V B S T Y U I O D 

R Y I O P V S E W Q V C B R 

C O N H E C I M E N T O P E 

D S A Q W E R T Y U I O P P 

F G H J K L Ç M N B V C X Z 

T Y U I O G R A N D E Z A P 

A NOSSA CIDADANIA 

ESTÁ ONDE NÓS 

NASCEMOS. OU SEJA, 

AQUI NO BRASIL. 

A NOSSA CIDADANIA 

ESTÁ NO CÉU, DE ONDE 

ESPERAMOS POR 

ABRAÃO 

 

A NOSSA CIDADANIA 

ESTÁ NO CÉU, DE ONDE 

ESPERAMOS PO SENHOR, 

JESUS CRISTO. 

 



Lição: Um dia todos nós vamos morrer e vamos para a uma morada eterna: céu ou inferno. Aqueles que 

aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador irão para o Céu. Essa é a vontade de Deus para todos. 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido lembrar sempre que a minha casa é o Céu. Não vou ficar me apegando as coisas dessa vida, 

pois sei que um dia, ela vai passar. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agradecendo a Deus porque Ele amou tanto você a ponto de fazer uma morada eterna: 

o Céu:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
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. Paulo também ensina ao povo de Filipos que sempre deveriam estar de uma maneira. Para descobrir que 

maneira é essa, complete o versículo abaixo desenhando a palavra que falta nos espaços: 

 

“___________________________________-vos sempre no Senhor; outra vez digo: 

 

______________________.”  Filipenses 4:4 

 

2) Vamos aprender mais algumas lições do capítulo 4 de Filipenses. Marque V(VERDADEIRO) ou F(FALSO) 

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

(    ) Só alguns precisam conhecer nossa amabilidade (maneira amável de ser). Filipenses 4:5 

(    ) Não devemos ficar ansiosos e devemos entregar todos nossos pedidos em oração a Deus. Filipenses 

4:6 

(    ) A paz de Deus não guardará o nosso coração nem a nossa mente. Filipenses 4:7 

(    ) Devemos pensar em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que 

for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, 

devemos pensar também nessas coisas. Filipenses 4:8 

 

Colocando em prática minhas decisões: 

Precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos sobre Jesus na Sua Palavra. Aproveite hoje ou 

amanhã para colocar em prática uma decisão feita no Momento com Deus dessa semana. Ex.: não reclamar, 

fazer o que lhe pedem com alegria etc. Depois de ter feito, marque um X no espaço abaixo: 

- Coloquei em prática uma decisão tomada no Momento com Deus. (     ) 

- A decisão que coloquei em prática foi: ________________________________________________________ 

 

Lição: Deus quer que você viva em paz, sem ansiedades ou preocupações exageradas. Ele promete que 

cuidará de você e nunca faltará nada para você viver. Não se preocupe com o dia de amanhã! 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido não ficar ansioso(a) por alguma coisa que ainda não aconteceu. Vou orar e entregar nas mãos de 

Deus meus problemas. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a ser uma criança sem ansiedade e sempre que você 

desejar algo em sua vida, entregue isso a Deus em forma de oração: 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
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. Vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos no livro de Filipenses essa semana. Marque um X 

nas afirmações abaixo que são VERDADEIRAS. Para ajudar a responder olhe os dias anteriores do 

Momento com Deus. 

a) Paulo escreveu o livro de Filipenses para uma pessoa chamada Filipo. (     ) 

b) Paulo escreveu o livro de Filipenses quando estava preso. (     ) 

c) Paulo incentivou os cristãos da cidade de Filipos a não terem medo. (     ) 

d) Quando reclamamos estamos agradando a Deus. (     ) 

e) Deus se alegra quando obedecemos. (     ) 

f) Somos cidadãos do Reino dos Céus e precisamos viver de maneira que agrade a Deus. (     ) 

g) Deus fala que devemos nos alegrar nele. (     ) 

h) Devemos pensas nas piores coisas e nunca ser amável com ninguém. (     ) 

 

2. Em Filipenses 4:13 diz que quando temos Deus no controle 

da nossa vida podemos realizar qualquer coisa. O homem ao 

lado precisa de ajuda para levantar o peso, mas para isso ele 

precisa de Deus. Vamos ajudá-lo? Escreva Filipenses 4:13 e 

ajude-o a levantar o peso. 

_________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Decidindo: 

(   ) Decido confiar que Deus pode me ajudar em qualquer situação. 

Compartilhando com Deus:  

Escreva uma oração agradecendo a Deus por ter conseguido terminar o Momento com Deus dessa semana. 

E peça ajuda para cumprir todas as decisões que você fez durante essa semana: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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 
 


