
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 21/04/2019 

 

A PRIMEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA DE 

PAULO 
 

Versículos para decorar: 

1- Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. (1 Timóteo 2:5) 

2- Como dizem as Escrituras Sagradas: “Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. (Romanos 10:13) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo e Barnabé começaram sua primeira viagem 
missionária. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Organize as palavras para descobrir que 
ordem era essa. (Mateus 28:19a) 
 
 
 
 
 
________________  _____________________  _____________________  _________________ 
 

 

2.  A Bíblia fala sobre uma cidade onde o evangelho foi pregado para os gentios. Ela foi importante 
para que mais pessoas conhecessem sobre Jesus. Ela foi a base das missões de Paulo. Que 
cidade era essa? Siga as coordenadas e descubra a resposta. 

A E R Q N 

N A A D B 

Y N I I H 

Q T D U F 

G I O Q D 

N M L E R 

 
3. VOCÊ SABIA? Na cidade de Antioquia, os 
primeiros crentes foram chamados de cristãos. 
Os cristãos usavam o símbolo do peixe como 
código secreto. A palavra “peixe” no grego se 
escreve: I X Θ Y Σ. Cada letra desta palavra é 
um código das iniciais das palavras da frase: 
Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 
 
Agora é sua vez. Desenhe dentro do peixe as 
outras 4 letras do código. 
 
 
Refletindo: 
Os cristãos, como Paulo e Barnabé, estavam viajando e falando de Jesus para as pessoas. Eles 
eram missionários, assim como você também deve ser. Você pode falar de Jesus para as pessoas 
também. 

 

     

     

     

     

     

     
_________________________________ 

ATÉ OS CONFINS PREGUEM DA TERRA! O EVANGELHO 



Lição: 
Assim como Paulo, você também é um missionário de Deus nessa terra. Um missionário tem uma 
missão, e a sua é: falar de Jesus para as pessoas. 
 
Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido cumprir a minha missão como missionário(a) de Deus nessa terra e falar dele para 
quem eu sei que não O conhece ainda. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agora pedindo oportunidades para falar para as pessoas que Jesus salva. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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. Alguns líderes da igreja de Antioquia estavam 
adorando a Deus e jejuando. Então, o Espírito 
Santo separou Paulo e Barnabé para uma missão. 
Um terceiro homem estava com eles como 
ajudante. Leia Atos 13:5 e escreva no quadro o 
nome desse homem.  
 
 

 
2. Vamos aprender um pouco mais sobre João Marcos. Leia as informações e ligue corretamente. 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Assim começou a primeira viagem missionária! Mas como eles sabiam os lugares que deviam ir? 
Coloque as letras do quadro 1 nos espaços brancos do quadro 2. Depois complete as frases. 
Dica: Você não pode colocar as letras no quadradinho cinza. Siga o modelo. 
 
 

 

 

 

 

a) Porque o         ESPÍRITO    os dirigiu. 

b) Eles seguiram as rotas das ________________ do Império Romano. 

c) Eles visitavam _________________ importantes, para alcançar muitas pessoas. 

a) S E S P Í R I T O T 

b) W R E S T R A D A S 

c) Y G H C I D A D E S 

 S E S P Í R I T O  F 

 E  F E S T R A D A   

 Q   F  C I D A D E S 

QUADRO 1 QUADRO 2 

♣ Barnabé. 
Sua mãe Maria, colocava sua 
casa sempre à disposição ♥ 

♥ dos apóstolos, para 
reunião e oração. 

Foi na casa de sua mãe, que 
os crentes estavam ♠ 

♠ orando, quando Pedro 
foi libertado da prisão. 

Paulo
  

 

Barnabé 

João Marcos era parente de ♣ 



4. Paulo e 
Barbané 
desceram a 
Selêucia e dali 
navegaram para 
Salamina, na ilha 
de Chipre. Eles 
viajam toda ilha 
até que chegaram 
à cidade de 
Pafos. Agora, 
faça o caminho 
do apóstolo até 
Pafos. Dica: Os 
lugares estão 
destacados de 
preto. 

 

 

Refletindo: 
Paulo e Barnabé sabiam para onde ir porque se deixavam serem levados pelo Espírito Santo. Ou 
seja, eles obedeciam à vontade de Deus. 

Lição: 
Você precisa obedecer a vontade de Deus. Quando você obedece a Deus, Ele te leva exatamente 
para onde quer que você vá.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido ser obediente à Deus e à sua vontade. Quero que Ele me leve aos lugares que Ele 
quer. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agora falando para Jesus que você decide sempre segui-Lo e fazer a sua 
vontade: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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. Quando chegaram a Pafos, Paulo e Barnabé encontraram um judeu que praticava magia. Ele 
era um falso profeta e ajudante do governador da ilha de Chipre. Quais eram os nomes desse 
homem? Leia Atos 13:6 e 8 e marque X na resposta certa. 
 

(     ) Eliseu ou Jesus                   (      ) Barjesus ou Elimas              (       ) Eúde ou Barjesus 
 

2. O governador queria ouvir sobre Jesus, mas Elimas tentou atrapalhar. Assim também, o Diabo 
sempre vai colocar dificuldades para que você não escute a Palavra de Deus. Observe as cenas 
abaixo e circule o que pode atrapalhar você de aprender sobre Jesus. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SELÊUCIA 
SALAMINA 

CHIPRE 

ROMA 

CASCAVEL 
JOPE 

BÍBLIA 



3. O Espírito Santo fez Paulo falar palavras duras para Elimas por causa do pecado dele. Depois 
que Paulo falou essas palavras, algo aconteceu com aquele homem. Leia Atos 13:11 e pinte a 
palavra que diz como Barjesus ficou. 

 
Barjesus ficou... 
 
 
 
 
 

4. O governador, Sérgio Paulo, viu tudo que tinha acontecido e teve uma reação. O que ele fez? 
Leia as frases e marque a resposta certa. Dica: leia Atos 13:12 

(   ) Ele creu profundamente no ensino do Senhor. 
(   ) Ele expulsou Paulo e Barnabé da cidade. 

Refletindo: 
Não podemos deixar os afazeres do dia-a-dia nos fazerem esquecer do principal: Deus. Você tem 
dedicado mais tempo ao seu Momento com Deus e a oração, ou ao videogame / tv / futebol? 

Lição: 
Dedique mais tempo a fazer seu Momento com Deus e a orar mais. Assim você vai estar fazendo a 
vontade de Deus e o agradando. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido me dedicar mais à oração e ao meu Momento com Deus. Não quero deixar os afazeres 
do meu dia me afastarem de Deus. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agora falando para Deus a sua decisão e pedindo ajuda para sempre coloca-
Lo como prioridade na sua vida: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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. De Pafos, Paulo e Barnabé foram para Perge. Ali João Marcos os deixou. Depois, eles foram 
para uma cidade e entraram na sinagoga. Leia as perguntas e circule a resposta certa. 
 
a) Qual foi essa cidade visitada por Paulo e Barnabé? (Atos 13:14) 

Roma / Antioquia da Pisídia 

b) O que Paulo fez na sinagoga? (Atos 13:16) 

Fez um discurso para todos / Cantou hinos e adorou a Deus 

 

2. Paulo falou sobre muitas coisas importantes no seu discurso. Leia o texto abaixo. Depois 
encontre as palavras destacadas no caça-palavras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X P H F U S Q 

A L I A N Ç A 

O A D R Y E B 

L N J E S U S 

Q O M K G L F 

C P E R D Ã O 

Paulo lembrou a aliança de Deus com Israel. 

Ele disse que Jesus veio para cumpri-la. 

Paulo falou que a morte e a ressurreição de 

Jesus eram parte do plano de Deus. No fim, 

ele disse que só Jesus pode dar o perdão. 



3. Quando terminou o sermão, algumas pessoas gostaram muito do que ouviram. Elas queriam 
que Paulo voltasse no outro sábado para aprender mais. Isso deixou os judeus com inveja. Por 
causa dessa inveja, eles planejaram apedrejar Paulo e Barnabé. Quando souberam disso, Paulo e 
Barnabé fugiram para outras cidades. Coloque as cenas na ordem em que aconteceram. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Os Judeus incitaram algumas pessoas contra os ensinos de Paulo e os expulsaram do território. 
Atos 13.51 nos diz como Paulo e Barnabé reagiram a isso. Circule a imagem correta: 
 

 
 

Oraram. 

 
Sacudiram seus pés e foram 

para Icônio. 

 
Foram cantar na prisão. 

 
Refletindo: 
Paulo e Barnabé não ficaram com medo da reação dos religiosos que ficaram com inveja. Eles 
simplesmente foram para outra cidade para continuar a missão que Deus tinha dado. Você também 
precisa aprender a reagir de maneira sábia às ofensas que lhe fazem.  

Lição: 
Não podemos controlar a ação dos outros, mas podemos controlar a nossa reação às ações dos 
outros.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido controlar as minhas reações. Mesmo que eu seja ofendido, não vou revidar, nem me 
vingar nem falar mal.  

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agora falando para Deus a sua decisão e pedindo ajuda para ter sabedoria na 
hora da ofensa. Lembre-se de Paulo e Barnabé. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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. Em Listra, Paulo viu um paralítico e o curou, porque ele tinha fé. O povo achou que eles eram 
deuses gregos. Chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Eles ficaram perturbados com 
isso, rasgaram suas roupas e gritaram: “Nós somos homens como vocês!” Eles sabiam uma coisa 
muito importante a respeito de Deus. Complete o versículo. 
 
 

 
 
 
 

1   

Pois há ______ só Deus e ______ só mediador entre Deus e os homens:  

o homem ______________   ____________. (1 Timóteo 2:5) 



2. Depois que isso aconteceu, alguns judeus da Antioquia e Icônio começaram a agitar a multidão. 
Mesmo assim, Paulo e Barnabé não deixaram de pregar a verdade só para agradar as pessoas. 
Complete as lacunas de acordo com o símbolo e descubra a lição de hoje: 
 

 

É mais ▒___________ seguir a maioria, mas  ▓ _________________ não 

indica a ░   _______________de Deus. 

 

3. Por causa da pregação os homens apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, 
pensando que ele tinha morrido. O que aconteceu depois? Risque apenas a informação falsa. 
Dica: leia Atos 14:19-20 
 

Paulo se levantou e voltou para cidade. 

Paulo e Barnabé tinham certeza que as pessoas precisavam ouvir que Jesus salva. 

Paulo e Barnabé abandonaram sua viagem, porque ficaram com medo de morrer. 

 
4. No dia seguinte partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas e fizeram muitos discípulos. 
Depois disso, eles voltaram às cidades por onde tinham pregado o evangelho. E visitaram os 
cristãos em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Por que Paulo voltou a essas cidades? Marque V 
para verdadeiro ou F para falso para as afirmações abaixo: 

(   ) Para fortalecer os cristãos, encorajando-os a permanecer na fé. 
(   ) Para recolher ofertas e dízimos. 
(   ) Para organizaram a liderança dessas igrejas. 
 
5. Depois partiram para Perge/Atália, em seguida voltaram para a Antioquia, onde reuniram a igreja 
e relataram tudo. A primeira viagem de Paulo durou aproximadamente 3 anos. Com todos esses 
acontecimentos aprendemos uma lição muito importante. Organize as sílabas e complete essa 
lição. 
 

2 3 1  2 1  3 1 2 

PA ROU PRE  NO PLA  ÇAR AL CAN 

 
DEUS ___________________ O SEU ________________ PARA ME _______________EM 2018! 

Refletindo: 
Paulo e Barnabé não mudavam seu discurso ou opinião para agradar a multidão. É mais cômodo 
acompanhar a maioria. Mas os discípulos não queriam ser populares.  

Lição: 
Popularidade não indica a vontade de Deus.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo: 
(    ) Decido ter meu foco em agradar a Deus e não em ser popular. Entendi que ser popular não 
indica a vontade de Deus.  

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agora falando para Deus que você quer manter seu foco em Deus e não 
gastar suas energias em tentar ser popular: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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 
 

░ VONTADE   ▒ FÁCIL   ▓ POPULARIDADE 


