
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 19/05/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: LIVRO DE ROMANOS 
 

Versículos para decorar: 

1- Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. (Romanos 3:23) 

2- Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, 

você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus; falamos com a boca e 

assim somos salvos. (Romanos 10:9-10) 

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

SEGUNDA-FEIRA - Romanos 1 a 4 

1. Quem foi que escreveu o livro de Romanos? Leia Romanos 1:1 e depois marque um X na resposta 

correta: 

(    ) Barnabé  (    ) Paulo      (    ) Silas 

2. Paulo escreveu esse livro para quem? Circule a resposta correta. Dica: leia Romanos 1:7 

                                        

   Para Igreja de Roma                            Para uma pessoa 

 

3. Paulo escreve aos Romanos para ensiná-los várias lições. Uma dessas lições é sobre a graça de 

Deus e como não somos merecedores da salvação, mas por meio do amor de Jesus, podemos 

recebe-la. Complete o versículo abaixo para ler sobre essa verdade: 

“Todos ______________ e estão afastados da ________________ gloriosa de _________.”   

                                         Romanos 3:23  

  

4. Através de Paulo, Deus nos ensina uma lição muito importante sobre julgar o próximo no capítulo 

2 do livro de Romanos. Leia Romanos 2:1 e depois pinte o que Paulo ensina sobre julgar o próximo: 

 

NÃO TEMOS DESCULPA PARA JULGAR                                DEVEMOS JULGAR SEMPRE 

5.  Deus promete várias bênçãos para aqueles que praticam o bem e também promete várias outras 
coisas àqueles que praticam o mal. Leia Romanos 2:7-10 e complete com as vogais (A, E, I, O, U) 
para descobrir essas recompensas: 

 

 

 

 

 

 

RECOMPENSAS PARA QUEM PRATICA O BEM: 
RECOMPENSAS PARA QUEM PRATICA O MAL : 

V __ D __       __ T __ R N __ 
G L __ R __ __ 

H __ N R __ 
P __ Z 

 

__ R __ 
__ N D __ G N __ Ç __ __ 
T R __ B __ L __ Ç __ __ 

 



6. Leia Romanos 2:11 e depois marque um X na resposta abaixo que mostra como Deus nos trata: 

(    ) Deus trata todos de forma diferenciada                    (    ) Deus trata todos com igualdade.  
 

7. Escreva F(FALSO) ou V(VERDADEIRO) para as afirmações abaixo. Dica: leia as referências bíblicas. 

(   ) Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, mas somos aceitos pela fé em Jesus. 
Romanos 3:20  

(   ) Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas tem tudo a ver com lei de 
Moisés. Romanos 3:21 

(   ) Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Romanos 3:22a 

(   ) Deus diferencia as pessoas, ele acha algumas melhores que as outras. Romanos 3:22b 

(   ) Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23 

(   ) Há redenção (salvação) em Cristo Jesus. Romanos 3:24 

(   ) Deus é justo e aceita aqueles que crêem em Jesus. Romanos 3:25-26 

(   ) Deus é deus apenas dos judeus. Romanos 3:28 

8. Paulo diz que é feliz aquele que é perdoado e tem seus pecados apagados. Quem é aquele que 
perdoa as maldades e apaga os pecados? Leia Romanos 4:7-8 e depois escreva abaixo a resposta: 

________     ________     ________     ________     ________     ________ 

9. Em Romanos 4:25 fala que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou por um motivo. Marque 
um X nesse motivo: 

(   ) Para que fôssemos justificados. 
(   ) Para que soubéssemos que morte de cruz é a pior que existe. 

Refletindo 
Hoje nós aprendemos que Deus tem bênçãos especiais para aqueles que praticam o bem e que nos 
SALVA é a FÉ que temos em Jesus Cristo.  
 
Compartilhando com Deus: 
Agora termine o Momento com Deus de hoje fazendo uma oração agradecendo a Deus por Ele ser: 
fiel, verdadeiro, justo, bondoso e por muitas outras qualidades. Peça pra Deus te ajudar a continuar 
fazendo o Momento com Deus essa semana e que você seja instrumento de Deus para 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 

 
TERÇA-FEIRA - Romanos 5 a 7 

1. Nós somos justificados (aceitos) por Jesus por meio de quê? Marque um X na resposta correta. Leia 
Romanos 5:1 para responder. 
(     ) Somos aceitos por Jesus pelas nossas próprias obras.  
(     ) Somos aceitos por Jesus pela graça, por nossa fé n’Ele. 

 
2. Complete o versículo abaixo de acordo com cada figura: 

“Não só isso, mas também nos   _________________ nas tribulações, porque sabemos que a tribulação 

produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperança 

não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos         __________, por meio do Espírito 

Santo, que ele nos concedeu”. Romanos 5:3-5 



3. Deus fala que somos Seus amigos. Você tem algum amigo(a) que você considera muito importante na 
sua vida? Escreva o nome dele(a) aqui:_______________________________ 

Agora faça uma pequena oração pela vida desse seu amigo(a) e se ele ainda não tiver Jesus 
como Senhor e Salvador, peça uma oportunidade para falar de Jesus para ele(a).  (     )Orei 
 

4. Em Romanos 6:22 fala que nós morremos para o pecado e não podemos mais ficar sempre pecando. 
A Bíblia nos ensina que o pecado leva a morte. Vamos ler outro versículo que fala isso.  Siga as 
instruções abaixo para realizar a tarefa. 

a) Leia o versículo abaixo e preste atenção nas palavras sublinhadas: 

“Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união 

com Cristo Jesus, o nosso Senhor.” Romanos 6:23 

b) Agora onde estão os espaços em branco, desenhe as palavras que sumiram. Siga o exemplo: 

“Pois o                                do pecado é a                         , mas o                           gratuito de Deus é a 

 

 

 

                    , que temos em                              com                                   , o nosso Senhor.” 

 

 Romanos 6:23 

 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração hoje agradecendo pelo amor de Jesus por você e peça sabedoria para falar d’Ele 
para seu amigo(a) que ainda não conhece Jesus. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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 - Romanos 8 a 10 

1.  Em Romanos 8:1 fala que todos aqueles que aceitaram Jesus, se tornaram filhos de Deus. Aceitar 
Jesus quer dizer que decidimos obedecê-Lo por toda a nossa vida; assim não podemos mais ser 
condenados. Isso significa que quando nós morrermos vamos direto para o Céu, morar com Jesus. 
Você já decidiu aceitar Jesus e obedecê-Lo por toda a sua vida? (    )SIM     (    )NÃO  

2. Em Romanos 8:5-7 Deus diz que não podemos viver fazendo tudo 
o que temos vontade, pecando e desobedecendo a Deus, pois isso 
nos leva para a morte, para o inferno. Mas quem faz o que Deus quer 
terá vida eterna e paz. Leia esse versículo e depois pinte a figura ao 
lado: 

 

 

 

3. Pela Bíblia tem como agradar a Deus se fazemos tudo que a nossa natureza humana deseja? Leia 
Romanos 8:8 para poder responder. (    ) SIM        (    )NÃO 

4.Complete o versículo abaixo, desembaralhando as palavras que estão entre parêntesis: 

 

 

 

“Sabemos que __________ (UESD) age em __________ (ODATS) as coisas para o _______ (MEB) daqueles que o 

amam, dos que foram ______________________ (HAMACSOD) de acordo com o seu propósito”. Romanos 8:28 

 



5. Você já ficou com medo de alguma coisa? Em Romanos 8:31 Deus fala que nada poderá nos afetar 
ou nos abater porque Ele está sempre com a gente.  Leia esse versículo e depois escreva dentro da 
nuvem um problema que você esteja passando. Depois pinte bem bonito a figura. 
 

 

Os pingos de chuva mostram os 

problemas que tentam nos 

afetar. Mas Jesus é o nosso 

guarda-chuva que nos protege de 

todo o mal. 

 

 

 

 

6. Vamos mudar Romanos 10:9-10 como se fosse VOCÊ falando o versículo. Leia ele abaixo e onde a 

letra estiver em maiúscula fale bem alto. Depois fale o verso todo para alguém da sua família. 

Se EU disser com a MINHA boca: “Jesus é Senhor” e no MEU coração crer que Deus 

ressuscitou Jesus, EU SEREI salvo. Porque EU CREIO com o coração e SOU ACEITO por 

Deus; FALO com a boca e assim SOU SALVO. Rm. 10:9-10 

Falei esse versículo para: _______________ 

Compartilhando com Deus: 
A oração de hoje não vai ser escrita e sim falada. Ore em voz alta pelos pontos abaixo e quando for 
falando, vá marcando um X ao lado. Agradeça a Deus por estar aprendendo várias lições essa semana. 
Ore agradecendo por: 

• Quando você morrer, vai direto para o Céu morar com Jesus; (   )Orei 

• Tudo que acontece na sua vida é para o seu bem; (   )Orei 

• Deus te protege de todo o mal e por isso você não precisa ficar com medo de nada; (   )Orei 

• Pela salvação que Deus dá através de Cristo Jesus. (   )Orei 
Agora peça pra Deus: 

• Ajudar você a completar esse Momento com Deus; (   )Orei 

• Ajudar você a não pecar fazendo coisas erradas como: mentira, desobediência aos pais, 
fofoca, egoísmo etc. (   )Orei 

 

QUINTA-FEIRA - Romanos 11 a 13 

1. O que Deus criou? Marque um X nas respostas corretas abaixo. Leia Romanos 11:36 para poder 

responder: 

 

 

 

 2. No capítulo 12 de Romanos aprendemos várias lições. Marque um X nas alternativas verdadeiras. 
Dica: leia as referências. 

(    ) A verdadeira adoração a Deus é nos oferecermos a Ele. Romanos 12:1 
(    ) Não devemos viver como as pessoas do mundo. Romanos 12:2 
(    ) O certo é me achar melhor que os outros. Romanos 12:3 
(    ) Nosso amor não deve ser fingido. Devemos odiar o mal e seguir o que é bom. Romanos 12:9 
(    ) Devo desrespeitar todos. Romanos 12:10 
(    ) Devo trabalhar com tristeza e cheio de preguiça. Romanos 12:11 
(    ) Não devo pagar o mal com o mal. Romanos 12:17 
(    ) Devo viver brigado com meus amigos e familiares. Romanos 12:18 

Meu problema é: ______________ 



(    ) A vingança pertence ao Senhor. Não devo querer me vingar. Romanos 12:19 

 
3. Aprendemos também no livro de Romanos sobre as autoridades. Todas elas vêm de Deus e 
precisamos obedecê-las. Leia Romanos 13:1-5 e depois escreva 3 autoridades que você tem em 
sua vida: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

 

Refletindo 
- Você tem desobedecido a alguma dessas autoridades? (    ) SIM     (     )NÃO 
- Se você respondeu SIM, vá agora e peça perdão  a Deus e também a quem você desobedeceu. 

 

Compartilhando com 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 

 

SEXTA-FEIRA - Romanos 14 a 16 

1.  Nós pertencemos a quem? Leia Romanos 14:8 e depois circule a resposta correta: 

DIABO                    DEUS 

 

2. Precisamos ter cuidado com as nossas atitudes pois tudo que fazemos, seja bom ou mau, Deus 
julgará. Pinte ou marque um X nas atitudes que devemos ter como cristãos: 

  
 

3. Paulo era um missionário de Deus na Terra e ele se orgulhava de servir a Deus. Vamos ver mais 
sobre isso. Complete os versículos abaixo. 

 

“Portanto, eu me _____________ em Cristo _______________, em meu __________________ a 

Deus”.  Romanos 15:17 

 
“Sempre fiz ___________________ de ____________ o ____________________ onde Cristo ainda 

não era ______________________, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro”. 

Romanos 15:20 

 

Deus nos ensina que devemos OBEDECER a todas as autoridades que Ele coloca em nossa vida e 

essa obediência faz com que sejamos abençoados. Por isso, escreva uma oração agora pedindo 

para Deus te ajudar a obedecer seus pais, professores, e todas as outras autoridades que você 

tem.  Desobedecer a essas autoridades deixa Jesus muito triste. Então, vamos alegrar o coração de 

Jesus!! 

JULGAR 



Refletindo 
- Que maravilhoso saber que Paulo ficava feliz de servir a Deus! Você se alegra quando serve a Deus?  
(    ) SIM     (     )NÃO 
- Pense em alguma coisa que você pode fazer pra servir a Deus. Escreva aqui: 
______________________________________________________________________________. 
 
Compartilhando com Deus 
Agora termine o Momento com Deus de hoje escrevendo uma oração pedindo para Deus te dar 
oportunidade de servi-Lo cada dia mais. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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 

 

 

 

COMO É BOM SERVIR A DEUS!!! 


