
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 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) 

3- Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E 
como ouvirão, se não houver quem pregue? (Romanos 10:14) 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
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. 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. 

 
 
 
 

3. Deus deu a missão para Paulo e Barnabé: espalhar seu evangelho para o mundo. Sabia que Deus nos 
deu a mesma missão? O que fazemos para cumprir essa missão? Circule a resposta correta e marque um X 
na resposta incorreta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir apenas para o culto aos domingos.  Falar para as pessoas que Jesus salva. 

 
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  
Entendendo a História
1. O Espírito Santo separou dois homens da igreja de Antioquia para 
uma missão. Um terceiro homem os acompanhou como auxiliar. No 
caça-palavras circule os nomes dos três homens que saíram na missão. 
Atos 13:2-5

  
 
 
 
 
2. Vamos conhecer melhor João Marcos. Leia o texto. 
Preencha a cruzadinha com as palavras destacadas. 
 

a. O nome desse auxiliar era JOÃO MARCOS, parente 
de Barnabé.  
 
b. A sua mãe se chamava Maria e na sua casa 
ACONTECIAM reuniões e oração. 
 
c. Por isso, João Marcos deve ter conhecido a maioria 
dos grandes LÍDERES da igreja PRIMITIVA. 
 
 
3. Esse foi o início da primeira viagem missionária. Mas como eles saberiam por onde começar? Desembaralhe 
as sílabas e complete as frases para descobrir. 
 

 
a) Porque o ____________ (ES – TO – RI –PÍ) os dirigiu. 
 

b) Eles seguiam as rotas das ____________ (DAS – TRA – ES) do império romano, o que tornou a 
____________________ (CO – LO – MO – ÇÃO) muito mais fácil.  
 

c) Visitavam __________________ (CI – DES – DA) importantes para alcançarem a maior 
_________________ (TI – DA – QUAN – DE) de pessoas possível. 
 

 
4. Paulo, Barnabé e João Marcos seguiram 
viagem. Escreva no mapa o nome das cidades 
que eles passaram. DICA: Os nomes estão em 
ordem no quadro abaixo. 
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ANTIOQUIA SELÊUCIA SALAMINA PAFOS 



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  
Entendendo a História 
1. De acordo com a história circule a resposta certa (Dica: Atos 13:6-8): 

Chegando a Pafos, encontraram um judeu chamado (JOSÉ MARIA / BARJESUS). Ele também se chamava 

Elimas e praticava (ESPORTES / MAGIA). Era falso (PROFETA / MÉDICO). Ele era (AMIGO / ASSESSOR) do 

(PORTEIRO / PROCÔNSUL) Sergio Paulo. O procônsul tinha interesse na (PALAVRA DE DEUS / HISTÓRIA), 

por isso mandou chamar Paulo e Barnabé. Mas o mágico tentou (AJUDAR / ATRAPALHAR) para desviar o 

procônsul de ouvir a Palavra. 

 

2. O inimigo sempre vai colocar obstáculos para que as pessoas não 
ouçam o evangelho e não vejam a Cristo. Leia a espiral e copie nas 
linhas o que a Bíblia fala sobre isso em 2 Coríntios 4:4: 

___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 

 
3. O Espírito Santo fez Saulo confrontar Elimas. Marque com C nas frases corretas e E nas frases erradas. 
(Dica: Atos 13:10-12) 
(   ) Saulo disse a Elimas: “Amigo, você é justo!” 
(   ) Saulo disse que Elimas era cheio de engano e maldade, pois pervertia os caminhos do Senhor. 
(   ) Elimas ficou cego e saiu tateando. 
(   ) O procônsul ficou profundamente impressionado e creu. 
 

Note: Saulo agora será chamado de Paulo. (Atos 13:9) 
 

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 
Entendendo a História 
1. Paulo e Barnabé continuaram a viagem, seguindo para Antioquia da Pisídia.  Coloque os acontecimentos 
na ordem numerando de 1 a 4. Dica: leia as referências 
 

( 1 ) No sábado, eles entraram na sinagoga e os chefes os convidaram para dar uma palavra. (Atos 13:14) 
(   ) Ele  explicou que Jesus Cristo era o Messias. Muitos queriam aprender mais. (Atos 13:38, 44) 
(   ) Paulo pregou que Deus tinha cuidado do povo judeu e tinha prometido que viria o Messias, descendente 
de Davi. (Atos 13:22-23) 
(   ) Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo 
estava dizendo. (Atos 13:45) 
 

2. 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: 

 
 
 

 
  

 

3. Em Icônio Paulo e Barnabé 
anunciavam as Boas Novas, 
muitos judeus e gentios creram, 
mas outros conspiraram contra 
eles e resolveram maltratar os 
apóstolos e matá-los a pedradas. 
Sabendo disso, eles fugiram para 
Listra e Derbe! Observe as figuras 
e encontre os 5 erros. 

 
 
 
 
 
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.  

 
 
 

CERTO ERRADO 

Oraram Sacudiram seus pés e 
foram para Icônio. 

Foram cantar 
na prisão. 



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  
Entendendo a História 
1. Em Listra havia um homem paralítico de nascença. Paulo 
olhou para aquele homem e disse em alta voz: "Levante-se! 
Fique de pé!" Com isso, o homem deu um salto e começou 
a andar. Pinte os quadrados ao lado que têm um pontinho e 
descubra o que esse homem tinha de muito importante. 

                   
 

2. Quando as pessoas viram o que havia acontecido com o 
homem paralítico, começaram a achar que Paulo e Barnabé 
eram deuses e gritavam: “Os deuses desceram a nós de 
forma humana!”. Quais os nomes dos deuses gregos que 
chamaram? (Atos 14:12) 

 

 Barnabé >>> _________________ Paulo >>> ___________________  
 

3. Paulo e Barnabé ficaram perturbados com isso. Eles rasgaram suas roupas e gritaram: Nós somos 
homens como vocês! Eles sabiam uma coisa muito importante a respeito de Deus. Termine o versículo: 
 

 
 
 

 
 
 

4. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os 
discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé 
partiram. Terminaram sua viagem de volta em Antioquia. Atos 14:27 diz o que fizeram quando chegaram. 
Pinte a opção correta: 

 

Relataram tudo o que Deus tinha 

feito por meio deles. 

Falaram sobre tudo que eles tinham 

feito e como eles eram poderosos.  

 

A primeira viagem de Paulo durou aproximadamente 3 anos. 
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 

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

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


