
           
Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 07/07/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO:  

1 e 2 TESSALONICENSES 

 

Versículos para decorar: 

1- Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com 

os outros e para com todos. (1 Tessalonicenses 5:15) 

2- Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de 

Deus para vocês em Cristo Jesus.(1 Tessalonicenses 5:16-18) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1) Para quem Paulo, Timóteo e Silas escreveram os livros de 1 Tessalonicenses? Marque um X na resposta 

correta abaixo. Leia 1 Tessalonicenses 1:1 para poder responder. 

                                        

 Para Igreja dos Tessalonicenses                      Para uma pessoa 

2) Leia 1 Tessalonicenses 1:4 e depois ligue com uma seta corretamente quem Deus escolheu por amor. Se 

você for menina ligue o coração até a menina, e se for menino ligue o coração até ligue o menino.   

                                                                          

                                                                   O AMOR DE DEUS É GRANDE 

                                         E ELE ESCOLHEU: 

 

 
 

 

 

 

 

 



3) Os cristãos da cidade de Tessalônica recebiam a Palavra de Deus de uma maneira que chamou a atenção 

de Paulo. Que maneira foi essa? Leia 1 Tessalonicenses 1:6b e marque um X na resposta correta. 

                                                        CIÚMES                              BONDADE                              

         RAIVA                                   PAZ 

                         ALEGRIA                            MISERICÓRDIA  

 

4) Os cristãos da Tessalônica eram um exemplo para outros cristãos do mundo. Eles pregavam o evangelho 

e viviam o que Deus mandava. Quando obedecemos a Deus mostramos para as outras pessoas que o amor 

de Deus é uma forma de evangelismo. Você tem sido um filho(a) obediente? (     )SIM      (     )NÃO 

a) Escreva uma coisa que seu pai/mãe mandou você fazer e você fez sem reclamar: 

________________________________________________________________________________________ 

5) Em 1 Tessalonicenses 2:3-6 o que Paulo diz a respeito da Palavra de Deus e sobre o ministério do 

Evangelho da Palavra? Marque um X nas afirmações corretas: 

(   ) Aquilo que eles anunciavam era baseado em erros que tinham o objetivo de enganar o maior número de 

pessoas. Dica: 1 Tessalonicenses 2:3 

(   ) Devemos buscar agradar sempre a Deus. Dica: 1 Tess. 2:4 

(   ) Eles usavam a palavra deles como bajulação. Dica: 1 Tess 2:5 

(   ) Eles nunca procuravam reconhecimento de ninguém. Dica: 1 Tess 2:6 

Mesmo Paulo estando longe da igreja de Tessalônica, ele orava sempre por aquelas pessoas. Ele falou que 

estava “longe dos olhos, mas perto do coração”. Isso significa que nós também devemos seguir esse exemplo 

de Paulo e orar pelas pessoas que estão longe. 

Decidindo: Marque um X nas decisões que você tomou hoje: 

(    ) Decido meditar na Palavra e evangelizar com alegria, assim como os cristãos de Tessalônica.  

(    ) Decido obedecer todas as minhas autoridades essa semana sem reclamar. 

(    ) Decido orar por alguém que mora longe. Vou orar pelo(a): _________________________________ 

 

Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração entregando a Deus suas decisões: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA-FEIRA: 

1) Paulo amava realmente a igreja de Tessalônica e sentia saudades de lá. Por isso, enviou alguém para 

animar e ajudar aqueles cristãos na fé. Quem ele enviou? Marque um X ou pinte a figura.  Para descobrir, leia 

1 Tessalonicenses 3:2 para responder. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

   Timóteo 



2) E quando Timóteo retornou, que notícias deu para Paulo? Marque um X na resposta correta. Para 

responder, leia 1 Tess 3:6: 

(     ) Trouxe boas notícias a respeito da fé e do amor que eles tinham em Deus e do amor que tinham uns 

pelos outros. Ele contou que sempre se lembravam de Paulo com carinho e que estavam com muita vontade 

de vê-Lo. 

(     ) Trouxe más notícias a respeito da fé que eles tinham em Deus e que tinham abandonado o ministério e 

desistido de pregar a Palavra. 

 

3) Complete o versículo abaixo. 

Por isso, irmãos, em toda a nossa _______________ e _________________ 

ficamos ________________ quando soubemos da sua __________.               

1 Tessalonicenses 3:7 
 

4) Paulo já tinha ensinado aos cristãos da Igreja de Tessalônica sobre amar uns aos outros. Então, ele só os 

relembrou que isso é um mandamento de Deus. Paulo também dá outras instruções sobre como viver de 

modo que agrade a Deus. Leia a referência abaixo e depois pinte de VERMELHO as ordens que estão 

sublinhadas, que mostram como vivermos a fim de agradar a Deus. 

“Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de 

desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu 

irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. 

Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas 

coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. 

Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se 

amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, 

insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. 

Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias 

mãos, como nós os instruímos; 1 Tessalonicenses 4:4-11 

5) Depois de falar como viver de forma que agrade a Deus, Paulo ensina sobre a volta de Jesus. Você lembra 

quando estudamos sobre a ressurreição e subida de Jesus aos céus? Jesus falou que um dia irá voltar a 

esse mundo em GLÓRIA e MAJESTADE. E era sobre isso que Paulo escreveu. Leia 1 Tessalonicenses 

4:13-18 e somente depois de ter lido pinte bem bonito a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração agradecendo a Jesus porque iremos morar um dia com Ele no Céu para sempre. 

Continue firme no Momento com Deus porque essa semana está cheia de ensinamentos preciosos para 

nossas vidas. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA: 

1) Ontem aprendemos que Jesus vai voltar e hoje vamos aprender sobre como ESPERAR a Sua vinda. Leia                      

1 Tessalonicenses 5:2 e depois pinte a figura que mostra corretamente como Jesus virá. 

 
 

2) Isso mesmo! Jesus virá como um ladrão. Ladrão avisa quando vai chegar? (     )SIM (     )NÃO 

Exatamente. Jesus também não avisará o dia e nem a hora que virá, nós só sabemos que devemos estar 

preparados para a Sua vinda. Devemos estar usando a armadura do cristão. Então, leia 1 Tessalonicenses 

5:8 e ligue corretamente as partes da armadura (COURAÇA e CAPACETE) com as qualidades delas (FÉ, 

AMOR e ESPERANÇA DA SALVAÇÃO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Complete o versículo de acordo com as figuras que estão dentro do parêntesis. 

 

“ ___________________                sempre, _________________                continuamente.  

 

Deem _____________                em todas as circunstâncias. Pois está é a vontade de  

 

__________                  para vocês em Cristo Jesus.” 1 Tessalonicenses 5:16-18 

 

Refletindo: 

Uma forma de estar preparado (a) para a volta de Jesus é fazer o Momento com Deus completamente. 

Assim, você estará aprendendo como agradar a Deus em sua vida. 

 



Decidindo: 

(    ) Decido me esforçar para fazer completamente meu Momento com Deus. 

Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração pedindo ajuda de Deus para estar preparado(a) para a Sua volta. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

1) Paulo, Silas e Timóteo também escreveram outra carta aos tessalonicenses. No primeiro capítulo dessa 

carta, eles falam que Jesus voltará e julgará todos conforme as atitudes de cada um. É por isso que nós 

devemos procurar viver de uma forma que O agrade. Escreva 1 coisa que você tem feito que não está 

agradando a Deus: 

________________________________________________________________________________________ 

Ore agora mesmo pedindo perdão de Deus por 

estar agindo assim e peça ajuda para viver uma 

vida que O agrade. (    )Orei 

 

2) Nós devemos ficar com medo e abalados com a volta de Jesus? Dica: Leia 2 Tessalonicenses 2:2 para 

responder. (   )SIM   (   )NÃO 

 

3) Nós não podemos nos deixar ser enganados. Haverão pessoas que vão dizer que são Jesus, mas que não 

são Ele de verdade. A Bíblia chama de Perverso um homem que irá parecer para enganar muitas pessoas 

com falsos milagres e maravilhas. Mas nós não devemos acreditar nele.  O que Deus fará com esse 

perverso? Leia 2 Tessalonicenses 2:8 e marque um X na resposta correta: 

(     ) Vai deixá-lo viver e não fará nada de mal com ele. 

(     ) O matará com um sopro e o destruirá com a manifestação da sua vinda. 

 

4) Qual deve ser a nossa atitude enquanto o Senhor não vem? Leia 2 Tessalonicenses 2:15-17  para 

responder. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

5) Procure em jornais e revistas imagens de pessoas estudando a Bíblia e orando, faça uma colagem bem 

bonita abaixo e depois escreva o seu nome, mostrando que assim como Paulo, você cumpre a Palavra de 

Deus e estuda a Bíblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agora termine o Momento com Deus fazendo essa oração: 

Senhor me ajuda a ser uma criança que Te ama acima de tudo. Ajuda-me a me manter forte e firme na 

Tua Palavra, porque eu não quero ser enganado (a) por ninguém. Quero estar preparado (a) para a Tua 

volta. Ajuda-me a consertar as coisas erradas na minha vida e a sempre Te agradar. Perdoa meus 

pecados e muito obrigado (a) por Teu imenso amor por mim!  

Em nome de Jesus, amém! (    )Orei 

 

SEXTA-FEIRA: 

1)  Paulo começa  2 Tessalonicenses 3 pedindo oração pela vida deles e pelo trabalho missionário. Vamos 

fazer como os cristãos da Igreja de Tessalônica e vamos orar pelos missionários desse mundo que vivem 

em perigo diariamente por amor ao Evangelho. Para cada ponto abaixo escreva uma oração: 

• Missionários que estão presos porque não negam a Jesus Cristo: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________    

• Lugares do mundo que não permitem que o nome de Jesus seja falado: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

• Saúde e necessidades das pessoas que sofrem por amor a Jesus: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Refletindo: A oração é uma das armas mais poderosas dos cristãos. Não podemos abrir mão dela. 

2) Segundo a Bíblia, a preguiça é uma coisa boa? (   ) SIM (   ) NÃO. Dica: Leia 2 Tessalonicenses 3:11-12  

3) O trabalho é uma ordem de Deus, pois a preguiça é pecado. Segundo a Bíblia, quem não trabalha não 

merece o quê? Marque um X na figura que mostra a resposta. Leia 2 Tessalonicenses 3:10 para responder. 

 

 

       

 

4) Escreva 2 coisas que você sente preguiça de fazer: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

5) Escreva 2 coisas que você gosta de fazer:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

A mesma disposição que você sente ao fazer as coisas que gosta precisa existir ao fazer as coisas que você 

tem preguiça. Deus não abençoa pessoas preguiçosas. Decida hoje não ser uma criança preguiçosa. 

 

Marque um X nas decisões que você tomou essa semana: 

(     )  Decidi que não quero ser preguiçoso(a) e por isso todas as vezes que alguma autoridade mandar eu 

fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer, eu vou fazer na hora e sem reclamar; 

(     ) Decidi que não quero ser pego despreparado(a) quando Jesus voltar e por isso vou ficar firme no meu 

Momento com Deus. 

  

Compartilhando com Deus 
Agora escreva uma oração por essas decisões e por todas as outras que você tomou essa semana. 
Lembre-se que a oração é uma arma poderosa contra Satanás. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


