
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 26/05/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: 1 E 2 CORÍNTIOS 

 

Versículos para decorar: 

1- Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram 

coisas novas! (2 Coríntios 5:17) 

2- Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?                                     

(1 Coríntios 3:16) 

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

   SEGUNDA-FEIRA: 

1. Encontre as palavras que estão faltando para completar o 

versículo abaixo dentro do caça-palavras. 

Pois a mensagem da __________________ é 

___________________ para os que estão perecendo,  mas 

para nós, que estamos sendo _______________, é o 

__________________ de Deus.  1 Coríntios 1:18 

2. Paulo escreveu as cartas de 1 e 2 Coríntios para quem? Marque um X ou pinte a resposta correta. 

                                        
3. Paulo escreveu essa carta para os cristãos novos na fé e deu várias instruções a eles sobre como viver de 

forma que agrade a Deus. Paulo falou aos cristãos que eles deveriam viver de maneira diferente dos mundanos, 

ou seja, das pessoas que ainda não tinham Cristo. Leia as situações abaixo e pinte os quadradinhos conforme o 

que Paulo ensinou: 

 Como 
devemos 

viver 

Como não 
devemos viver 

Quando alguém pede cola eu dou.   
Quando falo a verdade mesmo que 
isso traga consequências ruins pra 
mim. 

  

Quando fico com vergonha de falar de 
Jesus pros meus amigos 

  

Quando faço meu Momento com Deus 
diariamente 

  

C Q W R T U O P 

R D F G H K L O 

U S Q V B N M D 

Z A X Z Q W B E 

Z M A R L E P R 

L O U C U R A K 

X Z Y G N F N V 

S A L V O S T K 

Para uma pessoa 

chamada Corinto Para a Igreja de 

Corinto 



4. Paulo ensina também que nós somos o Templo do Espírito Santo. Antigamente, as pessoas precisavam ir até 

o tabernáculo para poder orar e adorar a Deus. Mas, depois que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós nos 

tornamos a casa do Espírito Santo de Deus. Pinte o menino (se você for menino) ou a menina (se for menina) 

que está dentro da casa abaixo:                                                       

                                                                      DEPOIS DE PINTAR,  

                                                                      LEIA 1 COR. 3:16 

                                                      (    )Li                 
 

 

  

 

 

 

 

Refletindo e Tirando a lição: 

Você é templo do Espírito Santo, Jesus mora em você. Por isso, você precisa cuidar de onde você está, o que 

você fala, faz e pensa. Não suje a casa de Deus. 

 

Decidindo: 

Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer pra ajudar a cuidar do Templo do Espírito Santo que é 

você: 

(    ) Decido comer mais frutas e verduras mesmo que eu não goste porque isso faz bem e eu quero cuidar da 

casa de Jesus. 

(    ) Decido não ficar fazendo brincadeiras que podem ser perigosas. 

(    ) Decido obedecer meu pai, minha mãe e todas as minhas outras autoridades porque isso faz com que eu 

viva mais tempo e tenha saúde e felicidade. (Deuteronômio 5:16) 

 

Compartilhando com Deus: 

Agora escreva uma oração entregando todas essas decisões a Deus e peça ajuda para cumpri-las: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

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. Em 1 Coríntios 13:1-2 Paulo ensina a importância do amor. Para aprender mais, complete o versículo abaixo 

de acordo com as figuras. 

Ainda que eu __________ as línguas dos ____________  e dos _________________, se não tiver __________,  

 

 

 

 

 

serei como o __________ que ressoa ou como o prato que retine.  
 

 

 



2. Paulo ensina também que não devemos adorar outro que não seja Jesus. Um tipo de adoração é passar mais 

tempo em outras coisas do que aprendendo sobre Jesus. Leia 1 Coríntios 8:4 e depois marque um X na 

resposta correta:  

(    ) Existem vários deuses e nós podemos adorar todos. 

(    ) Existe um só Deus a quem devemos adorar. 

3. Veja as cenas e pinte os quadradinhos que mostram a criança que se preocupa em adorar a Deus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Em 1 Coríntios 15:58 Paulo ensina nessa carta também sobre trabalhar para Deus, através de serviços, 

ministérios etc. Escreva 3 formas de servir a Deus em sua casa: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

 

5. Agora 3 formas de servir a Deus na Igreja: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

Refletindo: 

Servir a Deus é muito bom! E você aprendeu hoje que, mesmo você sendo criança você pode servir a Deus em 

todos os lugares.  

Lição: 

Mesmo sendo criança Deus quer que você o sirva e dê bom exemplo em todos os lugares. Não deixe a preguiça 

vencer você. 

Decidindo: 

Não basta só ter vontade de servir a Deus, você precisa decidir. Por isso, marque um X nas decisões abaixo: 

(    ) Decido fazer todas coisas que eu escrevi acima. 

(    ) Decido não ficar assistindo tv ou jogando videogame o dia todo. Vou ajudar em casa. 

(    ) Decido dar um bom exemplo na escola: prestando atenção, respeitando meus professores e falando a 

verdade. 

 

 
QUANDO ESTÁ 
COM AMIGOS:  Briga o  

tempo todo 
Compartilha seus 

brinquedos 

 
QUANDO ESTÁ NA  
ESCOLA / IGREJA:  

Presta atenção na 
aula, sem 
conversar 

Conversa o tempo 
todo, atrapalhando a 

aula e os colegas 

 
QUANDO ESTÁ  
EM CASA:  

É preguiçoso(a) e 
não ajuda em nada. 

Só fica na tv o dia 
todo. 

Ajuda em casa, obedecendo 
seus pais 100% 



Compartilhando com Deus: 

Agora escreva uma oração falando para Deus suas decisões e pedindo para Ele te ajudar a cumpri-las: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

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. Paulo pede aos cristãos de Corinto que tivessem cuidado porque muitas pessoas tentavam falar mentiras e tirar 

os cristãos do caminho do Senhor. Leia 2 Coríntios 11:14 e depois de ler ache a direção certa e descubra onde 

devemos procurar a resposta de todas as nossas perguntas, marque um circule na resposta correta. 

 

 

 

 

 

2. Aprendemos ontem que uma das formas de servir a Deus é na Igreja. Além de servir precisamos também 

contribuir para a obra de Deus, e fazemos isso quando damos nossa oferta e dízimo. Dízimo é a décima parte de 

alguma coisa. Leia 2 Coríntios 9:7 abaixo e complete o versículo colocando o seu nome no espaço em branco: 

“DEUS AMA _______________________ QUANDO DÁ COM 

ALEGRIA.” 2 COR. 9:7b 

3. Como viu no versículo acima, Deus não se importa com o valor que você dá, Ele se importa com o seu 

coração. Leia Mateus 6:33 e depois marque V para as afirmações VERDADEIRAS ou F para as FALSAS: 

(   ) Não posso dar meu dízimo e ofertas, porque esse dinheiro vai me fazer falta um dia. 

(   ) Quando dou meu dízimo e oferta mostro que amo a Deus. 

(   ) Preciso me preocupar porque ninguém cuida de mim. 

(   ) Não preciso me preocupar porque Deus cuida de mim. 

Refletindo: 

Não precisamos nos preocupar se vai faltar alguma coisa ou não. Em Filipenses 4:6 Deus ensina que podemos 

falar com Ele quando estivermos preocupados e entregar a Ele nossos pedidos. Confie em Deus! 

Lição: 

Dar seu dízimo e ofertas é sinal de amor e obediência a Deus.  

Decidindo. Marque um X nas decisões abaixo: 

(    ) Decido dar minha oferta porque eu amo a Deus e quero ajudar na Sua obra (na igreja). 

(    ) Decido não acreditar em tudo que me falam. Se eu tiver dúvidas sobre alguma coisa, vou procurar a resposta 

na Bíblia. 

Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração falando para Deus as suas decisões e peça para Ele te ajudar a cumpri-las: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

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. Quando aceitamos Jesus, todos os nossos pecados são apagados e o nosso coração fica branquinho como a 

neve.  Só podemos ficar com o coração limpo do pecado quando confessamos a Deus o pecado e pedimos 

perdão a Ele. Vamos fazer isso agora? Faça o que se pede abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Você sabia que depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos uma nova vida? Essa nova 

vida significa uma vida que busca agradar a Deus e seguir a Sua vontade. Abaixo temos algumas figuras de 

coisas antigas e novas. Circule somente as coisas novas.  

      
 

3. Para aprender mais sobre a nova vida que temos com Jesus, complete o versículo abaixo completando as 

palavras com as vogais que faltam: 

P__RT__NT__, S__ __LG____M __ST__ __M CR__ST__, __ N__V__ CR__ __Ç__ __. __S C__ __ S__S 

__NT__G__S J__ P__SS__R__M; __ __S Q__ __ S__RG__R__M C__ __S__S N__V__S!  

(2 CORÍNTIOS 5:17) 

4. Paulo também ensinou a igreja de Corinto sobre a Ceia. Vamos aprender também? Leia 1 Coríntios 11:26 e 

depois marque um X na resposta que mostra o significado correto da Ceia. 

(    ) Anunciar a morte de Jesus até que Ele venha.  

(    ) Comer e beber só por alegria. 

5. Ainda sobre o que Paulo ensina sobre a Ceia, marque V(VERDADEIRO) ou F(FALSO) para as afirmações 

abaixo. Leia 1 Cor. 11:27-30 para responder. Depois se preferir pinte o desenho abaixo. 

(    ) Quem comer do pão do Senhor ou beber do cálice 

de forma que ofenda a honra do Senhor estará pecando 

contra o corpo e o sangue de Jesus. 1 Cor. 11:27 

(    ) Não precisamos nos examinar antes de tomar a 

Ceia. 1 Cor. 11:28 

(    ) Muitas pessoas ficaram doentes e fracas e alguns 

até morreram porque não examinaram a consciência. 1 

Cor. 11:30 

(   ) Se examinássemos primeiro a nossa consciência, 

nós não seríamos julgados pelo Senhor. 1 Cor. 11:31 

Escreva aqui os 

pecados que 

você faz que não 

agradam a Deus, 

como: mentira, 

desobediência, 

fofoca etc 

Agora ore 
pedindo perdão 
a Deus por cada 

um desses 
pecados. 
(   ) OREI 

ESSE É O SEU 
CORAÇÃO LIMPO, 

SEM PECADOS. 



Refletindo: 

Deus nos ama e perdoa nossos pecados, mas precisamos confessá-los. Deus quer ouvir o seu pedido de perdão 

sincero. Não pense que existe pecado escondido, pois Deus vê tudo. 

Lição: 

Quando pecar, se arrependa logo e peça perdão. Não deixe para depois. 

Decidindo: Agora vamos fazer decisões práticas!! Marque um X nas decisões abaixo que você que fazer: 

(    ) Decido me esforçar para fazer o que é certo e agradar a Deus: falando a verdade, obedecendo minhas 
autoridades e dando meu melhor. 

(    ) Decido me esforçar pra decorar os versículos dessa semana, sei que a Palavra de Deus me ajuda a manter 
minha mente limpa do pecado. 

Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração falando para Deus as suas decisões e peça para Ele te ajudar a cumpri-las: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

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. Nós já vimos que Paulo sofreu muito por amor a Deus, e na carta que ele escreveu a igreja de Corinto ele 

descreve todos esses sofrimentos. Vamos ver o quanto Paulo sofreu! Leia a referência bíblica abaixo e risque 

todas as vezes que aparecer algum sofrimento de Paulo. Siga o exemplo. 

“... Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado 

muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões os judeus me deram trinta 

e nove chicotadas. Três vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. Três vezes o 

navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei vinte e quatro horas boiando no mar. 

Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões; em perigos causados pelos 

meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos 

desertos e em alto mar; e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. 

Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede; têm me faltado casa, comida e roupas.”        

2 Coríntios 11:23-27 

2. Nossa! Paulo sofreu muito não é mesmo? Mas em 

nenhum momento ele reclamou desses sofrimentos. 

Ele tinha coragem de falar de Jesus. Pinte o desenho 

ao lado que mostra uma dessas vezes em que ele foi 

preso:  

 

 

 



Refletindo e Tirando a lição: 

Aprendemos com Paulo que devemos ter coragem e não desanimar ou ficar triste quando alguém tira sarro ou 

debocha por sermos cristãos. Não se esqueça que Paulo também sofreu, mas ele nunca desistiu e hoje ele 

está morando junto com Jesus, lá no Céu. Deus está cuidando de você.  

NÃO DESISTA de PREGAR a VERDADE de JESUS. VALE A PENA!!! 

Aproveite esse momento para pedir forças para Deus, peça pra você nunca 

deixar de amá-Lo e falar desse amor. 

 

Compartilhando com Deus: 

Abaixo tem uma lista dos 5 países onde existem mais cristãos perseguidos e onde muitos morrem por amor a 

Deus. Escolha um dos países da lista abaixo e escreva uma oração pedindo pra Deus ajudar os cristãos que 

moram lá. 

1. Coreia do Norte 

2. Afeganistão 

3. Somália 

4. Sudão 

5. Paquistão 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

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 

 


