
           
Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 14/07/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: 1 e 2 TIMÓTEO 

 

Versículos para decorar: 

1- Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. (2 Timóteo 1:7) 

2- Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no 

procedimento, no amor, na fé e na pureza. (1 Timóteo 4:12) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1) Para quem Paulo escreveu os livros de 1 e 2 Timóteo? Circule a resposta correta abaixo. Dica: leia 1 

Timóteo 1:2 para poder responder. 

                                        

   Para Igreja de Timotito                      Para uma pessoa chamada Timóteo 

2) Paulo dá uma missão a Timóteo, ele pediu para que Timóteo permanecesse em uma cidade. Que cidade 

foi essa? Leia 1 Timóteo 1:3 e depois pinte o nome da cidade corretamente: 

 

     ANTIOQUIA              TRÔADE                  ÉFESO                CORINTO            

 

3) Em 1 Timóteo 1:15, Paulo diz que entre todos os 

pecadores, ele é o pior. Paulo era um missionário e mesmo 

assim reconheceu que não era melhor que ninguém. Nós 

também devemos ser assim! Não podemos nos achar nem 

pior e nem melhor que ninguém. Por isso escreva o SEU 

NOME ao lado e não esqueça nunca desse ensinamento de 

Paulo. 

 

4) Sim, todos nós somos pecadores. Mas quando Cristo morreu na cruz para nos salvar, Ele limpou todos os 

nossos pecados. Complete o versículo abaixo que mostra o sentimento que Jesus teve por nós quando nos 

salvou: 

“Mas por isso mesmo alcancei ____________________, para que em mim, o pior dos pecadores, 

Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para 

aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna.” 1 Timóteo 1:16 

 

(seu nome) 

NÃO É MELHOR QUE 

NINGUÉM! 

 



 

 

5) Paulo dá algumas recomendações para Timóteo. Que recomendações foram essas? Leia 1 Timóteo 2:1 

para descobrir:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6) A oração deve ser uma ação constante nas nossas vidas. Paulo também fala em 1 Timóteo 2:2 que 

devemos orar por um grupo especial de pessoas. Quem são? Desembaralhe as respostas para descobrir: 

“...pelos ___________ (ISRE) e por todos que exercem ___________________________ (ADUETROIAD), 

para que tenhamos uma vida tranquila e pacifica, com toda a piedade e dignidade”. 

 

Lições: 

- Deus não quer que você tenha orgulho em seu coração e se ache melhor que as outras pessoas; 

- Deus teve misericórdia por nós, e nós também devemos ter esse sentimento pelas pessoas; 

- Você deve orar pelas autoridades que Deus colocou na sua vida: pais, professores, prefeito, governador, 

presidente etc.  

Refletindo: 

A oração é uma maneira de você abençoar a vida de uma pessoa, além de aproximar você de Deus, pois 

Deus ama quando você fala com Ele. Não desperdice essa oportunidade! 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você deseja tomar: 

(    ) Decido não me achar superior a outra pessoa. Reconheço que tenho muitas coisas ainda a melhorar e 

somente com a ajuda de Deus isso é possível. 

(    ) Decido olhar as pessoas com olhos de misericórdia e amor.  

(    ) Decido começar hoje a orar pelas autoridades que Deus colocou na minha vida. 

Compartilhando com Deus: 

Não adianta só decidir, você precisa entregar essas decisões a Deus e pedir para Ele te ajudar a cumpri-las. 

Por isso, escreva abaixo uma oração falando para Deus as suas decisões e escreva, pelo menos, três 

autoridades que você tem na sua vida. Ore por elas: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA-FEIRA: 

1) Deus ensina na Bíblia que nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, aconteceria algo no mundo. Leia 

1 Timóteo 4:1 e escreva como serão os últimos tempos: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Responda as perguntas abaixo: 

a) Segundo 1 Timóteo 4:4 as coisas criadas por Deus são boas ou ruins? (   )BOAS         (   )RUINS 

b) Paulo cita em 1 Timóteo 4:8 dois tipos de exercícios, o físico e o espiritual (também chamado de piedade). 

Qual deles é o melhor? 

(     ) Físico                     (     ) Piedade / Espiritual 

 



c) Porque esse tipo de exercício é melhor?  

(     ) Porque tem promessa da vida presente e futura     

(     ) Porque emagrece. 

5) Timóteo era um jovem homem, porém, com muita sabedoria. Por isso, Paulo incentivou Timotéo a não 

desanimar mesmo sendo jovem. Você sabia que mesmo sendo criança, você pode ser um exemplo para 

pessoas mais velhas? Sim! A Bíblia nos deixa sábios. Complete o versículo abaixo que mostra o que Paulo 

falou para Timóteo e que você também deve saber: 

 

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser ____________, mas seja um ______________ 

para os fiéis na ______________, no _________________, no ___________, na 

_________ e na _____________.” 1 Timóteo 4:12 

Lições: 

- Deus quer que você tenha o hábito de meditar. Ou seja, faça isso todos os dias. Para que você não 

abandone a fé (1 Timóteo 4:1) e seja um exemplo para os outros (1 Timóteo 4:12) 

- Mesmo sendo criança você pode ser um exemplo para outras pessoas. Deus se importa com o seu 

comportamento.  

Refletindo: 

Assim como Timóteo você também pode ser um jovem que é exemplo. Mas, para isso você precisa ter 

cuidado com o seu comportamento, com o que você fala e até mesmo com o que você pensa. Quando você 

se dedica no seu Momento com Deus, você mostra que quer ser uma criança sábia, que é exemplo para as 

pessoas. 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você deseja tomar: 

(    ) Decido me dedicar no meu Momento com Deus fazendo ele antes das minhas tarefas da escola. 

(    ) Decido me esforçar para não falar palavrão, xingamentos, críticas, fofocas, mentiras e reclamações. 

Quero ser um exemplo na minha maneira de agir. 

Compartilhando com Deus: 
Deus quer te ajudar a cumprir suas decisões! Escreva abaixo uma oração falando para Deus suas decisões 

e pedindo ajuda para cumpri-las. Se você tem algo para pedir perdão, aproveite e limpe seu coração, peça 

perdão agora: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________                               

 

QUARTA-FEIRA: 

1) Ontem você aprendeu que você deve ser um exemplo na sua maneira de agir, hoje você vai ver como deve 

tratar as pessoas. Leia 1 Timóteo 5:1 e depois procure em jornais, revistas e outros, figuras que representem 

como devemos tratar as mulheres e homens idosos, os homens e as moças mais jovens. Faça uma colagem 

bem bonita!! 

 

 

 

 

 

 

 



2) Paulo continua ensinando sobre como devemos viver. Em 1 Timóteo 5:22 ele fala que devemos nos 

conservar como? Marque um X na resposta correta: 

 

 

3) Paulo também ensina que nós devemos ficar satisfeitos com o que temos, ou seja, não devemos ficar 

reclamando nem invejando o que outras pessoas têm. Ele fala em 1 Timóteo 6:8 que devemos ficar satisfeitos 

se tivéssemos apenas duas coisas. Que coisas seriam essas? Marque um X nas figuras que respondem 

corretamente à pergunta. 

 

 

 

Lições: 

- Você precisa ser uma criança agradecida a Deus e às pessoas. Deus ama a gratidão e odeia a 

reclamação.  

- Deus se importa com a maneira que você trata todas as pessoas: mais novas e mais velhas que você. 

Trate a todos com amor e respeito. 

Refletindo: 

Paulo também diz em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso significa que 

nós não podemos passar a nossa vida toda correndo atrás de dinheiro e não podemos amar mais o dinheiro 

do que a Deus. Reflita nas seguintes perguntas: 

a) você tem amado mais a Deus ou ao dinheiro?  

b) Você fica se preocupando em ter as coisas, ou confia que Deus está cuidando de você e de suas 

necessidades? 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você deseja tomar: 

(    ) Decido confiar que Deus está cuidando de mim em todos os momentos. 

(    ) Decido não ficar reclamando das coisas que não tenho, ou invejando o que outras pessoas têm. 

Compartilhando com Deus: 

Hoje você vai orar em voz alta. Para cada ponto abaixo, faça uma oração: 

• Saber tratar os idosos de maneira honrosa e sempre com muito respeito e amor; (   )Orei 

• Manter a sua vida PURA, ou seja, não ficar pecando e entristecendo o coração de Deus; (   )Orei 

• Aprender a ser uma criança agradecida porque não passa necessidade; (   )Orei 

• Agradeça porque Deus te dá tudo o que você precisa para viver (roupas, comida, saúde etc); (   )Orei 

• Peça para amar mais a Deus do que o dinheiro. (   )Orei 

(    )Orei por todos os pontos acima!  

QUINTA-FEIRA: 

1) Leia 2 Timóteo 1:2, coloque as iniciais de cada figura e descubra para quem Paulo escreveu essa 

segunda carta: 

 

 

 

 

 

SUJOS LIMPOS PUROS 



2) Deus nos dá o Espírito Santo quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Esse Espírito possui algumas 

características. Vamos descobrir quais são? Coloque as sílabas na ordem correta e complete o versículo: 

 

“Pois Deus não nos deu espírito de ______________ (VAR- DI- CO-A), mas de 

_______________ (DER-PO), de ___________ (MOR-A) e de _____________________ 

(QUI- E- BRIO - LÍ)”. 2Timóteo 1:7 

3) Em 2 Timóteo 1:8 fala que nós não podemos ter vergonha de Deus, pelo contrário, precisamos falar d’ Ele  

do Seu amor para todo que conhecemos. Você tem feito isso? (      )Sim              Preciso melhorar(      ) 

4) Em 2 Timóteo 2:13 Paulo fala também que precisamos ser FIÉIS a Deus, assim com Ele é conosco. 

Procure no dicionário o significado da palavra FIEL, e escreva abaixo: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Ser fiel a Deus significa cumprir e obedecer à Palavra de Deus. Você acha que tem sido fiel a Deus? 

(      )Sim              Preciso melhorar(      ) 

6) Marque V (Verdadeiro) ou F (FALSO) para as afirmações abaixo. Leia referências para responder 

corretamente: 

(     ) Devemos nos envolver em discussões apenas quando estamos certos. Dica: 2 Timóteo 2:14 

(     ) Deus conhece bem todos os Seus filhos. Dica: 2 Timóteo 2:19 

(     ) Paulo orienta Timóteo a viver uma vida que não agrade a Deus. Dica: 2 Timóteo 2:22 

(     ) Discutir não é bom, leva a briga e Deus não gosta quando brigamos. Dica: 2 Timóteo 2:23 

(     ) Quando alguém nos pedir ajuda para fazer alguma coisa, precisamos ensinar com paciência e amor. 

Dica: 2 Timóteo 2:24 

Lições: 

- O Espírito Santo que mora em nós nos faz ser corajosos e amorosos. 

- Deus não quer que você tenha vergonha de falar dele para as pessoas. Isso demonstra nosso amor e 

fidelidade a Ele. 

Refletindo: 

Quando você se sentir fraco ou com medo, lembre-se que Deus está com você e o Espírito que mora em 

você é de poder e amor.  

Decidindo: 
(     ) Decido não discutir e me irar quando for conversar com alguém; 

(     ) Decido tratar bem quando alguém me pedir ajuda. Vou ter paciência e ajudar com amor; 

Compartilhando com Deus: 

Quantas lições e decisões importantes! Deus quer que você as cumpra, por isso escreva uma oração 

agradecendo pelas lições tiradas e pelas decisões que você fez hoje:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

          

SEXTA-FEIRA: 

1) Paulo fala que o final dos tempos será muito difícil. Existirão pessoas muito más que farão coisas muito 

ruins. Leia 2 Timóteo 3:1-4 e veja como será nos últimos dias.  (    )Li 

2) Nos últimos tempos quem seguir a Deus será perseguido? Leia 2 Timóteo 3:12 para responder.                                

(    ) SIM    (    )NÃO 

 



3) Você aprendeu que Timóteo era um jovem sábio. Mas sabe como ele se tornou sábio? Complete o 

versículo abaixo para descobrir: 

“Porque desde ________________ você conhece as Sagradas Letras, que são 
capazes de torná-lo _______________ para a salvação mediante a fé em Cristo 

Jesus.” 2 Timóteo. 3:15 

 

 

 

 

 

4) Qual é a missão que Paulo dá a Timóteo em 2 Timóteo 4:2? Escreva com as suas próprias palavras 

abaixo: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Paulo diz que se cumprirmos tudo o que ele falou nessas 2 

cartas a Timóteo, receberemos um PRÊMIO!! Para receber esse 

prêmio precisamos “suportar todos os nossos sofrimentos”, AMAR 

e OBEDECER a Deus sob todas as coisas! Você quer receber 

esse prêmio? Se sim, coloque seu nome no troféu ao lado.  

 

 

 

 

 

 

 

Lições: Não importa a sua idade, você pode ser um exemplo para outras pessoas. A Bíblia é capaz de 

tornar você sábio aos olhos de Deus e das pessoas. 

Refletindo: 

Deus vê tudo o que você faz e você vai prestar contas de tudo que falar, pensar e fizer. Por isso, leve a sério 

a sua vida com Deus: seu Momento com Deus, suas atitudes, seu tempo de oração e seu testemunho.  

Decidindo: 
(     ) Decido ter sempre em mente que um dia vou prestar contas de tudo que eu fiz, falei e pensei. Quero 

agradar a Deus com a minha vida e ser um exemplo para outras pessoas. 

Compartilhando com Deus: 

Quantas lições e decisões importantes! Deus quer que você as cumpra, por isso escreva uma oração 

agradecendo pelas lições tiradas e pelas decisões que você fez hoje:  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

DESDE CRIANÇA, TIMÓTEO JÁ APRENDIA SOBRE A BÍBLIA E A VONTADE DE 

DEUS. NÃO IMPORTA A SUA IDADE, DEUS QUER QUE VOCÊ SEJA SÁBIO E DÊ 

UM BOM EXEMPLO! 


