
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 05/05/2019 

 

A SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA – PARTE 02 

 

Versículos para decorar: 

1- Tudo posso naquele que me fortalece. (Filipenses 4:13) 

2- Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte; porque para mim o viver é Cristo e o 
morrer é lucro. (Filipenses 1:20b-21) 

3- Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no 
corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.  (Gálatas 2:20) 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Paulo e Silas foram para a prisão, acusados de causar confusão entre o 
povo. Eles foram presos pelos pés no tronco com o objetivo de serem 
impedidos de fugir. Na prisão, Paulo e Silas tiveram uma reação. Marque V 
para verdadeiro e F para falso. 

 

(   ) Paulo e Silas oravam, cantavam e louvavam a Deus fervorosamente. 
(   ) Paulo e Silas organizaram um plano, para fugirem da prisão. 
(   ) É possível glorificar a Deus mesmo em situações difíceis. 
 

2. Coloque os quadrinhos na ordem em que aconteceu a história. Dica Atos 16:25-33 

 
 

3. Complete as frases com as palavras: 

REFEIÇÃO CARCEREIRO PAULO E SILAS 

LÍDIA FERIDAS MAGISTRADOS 

 

a) O carcereiro lavou as _____________________ de Paulo e Silas; em seguida, ele e todos os seus 

familiares foram batizados. Então, o carcereiro os levou para a sua casa, serviu-lhes uma 

____________________ e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Atos 

16:33-34 
 

b) O ____________________ disse a Paulo: "Os ___________________________ deram ordens para que 

você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz". Atos 16:36 
 

c) Depois de saírem da prisão, ___________________________ foram à casa de_____________, onde se 

encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Atos 16:40 

A – Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus na prisão. 
B - Por volta de meia noite, um terremoto violento abalou a cadeia. Todas as 
portas e correntes dos presos foram abertas. 
C – O carcereiro ficou apavorado e pensou em se matar pois pensava que 
todos haviam fugido. 
D – Paulo e Silas impediram o carcereiro dizendo que todos estavam ali. 
E – Paulo e Silas falaram do Evangelho para o carcereiro e sua família. 



Refletindo: 
Paulo e Silas estavam na prisão, sofrendo... Eles tinham motivo para reclamar e se entristecer. Mas ao contrário 
disso, eles louvaram a Deus. Você tem tido essa mesma atitude quando os problemas e as tristezas vêm? 

Lição: 
Nos momentos difíceis precisamos aprender a agradecer a Deus e não a ficar reclamando. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido orar e agradecer a Deus os problemas que eu tenho. Sei que eles vêm para moldar o meu caráter. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus pelos problemas. Peça para ser uma criança que sabe louvar a Deus 
em todos os momentos: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Os magistrados, que era um tipo de Juiz, mandaram uma ordem aos carcereiros. Responda as perguntas 
abaixo: 

a) Qual a ordem que os magistrados mandaram a 
Paulo e Silas? Atos 16:35-36 
 
 
(       ) Libertem Paulo e Silas 
(       ) Matem Paulo e Silas 
(       ) Mantenham Paulo e Silas presos 

 
 
 

b) O que Paulo e Silas fizeram? Leia Atos 16:37 e 
circule a resposta certa. 

c) Paulo e Silas foram jogados na prisão sem 
nenhuma prova e pediram para os magistrados 
virem pessoalmente soltá-los. O que isso significa? 
 
 
 
 
 
 
Eles eram _________________________ 

 

d) Os magistrados foram até Paulo e Silas e pediram 
desculpas. Paulo e Silas foram embora e seguiram para 
casa de Lídia para encorajar os irmãos. E então 
seguiram viagem. O Que aprendemos com isso? Qual 
palavra forma abaixo?   
 

_____________ pode atrapalhar os planos de Deus 
 

2. Paulo e Silas foram para uma cidade chamada Beréia. Os bereanos eram muito especiais porque eles 
amavam estudar as Escrituras. Eles receberam a mensagem de Cristo com grande interesse. Complete a frase 
abaixo de acordo com as imagens. 

 

Os judeus de Beréia, ___________________ (1) atentamente a mensagem, e ainda mais, não eram apenas 

________________ (2), eles _______________________ (3) as Escrituras todos os _________ (4), para 

ver se tudo era assim mesmo como Paulo havia falado. 

 
             

(3)  = Examinavam (4)  = dias 

(1)  = ouviam 
(2)  = ouvintes 

Examinar significa estudar, analisar, observar, pesquisar, questionar, interrogar. Só examina 

quem tem muito interesse e muita dedicação àquilo que quer encontrar. 
 

Saíram da prisão 
Permaneceram 

na prisão 



               
3. Os bereanos eram como detetives que vasculhavam as Escrituras. A Palavra de Deus é viva, quanto mais 
vasculhamos, mais encontramos tesouros. Deus quer que conheçamos detalhadamente e profundamente a 
Bíblia para não sermos enganados com falsos ensinamentos. 
 

Escreva o nome de duas atividades que fazemos no Nova Kids que nos ensinam a conhecer mais a Palavra 
de Deus: 

► ____________________________________________________________________________. 
 

►____________________________________________________________________________. 
 

Os judeus de Tessalônica não gostaram quando souberam que Paulo estava pregando a Palavra de Deus 
em Beréia. Eles foram até lá e começaram a agitar as multidões. Os irmãos de Paulo o enviaram para outro 
local, mas Silas e Timóteo continuaram em Beréia. 

 
Refletindo: 
A Bíblia fala que os bereanos eram um exemplo. Você também pode ser um exemplo no quesito de estudar a 
Bíblia. Marque um X nas atitudes abaixo que mostram que você é uma criança dedicada à Palavra: 

(   ) Eu faço meu Momento com Deus todos os dias.  
(   ) Eu decoro meus versículos. 
(   ) Eu vou ao Nova Kids no horário do SENIB. 
(   ) Eu obedeço minhas autoridades. 
(   ) Eu dou bom testemunho na escola. 

 
Lição: 
Mesmo criança você pode ser um exemplo. Lembre-se de Timóteo, quando o assunto era testemunho ele era um 
exemplo para as outras pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
Decidindo:  
(    ) Decido me esforçar para melhorar o seguinte testemunho: ________________________________ 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus o quê você decidiu melhorar. Peça ajuda para continuar sendo um bom 
exemplo onde você for: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Depois de ser expulso da cidade de Beréia, Paulo foi para outro lugar. Leia Atos 17:16 e relacione as colunas. 
 

(A) Cidade para onde Paulo foi? (    ) Ídolos. 
(B) De que essa cidade estava cheia? (    ) Profundamente  indignado. 
(C) Como Paulo se sentiu ao ver a situação daquela cidade? (    ) Atenas. 
 
2. A cidade de Atenas é a capital da Grécia até hoje. Atenas era uma cidade extremamente idólatra. Estima-
se que eles tinham mais de 30 mil ídolos. Eles haviam trocado o Deus verdadeiro por milhares de ídolos. 
Você sabe o que é um ídolo? Coloque a frase abaixo em frente a um espelho e escreva o que você 
encontrou: 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Qual dessas atitudes você pode 
melhorar?  

_________________________________
_________________________________

____________________________ 

Se fôssemos fazer uma pesquisa e perguntássemos de todas as pessoas que conhecem 
você, se você dá um bom testemunho: não brigando, não colando, não fofocando, 

obedecendo suas autoridades, sendo responsável, bondoso, paciente, não reclamando, nem 
fazendo cara feia etc. O que essas pessoas responderiam sobre você?  

Você acha que precisa melhorar no seu testemunho? Sim ou Não?  ______________ 



3. Alguns filósofos queriam saber o que Paulo estava falando. Por isso o levaram ao Areópago, uma espécie 
de tribunal grego, para interrogá-lo. Substitua as palavras em grego, reescreva a oração abaixo e descubra o 
tema principal do discurso de Paulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O                                       deles era de fato o                                                 :                    que se faz 
 

 
 e que está                                   na nossa vida. 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Refletindo: 
Nosso Deus é um deus que podemos conhecer. Podemos conhecê-Lo mais e melhor através da Bíblia. 
Podemos também falar com ele através da oração.  

Lição: 
Deus quer que você o conheça, conheça a Sua vontade e o que o agrada.   

Decidindo:  
(    ) Decido me dedicar no meu Momento com Deus para que eu possa conhecer mais e mais sobre Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a sua decisão abaixo e depois escreva uma oração pedindo para Deus ajudar você a cumpri-la: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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 não ficou calado diante daquela situação, eles precisavam de Cristo. Hoje não somos diferentes, não 
podemos ter ídolos. Algumas coisas são boas, mas não podem tomar o lugar de Deus em sua vida. Circule as 
coisas que devem ser prioridades na sua vida. 

 
 
 

2. Vimos que o povo de Atenas tinha tantos deuses e ídolos que não sabiam nem o nome de todos. Paulo 
anunciou o Deus verdadeiro a todos. Vamos conhecer um pouco mais sobre Deus. Em uma das frases você 
deverá escolher a palavra certa, em outras você deverá organizar as sílabas: 
 

a) Deus _________ (OU-CRI) todas as coisas. 
b) Ele não foi feito por ______________________ (ANIMAIS / HOMENS) e não precisa deles para nada. 
c) Deus não está ___________ (PERTO / LONGE) de nós e faz questão que o conheçamos. 
d) Ele é a razão na nossa ____________________ (E-TÊN-XIS-CIA) e nos fez com propósitos. 
e) Ele quer que todos se ____________________ (ARREPENDAM / ESQUEÇAM) dos seus pecados. 
f) Deus vai julgar o mundo por meio de ______________(PASTOR / JESUS) , pelo qual o ressuscitou dentre os 
mortos. 

TV Bíblia Games
e 

Oração Celular 
Obedecer aos 

pais 

= Deus desconhecido 
=Deus 

=presente 

= único Deus verdadeiro = conhecido 



3. Os atenienses adoravam falsos deuses! Paulo aproveitou a oportunidade e pregou sobre o Deus da Bíblia 
- o Único Deus Verdadeiro! Paulo se manteve convicto e corajoso. Identifique a explicação correta das 
virtudes que Paulo demonstrou em Atenas. Depois, circule aquela que você também gostaria de ter: 
 
 
 
 

 
 

4. Vamos aprender um pouco mais sobre coragem e convicção. Marque com X as frases que mostram um 
cristão convicto e corajoso: 
 

(   ) Fazer o que é certo, mesmo que esteja com medo e seja o único. 
(   ) Ficar calado quando perceber que é o único que crê em Jesus. 
(   ) Entender que quem não conhece a Cristo pode rir, mas é essa pessoa que mais precisa ouvir. 
(   ) Desistir se for difícil ou se os outros perseguirem você por ser cristão. 
 

Refletindo: 
Depois do que você aprendeu sobre coragem e convicção. Qual dos dois você precisa ter mais? 
(    ) Preciso ter mais CORAGEM  (    ) Preciso ter mais CONVICÇÃO (    ) Preciso ter mais os dois. 

Lição: 
Mesmo sendo criança você pode ser um exemplo de coragem e convicção. Você pode escolher sempre ter 
coragem para fazer o certo. E ter convicção para comportar-se de acordo com aquilo que você diz que crê.   

Decidindo:  
(    ) Decido fazer o certo mesmo que ninguém esteja fazendo e mesmo que ninguém esteja vendo. 
(    ) Decido ter atitudes que mostrem que eu sou filho(a) de Deus. Aquilo que eu faço todos podem saber! 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus que você decide ser uma criança CORAJOSA e CONVICTA: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Depois de pregar em Atenas, Paulo foi para Corinto, a capital da Acaia. Corinto era um centro comercial e uma 
cidade muito próspera, mas também era um centro de idolatria e imoralidade sexual. Sobre os acontecimentos na 
cidade de Corinto, circule as respostas corretas. 
 

a. Paulo encontrou um casal de Judeus que tinham vindo da Itália, qual o nome deles? (Atos 18:2) 
 

Atos e Cristina     /    Apolo e Priscila    /    Áquila e Priscila 
 

b. Paulo morou e trabalhou junto com o casal. Qual era a profissão deles? (Atos 18:3) 
 

Fabricantes de         /  Fabricantes de                    /  Fabricantes de 
 
c. Áquila e Priscila eram (Romanos 16:3-4): 
 

Auxiliadores e se arriscavam por Paulo    /   Gananciosos e faziam tudo por interesse 
 

2. Quando estamos desanimados, Deus usa pessoas para nos encorajar. Ele enviou Áquila e Priscila para 
ajudarem e apoiarem Paulo nesse momento da sua vida. O Senhor também falou à Paulo. Leia Atos 18:9-11 e 
responda as lacunas abaixo: 

Em que momento do dia o Senhor 
falou? 

 Como o Senhor falou?  

Ele 
disse: 

“Paulo, não tenha __________, continue falando e não fique __________, pois estou com você e 

ninguém vai lhe fazer _________ ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade” 

Por mais quanto tempo Paulo ficou lá?  

O que ele ficou fazendo?  
 

(A) CORAGEM 
 
(B) CONVICÇÃO 

(   ) Fazer o que é certo mesmo que seja o único, que esteja com medo ou que seja 
difícil. Paulo foi o único cristão a enfrentar toda aquela idolatria. 
 

(   ) Comportar-se de acordo com aquilo que diz que crê. Paulo podia ter saído logo 
daquele lugar, mas acreditava em Jesus e acreditava que as pessoas precisavam 
ouvir o Evangelho. Ele persistiu. 



Nada pode atrapalhar o plano de Deus para o mundo, para a igreja e para mim. 
 

3. Assim como Deus deu um casal para encorajar Paulo, Deus deu seu/sua Professor(a) do Nova Kids para 

encorajar você! Escreva aqui uma mensagem para esse professor(a) e no domingo fale para ele(a): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
4. Silas e Timóteo chegaram (haviam ficado em Beréia). Com a chegada deles, Paulo se dedicou à pregação. 
Os judeus levantaram acusações contra Paulo. Que acusações foram essas? Marque apenas a resposta 
errada: 

(   ) Que Paulo convencia o povo a adorar a Deus de forma contrária a lei de Moisés. 
(   ) Que Paulo ensinava corretamente as escrituras. 
 

5. Os judeus levaram Paulo até o governador Gálio porque queriam acusá-lo. Eles conseguiram condenar 
Paulo? Leia Atos 18:15 e pinte a resposta que o governador falou para os judeus.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paulo ficou um ano e meio em Corinto. 
 Depois foi para Éfeso e para Antioquia. 

Assim terminou a segunda viagem missionária de Paulo! 
 

Refletindo: 
Até mesmo Paulo precisou de pessoas para encorajá-lo e ajuda-lo. Sabe o que isso nos mostra? Todos nós 
precisamos de pessoas. Não podemos pensar que somos tão bons, ou melhores, que não precisamos de 
ninguém.  

Lição: 
Fale a frase abaixo em voz alta:  

“Eu sei que preciso de pessoas. Não posso ter orgulho de pensar que sou bom(a) o suficiente que nunca 
precisarei de ninguém”. 

Decidindo:  
(    ) Decido me esforçar e abandonar o orgulho. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo as pessoas que você tem 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 

 
 

 
 

Prendam esse homem! Não gostei da pregação dele! 

Resolvam o problema vocês mesmos! Não serei juiz 
dessas coisas! 


