
      Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 25/11/2018 

 

JULGAMENTOS E CRUCIFICAÇÃO DE JESUS 
 

Versículos para Decorar: 

1– Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. (1 Timóteo 2:5) 

2– Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não 
tem o Filho de Deus, não tem a vida. (1 João 5:11-12) 

3– Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Era noite e Jesus estava com os discípulos no Getsêmani. Depois de falar muito com o Pai, Jesus 
estava pronto para cumprir sua missão. Os oficiais que foram prender Jesus haviam combinado um sinal 
com um dos discípulos, que era o traidor. Leia Lucas 22:47-48 e responda as perguntas abaixo: 

a) Qual era o nome desse discípulo? Para 
descobrir, use a primeira letra de cada 
nome próprio: Siga o exemplo: 
 
 João pregava o arrependimento. _J_ 
Uva é uma fruta. ____ 
Dado é um brinquedo. ____ 
A Abelha voa. ____ 
Sinos tocam. ____ 
 

J__ __ __ __ 

b) Qual foi o sinal combinado? Circule a resposta 
correta: 

 

2. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro correu, pegou sua espada e cortou a orelha de Malco, servo 
do sumo sacerdote. Jesus disse para que guardasse a espada e curou a orelha de Malco. Sobre a noite 
em que Jesus foi preso, responda V para VERDADEIRO e F para FALSO: 

(   ) Jesus deixou claro que não estavam tirando sua vida, mas ele estava dando-a porque queria. 
(   ) Jesus não fugiu na hora que foi preso porque não conseguiu. 
(   ) Todos os discípulos ficaram lá e lutaram por Jesus. 
(   ) Os discípulos fugiram com medo de serem presos também. 

 

3. O julgamento de Jesus foi manipulado para que ele fosse 
condenado. Ele era inocente, mas foi condenado a morte. Seu 
julgamento e morte representam a maior injustiça da história. 
Jesus suportou todas essas coisas para cumprir sua missão: 
morrer para pagar o preço dos nossos pecados. 
 
Ache a saída do labirinto e escreva a verdade que está contida 
nele. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Refletindo: 
Jesus já sabia que todas essas coisas iriam acontecer. Ele veio a 
esse mundo com um esse objetivo: morrer em favor da humanidade. Devemos saber que Deus sabe de 
todas as coisas e tudo acontece com a permissão d’Ele. 

Um beijo Um aperto de mão 



Lição:  
Nada acontece sem Jesus saber. Ele sabe de todas as coisas e tem um plano para nós. 

Decidindo: 
(   ) Decido confiar nos planos de Deus para a minha vida. Assim como eu sei que Ele está cuidando do 
meu futuro. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e agradeça porque Ele cuida de você: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. Minutos depois de Jesus ser preso, seu primeiro julgamento começou. Ele foi levado à casa de Anás, o 
sogro do sumo sacerdote. Anás perguntou acerca dos seus discípulos e seus ensinamentos. Na imagem 
abaixo preencha o que Jesus respondeu: 

 

 
 

2. Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Todos os líderes religiosos e 
membros do Sinédrio estavam reunidos. Caifás e os outros procuraram depoimentos contra Jesus para 
condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Finalmente perguntaram: Você é o Cristo, o Filho do 
Deus Bendito? Quando Jesus respondeu que sim, o que Caifás e os outros fizeram? Circule as respostas 
de acordo com Marcos 14:63 e 65. 

 

a) Caifás rasgou as  (VESTES / FRALDAS ) 

b) (CUSPIRAM / JOGARAM) em Jesus 

c) Deram (TAPAS E MURROS / TAPAS E BEIJOS) em Jesus 

3. Pedro esperava no pátio. Leia a história abaixo e conte quantas vezes Pedro negou a Jesus: 

“A moça que tinha aberto o portão perguntou se ele era um dos discípulos de Jesus. Pedro 
respondeu: Não sou.” 
“Depois outra serva perguntou e ele negou outra vez.” 
“Pouco tempo depois vários disseram que o modo de falar acusava que era seguidor de Cristo. 
Esta vez ele se amaldiçoou e jurou que não conhecia Jesus.” 

Quantas vezes ele negou? __________ 

4. Quando Judas soube que Jesus tinha sido condenado, ficou com remorso. Ele 
devolveu para os sacerdotes o valor que havia recebido. Jogou o dinheiro dentro do 
templo, foi e enforcou-se. 

 

Conte quantas moedas de prata tem no saco e descubra quanto Judas recebeu 
para trair Jesus. (Mateus 27.3) 
 
Judas recebeu __________________ moedas de prata. 

 
 
 

"Eu falei abertamente ao mundo; sempre ensinei 

nas sinagogas e no ____________, onde todos 

os judeus se reúnem. Nada disse em 

_________________. Por que me interrogas? 

Pergunta aos que me ____________________. 

Certamente eles sabem o que eu disse". João 

18.20-21 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/18/20,21
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/18/20,21


Refletindo: 
- Judas ficou com remorso. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento é um sentimento de 
profunda tristeza por ter feito algo que desagradou o coração de Deus; e remorso é um sentimento de 
tristeza por ter sido pego fazendo alguma coisa errada.  
- O arrependimento te leva a uma mudança de atitude, enquanto que o remorso não. 

Lição:  
Quando pecarmos devemos nos arrepender verdadeiramente. Confessar o pecado cometido, pedir perdão 
e mudar de vida.  

Decidindo: 
(   ) Decido não demorar para me arrepender quando cometer algum pecado. Não quero ficar com pecado 
escondido. Quero agradar o coração de Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão. Se você tiver algum pecado que precise 
confessar, aproveite e faça isso agora: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. Logo ao amanhecer, os membros do Sinédrio chegaram a uma decisão sobre o que fazer com Jesus. 
Leia atentamente o texto no quadro, e encontre no caça-palavras cada palavra em destaque. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. E que fim teve Judas Iscariotes que traiu Jesus? Coloque de 1 a 4 a sequência correta dos fatos. Dica: 
Mateus 27:3-7. “Judas Iscariotes, quando soube que Jesus havia sido condenado...” 
 

____ Os sacerdotes ajuntaram as moedas e compraram um campo para ser um cemitério. 
____ Foi tomado de remorso e devolveu as 30 moedas de prata que havia recebido. 
____  Os líderes disseram: “Que nos importa? A responsabilidade é sua.” 
____  Judas jogou o dinheiro dentro do templo, foi e enforcou-se. 
 

3. Os líderes religiosos amarraram Jesus e o levaram até Pilatos. Vamos entender como ocorreu a Primeira 
Audiência com Pilatos, Lucas 23:1-5. Ligue a primeira coluna de acordo com a segunda: 

 

Pessoas   

 

  

Pretório – Residência Oficial do Governador Romano; os 
judeus não queriam entrar para evitar contaminação 
cerimonial. 
 

Conclusão   

 

  

Pilatos, o governador de Judéia; os líderes religiosos dos 
judeus  
 

Lugar   

 

  

Pilatos estava procurando motivo para se livrar de Jesus 
sem condená-lo. Quando descobriu que Jesus era galileu 
mandou-o para Herodes. 
 

Refletindo: 
Pilatos não encontrou nada para acusar Jesus. Mas mesmo assim o povo pedia a morte de Jesus. 
Mesmo sem pecado, Jesus foi acusado, julgado e humilhado. Mas tudo isso fazia parte do Seu 
maravilhoso plano de perdão.  

B L A S F Ê M I A H 

O X C V C R A T M J 

I S U L W N T K O U 

R A S C X W A Q M L 

D C A P Y F V B J G 

É N Ç L J Y A T W A 

N E Ã C N U M W A R 

I R O M A N O S F A 

S C l I N I T l G M 

Todos julgaram que Jesus deveria morrer 
por motivo religioso – blasfêmia, mas a lei 
romana dizia que somente romanos podiam 
realizar pena da morte. Os romanos não 
matavam pessoas pelas suas crenças 
religiosas. Logo, o Sinédrio precisava 
inventar outra acusação  civil. 
 



Lição:  
Jesus sofreu por amor a nós. Você já parou para agradecer a Ele esse sacrifício? Se não, faça isso agora.   

Decidindo: 
(   ) Decido ter um coração grato a Jesus pelo seu sacrifício e amor à mim. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus pelo sacrifício d’Ele na cruz, pelo seu amor e misericórdia 
por você: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. Pilatos encaminhou Jesus para Herodes. Esse rei é o mesmo que cortou a cabeça de João Batista. Ele 
estava curioso sobre Jesus e ficou bastante feliz quando o viu. Leia Lucas 23:8-10 e risque as respostas 
que estão incorretas. 

 

Herodes queria ver Jesus, pois esperava que                
  ele realizasse algum milagre. 

Herodes não queria ver Jesus, pois tinha medo 
dele. 

Herodes interrogou Jesus com várias 
perguntas, e Jesus não lhe respondeu 

nenhuma delas. 

Jesus respondeu todas as perguntas que 
Herodes lhe fez. 

Os mestres da lei e os fariseus defendiam 
Jesus, pois eram seus discípulos. 

Os mestres da lei e os fariseus acusaram 
Jesus, pois não lhe aceitavam como o Messias. 

 
2. Após interrogar Jesus, Herodes não encontrou motivos para condená-lo a morte e o mandou 
novamente para Pilatos. Leia as referências abaixo e preencha os campos em branco. 
 

a) A multidão exigiu que um prisioneiro chamado ___________________ fosse solto. (Mateus 27:16) 

b) A mulher de Pilatos sugeriu que ele não se envolvesse com essa condenação, pois Jesus era 

________________________. (Mateus 27:19) 

c) Pilatos perguntou da multidão “O que farei então, com Jesus chamado Cristo?”, e todos gritaram 

________________________ (Mateus 27:22-23) 

 
3. Ao longo do seu julgamento, diante do Sinédrio, de Pilatos e de Herodes, Jesus não se defendeu, não 
se explicou. Complete o versículo de João 10:17, utilizando as palavras abaixo: 

 

VIDA     -     AMA     -     PAI     -     RETOMÁ-LA     -     DOU 

 

“Por isso é que meu ___________ me __________, porque eu ___________ minha 
____________ para ________________________.” (João 10.17) 

 
Refletindo: 
Jesus escolheu sofrer, escolheu dar a sua vida por nós. Ele poderia ter decidido não fazer isso e nos 
deixar ter o destino que nascemos para ter: o inferno. Mas ao invés disso, Ele nos amou. Não existe outro 
meio de salvação a não ser pelo sangue de Jesus.  

Lição:  
Não existe amor maior que esse: Jesus deu a sua vida por nós. Esse é o verdadeiro amor. Ninguém tirou a 
vida de Jesus, mas Ele a deu por nós. 

Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar para amar as pessoas com um amor verdadeiro. Jesus me amou e me ensina 
que eu preciso amar às outras pessoas. 



Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e peça para ele aumentar o seu amor pelas 
pessoas: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. Jesus já estava muito cansado e ferido quando foi crucificado, a ponto de não conseguir nem levar a 
cruz pelo caminho. Responda as perguntas abaixo e depois encontre as respostas no caça-palavra. Dica: 
leia as referências. 
 

a. Qual foi o local da crucificação de Jesus? Mateus 27:33 

_______________________________________________ 

b. Já que Jesus não conseguia carregar sua cruz, quem fez 

isso? Mateus 27:32 _____________________________ 

c. O que deram para aliviar a dor de Jesus? Mateus 27:34 

____________   e  ______________ 

d. O que os soldados dividiram tirando sortes? Mateus 

27:35 

_______________________________________________ 

e. Jesus foi crucificado entre dois ____________________! 

Mateus 27:38 

 
2. Jesus foi obediente até o fim. A qualquer momento Jesus poderia sair daquela situação, mas ele 
escolheu morrer. Não havia outra forma para pagar nossos pecados. Em suas últimas palavras Jesus 
também nos ensina. Pinte as frases de Jesus com as mesmas cores dos seus significados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Depois que Jesus morreu, algo incrível aconteceu. Dentro do Templo havia uma cortina forte e grossa 
de 10 cm de espessura que separava Santo dos Santos do resto do Templo. O que aconteceu? Marque 
um X nas alternativas corretas. 

 

 No momento que Jesus entregou seu espírito, o véu do santuário se rasgou. Mateus 27.51 

 O véu do santuário se rasgou de baixo para o alto. Mateus 27.51 

 Deus estava mostrando que o caminho de volta para ele estava novamente aberto, podemos 
entrar na presença dele livremente por meio de Jesus Cristo. 

 
Refletindo: 
Jesus morreu na cruz por causa do nosso pecado. Mas aquela cruz não era o fim da história! 

 
 
 

“Deus meu, Deus meu, porque  
me desamparaste"? Mateus 27:46 
 

“Está consumado”. João 19:30 
 

“Pai, nas tuas mãos entrego meu 
espírito”. Lucas 23:46 
 

Jesus estava dizendo: missão cumprida. Jesus 
morreu e pagou definitivamente o preço dos nossos 
pecados. 
 
Quando Jesus tomou nosso pecados ele teve que 
se separar do Pai e ficou profundamente 
angustiado.  
 
Jesus mostrou sua total confiança no Pai, sabendo 
que os seus planos não falham e suas promessas 
serão cumpridas. 
 

V N H A S L X V

F R O U P A S I

T U E S G D K N

S I M Ã Ó R L H

L N R M L Õ W O

E Z E U G E P M

F X A P O S J I

M Q B H T Y R S

O C O D A R U T



Lição:  
O plano de Jesus não acabou com a sua morte... Ainda viria a acontecer mais coisas. Jesus tem planos as 
nossas vidas, mesmo que uma coisa muito ruim aconteça conosco, isso não quer dizer que os planos de 
Deus para nós se acabaram. Saiba que você crê em um Deus poderoso! 

Decidindo: 
(   ) Decido crer no poder de Deus e nos seus planos para a minha vida. Sei que até as coisas ruins que 
acontecem comigo, acontecem com um propósito. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e peça para ele aumentar a sua fé: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 

 


