
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 14/04/2019 

 

UM ANJO LIBERTA PEDRO; 

 HERODES MORRE 

 

Versículos para decorar: 

1- O mesmo não acontece com os maus; eles são como a palha que o vento leva. (Salmos 1:4) 

2- No Dia do Juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. (Salmos 
1:5) 

3- Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a 
desgraça e a morte. (Salmos 1:6)  

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

SEGUNDA-FEIRA  
 

Entendendo a História 
1. O rei Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Mandou prender Pedro também. Mas o rei 
mais poderoso do mundo não frustra os planos de Deus. Pedro ainda tinha muita missão para cumprir! 
Enumere as figuras na sequência e veja como Deus libertou Pedro da prisão. (Atos 12.6-12) 

 

                                                          
      
 
 
 
 
 
                                            

2. Escreva ao lado da figura abaixo o motivo de Pedro ter sido preso por Herodes: (Atos 12:3-4) 
     

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 
3. Faça o cálculo abaixo e descubra quantos guardas estavam escoltando Pedro: 1+3+8+9-19 = ______ 

 
Refletindo 
Quando Pedro estava preso, a Igreja estava orando por ele. Você tem orado pelas pessoas que estão pelo 

mundo presas por causa do evangelho? (      )SIM (      )NÃO 

Lição: 
Devemos orar pelas pessoas que estão sendo perseguidas. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido orar essa semana pelos cristãos que estão sendo perseguidos.  

Compartilhando com Deus 
Escreva na próxima página uma oração pelas pessoas que estão presas por causa do evangelho e agradeça a 

Deus por morar em um país onde o evangelho pode ser pregado com liberdade: 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

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. Nem os discípulos nem os seguidores de Cristo ficaram surpresos 
com toda essa perseguição. Jesus já tinha ensinado que seriam 
perseguidos. Esse ensino é para nós hoje também. Vamos revisar o que 
Jesus falou? Preencha as lacunas com as palavras corretas.  

 
 
 
 
 
Aplicando em minha vida 
 

2. Complete o versículo com as palavras abaixo: 

 

       Pedro             real               ferro                  primeira              anjo          rua 
 

“ E, saindo, ___________ o seguiu, não sabendo que era _____________ o que se fazia por meio 

do _________________; tudo lhe parecia uma visão. Passaram a _______________ e a segunda 

guarda, e chegaram ao portão de _____________ que dava para a cidade. Este se abriu por si 

mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma _________, e de 

repente, o anjo o deixou.” Atos 12:9-10 

3. Pedro tinha dúvida se Deus tinha mandado o anjo para libertá-lo? Atos 12:11 (    )SIM (    )NÃO 
 
Refletindo 
- Muitas vezes temos dúvida do que Deus pode fazer em nossas vidas mas, não podemos ser assim!  
Lição: 
Leia os versículos abaixo e escreva qual lição você tirou de cada um: 
a) Marcos 10:27: ___________________________________________________________________ 

b) Mateus 17:20: ___________________________________________________________________ 

- Você crê que Deus pode fazer coisas impossíveis? (      )SIM (      )NÃO 

- Escreva uma coisa que você acha que é impossível na sua vida: ________________________.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo: 
(    ) Decido crer que Deus pode fazer o impossível na minha vida. 

Compartilhando com Deus 
Agora escreva uma oração por isso e peça pra Deus fazer o impossível 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 

 
QUARTA-FEIRA  
Revisando 
1. Com o que você aprendeu nesses dias, responda (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO para as afirmações 
abaixo: 

(    ) Quando Pedro saiu da prisão foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos.  
(    ) Havia poucas pessoas orando por ele.  

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham _______________. Neste 

________________ vocês terão _____________________; contudo, tenham 

______________________! Eu venci o mundo. (João 16.33) 

 

ÂNIMO   |   AFLIÇÕES   |   PAZ    
CRISTO   |   MORTOS   |   MUNDO 

PERSEGUIDOS   |   PROVA 



2. Escreva nos quadros abaixo a sequência dos acontecimentos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Qual era o nome da serva que atendeu a porta? ______________ (Atos 12:13) 
 
Refletindo 
As pessoas não acreditaram que era Pedro que estava a porta. Mas, ele explicou tudo a eles e pediu que essa 
boa notícia fosse espalhada. Você tem espalhado para seus amigos a boa nova de Jesus? (      )SIM (    )NÃO  

Lição: 
Nós somos discípulos de Jesus, assim como Dorcas e Pedro, e como discípulos precisamos anunciar as 
verdades de Jesus às pessoas. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração e peça coragem pra Deus te ajudar a espalhar a Sua boa nova e não ter medo nem 
vergonha do que possa acontecer com 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. Hoje é possível vivermos perseguição por sermos seguidores de Cristo. Então quando isso acontecer: 
(   ) Não ficarei com medo, pois Deus está comigo. 
(   ) Não adianta fazer nada porque Deus não está me vendo. 
(   ) Ficarei tranquilo que Deus sabe todas as coisas.  

 
2. O que aconteceu no outro dia pela manhã após Pedro ser libertado por um anjo? Leia Atos 12:18-19 e 
responda: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
3. Qual foi a punição que Herodes deu a estes soldados? Leia Atos 12:19 e responda: 
________________________________________________________________________________________ 

 
Refletindo: 
Herodes foi um homem que desagradou muito a Deus com suas atitudes, e você tem desagradado a Deus? 
Deus quer que você O agrade com as suas atitudes. 
 
Lição: 
Devemos dar bom testemunho. Ou seja, tratar as pessoas (mesmo aquelas que você não gosta) com bondade, 
amor, mansidão e misericórdia. 

  Atos 12:13               Atos 12:14                       Atos 12:15-16 

Em momentos difíceis, se lembrarmos o que Jesus falou teremos paz. É por 
isso que no Nova Kids fazemos questão de memorizar versículos da Bíblia! 



Decidindo: Marque um X na decisão abaixo: 
(    ) Decido tratar as pessoas da maneira como Deus manda: com amor. Mesmo se for alguém que eu não 
goste. 
 
Compartilhando com Deus: 

Agora escreva uma oração pedindo perdão por alguma atitude errada que você tenha feito e peça para Deus te 

lembrar sempre de tratar bem as 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  
 

Entendendo a História 
1. No dia seguinte, de manhã Herodes fez uma investigação. Quando não acharam Pedro, Herodes mandou 
executar todos os guardas. Herodes veio de uma família sangrenta. Leia as referências e escreva o que a 
família de Herodes já havia feito. 
a. Herodes mandou matar os: ___________________________________________ (Mateus 2:16) 

b. Herodes mandou decapitar: ___________________________________________ (Marcos 6.25-27) 

c. Herodes mandou matar à espada: ______________________________________ (Atos 12.1-2) 

 
 
 
 

 
2. Herodes, vestido de trajes reais e sentado no trono, foi fazer um discurso ao povo. Marque F para falso e V 
para verdadeiro. Dica: leia Atos 12:21-23 
(   ) A multidão começou a gritar: “É voz de deus, e não de homem”. 
(   ) A multidão começou a vaiar Herodes. 
(   ) Herodes glorificou a Deus e prosperou. 
(   ) Herodes não deu glória a Deus, pois era orgulhoso. 
(   ) Herodes aceitou o elogio para si mesmo, pois se achava superior a qualquer um. 

 

3. Herodes tinha um grande defeito: ele era orgulhoso! Orgulho significa achar-se superior a outros ou achar-
se superior ao próprio Deus. Leia as referências e associe cada uma com a opção correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. O resultado foi: Deus viu o orgulho de Herodes, 
mandou um anjo para feri-lo e, então, ele morreu 
podre, comido por vermes! Descubra a verdade escrita 
no labirinto e escreva abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pedro escapou das mãos de Herodes porque Deus quis poupar a vida dele  
para fazer mais obra para o reino! 

Como Deus vê 
o orgulho. 

Qual é o fim dos 
orgulhosos. 

O coração 
orgulhoso não 
agrada a Deus!!! 

Salmos 101.5 ● 

Provérbios 16.18 ● 

Provérbios 16.5 ● 

Provérbios 11.2 ● 

● 

● 



Refletindo: 
Deus odeia o orgulho, pois mostra um coração ingrato, desobediente, rebelde, mal e distante de Deus. 
Exemplos de atitudes orgulhosas: 

• Não aceitar repreensão; 

• Achar que sabe mais que suas autoridades (pais, professores etc); 

• Revirar os olhos ou falar mal de alguma autoridade; 

• Desobedecer a alguma instrução; 
 
Lição: 
Deus não quer que você seja uma criança orgulhosa. 
 
Decidindo: Marque um X na decisão abaixo: 
(    ) Decido pedir perdão a Deus pelo meu orgulho. Não quero ser uma criança orgulhosa. 
 
Compartilhando com Deus: 

Agora escreva uma oração pedindo perdão por ter sido orgulhoso(a), peça para Deus tirar todo orgulho do 

seu coração: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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 

 


