
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 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)  

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

SEGUNDA-FEIRA 
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. De repente, perto da meia-noite, um terremoto abalou a cadeia. Coloque as cenas na ordem que 
aconteceram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A – Um forte terremoto abalou a cadeia e as correntes de todos os presos se soltaram. 
B – O carcereiro, pensando que todos tinham fugido, ficou desesperado e tentou se matar, mas 
Paulo e Silas não deixaram. 
C – Paulo e Silas pregaram o Evangelho para o carcereiro e toda a sua família e eles foram salvos. 
  
3. Só existe uma forma de salvação para os homens. Coloque a primeira letra de cada imagem e 
descubra como os homens podem ser salvos. 
 
 
 
 
 
4. Veja o que mais aconteceu com Paulo e Silas. Leia as frases e circule a palavra correta. 
 
O carcereiro, passou a (machucar/cuidar) das feridas de Paulo e de Silas. 

O carcereiro e todos os da sua família foram (presos/batizados). 

Paulo e Silas foram (agraciados/expulsos) pelo carcereiro com um grande banquete. 

Quando amanheceu, Paulo e Silas voltaram para a (prisão/casa). 

C___ER    EM   J___SU___    C___MO  S___NH___R   E   SA___VA___OR 
                                                                                         
 



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 
1. Paulo e Silas são libertos após os 
magistrados descobrirem que eles eram 
cidadãos romanos. Depois eles seguiram 
para a casa de Lídia a fim de encorajar os 
irmãos. Ajude Paulo e Silas e chegar até a 
casa de Lídia. 

 
 
 

2. Tudo isso que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, nos ensina uma lição muito importante. 
Complete a frase com a vogal A (♥) e E (♠). 

 
 N___D___   POD___   ___TR___P___LH___R    OS    PL___NOS   D___    D___US! 
     ♥       ♥               ♠       ♥        ♥      ♥         ♥                        ♥                  ♠           ♠ 

 

 

3. Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica. As pessoas não receberam com alegria a 
Palavra de Deus, nem estavam interessadas em ouvir sobre Jesus. O que essas pessoas fizeram 
com Paulo e Silas? Monte o quebra cabeça, escrevendo as palavras nas peças e descubra. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Refletindo: 
Assim que Paulo e Silas saíram da prisão eles continuaram a sua missão: falar de Jesus às pessoas. 
Isso nos ensina que nada pode atrapalhar o plano de Deus. 

 

 
 
Elas agitaram  

 para criar 

homens maus 

            

 
 
Elas agitaram  

  
 

 

 

um tumulto. 
 



Lição: 
Não podemos nos deixar ficar abatidos pelos problemas. Podemos escolher confiar em Deus e entregar 
a Ele as nossas preocupações. Ele cuida de nós. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido orar e entregar para Deus os meus problemas e dificuldades. Sei que Ele me ama e cuida 
de mim. 

Compartilhando com Deus: 
Continue a oração abaixo, escreva o que você quer pedir a Deus. Depois leia tudo em voz alta: 

Senhor, eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim e sei que posso confiar meus problemas e 
dificuldades. Eu te peço ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Em nome de Jesus, Amém. 
 

(   )Orei 
 

QUARTA-FEIRA 
1. Depois desse grande tumulto na cidade de Tessalônica, Paulo e Silas foram para a Beréia. Os 
bereanos tinham uma qualidade muito apreciável: eles amavam estudar a Bíblia. Leia as informações e 
marque com um X a afirmação que não se refere aos bereanos: 

(   ) Os bereanos receberam a mensagem com grande interesse. 
(   ) Os bereanos estudavam a Bíblia de vez em quando por isso acreditavam em tudo. 
(   ) Os bereanos estudavam todos os dias as Escrituras. 

 

2. Nós podemos aprender uma grande lição com as pessoas de Beréia. Desenrole a frase abaixo, 
complete com as palavras que estão faltando e descubra a lição. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Paulo chegou a Atenas, uma cidade cheia de ídolos. Por isso, ele ficou muito triste. Ídolo é qualquer 
pessoa, coisa ou atividade que é mais importante que Deus na sua vida. Você sabia que hoje ainda 
existem ídolos? Observe as imagens e circule aquilo que pode ser ídolo hoje. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

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. 

Deus ______ que eu _____________ e conheça a ____________. 

Assim ninguém vai me ______________ com mentiras, nem com 

________________________ falsos. 

Qual dessas atitudes você pode 
melhorar?  

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_ 



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 

 
QUINTA-FEIRA 

 

1. Quando Paulo pregou, algumas pessoas da cidade zombaram dele. 
Mesmo assim, ele continuou a ensinar a Palavra. Levaram Paulo até o 
Areópago porque outras pessoas queriam saber sobre o que ele estava 
ensinando. Lá, Paulo falou algo muito importante. Leia Atos 17:23 e 
complete: 

 
 
 
 
 

2. Paulo anunciou que o "Deus Desconhecido" deles se faz conhecido e que está presente na nossa 
vida. Vamos aprender um pouco sobre Deus? Leia as informações e ligue corretamente: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Deus criou 

todas as coisas. 

Ele não foi feito por 
homens e  

não precisa deles 
para nada. 

“Atenienses! Vejo que vocês são muito religiosos. Andando pela cidade, encontrei até um 

altar com esta inscrição: ____________________________________________________” 

faz questão que 
o conheçamos. 

Deus não está 
longe de nós e 

Ele é a razão da 
nossa existência e 

nos fez com 
propósitos. 

Ele quer que todos 

se arrependam 
dos seus pecados. 

Deus vai julgar o mundo 
por meio de Jesus, 

pelo qual o ressuscitou 
dentre os mortos. 

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. Paulo falou para os homens de Atenas que Deus criou todas as coisas. Ele também disse que Deus 
não foi feito por homens e que está sempre perto das pessoas. Deus quer que todos se arrependam 
dos seus pecados. Pinte as letras abaixo e descubra algo muito importante: 
 

 

O Deus da Bíblia 
é o único Deus... 
 
 
 

4. Os atenienses ouviram sobre a ressurreição dos mortos, e alguns zombaram de Paulo. Com isso, 
ele retirou-se do meio deles, outros homens juntaram-se a Paulo e creram. Entre esses homens estava 
um membro do Areópago, e também uma mulher. Circule o nome dessas duas pessoas. Atos 17:34 

 
 

 
 
 

Refletindo: 
Deus está perto de nós!! Que alegria! Antigamente, na época do Velho Testamento, as pessoas não 
podiam falar diretamente com Deus. Hoje podemos falar com Deus através da oração. Que grande 
privilégio, não é mesmo?! 

Lição: 
Deus está próximo de nós, e isso é apenas possível porque Ele é de verdade. Deus é o único deus 
verdadeiro.  

Decidindo:  
(    ) Decido crer e confiar que Deus está perto de mim, cuidando de mim e me protegendo. 

Compartilhando com Deus: 
Aproveite a ligação direta que você tem com Deus!! Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus 
porque Ele está perto de você e porque você pode sempre contar com Ele: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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. Depois de pregar em Atenas, Paulo foi para uma nova cidade. Ele chegou lá 
meio triste, por isso Deus mandou um casal para ajudá-lo. Ele ficou morando com 
eles porque tinham a mesma profissão. Leia as perguntas e marque a resposta 
certa. Dica: leia Atos 18:1-3 
a) Qual a cidade que Paulo estava 
dessa vez? 

(   ) Coríntias. 
(   ) Corinto. 
 

c) Qual o nome do casal? 
(   ) Áquila e Priscila. 
(   ) Antônio e Priscila. 
 

2. Áquila e Priscila foram auxiliadores do ministério de Paulo em Corinto. Este casal era cooperador da 
sua obra e arriscaram suas vidas por Paulo. Deus quer nos ensinar uma lição. Em cada palavra, risque 
apenas uma vez as letras repetidas e escreva a lição. Siga o exemplo: 

 
DEUUS USSA AS PESSSOAS PARRA ENNCOORAAJAR SEEUS SERRVOOS. 

 

b) Qual a profissão deles? 
(   ) Fabricantes de tecidos. 
(   ) Fabricantes de tendas. 
 



Deus ___________________________________________________________________ 

 
3.  Mais tarde, Deus apareceu a Paulo em uma visão. O que Deus falou para ele? Substitua os 
símbolos pelas palavras e complete Atos 18:9-10. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

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

 

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 

"Não tenha         _____________, continue falando e não fique com          _______________, pois 

estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho  ____________________ 

nesta cidade". 

Prendam esse homem! Não gostei da pregação dele! 

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

  
                = CALADO                        = MEDO                               = MUITA GENTE 


