
           

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 23/06/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: FILIPENSES 

 

Versículos para decorar: 

1- Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! (Filipenses 4:4) 

2- Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração 

corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. (Filipenses 2:15) 

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

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Para quem Paulo e Timóteo escreveram a carta de Filipenses? Leia Filipenses 1:1 para poder 

responder: 

______________________________________________________________________________________ 

2. Em Filipenses 1:3-4 Paulo diz que ora de uma maneira especial pelos cristãos da cidade de Filipos. 

Como é essa maneira? 

______________________________________________________________________________________ 

3. Escreva Filipenses 1:9 abaixo: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Paulo escreveu o livro de Filipenses quando estava preso. Mesmo preso Paulo não deixava de 

evangelizar as pessoas e de incentivar os cristãos em todos os lugares. Complete o versículo abaixo e veja 

como Paulo se sentia em relação a morrer por amor a Cristo. 

 

 

 

 

“Porque para mim, o _____________ é Cristo e o _______________ é 

___________________.” Filipenses 1:21 

 

 

 

Refletindo e Tirando a Lição: 

Paulo termina o primeiro capítulo de Filipenses incentivando os cristãos daquela cidade a permanecerem 

firmes e terem coragem. Ele fala também para os cristãos NÃO TEREM MEDO. Quando Deus está do 

nosso lado, não precisamos temer nada e nem ninguém.  

 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido entregar a Deus os meus medos. Sei que ele pode me proteger de tudo. 



Compartilhando com Deus: 

Hoje a oração vai ser em voz alta. Faça-a assim: 

EU NÃO TEREI MEDO DO QUE PODE ACONTECER COMIGO. 
VOU CONTINUAR AMANDO A DEUS E ESTUDANDO A SUA PALAVRA. 

VOU ME ESFORÇAR PARA FAZER TUDO O QUE AGRADA A DEUS. 
SENHOR, PERDOA MEUS PECADOS E AJUDA-ME A FALAR DE TI PARA OS MEUS COLEGAS. 

EM NOME DE JESUS, AMÉM. 
(     ) Orei 

 

TERÇA-FEIRA: 

1. Na referência abaixo Paulo pede aos cristãos que vivam de modo que agrade a Deus. Circule as palavras 

do versículo: HUMILDEMENTE, OUTROS, INTERESSES, ATITUDE, CRISTO JESUS que mostram como 

viver de forma que AGRADE A DEUS. 

“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros 

superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos 

interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.” Filipenses 2:3-5 

2. Paulo ensinou e reforçou aos cristãos de Filipos a importância deles crerem em Jesus Cristo. Para ver 

esse ensino, complete o versículo abaixo: 

 

“...para que ao nome de _______________ se dobre todo _____________, nos céus, 
na ________________ e debaixo da ________________, e toda _______________ 

confesse que _______________ Cristo é o ________________, para a ______________ 
de Deus Pai.”  Filipenses 2:10-11 

 
3. Paulo fala que precisamos ser exemplos nesse mundo. Vivemos 
em um mundo onde existe mentiras, pessoas imorais e todo tipo 
de pecado. Mas nós somos filhos de Deus e como filhos, 
precisamos ser SAL e LUZ nesse mundo de escuridão. Paulo fala 
em Filipenses 2:15 (leia agora) que devemos ser como estrelas 
brilhando. Leia agora os frutos do Espírito que está em Galátas 
5:22-23 e escreva dentro da estrela ao lado qual dos frutos você 
precisa melhorar para se tornar como “estrela brilhando no 
Universo”.  
 

 

Refletindo: 

4. No capítulo 2 de Filipenses aprendemos que não devemos reclamar. Deus odeia a reclamação pois ela 

mostra que não estamos satisfeitos com aquilo que Deus faz por nós, ou seja, reclamação demonstra 

ingratidão. Vamos fazer um teste de como está a reclamação na sua vida. Faça o que se pede abaixo: 

a) Escreva abaixo 03 situações em que você geralmente reclama: 

1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 

b) Escreva abaixo 03 situações onde alguma autoridade lhe pediu algo e você fez SEM reclamar: 

1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 

 



Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido não reclamar quando meus pais mandarem eu fazer algo.  

(    ) Decido não ficar perto de colegas que falam palavrão, nem rir de piadas indecentes. Quero dar bom 

testemunho da minha vida às pessoas. 

 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração pedindo perdão a Deus por reclamar e não obedecer as suas autoridades. Lembre-se 

que Deus gosta quando obedecemos com ALEGRIA.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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. Vamos ver algumas lições no capítulo 3 de Filipenses. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
afirmações abaixo. Dica: leia as referências ao lado de cada opção. 
(   ) Paulo estava cansado de escrever as mesmas coisas pro povo de Filipos. Filipenses 3:1 
(   ) Paulo desejava conhecer a Deus e o seu poder. Filipenses 3:10 
(   ) Paulo não era perfeito, mas se dedicava em melhorar. Filipenses 3:12 
(   ) Assim como Paulo, devemos prosseguir para o alvo (o céu). Filipenses 3:14 
(   ) A nossa cidadania eterna é brasileira. Filipenses 3:20 

 

2. Quando Paulo afirma que somos cidadãos do Céu e que não podemos viver da mesma forma que as 

pessoas desse mundo vivem, isso quer dizer que precisamos ser diferentes, fazer as coisas corretas e não 

ficar pecando. Já que você é um cidadão celestial, assine seu nome no certificado abaixo de cidadão do 

Reino de Deus.  

 

 

   

 

 

 

                            Certifico para todos os fins que ________________________ 
                                                                   (seu nome) 

                      é um cidadão(ã) do Reino de Deus e que aceita cumprir fielmente tudo  

o que o Senhor disser na Sua Palavra, a Bíblia. Irá obedecer a Deus, 

seus pais e todas as suas autoridades. 

 

 

 

                          

 

 

 

Refletindo: 

A nossa cidadania é celestial. Isso significa que estamos só de passagem aqui na terra e quando morrermos 

vamos para o Céu e lá será a nossa morada eterna. Paulo estava explicando isso aos filipenses, e você 

também precisa entender essa verdade. 



Lição: Um dia todos nós vamos morrer e vamos para a uma morada eterna: céu ou inferno. Aqueles que 

aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador irão para o Céu. Essa é a vontade de Deus para todos. 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido lembrar sempre que a minha casa é o Céu. Não vou ficar me apegando as coisas dessa vida, 

pois sei que um dia, ela vai passar. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agradecendo a Deus porque Ele amou tanto você a ponto de fazer uma morada eterna: 

o Céu:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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. Leia Filipenses 4:4, procure em jornais ou revistas imagens que mostrem o que o versículo fala e cole 
abaixo. Você pode desenhar também, caso prefira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leia Filipenses 4:5-8 e depois marque V (VERDADEIRO) ou F (FALSO) para as afirmações abaixo. 

Justifique apenas as questões FALSAS, conforme o exemplo: 

( F ) O Senhor não está perto.  

__Perto está o Senhor. (Filipenses 4:5)________________________________________________ 

(    ) Só alguns precisam conhecer nossa amabilidade.  

_____________________________________________________________________________________ 

(    ) Não devemos nos preocupar com nada e devemos entregar todos nossos pedidos em oração a Deus.  

_____________________________________________________________________________________ 

(    ) A paz de Deus não guardará o nosso coração.  

_____________________________________________________________________________________ 

(    ) Devemos pensar em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o 

que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de 

louvor, devemos pensar nessas coisas. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



Colocando em prática minhas decisões: 

Precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos sobre Jesus na Sua Palavra. Aproveite hoje ou 

amanhã para colocar em prática uma decisão feita no Momento com Deus dessa semana. Ex.: não reclamar, 

fazer o que lhe pedem com alegria etc. Depois de ter feito, marque um X no espaço abaixo: 

- Coloquei em prática uma decisão tomada no Momento com Deus. (     ) 

- A decisão que coloquei em prática foi: ________________________________________________________ 

 

Lição: Deus quer que você viva em paz, sem ansiedades ou preocupações exageradas. Ele promete que 

cuidará de você e nunca faltará nada para você viver. Não se preocupe com o dia de amanhã! 

Decidindo: Marque um X nas decisões abaixo que você quer fazer: 

(    ) Decido não ficar ansioso(a) por alguma coisa que ainda não aconteceu. Vou orar e entregar nas mãos de 

Deus meus problemas. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a ser uma criança sem ansiedade e sempre que você 

desejar algo em sua vida, entregue isso a Deus em forma de oração: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
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. Vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos no livro de Filipenses essa semana. Marque um X 

nas afirmações abaixo que são VERDADEIRAS. Para ajudar a responder olhe os dias anteriores do 

Momento com Deus. 

(     ) Paulo escreveu o livro de Filipenses para uma pessoa chamada Filipo.  

(     ) Paulo escreveu o livro de Filipenses quando estava preso.  

(     ) Paulo incentivou os cristãos da cidade de Filipos a não terem medo.  

(     ) Quando reclamamos estamos agradando a Deus.  

(     ) Deus se alegra quando obedecemos.  

(     ) Somos cidadãos do Reino dos Céus e precisamos viver de maneira que agrade a Deus.  

(     ) Deus fala que devemos nos alegrar nele.  

(     ) Devemos pensar nas piores coisas e nunca ser amável com ninguém.  
 

2. Em Filipenses 4:13 diz que quando temos Deus no controle da nossa vida podemos realizar qualquer 

coisa. Para lembrar desse ensino, escreva esse versículo abaixo colocando as vogais A, O e U nos espaços 

em branco:: 

 

 

 

Refletindo e Tirando a lição: 

Deus é poderoso e capaz de fazer todas as coisas. Se tiver algo em sua vida que você considere impossível, ore e 

entregue a Deus. Ele fará a vontade d’Ele. 

Decidindo: 

(   ) Decido confiar que Deus pode me ajudar em qualquer situação. 

Compartilhando com Deus:  

Escreva uma oração agradecendo a Deus por ter conseguido terminar o Momento com Deus dessa semana. E peça 

ajuda para cumprir todas as decisões que você fez durante essa semana: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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 

T__D__ P__SS__ N__Q__ELE Q__E ME F__RT__LECE 

 


