
 

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 07/10/2018 

 

OS PERDIDOS: A OVELHA E A MOEDA 
 

Versículos para Decorar: 

1– “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. (Lucas 19:10)  

2– “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem; assim como o Pai me 
conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.” (João 10:14-15) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA-FEIRA: 

1. Jesus estava reunido com os publicanos e os pecadores. Vamos aprender mais sobre essas 
pessoas. Leia as palavras no quadro, depois ligue corretamente conforme os símbolos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Essas pessoas não eram bem vistas entre os fariseus. Mesmo assim, Jesus se reunia com elas. Ele 
nos mostra algo muito importante. Decifre o código e descubra o que é. 
 
 
 

  

 
 
 

3. Os mestres da Lei não gostavam de ver Jesus com essas pessoas. Decifre as letras de forma na 
imagem abaixo, descubra o porquê e depois escreva na linha abaixo o motivo. 
Eles achavam que... 

_______________________________________________________________________________ 
 

4. Depois de tudo que você aprendeu hoje, responda: Quem é aceito e amado por Deus? 

______________________________ 

Refletindo: 
Todos nós somos amados por Deus. Deus não vê as pessoas de modo diferente, Ele vê a todos 
igualmente. 

Lição:  
Precisamos amar as pessoas assim como Jesus as ama. Não devemos fazer distinção de ninguém. 
Decidindo: 
(   ) Decido amar as pessoas que estão perto de mim. Vou tratar todos com amor, assim como Jesus 
me ama. 

A C I E M T 
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16 4 16 
 

16 24 25 8 17 16 

Jesus  

Publicanos eram os judeus 
cobradores de impostos. 

Pecadores eram pessoas 
que não obedeciam a Lei da 
mesma forma que os 
fariseus obedeciam. 

todas as pessoas. 



Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para ele te ajudar a 
amar as pessoas, independente de quem sejam: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Vimos no momento com Deus de ontem que os fariseus criticavam Jesus por receber publicanos e 
pecadores. Achavam que esses não mereciam ser aceitos nem amados por Deus. Mas a Bíblia nos 
ensina claramente sobre quem é aceito e amado por Deus. Relacione o versículo com seu significado. 
 

a) João 3.16 
 

(    ) Não importa o que tenha feito, Jesus perdoa os pecados 
de quem confessa. 

  

b) 2 Pedro 3.9 (    ) Deus deu seu único filho para que todo que nele crer não 
morra, mas viva para sempre. 

  

c) 1 João 1.9 (    ) Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos 
cheguem ao arrependimento. 

  

2. Jesus contou uma parábola sobre um pastor e suas cem ovelhas. Certo dia, ao contar suas ovelhas, 
o pastor percebeu que uma havia se perdido. Então, ele partiu em busca da sua ovelha perdida até 
encontrá-la. Coloque as imagens na ordem certa dos acontecimentos. Se precisar, leia Lucas 15:4-6 

 
 
 
 
 
 
 

3. O que o pastor da parábola fez quando achou sua ovelha perdida? Leia Lucas 15:6 e escreva 
abaixo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Refletindo: 
Jesus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele se importa com cada um de nós, o seu desejo 
é ter todos nós perto dele. 

Lição:  
Jesus se importa com cada um de nós. Não podemos pensar que Deus se esqueceu de nós ou não 
está nos vendo. Ele é o bom pastor que ama as suas ovelhas. 

Decidindo: 
(   ) Decido crer no amor e cuidado de Deus por mim. Sei que não estou sozinho(a) porque Ele está 
comigo me protegendo e me amando. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e agradeça por Ele te amar tanto: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Vimos que Jesus é o bom pastor e nós somos como a ovelha perdida. 
Assim como aquele pastor deu uma festa, para comemorar o encontro da 
ovelha que estava perdida, há muita alegria no céu quando uma pessoa 
aceita Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Complete João 10.11. 
 

Eu sou o bom _______________. O bom pastor dá a sua vida 

pelas_________________. 

2. Aprendemos sobre a parábola da ovelha perdida. Agora leia Isaías 53.6 e responda: Quem é 
comparado com ovelhas? ______________________________  

 
3. Jesus também contou outra parábola. A parábola da moeda 
perdida. “Uma mulher perdeu uma moeda. Ela parou tudo 
que estava fazendo para procurar a moeda perdida.” 
 
 
 
 
Ela fez isso porque aquela moeda  
era muito importante.  
Ajude a mulher a encontrar a sua moeda.  
 
 
 
 
 
Lição: 
Todas as pessoas têm o mesmo valor para o Senhor, não importa quantas “moedas” ele já tem, ele 
ainda quer você. Vamos aprender a lição que essa história nos ensina?  
 
 
 
 
Nossa vida é  ____________________ para Deus. Por amor, Deus  _______________ por  

 

nós o que ele tinha de mais preciso: Seu Filho          _____________. 

Refletindo: 
Você é precioso para Deus e muito amado(a). Nunca pense que você não é importante. Deus vê você 
com olhos de amor. 

Decidindo: 
(   ) Decido ter na minha mente que eu sou amado(a) por Deus. Quando vier algum sentimento ruim 
que me faça sentir que não sou importante, vou lembrar que Deus me ama muito e para Ele eu sou 
muito importante. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e fale para Ele que você sabe que 
é uma criança amada por 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. 
 

 
 

  JESUS   PRECIOSA   ENTREGOU 
 



QUINTA-FEIRA: 

1. A mulher parou tudo que estava fazendo para procurar a moeda perdida. Ela fez isso porque aquela 
moeda era muito importante para ela. Depois de muito procurar, ela achou sua moeda perdida! Marque 
um X na figura que mostra o que a mulher fez quando ela encontrou a moeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Estamos aprendendo que todas as pessoas têm o mesmo 
valor para Deus. Ele nunca diz: “o céu já tem muita gente”. 
Ele quer que muitas pessoas morem com ele. Por isso, Ele 
mandou seu filho Jesus.  
 
Forme a frase, substituindo as imagens pelas palavras 
corretas.  
 

Jesus veio (    ) ____________ quem estava 

(    ) ___________. 

  
 
3. Nós somos como a ovelha e como a moeda perdida. Todos nós nascemos “perdidos”, ou seja, 
afastados de Deus. Mas através de Jesus, podemos ter a chance de sermos “encontrados” por Deus, 
ou seja, sermos salvos. Pinte bem bonito abaixo a ovelha, a moeda e a cruz de Jesus. Depois, se 
desejar, cole algodão no pelo da ovelha. 
 

          
 
Refletindo: 
Devemos ter um coração grato a Deus porque ele nos deu a chance de sermos encontrados por Ele. 

Decidindo: 
(   ) Decido agradecer a Deus pelo privilégio de ter Jesus no meu coração.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje agradecendo a Deus pelo amor que Ele tem por você e porque 
hoje você tem uma chance de morar no Céu 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. 
 
 

Ficou feliz e fez um 
banquete com a 

sua família apenas. 

Ficou feliz e 
comemorou com as 

suas vizinhas. 



SEXTA-FEIRA: 

1. Somos tão preciosos para Deus que ele deu o que tinha de mais valioso para nos salvar! Siga as 
coordenadas abaixo e descubra o que Deus deu para nos salvar: 

               
 

 1 2 3 4 

               
 

A JE BU NI ÇA 

  
 

  ,   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

B TE SUS RA Ú 

A1 
 

B2 
 

D2 
 

B4 
 

A3 
 

C3 
 

D4 
 

C1 

 

C LHO LA CO JI 

               
 

D AS SEU DE FI 

 

2. Vimos que nós somos como a moeda e a ovelha perdida, preciosos 
para Deus. Não importa quantas “moedas” ou “ovelhas” Jesus já tenha: 
cada pessoa é de grande valor para Ele! Você é de grande valor para Ele. 
Para lembrar sempre dessa verdade: coloque seu nome na moeda.  
 

 

 
 
3. Aprendemos essa semana que somos filhos de Deus e como pai, Deus quer o melhor para nós. O 
diabo nos odeia e tudo o que ele quer é que nós acreditemos em suas mentiras. Desembaralhe as 
palavras e escreva ao lado a lição de hoje: 
 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

  
Refletindo: 
Deus é nosso pai e quer o nosso melhor. O melhor para nós é estarmos perto de Deus, sabe como? 
Fazendo o Momento com Deus, memorizando os versículos, indo na Nova Kids, lendo a Bíblia, orando 
e agradando ao coração de Deus. Dessa lista que você leu, o que você pode melhorar?                      
Escreva: ____________________________________ 

Decidindo: 
(   ) Decido nunca me afasta de Deus. Quero viver uma vida perto dele. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando a sua decisão e peça ajuda para se  manter firme nessa 
decisão o resto da 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. 
 

 

Longe de Deus a minha vida 
vida 

vira uma bagunça. 


