
Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 14/10/2018 

 

O FILHO PRÓDIGO 
 

Versículos para Decorar: 

1- Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 
obras, para que ninguém se glorie. (Efésios 2:8-9) 

2- Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se 
arrepende. (Lucas 15:10) 

3- Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e 
voltou à vida, estava perdido e foi achado. (Lucas 15:32) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 

Entendendo a História 
1. Jesus continuou ensinando e dessa vez falou sobre uma família. Para entender a parábola, escreva “Deus” para 
quem representa o pai e “Eu e você” para quem representa o filho. 

 
 
  Representa _______________ 
 
 
 
 
    Representa _______________ 
 
 

2. Vamos aprender a história dessa família? Leia Lucas 15:12 e faça como se pede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Pinte o pai. 

b. Circule o filho que fez o pedido ao pai. 

c. Marque a resposta correta: O que o pai repartiu entre os dois?  

(    ) todo seu dinheiro  (    ) a propriedade  (    ) seu rebanho 

d. Complete a fala do filho mais novo: “_____________, quero a minha ___________ da _________________”.  

 
 

P A I 

F I L H O 

Filho mais novo             Pai              Filho mais velho 



__________________________________
__________________________________ 

3. O filho mais novo pediu a herança antes do tempo e resolveu aproveitar a vida longe do seu pai, pois pensava 
que encontraria lugar melhor do que a casa dele e as regalias que tinha. Essa é uma mentira que o diabo quer que 
acreditemos: que a vida longe de Deus é melhor e mais legal! Ele quer fazer mentiras parecerem verdades. 
Escreva os versículos nos quadrados e depois ligue-os com o que Deus não quer que façamos.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Refletindo: 
Não podemos acreditar nas mentiras que o diabo conta. O que Deus fala na Bíblia, o que você aprende na igreja e 
no Momento com Deus são as verdades de Deus. Decida acreditar nisso. 

Lição:  
Fale em voz alta: “A grande verdade de Deus para minha vida é que perto dele as coisas são melhores. Ele é o meu 
Pai bondoso, amoroso, perdoador e eterno. Nele posso confiar e posso acreditar que sou uma criança cuidada e 
amada”.  

Decidindo: 
(   ) Decido crer e confiar nas verdades de Deus para a minha vida, e não nas mentiras de satanás. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e peça para ele sempre te lembrar dessa 
decisão: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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. Procure no dicionário e escreva o significado da palavra “herança”: 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

2. Leia Lucas 15:13-15 e continue a história preenchendo as lacunas. 
 
Algum tempo depois o filho                                                                                                                                            Esse filho fez muitos amigos e achou  
reuniu tudo o que tinha e                                              que tinha conquistado a alegria. Depois  
_______________________                                          de ter gasto tudo houve uma grande  
_______________________                                               fome em toda aquela região, e ele       
                                                                                    
 

                              Ele conseguiu um “empregão” 
                           cuidando de  
                           ______________________ 

                          
                        
 
 

Essa história era contada para judeus e os 
judeus não comem e nem tocam em porcos. 
Porcos são imundos para judeus. Então para 

quem estava ouvindo, esse filho estava na pior 
situação possível! 

Numa família judaica, ganhar “sua parte na herança” acontecia somente com a morte do pai. 
Pedir essa parte antecipadamente era como se o filho quisesse que o pai estivesse morto. 

 

Brincar e assistir a 
games de luta, mortes, 

violência 

Assistir a filmes de 
feitiçaria 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Levítico 19.31 
 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Provérbios 3.31 
 

1 2 

3 



3. Leia Lucas 15:13 e responda: como o filho estava vivendo? 
_______________________________________________________________________________ 

 
4. O que aconteceu com o dinheiro do filho? Marque um X na resposta correta. 

 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Começamos a ver na parábola do filho pródigo, que o filho tinha tudo na casa do seu pai e mesmo assim decidiu 
largar tudo para viver longe do pai fazendo apenas o que lhe agradava, e essa má decisão trouxe consequências 
ruins pro filho. Assim também é com a gente, quanto mais longe de Deus ficamos, pior é para nós. 

Lição:  
Longe de Deus as coisas não ficam boas. 

Decidindo: 
(   ) Decido me aproximar mais de Deus. Vou continuar fazendo com atenção e amor meu Momento com Deus essa 
semana pois sei que é uma maneira de me aproximar de Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para não se afastar nunca dele e do 
Seu amor: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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. O dinheiro do filho tinha acabado e ele não tinha nada para comer, até que ele começou a pensar até em comer 
o quê? Leia Lucas 15:16 e escreva a resposta correta: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. O pai desta história representa Deus e o filho somos nós. Quando decidimos ficar longe de Deus nossa vida 
vira uma bagunça. Pinte as atitudes que nos deixam sempre perto de Deus. 

 

 
 
 
 

3. Naquele momento, o filho 
perdido percebeu que os 
porcos tinham mais valor que 
ele. Ele lembrou que na casa 
de seu pai a comida sobrava e 
todos comiam bastante. Então, 
ele decidiu voltar para casa. 
Ajude o filho a voltar para o seu 
pai. 

 
 
 
 
 
 

Orar com o 
coração 

agradecido. 

Estudar a Bíblia 
para aprender 

mais sobre Deus. 

Ser obediente e 
ajudar as pessoas. 



3. O filho chegou na casa de seu pai. Coloque em ordem a história conforme os fatos foram acontecendo. 

 
      
 
 
 

 
 
 

 
 
Refletindo: 
Assim como o pai ficou feliz com a volta do filho, Deus também se alegra quando um pecador se arrepende dos 
seus pecados. Lembre-se... Há grande alegria no céu quando um perdido volta para o Pai. 
Pense agora em alguém que você conhece que ainda não conhece o amor de Deus, ore agora por ele(a). 

Nome dele(a):_________________________________      Orei (     ) 

Lição:  
O amor de Deus por nós é infinito. Assim como o pai recebeu o filho com alegria, Deus também nos perdoa e nos 
recebe em seus braços com alegria.  

Decidindo: 
(   ) Decido orar pelas pessoas que estão longe de Deus para que elas voltem, e também por mim, para que eu 
sempre possa lembrar que posso contar com o amor e perdão de Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e agradeça porque Ele te ama: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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. Somos filhos de Deus e como nosso 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 dessa semana: 

 
2. Todas as vezes que pecamos, ficamos sujos que nem um porquinho no chiqueiro. Escreva dentro do porquinho 3 
atitudes que nos fazem ficar sujos diante de Deus. 

 
 
 
 

“Pai, pequei contra Deus e 
contra ti. Não mereço que 
me chame de filho...” 

“Rápido, tragam a melhor 
roupa para vestir meu filho!” “Coloquem 

um anel no 
seu dedo e 
sandálias nos 
pés. Vamos 
fazer uma 
festa!” 

Seu pai o 
viu de 
longe, teve 
compaixão 
e o 
recebeu 
com um 
abraço! 

1. ______________________________ 

 

2. ______________________________ 

 

3. ______________________________ 

 

Longe de Deus a minha vida 
vida 

vira uma bagunça. 

__________________________________________

__________________________________________ 



3. Vimos que o filho decidiu voltar para a casa como servo e não como filho. Vamos rever como a volta do filho 
aconteceu. Primeiro, risque os fatos incorretos abaixo. Em seguida, ordene os fatos corretos na sequência em que 
aconteceram. Dica: Leia Lucas 15:20-24. 

 

O pai fez uma grande festa para o filho mais velho. 

O filho disse que o recebesse como empregado e não 
como filho. 

O pai fez grande festa e mandou trocar a roupa do filho. 

Quando o seu pai o viu de longe, fez o filho trabalhar até 
pagar tudo o que havia gastado. 

O filho pediu que o pai o recebesse como filho e não 
como empregado. 

Quando o seu pai o viu de longe, foi abraçá-lo e o beijou. 

 
 
 
 
Refletindo: 
Quando pecamos, podemos pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa. Mas não é por isso que vamos pecar o quanto 
quisermos. Deus quer que você decida e se esforce a viver uma vida que O agrade. Ele sabe que nós não somos 
perfeitos. Por isso, Ele quer que você acerte, mas se você errar, Ele quer que você saiba que você pode orar, 
confessar seu pecado e pedir perdão a Ele.  

Existe algum pecado que você precisa confessar e pedir perdão a Deus? Se sim, escreva: ____________ 
____________________________________________________________________________________ 

Lição:  
Mesmo que você tenha pecado, você pode voltar para Deus confessando seu pecado, se arrependendo 
verdadeiramente e pedindo perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar, leia 1 João 1:9.  

Decidindo: 
(   ) Decido orar confessando o pecado que eu escrevi e pedir perdão a Deus. 
(   ) Decido me esforçar para agradar a Deus com: meus pensamentos, com minhas palavras, com as minhas 
atitudes. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus suas decisões e peça ajuda para cumpri-las: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

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  
 

           HOJE VAMOS FAZER UMA REVISÃO DE TODA A PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO. 
 
 

1.  Leia as referências abaixo e marque um X na que conta a parábola do filho pródigo. 
 
 
 

 
 
2. Com essa parábola de Jesus, podemos aprender algumas grandes lições. Leia em voz alta: 

 
 
 
 
 

 
(   ) Li 

Tenho em Deus um Pai que sempre me ama, sempre me aceita, mesmo que eu 
tenha o rejeitado e andado longe d’Ele. Ele me quer, mas eu tenho que decidir 

voltar a Ele. Quando eu voltar, Ele estará me esperando de braços abertos! 
 

Lucas 14:12 a 24 
             (     ) 
 

João 9:1 a 12 
             (     ) 
 

Lucas 15:11 a 32 
             (     ) 
 

Escreva a ordem correta neste espaço. 

1. _____________________________________________ 

_______________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 



3. O filho mais velho estava trabalhando quando o irmão chegou. Quando ele viu a festa 
para o irmão que havia desperdiçado tudo, ficou irado e não quis entrar. O pai, porém, foi 
até o filho mais velho e explicou porque havia dado uma festa. Descubra o que o pai disse 
colocando a frase abaixo em um espelho, depois escreva o que você descobriu. 

 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
Refletindo: 
O que podemos ver na parábola do filho pródigo é que Deus permite que nós façamos nossas decisões, mas 
precisamos nos lembrar que nossas decisões vão trazer consequências boas ou ruins. As decisões que nos afastam 
de Deus são más decisões e vão nos afetar. Perto de Deus é onde encontramos abrigo, segurança, amor e paz. 

Lições: 
Deus nos mostra algo nas parábolas da ovelha e da moeda perdidas e do filho pródigo. Complete as lições com a 
vogal E. Depois leia bem alto. (   ) Eu li. 

● HÁ GRAND__ AL__GRIA NO C__U QUANDO UM P__RDIDO __ ACHADO. 

● S__M    CRISTO     __STOU     P__RDIDO      __M      M__US     P__CADOS. 

 
Decidindo: 
(   ) Decido não ser como o filho pródigo. Não quero tomar más decisões que me afastam de Deus. Quero estar 
sempre perto dele. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus a sua decisão e agradecendo pelo Momento com Deus 
dessa 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. 

 


