
           

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 16/06/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: EFÉSIOS 

 

Versículos para decorar: 

1- Honra teu pai e tua mãe", este é o primeiro mandamento com promessa: "para que tudo te corra bem e 

tenhas longa vida sobre a terra". (Efésios 6:2-3) 

2- Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos 

membros de um mesmo corpo. (Efésios 4:25)  

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Para quem Paulo escreveu o livro de Efésios? Marque um X na resposta correta abaixo. Leia Efésios 1:1 

para poder responder. 

                                        

   Para Igreja de Éfeso                               Para uma pessoa 

2. Paulo ensinou as pessoas sobre o amor de Deus. Para aprender mais sobre isso, leia as afirmações 

abaixo e se elas forem verdadeiras, pinte as bolinhas de VERDE. Dica: leia as referências. 

 

(     ) Antes de Deus criar o mundo, Deus já tinha nos escolhido para sermos d’Ele. (Efésios 1:4) 

 

(     ) Em amor nos predestinou (nos escolheu) para sermos adotados como seus filhos. (Efésios 1:5) 

 

(     ) Deus nos deu a Sua graça através de Jesus e por isso precisamos louvá-Lo sempre. (Efésios 1:6) 

 

(     ) Jesus nos livrou do pecado quando morreu na cruz por nós. (Efésios 1:7) 

 

3. Paulo fala para a Igreja de Éfeso que ele sempre lembra de fazer algo por aquela igreja. Para descobrir, 

leia Efésios 1:16 e marque um X na resposta correta: 
(    ) Ele sempre se lembra de falar bem daquela igreja.  

(    ) Ele sempre se lembra de evangelizar os irmãos daquela igreja. 

 

4. Escreva V (VERDADEIRO) ou F (FALSO) para as afirmações abaixo. Dica: leia as referências.  

(    ) O pecado nos deixou espiritualmente mortos. Efésios 2:1 

(    ) Deus é pobre em misericórdia e amor. Efésios 2:4 

(    ) Pela graça somos salvos. Efésios 2:5 

(    ) A salvação é um dom de Deus. Efésios 2:8 

(    ) Podemos conseguir a salvação sem a ajuda de Deus. Efésios 2:9 

 (    ) Ele sempre se lembra de orar 

pelos irmãos daquela igreja 



Refletindo: 

Precisamos orar pelas pessoas que existem em nossa vida, assim como Paulo orava pela igreja de Éfeso. 

Você tem dedicado um tempo do seu dia para orar pelas pessoas e não somente por você? Lembre-se de 

fazer isso. 

Lições: 

- Você precisa orar mais pelas pessoas, isso aumenta o seu amor por elas; 

- Não existe nada que você faça que compre a salvação. Apenas aceitando Jesus como seu Senhor e 

Salvador é possível você ser salvo. 

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

(    ) Decido orar agora agradecendo pela minha família, meus amigos, escola, igreja, minha casa e saúde 

das pessoas que eu amo.  

Compartilhando com Deus: 

Vamos colocar em prática a sua decisão. Escreva sua oração da decisão de hoje: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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.  Quando estudamos o livro de Atos, você viu que Paulo disse que ficava feliz se morresse por causa de 

Jesus. No capítulo 3 de Efésios ele fala que é um privilégio poder anunciar as maravilhas de Deus. Leia as 

afirmações abaixo e responda de acordo com Efésios 3:13: 

 

 

2. Em Efésios 3:12 Paulo explicou à Igreja de Éfeso que através 

de Jesus, temos acesso a Deus. Em Efésios 3:19 Paulo fala que 

nós devemos procurar conhecer a Deus de maneira que 

fiquemos cheios dele. Faça um círculo nas atitudes que podemos 

praticar para conhecer a Deus:  

 

 

 

 

3. Leia o versículo abaixo e depois responda V para as 

afirmações que forem VERDADEIRAS ou F para as que forem FALSAS. 

“Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam 

todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.” Efésios 4:2-3 

 

(     ) Devo ser humilde e dócil só quando está tudo bem. 

(     ) Não devo ser paciente.  

(     ) Devo suportar (aguentar) com amor aquele meu coleguinha difícil de lidar. 

(     ) Quando estiver difícil manter as coisas em paz, preciso me esforçar. Ser um pacificador(a)! 

 

Refletindo: 

O desejo de Deus é que você conheça mais sobre a vontade dele para a sua vida. Se esforce no seu 

Momento com Deus, essa é uma das maneiras de agradar a Deus e conhecer mais sobre Ele. 

a) Devemos desanimar por causa 

das dificuldades? (   )SIM      (   )NÃO 

 

b) Paulo diz que as tribulações são uma 

glória.  (   )VERDADEIRO     (   )FALSO 

 

Qual dessas atitudes você pode melhorar? 

_____________________________ 



Quando a Bíblia fala de “revestir-se do Novo Homem” significa: abandonar as 

coisas que você fazia antes de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. O 

novo homem é o Espírito Santo que habita em você. 

Lições: 

- Só temos salvação através de Jesus; 

- A vontade de Deus é que você cresça em sabedoria na Palavra. 

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

(    ) Decido me esforçar, dar meu melhor no meu Momento com Deus. Quero agradar a Deus nisso. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão de hoje: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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 que Paulo diz em Efésios 4:5? Leia esse versículo e depois marque um X na resposta correta: 

(     ) Há vários batismos, mas apenas um Deus. 

(     ) Há vários deuses, mas apenas um batismo e uma só fé. 

(     ) Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 

 

2. Em Efésios 4:11-12 Paulo explica que foi Deus quem deu dons as pessoas e Ele chamou cada uma pra 

exercer um trabalho no Reino de Deus. Todos nós somos importantes para Deus e tudo o que fazemos pra 

Deus é importante, se for feito com amor. E dessa forma vamos crescer espiritualmente. Paulo falou que 

devemos ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Para isso, devemos nos revestir de uma 

maneira especial. Leia Efésios 4:22-24 e depois pinte a roupa que o menino e a menina devem usar.  

 

           
                     

                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Agora você sabe qual é a roupa que como cristão deve usar. Em Efésios 4:25 fala de uma atitude que 

devemos abandonar. Coloque as iniciais de cada figura nos quadrinhos e descubra que atitude é essa: 

 
Devo abandonar a _________________. 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO 
HOMEM 

VELHO 
HOMEM 

NOVO 
HOMEM 

VELHO 
HOMEM 

       



4.  Faça o que se pede em cada questão: 

 

a) Leia Efésios 4:26-29 e responda as afirmações abaixo: 

• Quando ficarmos irados devemos pecar. (   )VERDADEIRO     (   )FALSO 

• Aquele que furtava deve continuar furtando. (   )VERDADEIRO     (   )FALSO 

• Devemos falar apenas palavras que edifiquem. (   )VERDADEIRO     (   )FALSO 

 

b) Para agradarmos a Deus, precisam nos livrar de algumas atitudes. Que atitudes são 

essas? Dica: leia Efésios 4:31 e complete com as vogais:  

 

 

 

 

c) Agora vamos ver quais as atitudes que devemos ter. Dica: leia Efésios 4:32 e complete com as vogais: 

 

 

 

 

 

Refletindo: 

Deus se importa com as nossas atitudes com as pessoas e com Ele. Ele quer que nós nos esforcemos 

para agradar Ele com nossas atitudes. 

Lições: 

- Deus se importa com as minhas atitudes; 

- Preciso abandonar as atitudes que não agradam a Deus. 

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

(    ) Decido abandonar a atitude: _____________________ que eu estou fazendo que não agrada a Deus. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão de hoje: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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. Paulo ensina em Efésios 5:1 que precisamos ser iguais a Deus em nossa maneira de viver. Por isso, 

devemos cuidar das palavras que saem da nossa boca.  Que palavras devem sair de nossas bocas? Pinte de 

VERDE as corretas e de VERMELHO as erradas. Leia Efésios 5:4 para responder. 

 

 

 

 

2. No capítulo 5 de Efésios, Paulo ensina à Igreja a cuidarem com a maneira de agir e também a ter sabedoria. 

Nós também precisamos aprender sobre isso. Por isso, leia as referências e complete os versículos: 

a) “...e aprendam a _________________ o que é ________________ ao Senhor.” Efésios 5:10 

b) “Tenham __________________ com a maneira como vocês _____________; que não seja como 

insensatos, mas como __________________.” Efésios 5:15 

c) “...dando _________________ constantemente a _____________ Pai por todas as coisas, em 

nome de nosso _______________ Jesus Cristo.” Efésios 5:20 

__M__RG__R__, __ND__GN__Ç__ __, __R__, 

GR__T__R__ __, C__L__N__ __  E  M__LD__D__ 

B__ND__S__S,  C__MP__SS__V__S,  P__RD__ __ND__ 

UNS AOS OUTROS. 



d) “pois somos _____________ do seu corpo.” Efésios 5:30 

Nós devemos aprender quais são as coisas que deixam Deus feliz e praticá-las. No Momento com Deus dessa semana 

temos aprendido várias atitudes de como agradar e viver de maneira que agrade a Deus. Então, você vai ter a 

oportunidade de praticar essas atitudes. Escolha uma atitude que você aprendeu essa semana e pratique-a. No 

domingo conte para algum colega na salinha qual foi essa atitude. Para não esquecer qual é a atitude, escreva-a 

abaixo: 

_____________________________________________________________________ 

 

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

(    ) Decido praticar a atitude que escrevi acima. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão de hoje: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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. Em Efésios 6:1 fala que nosso dever como cristãos é obedecer a nossos pais. Leia esse versículo e 

depois faça o exercício abaixo: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Agora leia os versos abaixo e circule de vermelho as palavras: HONRA, PAI, MÃE, MANDAMENTO, 

PROMESSA, BEM, VIDA e TERRA. 

 

“’HONRA TEU PAI E TUA MÃE’, ESTE É O PRIMEIRO MANDAMENTO COM PROMESSA: "PARA QUE 

TUDO TE CORRA BEM E TENHAS LONGA VIDA SOBRE A TERRA". (EFÉSIOS 6:2-3)  

 

 
 



3. Em Efésios 6:7 aprendemos que devemos servir aos outros como se fosse para Deus. Paulo também fala 
nesse mesmo capítulo que devemos vestir uma armadura para poder lutar contra o pecado e contra o Diabo. 
Leia Efésios 6:13-17 e escreva o nome das partes das armaduras que devemos usar e depois pinte a 
armadura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Refletindo: 

Deus quer que você vista a armadura dele contra o pecado e se esforce em ter uma vida em santidade, ou 

seja, que agrade a Ele.  

Lições: 

- Deus se importa com a sua vida 

- Você precisa vestir a armadura de Deus contra o pecado.  

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

(    ) Decido ter uma vida que agrade a Deus. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão de hoje: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

________________

___ 

________________

___ 

________________

___ 

________________

___ 

________________

___ 

________________________________ 


