
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 24/03/2019 

 

FILIPE E O EUNUCO 
 

Versículos para decorar: 

1- Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que 
surgiram coisas novas! (2 Coríntios 5:17)  

2- Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama 
será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. (João 14:21)  

3- Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que 
agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 
(Gálatas 2:20) 

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

SEGUNDA-FEIRA  
Entendendo a História 
 
1. Lembre a história e relacione os personagens aos fatos. 

(A) Saulo       (   ) Devastava a igreja, indo de casa em casa, prendendo cristãos. (At 8.3)  

(B) Jesus       (   ) Foi para Samaria e falava a respeito do Messias. (At 8.5) 

(C) Filipe                  (   ) Falou que tribulações e perseguições viriam por causa da verdade. (Jo 15.19-20) 
 

 
2. Leia Atos 12:1 e escreva qual era a intenção do rei Herodes ao prender os cristãos? 
____________________________________________________________________________________ 

 
3. O que Deus promete em Mateus 5:10?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
4. Alguém já zombou de você por ser cristão? (    )SIM     (    )NÃO 
 
5. O que Deus manda nós fazermos por quem nos persegue? Leia Mateus 5:44 e escreva:  ___________ 
 
Refletindo: 
Nós seremos perseguidos por amor a Cristo. Isso significa que na sua vida, algumas pessoas podem te tratar 
mal ou machucar seus sentimentos por causa do seu amor a Deus, ou porque você decidiu fazer o que era certo. 
Mas saiba que Deus ama você e vai cuidar de você sempre! 

Lição:  
É melhor agradar a Deus do que aos homens. Mesmo que qualquer pessoa fale mal da minha fé ou das minhas 
atitudes por eu querer agradar a Deus, devo decidir fazer o certo. 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido ser uma criança que agrada a Deus. Sei que a minha recompensa virá de Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança que agrada a Ele 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. Seja um(a) detetive e responda as perguntas: 

a. O que os cristãos fizeram quando começou a perseguição? (At 8.1) 
(   ) Fizeram um grupo de oração e ficaram sempre no mesmo lugar, escondidos e em silêncio. 
(   ) Se dispersaram de Jerusalém e pregavam a Palavra por todo lugar que passavam. 
 

b. Filipe foi para Samaria e lá falou sobre o Messias. O que aconteceu? (At 8.6) 
(   ) As multidões prestavam atenção às palavras de Filipe e muitos aceitaram o evangelho. 
(   ) As multidões prestavam atenção às palavras de Filipe e não quiseram receber o evangelho. 

 

 

2. Preencha a cruzadinha com as palavras que completam o versículo abaixo, colocando-as na ordem 
correta, para descobrir quem era o 
responsável por devastar a igreja. Depois de 
descobrir complete o versículo com o nome 
descoberto. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Em Samaria existia um mago chamado Simão, a Bíblia conta que ele fazia feitiçaria e deixava os 
samaritanos maravilhados. Mas quando Filipe chegou e pregou o evangelho, o que aconteceu com Simão? 
Leia Atos 8:13 e preencha com as respostas corretas. 

O próprio _________________ também _________ e foi _______________, e seguia __________ por 

toda _________, observando ______________________os grandes _____________ e 

________________ que eram __________________________. 

4. Leia Atos 8:18 e escreva o que Simão pediu a Pedro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. O que Pedro respondeu? Marque um X na resposta correta. Dica: Atos 8:20 
a) “Claro! Me dê o dinheiro e eu te ensino como se faz.” 
b) “Pereça com você o seu dinheiro! Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?” 
 

Refletindo e Tirando a Lição: 
- Ao falar isso para Simão, Pedro mostra que nenhum dinheiro no mundo pode comprar o dom que Deus nos 
dá; 
- Dom é tudo aquilo que Deus nos dá. Cantar, dançar, ser generoso etc, são dons. 
- Escreva aqui um dom que você sabe que Deus te deu:__________________________________ 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido usar os dons que Deus me deu para agradar a Ele.  

Compartilhando com Deus 
Agora escreva uma oração agradecendo pelos dons que Deus te deu: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 

    3.             

      1.           

      4.           

       5.          

      2.           

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

________________ por sua vez, devastava 
a igreja. Indo de casa em (1), arrastava (2) e 
(4) e os (5) na (3). Atos 8:3 

 



Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

QUARTA-FEIRA  
1. Quando falamos de Cristo para as pessoas estamos obedecendo a Deus. Leia Atos 8.26-27: 

  
2. Leia o texto abaixo e preencha a cruzadinha com as 
palavras em destaque para descobrir a nacionalidade do 
homem a quem Filipe encontrou no caminho.  

 
 
 
 
 
 
 

Qual era a nacionalidade desse homem? ______________ 
 

3. A estrada que o anjo falou para Filipe ir era deserta. Embora fosse uma ordem estranha, pois pouca gente 
passava por aquele caminho, Filipe obedeceu. Você lembra quais são os passos da obediência? Ligue a 
resposta correta. 

OBEDIÊNCIA é quando 

  

 

 
Refletindo: 
Muitas vezes não entendemos o por quê de Jesus nos mandar fazer algo, mas devemos fazer mesmo 
assim. Porque Ele mandou devemos obedecer! 

- Responda as questões abaixo: 
Você tem obedecido 100% a Deus? (     )SIM   (     )NÃO 
Você tem obedecido 100% seus pais? (     )SIM   (     )NÃO 
Você tem obedecido 100% seus professores da Nova Kids? (     )SIM   (     )NÃO 

- Se você tem falhado em alguma dessas perguntas: 
 1º Peça perdão pra quem você foi desobediente e, 
 2º Ore pedindo perdão pela sua desobediência.  
 

Lição: 
Deus ama quem O obedece. A obediência a Deus a às nossas autoridades mostra que amamos a Deus 
verdadeiramente. 

 
Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido ser uma criança obediente. Quando meus responsáveis mandarem eu fazer algo, vou fazer e não 
vou reclamar. 
 
Compartilhando com Deus 
Peça ajuda de Deus para ser uma criança obediente. Escreva a oração de hoje escrevendo sua 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 

a) Marque x para identificar os personagens abaixo  b) Circule as respostas corretas 
   

 Filipe Anjo Eunuco  I. O anjo mandou Filipe para uma estrada 
 

deserta   |   movimentada 
 

II. Ali estava uma pessoa que precisava 
 

beber água  |   ouvir o evangelho 

Discípulo    

Ordenou algo a Filipe    

Obedeceu ao Senhor    

Oficial importante    

Servia a rainha Candace    

1

2

5

Ó

4

6

3

No caminho ele viu um eunuco(1) que estava voltando para 

seu país na África. 

Ele era um oficial importante(4), tesoureiro(2) e administrador 

das finanças(6) da rainha Candace. 

Candace(3) era uma denominação dada para as rainhas(5) 

fortes daquela região. 

 

Faço. Faço imediatamente. Faço completamente. Faço sem reclamar. 

 

Faço. Faço imediatamente. Faço reclamando só um pouco. 
 

Faço. Faço daqui a pouco. Faço sem reclamar. 
 



A vinda de Cristo foi o 
cumprimento da Profecia.  

Deus sempre cumpre o que diz! 

 
QUINTA-FEIRA  
1. O eunuco estava lendo Isaías 53.7 mas não entendia o significado da passagem. Que palavras são essas 
que deixaram o eunuco perplexo? Complete as palavras do pergaminho com as vogais "o" e "a". 

 
 

2. Escreva João 1:29 abaixo e depois escreva quem era o cordeiro que estava escrito em Isaías. 
____________________________________________________________________________________ 
 

NOSSO CORDEIRO É: ___  ___  ___  ___  ___ 
 

3. Leia as referencias e responda corretamente as questões abaixo: 
a) O eunuco entendia o que estava lendo? ____________________________________ (Atos 8:31) 
b) Por que o eunuco não entendia? __________________________________________ (Atos 8:31) 
c) De quem o profeta Isaías estava falando? ____________________________________ (Atos 8:35) 
 

4. Assim que Filipe explicou as boas novas de Jesus ao eunuco, ele pediu para ser batizado. Mas 
Filipe disse que ele só poderia ser batizado com uma condição. Qual era essa condição?  

 
 

ANTES DE BATIZAR, É PRECISO: ___  ___  ___  ___   de todo o  ___  ___  ___  ___  ___   ___  ___ 
 

  

Refletindo e Tirando a Lição: 
O batismo é um mandamento importante de Deus. Ele é tão importante que até Jesus foi batizado. 
Mas o importante é lembrarmos que o batismo somente, não salva! Quem 
salva?___________________ 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agora agradecendo a Deus pelo batismo e pela sua salvação: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 
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  
Revisando a História 
1. O Espírito Santo disse para Filipe se aproximar de uma carruagem. 
Ali um homem etíope estava lendo o livro do profeta Isaías, porém ele 
não entendia o que o profeta dizia.  
 

Ele  foi    levad__     como     ovelh__ 

par__    o  matadour__,   e como  

cordeir__    mud__    diante do 

tosquiador, ele não  abriu  a  sua 

boc__. 

Isaías 53.7 



Leia Isaías 53.7 e Marcos 15.4-5. A quem o profeta Isaías se refere? ____________________________ 
 

2. O etíope era interessado e estudioso das Escrituras. Ele parecia incomodado com a passagem do livro de 
Isaías. Leia as referências de cada imagem e conte o que aconteceu nas cenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 

 

Tirando a lição 
3. Marque um X nas lições que podemos tirar com essa história: 

(   ) Deus nos encontra em todos os lugares. Ele sabe onde estamos. 
(   ) Seu amor nos alcança em qualquer lugar.  
(   ) Jesus veio para salvar somente o povo judeu, pois as promessas de Deus eram para salvar Israel. 
(   ) Deus não faz acepção (diferença) de pessoas. A mensagem da salvação é para todos. 
 

4. Assim como Deus tinha uma missão para Filipe, Ele tem uma missão para nós. Ligue as respostas 
corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido ser uma criança que obedece ao que Deus manda. Sei que Deus tem uma missão para mim. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer cumprir a missão que Ele te der: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

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 

 
 
 
 

Atos 8.26 

 
Atos 8.29-30 
 

Atos 8.31 e 35 

 

 

 

Evangelizar o eunuco e as pessoas daquela época 

Evangelizar meus amigos, familiares e pessoas que não 

conhecem a Cristo. 

♥ Depois que Filipe anunciou a boa notícia da salvação, o eunuco creu e confessou a Jesus como Senhor! 
♥ As pessoas só podem aceitar o Evangelho se ouvirem e entenderem. 
♥ Seus amigos têm ouvido das boas novas de Jesus através da sua boca? (SIM / NÃO) 



. 


