
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 07/04/2019 

 

A RESSURREIÇÃO DE DORCAS; 

CORNÉLIO; A VISÃO DE PEDRO 
 

Versículos para decorar: 

1- Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos 
que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado! (Salmos 
1:1) 

2- Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. (Salmos 1:2) 

3- Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho; elas dão frutas no tempo certo, e as 
suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. (Salmos 1:3) 

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

SEGUNDA-FEIRA – A ressurreição de Dorcas 
 

Entendendo a História 
 

1. Dorcas foi chamada de discípula. Escolha as palavras corretas que completam as características de um 
discípulo de Jesus que qualificavam Dorcas. 

 

Perseguidora / Seguidora  Obedecia / Desobedecia  Odiava / Amava 

_______________ do Mestre.  ________________ a Jesus.  ____________ as pessoas. 

 

2. A história de Dorcas é curta, mas a Bíblia nos dá muitos detalhes sobre a vida dessa discípula.  Preencha 
a ficha com as informações. Dica: As versículos indicados nos parênteses são de Atos 9. 

 Nome (v.36)  Seu nome grego (v.36)  

Cidade onde morava (v.36)  Profissão (v.39)  

Grupo de mulheres estava muito triste com sua morte (v.39)  

Em que se dedicava? (v.36) Praticar _______________ + dar _________________ 

 Que discípulo foi chamado?(v.38)  
 

3. Essa discípula morreu. Mas logo em seguida aconteceu algo incrível. 

a. Leia Atos 9:40-42 e complete: 
 
Pedro mandou que todos saíssem do quarto; depois, ajoelhou-se e ___________ (ROU-O). Voltando-

se para a mulher morta, disse: "Tabita, ______________-se (VAN-LE-TE)". Ela abriu os olhos e, vendo 

Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as 

viúvas, apresentou-a ___________ (VA-VI). Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e 

muitos ____________ (RAM-CRE) no Senhor. 

b. Agora, escreva SIM ou NÃO.  
 
______ Pedro ressuscitou Tabita na frente de todo mundo para ficar famoso. 
______ Pedro orou porque precisava da ajuda de Deus. 
______ Deus fez esse milagre para o povo daquela cidade crer nele. 
 



Elias, Eliseu, Pedro e Jesus não ressuscitaram mortos para fazer um espetáculo. Todos 
oraram e Deus escolheu fazer esse milagre para realizar os propósitos dele. Quem faz 

milagres é Deus, e ele faz conforme a vontade dele. 

4. Vamos estudar com mais atenção o que significa cada uma das características de um discípulo de Jesus. 
a) Seguidora do Mestre:  
 - Procure no dicionário o significado da palavra "seguir” e escreva ao lado: ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- Ser seguidora quer dizer que Dorcas conhecia quem era Jesus? (    )SIM      (    )NÃO 

b) Obedecia a Jesus: 
- Pinte os passos da obediência: 
 
 
 
 
 

Amava as pessoas: 
- Leia 1 João 4:16 e responda: o que é o amor? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  

- Como mostramos que somos discípulos de Jesus? Leia João 13:35 para responder. 
________________________________________________________________________________________ 

Lição: 
Aprendemos que a marca do cristão é o amor. Dorcas amava as pessoas, e por isso as pessoas sabiam que 
ela seguia a Cristo.  
 
Refletindo: 
-Você tem amado as pessoas? (    )SIM      (    )NÃO 
- Escreva duas atitudes que você tem feito de amor as pessoas. Exemplo: ajudado em algum serviço, 
compartilhado um alimento etc. 
1._____________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________ 

Decidindo. Marque um X na decisão abaixo: 
(   ) Decido me dedicar a amar as pessoas nessa semana. Quero mostrar Jesus com as minhas atitudes. 
 
Compartilhando com Deus: 
Será que as pessoas podem notar Jesus através das suas atitudes? Lembre-se: o nosso maior testemunho é a 
nossa vida. Escreva a oração de hoje pedindo perdão a Deus caso você tenha falhado no amor as pessoas. 
Peça ajuda para ser um discípulo com a marca do 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 

 
TERÇA-FEIRA 
1. Durante nossa jornada pela Bíblia, vimos algumas pessoas que ressuscitaram. Leia 
as referências abaixo para relembrar essas histórias, preencha as lacunas para 
descobrir “quem ressuscitou” e circule a opção correta sobre “quem fez”: 

 

VERSÍCULO QUEM RESSUSCITOU? QUEM FEZ? 

1 Reis 17.9,17-24 Filho da _________ de Sarepta (estado civil da mulher) Elias Eliseu Jesus 

2 Reis 4.8,32-37 Filho da mulher de _____________ (nome da cidade) Elias Eliseu Jesus 

João 11.1,43-44 __________________ (nome do amigo de Jesus) Pedro Elias Jesus 

Atos 9.36 _____________ / ____________ (2 nomes da costureira) Eliseu Pedro Jesus 
 

2. Leia em 
voz alta:  

 

OEBEDECER 
IMEDIATAMENTE 

OEBEDECER 
COMPLETAMENTE 

OEBEDECER SEM 
RECLAMAR 

Eu li. (    ) 



3. Pedro decidiu ficar um pouco mais em Jope, ele se hospedou na casa de Simão, o curtidor (profissional que 
trata a pele de animais). Agora vamos conhecer um homem chamado Cornélio que morava na cidade de 
Cesaréia. Substitua as figuras geométricas para descobrir as características desse homem. 

 
 
 

a. Ele era um _________________ (      ) oficial romano, ou seja, era _________________ (     ); 

b. Ele e toda a sua família eram __________________ (     ) simpatizantes do judaísmo; 

c. Ele era um homem __________________ (      ) a Deus;  

d. Ele era _______________________ (      ); 

e. Ele _________________ (     ) continuamente a Deus. 

2. Certo dia Cornélio teve uma visão. 
 
a. Complete a ordem que o Senhor deu a Cornélio através da visão. Dica Atos 10:5-6 
 
Agora, mande alguns homens a _____________ para trazerem um certo ____________, também conhecido 

como ___________ que está hospedado na casa de ________________, o ______________ de couro, que 

fica perto do _________. 

b. Cornélio foi obediente à ordem de Deus? SIM / NÃO (Atos 10:7-8)  
 

Lição: 
Assim como o centurião Cornélio, precisamos ter pessoas perto de nós que são da mesma fé que nós e que 
podem nos ajudar a praticar a Palavra de Deus.  

Refletindo: 
- Você tem amigos que te ajudam a seguir a Deus? (    )SIM      (    )NÃO 
- Escreva o nome de um deles: ____________________________________________________ 

Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje agradecendo a Deus por ter amigos que te incentivam a ser correto, e a obedecer 
a Deus. Sugestão: agradeça também a esses amigos. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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.  Leia com atenção as três versões da visão de Cornélio. De acordo com Atos 10.3-5 decida qual é a versão 
correta e risque as duas versões não corretas. 

 

 
 
 (  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Certa tarde, por volta das três horas, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se 
aproximava dele e dizia: "Cornélio!" Assustado, Cornélio olhou para ele e perguntou: "Que é, Senhor?" 
O anjo respondeu: "Suas orações foram ouvidas. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem 
certo homem chamado Pedro". 
 

 

“Certo dia, por volta do meio dia, Cornélio teve uma visão. Viu um homem com uma espada na mão 
parado na sua frente. Cornélio chegou perto dele e perguntou: “Você é do nosso exercito ou é 
inimigo?” O homem disse: “Não sou nem uma coisa nem outra. Estou aqui como comandante do 
exército de Deus, o Senhor.” 
 

“Certa noite, por volta das três horas, Cornélio teve uma visão. Viu claramente uma grande estátua. 
Sua cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata o ventre e os quadris de bronze, as pernas de 
ferro e os pés de ferro e barro. Assustado, Cornélio olhou para a estátua e perguntou: quem é você?” 

generoso religiosos temente centurião orava gentio 



2. Leia Atos 10.10-16 e associe corretamente a coluna da esquerda com a da direita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Neste momento os homens de Cornélio chegaram à casa de Pedro e o chamaram para voltar com eles até a 
casa de Cornélio em Jope. Pedro entendeu que Deus estava chamando.  

Ele obedeceu imediatamente? SIM / NÃO (Atos 10:23) 
 

Aplicando em Minha Vida 
Quando eu sei o que Deus quer, eu obedeço: (Circule)       sempre   /   quase sempre   /   às vezes 
 

SE LIGA: A rapidez da sua obediência mostra o tamanho do seu amor por Deus. 
 

Refletindo 
Estamos aprendendo bastante sobre obediência. Aprendemos que Dorcas obedecia a Deus; e hoje 
aprendemos sobre um centurião romano que também obedecia a Deus. 
- Não importa quem você é, Deus quer a sua obediência. (  )Entendi  

Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje, obrigatoriamente utilizando algumas palavras: obedecer, Deus, Cornélio. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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  

Entendendo a História 

1. Complete a cruzadinha e relembre os detalhes da visita de Pedro a Cornélio. Se precisar de ajuda, leia Atos 
10: 25-28, 34-36, 44-48. 

 

a. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, 
onde ele estava com parentes e amigos, 
Cornélio se _____________________ aos pés 
de Pedro, adorando-o. 

b. Pedro falou: “Levante-se, sou 
_______________________ como você”. 

c. Era contra a lei dos judeus visitar a casa dos 
___________________. 

d. Deus mostrou a Pedro que não deveria chamar 
de ________________ ou imundo a homem 
nenhum.  

e. Pedro aprendeu que Deus trata a todos de 
modo ______________________. 

f. Começou a falar sobre o que Jesus havia feito 
para todos daquela casa e que ele e os outros 
discípulos eram _____________________ 
oculares. 

(A) Na visão o que Pedro viu descer do céu?  
(B) Como esse lençol estava preso e o que 
continha nele?  
(C) O que a voz mandou que Pedro fizesse?  
(D) O que Pedro respondeu ao Senhor?  
(E) Que advertência aquela voz deu a Pedro?  
(F) Quantas vezes isso aconteceu?  

 

(     ) Levantar, matar e comer aqueles animais. 
(     ) Três vezes. Em seguida o lençol foi recolhido. 
(     ) Disse que não porque jamais comeu algo impuro ou 
imundo. 
(     ) Estava preso pelas quatro pontas e continha toda a 
espécie de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. 
(     ) Não chamar impuro ao que Deus purificou. 
( A ) Algo semelhante a um grande lençol que descia à terra. 

Em Levítico 11 Deus diz quais os animais considerados impuros e ordena que os 
israelitas se abstenham deles. Pedro era judeu e seguia essa lei. Mas para evangelizar 
gentios Pedro teria que deixar de lado as leis do Velho Testamento. Por isso a voz dizia 
que Pedro não deveria chamar impuro ao que Deus purificou. Foi assim que Pedro 
entendeu que o evangelho era para todos os povos, não somente para judeus. 

i. 



g. Enquanto ele ainda estava falando, o ___________    ____________ desceu sobre todos os que 
estavam na casa.   

h. Então, os gentios começaram a falar em outras línguas da mesma forma que os _________________ 
tinham feito antes. 

i. Todos os que creram foram _____________ em nome de Jesus Cristo. 
 

2. Pedro era judeu e Cornélio era gentio. Escreva F (FALSO) e V ( VERDADEIRO) nas afirmações abaixo. 

_____Segundo a lei, judeus e gentios poderiam ter contato. Atos 10:28 

_____Deus tratou com parcialidade Cornélio, por ele ser gentio. Atos 10:34 

_____Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, independente da sua nacionalidade Atos 

10:34 

 
3. Para descobrir a lição que Deus quer lhe ensinar hoje, pinte todos os quadrinhos com a letra X, descubra 
a mensagem secreta e copie nas linhas abaixo. 

 

D E X U S X T X X R A X T A X A X T O D O S X D X E X M O D X X O 

I G X U A L X , X E L E X A C E X I T A X T X X O D X O S X O X S 

Q U E X O X T E M X X E M X E X F X A Z E M X O X Q U E X X X X X 

X É X D I R X X E I T O . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Lição: 
Deus não vê nacionalidade, cor de pele, cabelo, altura, nem nada físico. Deus vê o nosso coração. Precisamos 
ser “bonitos” de coração. 

Refletindo 
Você tem tratado as pessoas com parcialidade ou algum preconceito? (    )SIM      (    )NÃO 

Compartilhando com Deus 
Se você tem tratado alguém com algum tipo de parcialidade ou preconceito, escreva uma oração pedindo 
perdão a Deus por isso. Ele quer que você ame as pessoas.  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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. Então Pedro anunciou que Jesus era o Messias que os judeus esperavam. Falou que eles foram 
testemunhas oculares da sua morte e ressurreição. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo 
desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus ficaram admirados que o Espírito Santo viesse aos 
gentios. Ligue os pontos. 
 

 
Testemunha ocular é 
 

●  ● que o Espírito Santo também estava nos 
gentios. 
 

Deus faz questão de mostrar ●  ● um indivíduo que presenciou determinado 
evento e pode relatá-lo. 

     
2. Com isso aprendemos algo muito importante. Siga as instruções abaixo para saber o que aprendemos. 

 

• Pinte o retângulo e complete a frase. 
Deus mostrou que o Espírito também estava nos ______________________. 

 

 
GENTIOS 

GALILEUS 
JUDEU

S 



• Pinte o oval e complete a frase abaixo. 
 

Por causa disso, eles também podem ter a _____________________________. 

 

 

 

 
3. Após o Espírito Santo ter descido sobre eles, o que aconteceu? Complete o versículo abaixo para saber. 

Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam B_____________________? Eles receberam o 
E_____________ S______________ como nós!” Então ordenou que fossem batizados em nome de 

J___________________ C______________. (Atos 10:47) 
 
Tirando a lição e Refletindo: 
Assim como vimos na história do eunuco etíope que Filipe batizou, o batismo é uma ordem de Deus a todos 
aqueles que O aceitaram como Senhor e Salvador, e receberam o Espírito Santo. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração hoje agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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 
 

POLITEÍSMO 
 

SALVAÇÃO 
 DEUSES 


