
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 28/04/2019 

 

O CONCÍLIO DE JERUSALÉM / A SEGUNDA 

VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO – PARTE 01 

 

Versículos para decorar: 

1- Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no 
procedimento, no amor, na fé e na pureza. (1 Timóteo 4:12) 

2- Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de 
acordo com o seu propósito. (Romanos 8:28) 

3- Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. (Salmos 119:9) 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Alguns líderes da igreja em Jerusalém eram fariseus convertidos e achavam que primeiro os gentios deveriam se 
tornar judeus e depois cristãos. Pinte de verde o que Deus quer e de vermelho o que esses fariseus queriam. 

 

Jesus fez todo o trabalho para me salvar. 
Não sou salvo pelas minhas boas obras. 

 É necessário ser circuncidado e obedecer a 
lei dos judeus para ser salvo. 

 
2. Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para examinar essa questão. Junto com os outros líderes da igreja eles 
reuniram, oraram e buscaram saber a resposta de Deus. Leia da esquerda para a direita (←) para descobrir como 
se chamou essa reunião e depois escreva no espaço abaixo.  

 
 

______________________________________________________ 
 

3. Essa doutrina falsa se espalhou e Paulo escreveu uma carta explicando que isso estava errado. Coloque as 
letras na sequência numérica correta e descubra como essa carta de Paulo se chama na Bíblia. 

 

1 4 6 3 5 7 2 

G A A L T S Á 

 
Epístola aos G_______________________________ 

Refletindo: 
Não existe outro meio pelo qual podemos ter a salvação. Apenas através de Jesus Cristo. Em Efésios 2:8-9 a 
Bíblia fala claramente sobre isso. 

Lição: 
O único meio para sermos salvos é através de Jesus Cristo. O recebendo como Senhor e Salvador. Jesus pagou 
o preço na cruz pela salvação. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido agradecer a Jesus pelo sacrifício d’Ele na cruz. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agradecendo a Deus pelo sacrifício dele na cruz por você: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Alguns judeus convertidos queriam obrigar os gentios a cumprirem parte da Lei de Moisés. 
Achavam que a salvação era acreditar em Jesus e também continuar cumprindo a Lei. Na reunião 
Pedro falou uma coisa muito importante. Leia Atos 15:11 e complete circulando a palavra correta 
do que Pedro falou: 

 
 

 
2. Depois de consultar o Espírito Santo, os apóstolos e líderes da igreja chegaram a uma decisão sobre a questão 
da lei do Velho Testamento e a salvação em Jesus. Qual foi a conclusão do Concílio de Jerusalém? Circule as 
respostas corretas: 

 
  

Os judeus deviam lembrar que a lei não salva ninguém. Só Jesus salva. Eles não 
deviam impor suas tradições nos seus irmãos gentios. 
(Atos 15:10-11) 

  

Os gentios seriam cristãos sem nenhum problema. Mas agora teriam que 
frequentar o Templo. (Atos 15:19) 

  

Os gentios não poderiam se tornar cristãos, porque Jesus veio para salvar apenas 
os judeus. 

  

Os gentios eram tão cristãos quanto judeus. Eles deviam se afastar das práticas 
associadas com festivais pagãos por amor aos seus irmãos judeus. (Atos 15:20) 

  

 

3. Qual a lição que podemos tirar da decisão do Concílio de Jerusalém? Complete com as palavras do quadro. 
 

OPINIÃO /  NÃO OFENDER  /  UNIÃO  /  AMOR  /  SANTO  /  IRMÃO 

 
Há u_________   quando nos submetemos à o_____________   do Espírito S_____________.  

Não custa nada n______   o____________ meu i_________   por a_______. 

 

Refletindo: 
É importante vivermos em união, porque quando estamos unidos (sem brigas, mágoas, intrigas) mostramos o 
amor de Deus e também somos abençoados. 

Lição: 
Deus ama a união. A união ajuda a igreja a crescer. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido me acertar se estou brigado(a) com alguém. Quero agradar a Deus com as minhas atitudes e crescer 
espiritualmente. 
(    ) Decido ter paz com as pessoas. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus que você que o agradar e não quer ficar desunido com ninguém. Fale que 
você quer ser uma criança pacificadora. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 
 

Duvidamos / Cremos que somos salvos / mortos pela graça / obra de nosso Senhor Jesus. 



QUARTA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Todos saíram do Concílio de Jerusalém felizes pelo bom resultado. Houve união entre os irmãos quando 
submeteram suas opiniões ao Espírito Santo. Entenderam que é melhor não ofender e praticar o amor. Agora é 
hora dos irmãos saírem mais uma vez para pregar o Evangelho. Relacione a primeira coluna de acordo com a 
segunda coluna, conforme os versículos indicados em Atos 15. 

 

(a) Eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos. v.32 (    ) Silas 

(b) Decidiu ficar ali. v.34 (    ) Paulo e Barnabé 

(c) Ficaram em Antioquia pregando a palavra do Senhor. v.35 (    ) Judas e Silas  

2. Algum tempo depois Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo. Paulo e 
Barnabé tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Ligue o nome da pessoa que cada um ficou 
como companheiro e os locais onde foram, conforme Atos 15:39-41 

  

 

SILAS 
 

SÍRIA E CILÍCIA 

 
PAULO 

 

MARCOS 

 

CHIPRE 

 
3. Agora havia duas equipes missionárias! Mas vamos acompanhar Paulo e Silas. Eles seguem para Síria. Depois 
passam por Silícia, Derbe e Listra. Em Listra, conheceram um jovem chamado Timóteo. Leia as informações 
sobre Timóteo, e complete a cruzadinha com as palavras em negrito. 

 
Timóteo era um (1) cristão fiel. 

Tinha uma boa (2) reputação 

entre os irmãos da região. 

Ele era filho de Eunice, (3) judia 

e seu pai era (4) grego. 

Sua mãe Eunice e sua avó 

Lóide criaram Timóteo para ter 

uma fé (5) autêntica, ou seja, 

verdadeira. 

 
 
 

Refletindo: 
Timóteo chamou a atenção de Paulo por causa das suas boas atitudes. Você tem chamado atenção por suas 
boas atitudes? Ou as pessoas conhecem você por ser bagunceiro(a), mal humorado(a), mentiroso(a), 
desobediente etc?  

Lição: 
Deus quer que você chame atenção das pessoas pelas suas boas atitudes, como: falar a verdade, ser obediente, 
amar os outros etc.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido me dedicar a ter boas atitudes. Quero dar um bom testemunho.  

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão de hoje e pedindo ajuda para cumpri-la: 

 2)  

 4)  R     
 

  E    

    P 

   3)  U     

T  

5) A         

 Ç  

1)      Ã  

 O 

BARNABÉ 



____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

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. Paulo, Silas e Timóteo se juntaram para a segunda viagem missionária. Circule no mapa os lugares por onde 
eles passaram iniciando por Trôade ligando cada cidade como um caminho. Leia o texto abaixo: 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Paulo queria muito ir pregar na província da Ásia, mas o Espírito Santo 
impediu que eles fossem para aquele lugar. Então eles desceram a Trôade. 
Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia 
estava em pé. Escreva o que este homem pediu. Atos 16:9. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Refletindo: 
Deus sempre sabe o que é melhor para você. Confie na vontade de Deus e as coisas darão certo. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido confiar na vontade de Deus. Vou obedecer ao que a Bíblia diz: imediatamente, completamente e sem 
reclamar. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão e fale para Ele que você quer ser uma criança obediente: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Já em Filipos, no sábado, os missionários saíram da cidade e foram buscar um local de oração à beira do rio. 
Ao chegarem, encontraram algumas mulheres e ficaram conversando. Dentre elas, havia uma mulher em 
especial. Na proxima página: troque os símbolos pelas letras e descubra quem era essa mulher. Dica: leia Atos 
16.14. 
 
 

 

Eles viajaram pela 
Frígia e pela Galácia 
e se prepararam para 
ir para a Macedônia. 
Em Trôade Lucas se 

juntou a equipe e 
logo partiram para 

Samotrácia e no dia 
seguinte para 
Neápolis. Dias 

depois foram para 
Filipos na 

Macedônia. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Depois que Paulo teve essa visão, preparou-se imediatamente para partir 
para a Macedônia, concluindo que Deus os tinha chamado para pregar o 
evangelho naquele local. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Lídia era da cidade de Tiatira. Então, por que ela estava em Filipos? Porque Deus a colocou no lugar onde 
iria encontrar Paulo e ouvir o evangelho. Paulo pregou a mensagem de Cristo. Qual foi a decisão de Lídia?  
(   ) Lídia não acreditou na mensagem e disse não para Jesus.  
(   ) Lídia aceitou e ela e toda sua família foram batizados. 

 
3. Ainda na cidade de Filipos, vivia uma jovem endemoninhada, que ganhava 
muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Leia Atos 16:17 e complete 
a fala dessa jovem circulando a palavra correta. 

 
 
 
 
 

4. Alguns dias depois, aquilo incomodou Paulo e ele expulsou o demônio daquela 
moça. Embora viesse de demônios, o que a jovem dizia era verdade. Um grande 
problema iniciou, os donos perderam todo o lucro que tinham com as adivinhações. O que aconteceu depois? 
Leia as frases e risque a resposta errada. 

 
Eles foram atrás de Paulo e Silas, e os (carregaram / arrastaram) para a praça principal para serem 
julgados. 
 

Eles acusaram Paulo e Silas de causar (confusão / harmonia) entre o povo. 
 

Os magistrados mandaram (açoitar / honrar) severamente Paulo e Silas e os lançaram na prisão. 
 

O carcereiro recebeu a instrução para (matá-los / vigiá-los) com cuidado. 
 

Refletindo: 
Deus quer a atenção seja toda dele, e não de outras coisas.  

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido me esforçar para dar atenção às coisas que são de Deus: oração, Momento com Deus, Nova Kids. 
Pois sei que essas coisas me ensinam mais sobre a vontade de Deus para a minha vida. 

Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão e fale para Ele que você quer ser uma criança que coloca as 
coisas d’Ele em primeiro lugar: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

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 

 

Estes homens são servos do Deus Falso / Altíssimo e lhes anunciam 

o atalho / caminho da salvação / perdição. 
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