
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 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)  

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

SEGUNDA-FEIRA  
1. A igreja estava sendo 
perseguida. Saulo lançava 
cristãos na prisão. Coloque 
no segundo quadro as 
letras correspondentes e 
descubra a continuação da 
história. Depois escreva 
abaixo o que você 
encontrou. 

 
 

 

 

 

 

 

J_____________ D___________ QUE P________________________ V________________ POR C_______ 

DA VERDADE. OS CRISTÃOS P___________________________ SAIAM DE J______________________ 

E PREGAVAM A PALAVRA POR ONDE P_______________________________. 

 

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

3. Em Atos 8:1 fala que todos fugiram, exceto um grupo. Quem era? ________________________ 
 

4. O que Deus promete em Mateus 5:10?  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

5. Alguém já zombou de você por ser cristão? (    )SIM     (    )NÃO 

6. 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. Complete as frases com as palavras que têm a mesma quantidade de letras indicadas. Siga o exemplo: 
 

5 letras 6 letras 7 letras 8 letras 9 letras 

CRISTO FILIPE SAMARIA MULTIDÃO EVANGELHO 
 

 

Filipe foi para SAMARIA (7 letras) e pregou sobre ___________________ (5 letras).  A 

___________________ (8 letras) ouviu as palavras de _____________ (6 letras). Muitas 

pessoas aceitaram o _____________________ (9 letras). 

 

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 

parte, observando ______________________os grandes sinais e ________________ que eram 

__________________________. 

4. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado através da imposição de 
mãos dos apóstolos, o que ele pediu a eles? Escreva no balão. Dica: Atos 
8:18-19. 

  
 
 
 

    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 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 



5. O que Pedro respondeu? Circule a 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 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
QUARTA-FEIRA  
1. Certo dia, um anjo, mensageiro do Senhor, falou algo para Filipe e ele obedeceu.  Leia Atos 8.26 e 
complete a fala do anjo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 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 

  

 

3. No caminho, Filipe viu um eunuco da Etiópia, ele era um oficial importante da rainha Candace. O que 
o Espírito Santo disse a Filipe sobre a carruagem do eunuco? Escreva na nuvenzinha abaixo e depois 
pinte a cena.     Dica: Atos 8:29 

 

 

 

 

 

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

 

Faço. Faço imediatamente. Faço reclamando só um pouco. 
 

Faço. Faço daqui a pouco. Faço sem reclamar. 
 



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 

 
QUINTA-FEIRA  

1. O eunuco estava lendo Isaías 53:7 mas não entendia o significado dessa passagem bíblica. Que 
palavras são essas que deixaram o eunuco sem entender? Complete as palavras do pergaminho abaixo 
com as vogais "o" e "a" e descubra: 

 
 

2. Leia João 1:29 e depois escreva quem era o cordeiro que estava escrito em Isaías: 
________________________________________________________________________________ 
 

NOSSO CORDEIRO É: ___  ___  ___  ___  ___ 
 

3. Leia as referências e responda corretamente as questões abaixo. Dica: leia os versículos 
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) 

 

Ele  foi    levad__     como     ovelh__ 

par__    o  matadour__,   e como  

cordeir__    mud__    diante do 

tosquiador, ele não  abriu  a  sua 

boc__. 

Isaías 53.7 



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  
1. Aquele homem eunuco era da Etiópia. Isso nos ensina que Deus não faz acepção (separação) de 
pessoas; nem de cor e nem de nacionalidade. Leia Atos 10:34-35 abaixo e pinte de verde as palavras 
em negrito. 
 
Então Pedro começou a falar: “Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com 

parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. 

 
2. O que aconteceu com Filipe depois do batismo do eunuco? Dica: Atos 8:39 

___________________________________________________________________ 
 
Revisando 
3. Deus mandou Filipe para essa estrada porque tinha uma missão para ele. Leia as referências de  
cada imagem e conte o que aconteceu nas cenas. 

  
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 

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. 



Lição: 
Deus tem uma missão para todos nós.  

 
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 

 


