
           

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 02/06/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: GÁLATAS 

 

Versículos para decorar: 

1- É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela Lei, pois “o justo viverá pela fé”. (Gálatas 3:11) 

2- Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio 

próprio. E contra estas coisas não há lei. (Gálatas 5:22-23) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Paulo escreveu o livro de Gálatas para quem? Marque um X na resposta correta abaixo. Leia Gálatas 1:2 

para responder: 

                                                
                                                Para as Igreja da Galácia                          Para uma pessoa 

2. Paulo escreveu aos cristãos da 

Galácia ensinando que eles não 

deveriam aceitar outros evangelhos. 

Então, qual é o único evangelho 

que nós devemos aceitar como 

verdadeiro? Leia Gálatas 1:6-9 e 

depois ache o caminho até o único 

manual verdadeiro: 

 

 

3. Será que Paulo escreveu o que ele queria nessa carta? Leia Gálatas 1:11-12 e marque um X na resposta 

correta abaixo: 

(   ) Tudo o que Paulo escreveu revelação de Deus a ele. 

(   ) Paulo inventou tudo que está escrito em Gálatas sem a ajuda de Deus. 

4. Podemos confiar no que está escrito na Bíblia, pois ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Ou 

seja, tudo que tem na Bíblia é verdade pois é a Palavra de Deus e ele não mente. Para confirmar essa lição, 

complete o versículo abaixo: 

“Quanto ao que __________ a vocês, _______________ diante de ___________ que não 

___________. (Gálatas 1:20) 

INÍCIO 



 

SOMOS SALVOS PELA FÉ 

EM CRISTO JESUS  

POSSO SER SALVO SE 

SEGUIR APENAS O QUE 

MOISÉS ENSINOU 

 

5. No 2 capítulo da carta de Paulo, para a igreja da Galácia, ele dá um ensinamento muito importante a 

respeito da salvação. Leia Galátas 2:16 e depois pinte o ensinamento que Paulo deu. 

 

      

 

 

6. Quem vive em nós e controla nossa vida? Pinte ou marque um X na figura certa. Leia Gálatas 2:20 para 

responder. 

 
 

Refletindo: 

Como Cristo vive em nós, não podemos continuar fazendo as coisas que queremos e sim as coisas que Deus 

quer. O que você tem feito que tem deixado Jesus triste? Escreva aqui: 

_____________________________________________________________________________________ 

Lição: 

Precisamos tirar da nossa vida TUDO o que não agrada a Deus. 

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

(    ) Decido seguir o que a Bíblia diz e não as minhas vontades. Sei que o que Deus quer pra mim é 

sempre o melhor. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agora pedindo perdão por isso a Deus e peça ajuda pra não fazer mais isso. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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. Paulo ensina que não existe diferença entre ninguém. Leia Galátas 3:28 e depois faça uma linha juntando 

todas as pessoas abaixo. 

 

 

 

 

 

             

 

                 

 

 

 



2. Leia o versículo abaixo e pinte de VERDE as palavras: ninguém, justificado, Deus, Lei e fé. Depois leia 

2x o versículo.  

É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela Lei, pois “o justo viverá pela fé” Gálatas 

3:11 

(   ) Li duas vezes 

3. Segundo Gálatas 4:7 depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador nós nos tornamos o quê? 

Marque um X na resposta correta. Depois responda a pergunta da seta. 

(    )Filhos 

(    ) Escravos                                                                                         H __ __ __ __ __ __ __ 

(    ) Sacerdotes 

4.Escreva 3 coisas que todo filho ganha de seu pai (por exemplo: amor, tempo etc): 

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

Refletindo: 

Todas essas coisas que os filhos recebem de seus pais, Deus também dá a Seus filhos, só que Ele dá muito 

mais!! Deus é o nosso pai e por isso podemos pedir tudo o que quisermos a Ele e se for da Sua vontade, Ele 

nos dará.   

Lição: 

Deus é nosso Pai. E como Pai, ele não deixará que nos falte nada daquilo que precisamos para viver. Não 

precisamos nos preocupar, pois Deus cuida de você e da sua família. Você crê nisso? ________________ 

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

(    ) Decido não me preocupar com o que comer ou com o que vestir. Sei que Deus está cuidando de mim 

e não deixará faltar nada à minha casa. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agora falando para Deus a sua oração e pedindo para Ele dar paz no seu coração e 

confiar nele sempre: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

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. Paulo estava ensinando também que a fé e o amor são uma dupla perfeita para mostrar Jesus ao mundo. 

Para aprender essa lição, leia Gálatas 5:6 e desenhe a palavra, ou cole uma figura que represente a palavra 

que substitui os espaços em branco abaixo:  

 

 

“Porque em Cristo _______________ nem circuncisão nem incircuncisão têm efeito algum,  

 

 

 

mas sim a ____________ que atua pelo _____________. Gálatas 5:6 

O que Deus nos tornou? 



2. Paulo ensina nesta carta que nós somos livres, mas não podemos usar essa liberdade para pecar. Faça o 

que se pede em cada quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Em Gálatas 5:14 qual é o mandamento que Paulo dá aos cristãos? Marque um X na resposta correta 

abaixo: 

(    ) Ajudar meu pai e minha mãe em casa. 

(    ) Ame o seu próximo como a si mesmo. 

(    ) Dar meu dízimo sempre que puder. 

4. Paulo ensinou àqueles cristãos que não fizessem o que eles queriam e sim o que Deus queria. Leia 

Gálatas 5:16-18 e marque V (VERDADEIRO) ou F (FALSO) para as afirmações abaixo. Dica: leia as 

referências. 

(   ) Quando vivemos de acordo com o que o Espírito quer, não agradamos a carne. Gálatas 5:16 

(   ) O que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer, os dois estão em conflito. 

Gálatas 5:17 

(   ) Preciso fazer TUDO o que quero e todas as vontades da minha natureza humana. Gálatas 5:17 

(   ) Se somos guiados pelo Espírito, estamos debaixo da lei. Gálatas 5:18 

 

5) Paulo falou bastante sobre a vontade de Deus, ou 

seja a vontade do Espírito, em nossas vidas. Paulo 

ensina que várias qualidades que buscamos são frutos 

do Espírito Santo em nossa vida. Quer ver? Leia 

Gálatas 5:22-23 e pinte bem bonito todos os frutos do 

Espírito Santo que Deus quer que existam em sua 

vida: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Refletindo: 

Circule as coisas que temos 

liberdade e devemos fazer: 

EVANGELIZAR 

ANDAR DE SKATE 

BRINCAR  

ESTUDAR 

BRIGAR  

TOMAR SORVETE 

 

Faça um X nos pecados que 

não podemos fazer: 

MENTIRA 

ROUBAR 

SOLTAR PIPA 

BRINCAR 

COLAR NA PROVA 

DESOBEDECER AS 

AUTORIDADES 

 

Pinte as atitudes que devemos 

praticar: 

OBEDECER AS AUTORIDADES 

SER BONDOSO 

MENTIR 

AJUDAR NA CESTA DO AMOR 

NÃO COLAR NAS PROVAS 

FAZER O MOMENTO COM DEUS 

DECORAR OS VERSÍCULOS 

AGORA LEIA GÁLATAS 5:13 (    ) Li 



   

Qual desses frutos, você precisa melhorar? Escreva aqui: _________________________ 

Tirando a lição: 

Deus criou você para agradá-Lo e ainda ensina como fazer isso no livro de Gálatas. Ele quer que você se 

esforce para ter esses frutos na sua vida. 

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

(    ) Decido me esforçar para exercitar mais na minha vida os seguintes frutos do Espírito: _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agora entregando seu pedido pedindo ajuda pra não praticar NENHUM dos frutos da 

carne e peça ajuda pra praticar mais e mais os frutos do Espírito Santo 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

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. Ontem você aprendeu sobre os frutos do Espírito. Quando você se torna filho de Deus, é preciso se 

esforçar para praticar os FRUTOS DO ESPÍRITO. Em Gálatas 5:26 Paulo termina o capítulo falando que 

haviam mais 3 coisas que deveríamos fazer para agradar a Deus, quais eram essas coisas? Marque um X 

na resposta correta. Dica: pode ter mais de uma resposta. 

                   

               

 

 

2. Deus se importa muito com a maneira como agimos com as pessoas. Deus quer que tenhamos um bom 

relacionamento com todos. Paulo ensina que nós devemos ajudar as outras pessoas com bondade. Você 

conhece alguém que está passando por alguma dificuldade? (      )SIM     (      )NÃO 

Quem? Escreva o nome dele(a): ___________________________________________ 

                                Ore agora por essa pessoa. (    )Orei 

 

3) Complete o versículo que a menina está segurando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refletindo: 

Fazer o bem significa agir, ou seja, muitas vezes além de orar por alguém em dificuldade, Deus quer que 

você faça algo por aquela pessoa. Por exemplo, se você sabe que algum coleguinha seu está doente, uma 

visita ou um cartão desejando melhoras é uma boa ação que você pode fazer. 

Tirando a lição: 

Deus quer que você tenha bons relacionamentos. 

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

______

_ 

NÃO SER 

PRESUNÇOSOS 

NÃO PROVOCAR OS 

OUTROS 

NÃO TER INVEJA 

DOS OUTROS 



(    ) Decido me esforçar para ter bons relacionamentos na minha vida. Vou fazer uma atitude bondosa 

essa semana. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agora entregando sua decisão a Deus e pedindo para ele te ajudar a ser uma criança 

que não tem nada contra ninguém e é bondosa com todos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

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. Vamos revisar o que aprendemos nessa semana? Você aprendeu vários ensinamentos de Deus através 

de Paulo. Procure figuras em jornais e revistas e faça uma colagem da árvore dos frutos do Espírito. Não se 

esqueça de escrever todos os frutos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Agora escreva 3 agradecimentos sobre o que você aprendeu essa semana. Depois termine o Momento 

com Deus orando por todas as decisões que você fez essa semana e por todos os agradecimentos. 

                                                                   

AGRADECIMENTOS: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

 

Escreva abaixo a sua oração: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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 


