
          Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 28/07/2019 

 

AS CARTAS DE PAULO: TITO E FILEMON 

 

Versículos para decorar: 

1- Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente 

prometeu antes dos tempos eternos. (Tito 1:2) 

2- Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. (Tito 2:11) 

3- Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em 

Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. (Tito 3:8) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

Paulo escreveu a Tito uma carta para instruí-lo e animar em seus deveres. A carta é breve, com apenas três 

capítulos, mas reúne grande quantidade de instruções abrangendo doutrina, moral e disciplina. 

Essa carta tem excelentes temas para seus estudos  porque envolve dois aspectos importantíssimos como: a igreja de 

Cristo e a sua fidelidade. 

1) Responda as perguntas abaixo sobre a carta de Paulo a Tito com um X. 

a) Quem é o autor da carta? Dica: Tito 1:1-4 

(    ) Filemon 

(    ) Paulo 

b) Qual o tema principal da carta? Dica: 

(   ) Ensinar as pessoas sobre amor ao mundo; 

(   ) Conselhos e ensinos sobre os deveres e ensino na igreja, com DESTAQUE especial sobre as boas obras. 

 

c) Qual o propósito/missão especial de Tito em Creta? Dica: Tito1:5 

(    ) Viajar e passear. 

(    ) Organizar e colocar em ordem o que Paulo deixou como sua responsabilidade. 

d) Paulo ensina como devem ser os presbíteros, ou pastores. De acordo com Paulo, quais das características 

abaixo demonstra como eles deveriam ser? Dica: Tito1:6-11 

(    ) Tenha só uma mulher, orgulhoso, não briguento, hospitaleiro, irado; 

(    ) Não orgulhoso, não briguento, insubordinado a palavra, hospitaleiro; 

(    ) Tenha só uma mulher, não orgulhoso, hospitaleiro, tenha domínio próprio, manso; 

 

Refletindo: 

- Você faz parte de uma igreja com pastores amoroso e preocupados em ser fiel ao ensino da Palavra de Deus. Você já 

agradeceu a Deus pela vida deles? (   )SIM    (   )NÃO 

- Escreva o nome de um pastor que você conhece:_____________________________________________________ 

 

Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração agradecendo a Deus pelo seu pastor, e pela carta de Tito que ensina como devem ser as igrejas. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
                       



TERÇA-FEIRA: 

1) Abaixo tem alguma situações, conforme você tem aprendido na Nova Kids e na palvra de Deus, responda como você 

reagiria em cada situação descrita abaixo: 

a) Alguém disse mentiras a seu respeito. Na verdade, ao espalhar essas mentiras, a pessoa destruiu sua boa reputação. 

Algumas das pessoas que eram suas amigas não querem mais sua companhia. Você se sente muito ofendido e zangado. 

Como você pode chegar a um acordo? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

• O que você pode fazer para solucionar essa situação? Como pode demostrar perdão e amor incondicional?  

________________________________________________________________________________________________ 

b) Seu melhor amigo tomou emprestado seu mais novo brinquedo e ao devolver, você percebe que o brinquedo está todo 

sujo e arranhado. Quando pergunta o que aconteceu, ele mente dizendo que deve ter acontecido alguma coisa depois que 

devolveu, porque estava perfeito quando saiu das mãos dele. Você fica triste, pois sabe que seu amigo está mentindo e 

seu brinquedo vai direto pro lixo. Como você pode chegar a um acordo? Que pode fazer para solucionar essa situação?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

• O que você pode fazer para solucionar essa situação? Como pode demostrar perdão e amor incondicional?  

________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Alguém rouba seu relógio do armário trancado onde você o colocou por segurança durante uma partida de vôlei. 

Você não sabe quem foi. Sente-se magoado e com raiva. É possível perdoar incondicionalmente alguém que você não 

conhece? Por quê? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Refletindo: 

- Às vezes, por nós mesmos não podemos encontrar forças para perdoar; mas a graça de Deus nos dá esse poder, se a 

aceitarmos.  

 

2) Escreva Tito 2:11 abaixo: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Decidindo: 

(    ) Decido não ficar com raiva sempre que alguém me ferir ou fizer algo que me deixe chateado(a). Vou orar e entregar 

nas mãos de Deus a situação; 

(    ) Decido orar sempre antes de tomar qualquer decisão; 

 

Compartilhando com Deus: 

Termine o Momento com Deus de hoje escrevendo uma oração pedindo a Deus para você ser uma criança que O ama 

acima de tudo, e peça ajuda para cumprir as decisões que você tomou. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

1) Escreva 3 situações que aconteceu com você, onde você foi prejudicado ou ofendido mas perdoou. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 



2) Complete o versículo abaixo: 

Seu _________ me tem dado grande ____________ e consolação, porque 

você, irmão, tem reanimado o ___________ dos santos. Filemon 1:7 

3) Vamos ver o que a Bíblia diz sobre perdão. Leia as referências e responda as perguntas: 

a) Devemos perdoar igual a quem? (Colossenses 3:13) ___________________________________________________  

b) O que devemos fazer quando estivermos orando? (Marcos 11:25) ________________________________________ 

c) O que acontece quando não queremos perdoar alguém? (Mateus 6:15) ____________________________________ 

d) Como exemplo de que devemos perdoar várias vezes, Deus escreve na Bíblia que devemos perdoar quantas vezes? 

(Mateus 18:22) __________________________________________________________________________________ 

 

Refletindo: 

- Escreva uma lição que você tirou do Momento com Deus de hoje: 

_______________________________________________________________________________________________ 

O PERDÃO e o AMOR UNS PELOS OUTROS são lições que aprendemos hoje. 

4) Você está brigado(a) com alguém? (     ) SIM    (     )NÃO 

 

Decidindo: 

Se você respondeu que está brigado (a) com alguém, decida pedir perdão pra essa pessoa, mesmo que você 

esteja certo(a)! (     )Decidi 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agora mesmo pedindo pra Deus te ajudar a perdoar essa pessoa. Lembre-se que o perdão 

é um ato de obediência e amor também! 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

) As pessoas poderiam imitar o que você faz? Isto seria bom ou mal? Por que? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Hoje vamos estudar sobre uma pessoa cujo exemplo foi elogiado por Paulo. Seu nome é Filemom – e os 

comentários de Paulo sobre ele estão nos 7 primeiros versículos do livro do mesmo nome.  

LEIA O LIVRO DE FILEMON TODO E PINTE OS 7 PRIMEIROS VERSÍCULOS. 

(   ) Li e pintei os versículos 

 

2)  Este livro da Bíblia é uma carta escrita pelo apóstolo _________________. 

3) Leia atentamente os versículos 1 a 5 e complete as frases que Paulo refere-se às qualidade de Filemom: 

 ___ ___ NO SENHOR JESUS 

___ ___ ___ ___ POR TODOS OS SANTOS 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ QUE PROCEDE AS FÉ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ O CORAÇÃO DOS SANTOS 

 

4) Você percebe que Filemom era uma pessoa muito especial para Paulo. Seu testemunho de fé e amor era um exemplo.  

• Você pode dizer que é parecido com Filemom? (     ) SIM      (      )NÃO 

• As pessoas falam mal de você? (     ) SIM      (      )NÃO 



5) Muitas pessoas não reconhecem o que outros tem de bom. Paulo destacou o que de melhor havia em seu amigo 

Filemom. Você reconhece as coisas boas nas pessoas ou fica só notando seus defeitos e erros?  

________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Anote 2 coisas que Paulo recebeu pelo amor de Filemom. Dica: Filemom 1:7: 

____________________ e _____________________ 

7) Marque um X nas opções abaixo que mostram o quê uma pessoa que está na prisão não tem.  

( ) liberdade  

( ) amor  

( ) amigos  

( ) alegria  

( ) família 

 

Refletindo: 

- Paulo estava preso e a lembrança de Filemom o reanimava! E você tem alguém, que lembra de você e suas atitudes e 

fica reanimado? (     ) SIM      (      )NÃO 

 

Decidindo: 

(    ) Decido fazer um elogio verdadeiro a alguém essa semana. Escreva o nome dessa pessoa aqui: __________________ 

(    ) Decido ajudar algum amigo meu que esteja precisando de ajuda. 

 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agora agradecendo a Deus pelos amigos que Ele te deu. Peça para que você também seja um bom 

amigo. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

                

1) Marque F (FALSO) ou V (VERDADEIRO) para as afirmações abaixo.  

(     ) Onésimo era um escravo de Filemom. (Filemom 1:16)  

 

(     ) Paulo gostaria de ficar com Onésimo. (Filemom 1:13) 

 

(     ) Paulo escreve para Filemom quando estava preso por causa do Evangelho. (Filemom 1:13) 

 

(     ) Paulo se identifica com Onésimo como se fosse um irmão. (Filemom 1:16) 

 

(     ) Paulo fez um apelo com base na obrigação. (Filemom 1:9) 

  

(     ) Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. (Filemom 1:18) 

 

(     ) Paulo não pede nada em troca. (Filemom 1:20) 

 

(     ) Onésimo agora é um irmão. (Filemom 1:16) 

 

(     ) Onésimo era inútil agora é útil. (Filemom 1:11) 

 

Refletindo: 

- Paulo se dispôs a pagar a dívida de Onésimo, assim com Jesus pagou a divida dos nossos pecados na cruz. Quando 

lemos o livro de Filemom podemos tirar várias lições e decisões para nossas vidas.  

 

Decidindo: 

Marque um X nas decisões que você tomou ao aprender sobre o livro de Filemom. 



(     ) Decido que assim com Filemom, quero aprender a perdoar. 

(     ) Decido que assim como Paulo, vou fazer o bem sem querer nada em troca. 

 

Compartilhando com Deus: 

Escreva uma oração agora pedindo pra Deus te ajudar ser uma pessoa PERDOADORA. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


