
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 10/03/2019 

 

ASCENSÃO E PENTECOSTES 
 

Versículos para decorar: 

 

1- Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. (Mateus 28:19)  
 
2- Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram 
subir. (Atos 1:11)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA-FEIRA – Aparições de Jesus 

1. Você sabe o que é uma testemunha ocular? É uma pessoa que viu algo com seus próprios olhos. 
Muitas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus: Maria Madalena, dois 
homens a caminho de Emaús, os apóstolos e mais pessoas. Coloque as cenas em ordem.  

      (Dica: Leia João 20:11; Lucas 24.9-15) 

 
 
2. Depois da sua morte, Jesus apareceu aos apóstolos por 40 dias com dois propósitos: dar provas 
indiscutíveis de que estava vivo e falar sobre o Reino de Deus. Leia os versículos e associe as 
lições correspondentes. 
 
João 20.29 ●                 ● 
 
            
Atos 3.15 ●        ● 
 
 
Romanos 4.25 ●                    ● 
 
3. Quando Jesus falava sobre o Reino de Deus, Ele falava uma 
coisa e os discípulos entendiam outra. Os discípulos achavam que 
o Reino seria aqui na terra, que Jesus tomaria o poder dos 
romanos e reinaria. Leia a espiral ao lado e descubra o que Jesus 
queria ensinar aos discípulos e escreva: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou para que eu 
fosse perdoado. 

Mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Muitos 
foram testemunha disso. 

Somos abençoados, pois não vimos Jesus, mas cremos que 
Ele ressuscitou. 



Refletindo: 
Conforme aprendemos nas lições passadas, o pecado não pode entrar no Céu, por isso Jesus veio e 
morreu no nosso lugar. Dessa maneira, podemos ficar livres do pecado e morar com Jesus no Céu 
para sempre. 
 
Lição:  
O pecado nos impede de entrar no Céu. Tem algum pecado que você ainda não confessou e pediu 
perdão a Deus? Se sim, escreva aqui: __________________________ 

Decidindo: 
(   ) Decido pedir orar pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão, peça agora perdão pelos seus pecados: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 – A ascensão de Jesus 
 

1. Antes de ir, Jesus deu aos discípulos uma comissão. Em Mateus 28.18-20 encontramos essa tarefa 
importante que eles iriam cumprir. Leia os versículos e relacione corretamente as perguntas às respostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Depois de dar a comissão aos discípulos, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto fazia isso, 
Jesus começou a flutuar na frente deles. Os discípulos ficaram olhando até não conseguir vê-Lo mais, 
pois uma nuvem cobriu Jesus.  

a. Pinte a cena abaixo. 

 
 

b. O que seria essa nuvem? Deus usava as 
nuvens como um véu para que os homens não 
o vissem, por causa da sua glória. Aconteceu 
em outros momentos. Leia as referências e 
depois pinte as nuvens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onde Jesus tinha toda a autoridade?  

 Qual a comissão dos discípulos? 

 
Como eles batizariam? 

 O que eles ensinariam? 

 O que Jesus prometeu? 

 

Estará sempre conosco, até o fim dos tempos. 

Nos céus e na terra. 

A obedecer a tudo o que Jesus ensinou. 

Ir e fazer discípulos de todas as nações. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

No monte Sinai. 
   Êxodo 24.16 

Na saída do Egito. 
   Êxodo 13.21 

  No tabernáculo.        
   Êxodo 40.34 

Quando autenticou o  
    Templo. 1 Reis 8.10 

  Na transfiguração. 
      Mateus 17.5 

    No deserto. 
   Êxodo 16.10 



3. Os olhos dos discípulos continuavam fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente dois homens 
vestidos de branco apareceram e falaram com eles. Leia Atos 1.11 e complete o versículo: 

 
"Galileus, por que vocês estão _____________ para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês 
foi _______________ ao céu, ________________ da mesma forma como o viram ___________."  
 

Criança, agora você já sabe como Jesus vai voltar! 
Refletindo: 
Você sabia que assim como Jesus deu uma missão aos discípulos, Ele também lhe dá? A missão de 
evangelizar, de falar de Jesus para seus amigos, família etc. 

Lição:  
Devemos ser fiéis na missão que Jesus nos deu. 

Decidindo: 
(   ) Decido ser fiel a Deus e me esforçar para cumprir a missão que recebi. 
(   ) Decido falar do plano da salvação para _________________________ (meu coleguinha) que ainda 
não conhece Jesus: 

Compartilhando com Deus: 
Para terminar o Momento com Deus de hoje, escreva uma oração em forma de poema sobre a volta 
de Jesus e como você imagina que será. Seja criativo(a)! Dedique-se! 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 – A escolha de Matias 
1. Jesus fez questão de mostrar para onde 
estava indo e nos deixou o modelo de 
como vai voltar. Depois os discípulos 
voltaram para Jerusalém. Ajude-os a 
encontrar o caminho certo.  

 
 
 
 
 

 
2. Quando os discípulos chegaram a Jerusalém, eles escolheram um apóstolo para ficar no lugar de 
Judas Iscariotes. Rescreva as frases abaixo que estão de trás para frente e descubra os critérios usados: 

 
 
OÃOJ ROP SUSEJ ED OMSITAB O EDSED SELE MOC ODADNA RET 
 
PRIMEIRO CRITÉRIO: TER ANDADO ________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
OÃÇIERRUSSER AD AHNUMETSET RES 
 
SEGUNDO CRITÉRIO: SER ________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



3. Circule a resposta correta. Dica: Leia as referências. 
 

a) Quantos cristãos existiam quando os discípulos chegaram em Jerusalém? Atos 1.15 
 

100  1  120  1.000  500 
 

b) Quem escolheu o apóstolo para substituir Judas? Atos 1.24 
 
DEUS   OS APÓSTOLOS  JOÃO BATISTA  CAIFÁS  NOÉ 

 

c) Qual o nome dos discípulos escolhido? Atos 1.23 
 

JOSÉ BARSABÁS  ELI  BOAZ   MATIAS  SAULO 
 

d) Qual foi o método utilizado para escolher o discípulo? Atos 1:26 
 
ZERINHO OU UM             SORTES                 CARTAS              FECHAR O OLHO E APONTAR 
 
 

4. Complete a história com a palavra que inicia com a mesma letra inicial do espaço. Siga o exemplo. 
Depois leia como ficou a frase. 

 

PODERIAM SORTES QUERIAM JUNTAR DEUS MATIAS 
 

“Tiraram SORTES e o escolhido foi M____________. Os discípulos P____________ se J____________  

e escolher quem eles Q____________, mas deixaram essa decisão nas mãos de D____________”.  

 
Refletindo: 
Quem, na verdade, escolheu Matias foi Deus. A decisão de escolher um novo discípulo foi simples porque 
eles entregaram para Deus essa decisão.  

Lição:  
Devemos entregar nossas decisões nas mãos de Deus. Devemos orar antes de tomar qualquer decisão. 

Decidindo: 
(   ) Decido orar entregando a Deus minhas decisões. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança que entrega a Ele suas 
decisões: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 – Pentecostes  
 

1. Antes do dia de Pentecoste, Jesus já havia dado o Espírito Santo para os discípulos. Complete os 
versículos com as palavras corretas entre parênteses e descubra como os discípulos receberam o 
Espírito Santo e como recebemos hoje o Espírito Santo: 

a) Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim como o Pai me ____________________ 

(GEROU / ENVIOU), eu os envio". E com isso, ________________ (TIROU / SOPROU) sobre eles e 

disse: "_______________________ (RECEBAM / TIREM) o Espírito Santo. João 20.21-22 
 

b) Quando vocês _______________ (OUVIRAM / COPIARAM) e creram na palavra da verdade, o 

evangelho que os ___________ (SALVOU / ENTRISTECERAM), vocês foram ________________ 

(SELADOS / TIRADOS) em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1.13 



2. Leia o texto abaixo e depois faça o que se pede: 

Dez dias após a ascensão de Jesus houve a Festa de Pentecoste. A palavra Pentecoste 

significa “quinquagésimo”, pois era uma festa comemorada 50 dias após a Páscoa, também 

conhecida como: Festa das Colheitas, Festa das Semanas e Festa da Sega. Era uma das três 

grandes comemorações anuais (Deuteronômio 16.16). A Festa de Pentecoste era um evento 

internacional. Judeus de muitas nações se reuniam em Jerusalém para esta grande comemoração 

(Atos 2.9-11). 

Agora com lápis de cor grife as resposta de acordo com a cor solicitada.         
  

a. Quais outros nomes o dia de Pentecoste recebia no Antigo Testamento? (grifar de verde) 
b. Qual o significado da palavra Pentecoste? (grifar de azul) 
c. Onde os judeus se reunião para essa comemoração? (grifar de vermelho) 
 

2. Chegando o dia de Pentecoste, os doze estavam reunidos em uma casa. Eles haviam recebido uma 
comissão. Eles sabiam o que fazer (pregar o evangelho e fazer discípulos), mas não sabiam como 
fazer. Escolha entre as palavras contidas na caixa, quais completam as perguntas abaixo.  
Dica: leia as referências 

ATÔNITOS    –   MARAVILHAS DE DEUS   -   VENTO FORTE   –   MARAVILHADOS   – 
LÍNGUAS DE FOGO 

 

a) Quais foram os sinais que puderam ser vistos e ouvidos por todos no dia de Pentecoste? 
(Atos 2.2-3) V____________ F_______________   e   L____________ de F_____________ 
 

b) Como ficaram as pessoas quando viram aquelas coisas acontecer? (Atos 2.7)  
A______________ e M________________________ 

 

c) A respeito de quê os discípulos falavam naquele episódio? (Atos 2.11)  
M__________________ de D___________ 

 

Refletindo: 
As pessoas receberam o Espírito naquela ocasião. Mas hoje recebemos o Espírito Santo quando 
entregamos nossa vida a Jesus. 

Lição:  
Somente recebemos o Espírito Santo em nosso coração quando entregamos nossa vida a Jesus. Se você 
nunca orou pedindo para Jesus entrar no seu coração, se desejar faça isso hoje. 

Decidindo: 
(   ) Decido orar pedindo para Jesus entrar no meu coração. 

Compartilhando com Deus: 

• Caso você deseje orar pedindo para Jesus entrar no seu coração, fale em voz alta a 
oração abaixo: 

“Senhor Jesus, eu entendo que nasci pecador e que preciso do seu perdão. Entra na minha vida, e 
seja meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Amém” (   )FIZ ESSA ORAÇÃO 

• Caso você já tenha feito essa oração e já tenha convidado Jesus para entrar na sua vida, 
faça essa oração abaixo: 

“Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha salvação. Eu te agradeço por ter me amado tanto que 
enviou Jesus para morrer em meu lugar. Me ajuda a nunca esquecer desse sacrifício. Em nome de 
Jesus, Amém” (   )FIZ ESSA ORAÇÃO 

 
SEXTA-FEIRA – O Espírito Santo veio morar em nós 
 

1. Deus escolheu o dia de Pentecoste para mostrar que as pessoas que creem em Jesus estavam sendo 
transformadas. Deus derramou algo sobre elas. Pinte de verde o que ele derramou sobre essas pessoas. 
Dica: Atos 2:17 



     
 

 
 

2. Pedro falou: “Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus O fez Senhor e Cristo”. Quando ouviram 
isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos o que 
faremos? Circule a resposta de Pedro. Dica: Atos 2.36-38. E esta é a condição que Deus também 
deixou pra nós. 
 
a. Pedro respondeu: “Não sei, perguntem de outra pessoa.” 
 
b. Pedro respondeu: “Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto!” 
 
c. Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para 
o perdão dos seus pecados e receberão o Espírito Santo.” 
 
3. Quando Deus derramou o Espírito Santo em nós, fomos transformados e carregamos características 
de uma nova pessoa. Deus quer que você também tenha essas características.   Em Gálatas 5:22-23 a 
Bíblia fala quais são as características de quem tem o Espírito Santo. Pinte abaixo cada característica de 
acordo com a cor solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição:  
Essas qualidades do fruto do Espírito precisam estar na nossa vida. Você tem dificuldade em praticar 
alguma dessas qualidades? Se sim, escreva qual: _______________________________________ 

Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar para conseguir ter os frutos do Espírito na minha vida. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ter os frutos do Espirito na sua vida: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

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 

 

AMOR: vermelho 

ALEGRIA: laranja 

PAZ: verde escuro 

PACIÊNCIA: azul escuro 

AMABILIDADE: amarelo 

BONDADE: marrom 

FIDELIDADE: azul claro 

MANSIDÃO: verde claro  

DOMÍNIO PRÓPRIO: rosa 


