
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 12/04/2020 

 

SEMANA SANTA E PÁSCOA  
(OS ÚLTIMOS DIAS DE JESUS ANTES DA SUA 

MORTE E RESSURREIÇÃO) 

 
Versículos para decorar: 

 
1- Pois Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. (1 Coríntios 5:7b) 

2- Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. (João 1:29b) 

3- Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores. (Romanos 5:8)  

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
Hoje vamos aprender sobre o primeiro dia da semana santa. 

1) Qual acontecimento está sendo narrado em Mateus 21:1-
11?  Responda e depois pinte a cena ao lado. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Você sabe por que Jesus entrou em Jerusalém montando num 
jumentinho?  Era para cumprir uma profecia feita pelo profeta 
Isaias, muito tempo antes de Jesus vir a este mundo. 

Mas você sabe o que é uma profecia? Então: profecia é uma 
predição do futuro, de algo que ainda vai acontecer. Antes de 

Jesus existiam muito profetas, eles eram inspirados por Deus para falar. O Profeta Isaias 
profetizou muito sobre Jesus, e isso nos comprova que toda a Bíblia foi realmente inspirada por 
Deus. 

2) Mas voltando a história de Jesus, chama a sua atenção o fato de Jesus ter entrado na cidade 
montado em um jumentinho e não em um cavalo grande e forte? O que você aprende com essa 
atitude de Jesus? ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Jesus nos deixou um grande exemplo de humildade. 

3) Para aprender mais um pouco sobre humildade, leia os versículos abaixo e escreva o que você 
aprendeu de cada um. 
a) Mateus 5:5: _____________________________________________________________________ 
b) Filipenses 2:3-4: _________________________________________________________________ 
c) Tiago 4:6: ______________________________________________________________________ 

Refletindo: Responda sinceramente: 



a) Você só fica querendo coisas luxuosas, roupas caras, tênis de marca, celular que não precisa, 
videogame de última geração etc? _______ 
b) Você fica reclamando das coisas que você tem hoje (casa, escola, roupas, família, etc)?______  
Se você respondeu SIM em alguma das situações acima, então você precisa praticar a humildade.  

Lições: Jesus é o maior exemplo de humildade que temos.  A humildade não está somente ligada a 
simplicidade. Está ligada também a atitude de reconhecer que está errado e pedir perdão.  

Decisão: Pense se você tem discutido com seus pais, professores, irmãos ou amigos. Será que você 
precisa pedir perdão para alguém? Escreva o nome desta pessoa aqui: _____________________ e 
agora é hora de colocar em prática a humildade.  
(   ) Decido pedir perdão para a pessoa que eu escrevi. Não quero ser orgulhoso(a). 
 
Compartilhando com Deus: Escreva uma oração pedindo a Deus para aumentar a sua humildade e 
fale para Deus sua decisão. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
TERÇA- FEIRA 
Entendendo a História 
Agora estamos no segundo dia da semana santa. 

1) Qual acontecimento está sendo narrado em Mateus 
21:12-17?  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

2) Qual lição você pode tirar para sua vida? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3) Agora leia o texto de Marcos 13:3-13. Jesus estava no monte das Oliveiras, e lá Ele falou com os 
discípulos sobre o fim dos tempos. Jesus nos alertou para muitas coisas que aconteceriam. Leia 
novamente o versículo 10 e escreva o que Jesus falou sobre o que seria necessário acontecer antes 
de sua volta. 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Anunciar o evangelho significa falar de Jesus. 

Refletindo: Você tem anunciado o evangelho aos seus colegas, vizinhos, amigos etc (   ) sim    (   ) 
não. Escreva o nome de uma pessoa que você falou de Jesus: 
_________________________________ 

Lição: Jesus não perdia tempo, Ele procurava falar do amor de Deus a todas as pessoas.  

Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar para falar de Deus para o(a) _____________________________________.  
 
Compartilhando com Deus: Termine sua meditação de hoje escrevendo uma oração para Deus 
pedindo coragem para falar d’Ele para as pessoas: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



QUARTA- FEIRA 
Entendendo a História 
Agora estamos no terceiro e quarto dia da semana santa. 
O terceiro dia Jesus se dedicou a ensinar o povo por parábolas. O quarto dia vemos a 
conspiração para entregar Jesus aos fariseus. 

 
Uma parábola é uma história contada para poder ensinar uma 
verdade. Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus 
discípulos. Uma parábola não narra coisas que realmente aconteceram; 
são histórias inventadas mas que revelam verdades profundas. 
 

1) Quando Jesus estava na cidade de Betânia, uma mulher fez algo que deixou alguns discípulos de 
Jesus indignados. O que ela fez? Dica: Leia Mateus 26:6-13. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2) O que Jesus respondeu para os discípulos? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Sabe o que podemos aprender com a atitude daquela mulher? Ela deu o 
seu melhor para Jesus. Aquele perfume que ela derramou na cabeça de 
Jesus era um perfume realmente caro e ela decidiu agradar Jesus com o 
que ela tinha de melhor. 

Hoje você também pode dedicar o seu melhor para Jesus. Dar o seu 
coração para Ele. Servir a Jesus com amor. Estudar a Bíblia através das 
meditações, decorar os versículos e ir na Nova Kids. 

3) Qual o nome do discípulo que conspirou para entregar Jesus? Leia Mateus 26:14. 
________________________________________________________________________________ 

Lição:  Aquela mulher entendia o que era mais importante. Jesus era mais importante que qualquer 
outra coisa na vida dela. Jesus também precisa ser o mais importante na nossa vida. 

Refletindo: Você está disposto a dar o seu melhor para Jesus? (     ) SIM 
- Escreva aqui uma atitude que você pode melhorar para dar o seu melhor para Jesus:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar na minha meditação dessa semana, lendo os textos bíblicos e fazendo tudo o 
que é pedido. 
(   ) Decido me esforçar para decorar meus versículos e falar todos no domingo. 
(   ) Decido dar prioridade para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. 

Compartilhando com Deus: Agora peça ajuda para melhorar. Escreva suas decisões e depois peça 
ajuda de Deus para melhorar: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

QUINTA- FEIRA 
Entendendo a História 
Chegamos ao quinto dia da semana santa. 

1) Leia Mateus 26:26-46 e marque um X nos acontecimentos da quinta feira.  
(     ) Jesus ressuscitou 

(    ) Jesus celebra a última ceia com os discípulos 

(    ) Jesus ora no jardim Getsêmani 
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(    ) Jesus é julgado 

2) Quando Jesus estava celebrando a última ceia, eles beberam vinho e comeram pão. Leia Mateus 
26:26-28 e responda: 

 

 

 

 

3) Antes da vinda de Jesus, era necessário sacrificar um cordeiro para que as pessoas fossem 
perdoadas pelos seus pecados. Jesus veio a este mundo para ser o cordeiro sacrificado. Através 
de Jesus podemos ter acesso direto com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Agradeça a 
Deus por esse presente de amor que Ele nos deu através de Jesus. Escreva aqui sua oração de 
agradecimento: ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Releia Mateus 26:39 e escreva o que Jesus pediu para Deus quando estava orando no 
Getsêmani: ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Lições: Jesus estava sofrendo muito, desejando não passar por aquele momento de dor, mas 
mesmo assim foi obediente a vontade de Deus.  Obedecer não é fácil, mas precisamos seguir o 
exemplo de Jesus. 

Refletindo: A obediência sempre traz recompensas para sua vida. Siga o exemplo de Jesus. Deus 
promete recompensas para o filho obediente.  

Decidindo: 
(    ) Decido obedecer a Deus e aos seus pais sempre.  

Compartilhando com Deus: Escreva sua decisão abaixo e peça para Deus te fazer uma criança 
obediente independente das circunstâncias: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
SEXTA- FEIRA 
Entendendo a História 
Chegamos aos últimos dias da última semana de Jesus, onde vamos ver a crucificação e 
ressurreição de Jesus. 
 
1) No sexto dia da semana santa aconteceu algo que mudou a história da humanidade. Leia 
Mateus 27:45-55 e Mateus 28:1-10 e escreva com as suas palavras o que aconteceu. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2) Releia Mateus 27:51-52 e escreva o que aconteceu no instante em que Jesus morreu? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Sabe o que isso significa? Liberdade para chegar até Deus. Como 
já falamos, antes somente o sumo sacerdote podia chegar a 
presença de Deus através do oferecimento de um sacrifício de um 
animal puro. Quando Jesus morreu, o véu que fazia a separação 
no templo do santíssimo lugar se rasgou, e com isso Deus estava 
nos dando a liberdade de pedirmos perdão a Deus pelos nossos 
pecados. Hoje Jesus é a ponte que nos liga a Deus. 

O que significava 
o vinho? 

______________
______________

_____ 

O que significava 
o pão? 

______________
______________ 



3) No domingo celebramos a ressurreição de Jesus, isso é a verdadeira Páscoa. Agora, baseado 
no que você aprendeu essa semana, responda: 
a) Quem é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? ____________________________ 
b) Quem morreu na cruz para perdoar o nosso pecado? ____________________ 
c) Se Jesus não tivesse morrido na cruz, teríamos como ter a salvação? (   )SIM   NÃO(   ) 

4) Qual foi o grande acontecimento relatado em Mateus 28:1-10? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Refletindo:  Isso mesmo, Jesus venceu a morte e ressuscitou!!! E essa é a grande mensagem!!! 
Jesus morreu por amor a nós, mas Ele ressuscitou, e está sentado a direita de Deus. 
 
Decidindo:  
Jesus quer hoje morar em seu coração. Você já entregou sua vida para Jesus? (     )SIM (     )NÃO 

Leia Apocalipse 3:20 

Jesus hoje está batendo na portinha do seu coração. Ele quer fazer parte de sua vida. Convide-o 
agora mesmo a morar em seu coração. 

Fale esta oração em voz alta: Senhor Jesus, eu sei que faço muitas coisas erradas, mas eu me 
arrependo dessas coisas, me perdoa, entra no meu coração e seja o dono da minha vida. Eu te 
aceito como meu único Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido naquela cruz por amor a mim. 
Em nome de Jesus, Amém. 

Se você fez essa oração acreditando realmente em cada palavra que você falou Jesus já está 
morando em seu coração. Agora você é uma nova criança!!!! Procure sempre obedecer tudo que 
está escrito na Bíblia. 

Parabéns por sua decisão!!!! 


