
      Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 13/11/2022 

A TRANSFIGURAÇÃO 
Versículos para Memorizar: 

1- Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". (Mateus 16:16) 

2- Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouçam-no" (Mateus 17:5b) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA - FEIRA 
1. O povo judeu acreditava na vinda do Messias, mas nem todos aceitavam Jesus como filho de 
Deus. Por quê? Leia os versículos abaixo e responda: 
 
 
 

a) Os judeus acreditavam que E_______ podia voltar porque não havia morrido. 

b) Outros judeus acreditavam que Jesus era J___________ B______________ porque havia 

morrido, mas podia V__________ (Mateus 14:1-2) 

c) Achavam que Jesus era mais um dos P____________________ que o Senhor havia enviado. 

d) Os discípulos acreditavam que Jesus era o C_________________(Mateus 16:16) 

2. Sabemos que os judeus não queriam acreditar que Jesus era o filho de Deus, pois esperavam 
um rei poderoso que pudesse libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano, mas 
Jesus veio como o oposto do que eles esperavam. Siga as instruções e transforme a palavra: 
- Insira um E no primeiro quadro branco; 
- Troque o J por um espaço; 
- Repita o primeiro E 
- Troque o S por L, e o U por E; 

- Elimine o ultimo S e repita o segundo É 
- Troque o H por O; 
- Troque o U por espaço 
- Troque o M por R, I por E e L por I  

3. Esta conversa serviu para que os discípulos compreendessem o que estava por vir. Numere as 
figuras de 1 a 3 na ordem dos acontecimentos: 

  
 

(    ) (    ) (    ) 
Refletindo: 
Aprendemos hoje que Jesus estava preparando os discípulos para a sua morte. Ele iria morrer 
para salvar a humanidade, para nos salvar. O preço da nossa vida foi a Sua morte. 
Lição:  
O amor de Jesus por nós não tem tamanho, é incondicional. Devemos ser gratos a Deus pelo seu 
sacrifício. 
Decidindo: 
(   ) Decido ter um coração grato a Deus pelo sacrifício dele na cruz por mim. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus pelo sacrifício dele na cruz e por ter lhe dado 
uma chance de vida eterna através da sua morte: 

 J E S U S  É  H U M I L D E 

                

VOLTAR – PROFETAS – CRISTO – ELIAS – JOÃO BATISTA  

Eu lhe 
darei as 
chaves 

do Reino 
dos 

céus; o 
que você 
ligar na 

terra 
será 

ligado no 
céu... 

Mt.16:19 

 

Tu és o 
Cristo, o 
Filho do 

Deus vivo. 
Mateus 
16:16 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 
TERÇA-FEIRA  
1. Jesus chamou os discípulos em particular para orar no monte. Enquanto Jesus orava, a 
aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como brilho 
de um relâmpago. O que estava acontecendo com Jesus nesse momento? Escreva ao lado da 
figura. Dica: Mateus 17:2. 

2. Nesse mesmo momento, 
surgiram dois homens com Jesus. 
Conversaram com ele sobre sua 
partida e o que estava para se 
cumprir em Jerusalém.  
 
Na figura preencha o nome dos 
personagens que estavam 
presentes nesta cena.  
 
Dica: Mateus 17:1 e 17:3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Circule a resposta correta para as perguntas: 
 

a) O que Pedro disse quando viu Jesus, Elias e Moisés? Mateus 17:4 
 

Como Elias e Moisés estão velhos!                      Se quiseres, farei três tendas. 
b) Enquanto Pedro falava, uma nuvem resplandecia, o envolveu e dela saiu uma voz. O que está 
voz dizia? Mateus 17:5 
 

Este é meu Filho amado de quem me agrado.                        Elias e Moisés já para cima! 
Refletindo: 
Nós somos seres eternos. Quando morrermos, nossa alma existirá para sempre. Por isso, Deus 
dá grande valor à decisão que tomamos nessa terra, porque essa decisão define nossa vida após 
a morte. Podemos decidir aceitar Jesus e passar a eternidade com Ele no Céu, ou podemos 
decidir negá-lo e passar nossa eternidade num lugar horrível chamado Inferno. 

Lição:  
O que decidimos nessa vida afeta nossa eternidade. A vontade de Deus é que vivamos com Ele 
no Céu.  

M __________ 
E________
_ 

P__________ 
T__________ J_________ 



Decidindo. Se você ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e 
Salvador, pode fazer hoje. Repita a oração abaixo, se desejar: 
Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz. Por ter me amado mesmo eu não 
merecendo. Eu te agradeço porque morreu pelos meus pecados. Eu entendo que nasci pecador e 
somente o teu sangue pode limpar os meus pecados. Decido hoje te aceitar como meu Senhor e 
Salvador. Entra no meu coração. Transforma a minha vida. Quero um dia morar no Céu contigo. 
Em nome de Jesus, amém. 
 
QUARTA-FEIRA  
1. Os discípulos estavam com Jesus e o viram fazer muitas coisas maravilhosas, mas agora ele 
teria uma conversa muito especial com os discípulos. Leia Mateus 16:13-14 e complete essa 
conversa especial entre eles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jesus não era João Batista, nem Elias e nem um dos profetas. Por isso ele perguntou aos 
discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu com muita sabedoria. 
Desenrole o labirinto e descubra o que Pedro falou. (Mateus 16:16) 
 

T  I S T   D O  O 

U  R  O,  O    V 

  C    H  D  I 

É    O  L  E  V 

S  O   F I  U S  
Quando Pedro falou isso, ele estava dizendo que Jesus era o Messias,  

o escolhido e o ungido de Deus. 
3. Jesus falou para os discípulos que ele ia sofrer e morrer, mas que também ia ressuscitar. 
Pedro o chamou e disse: “Isso nunca te acontecerá!” Jesus respondeu: “Para trás de mim, 
Satanás!” Cubra os traços, descubra porque Jesus respondeu isso e escreva a resposta que você 
encontrou: Jesus respondeu isso porque... 

__________________________________________

__________________________________________ 

Quem os outros dizem que o __________ 

do homem é? 

 

Alguns dizem que é _____________________; 

outros, ___________; e, ainda outros, Jeremias ou um dos 

_________________. 



● CRIAÇÃO -  ■ MOISÉS - ▲DEUS 

Refletindo: 
Aprendemos hoje que Jesus estava preparando os discípulos para a sua morte. Ele iria morrer 
para salvar a humanidade, para nos salvar. O preço da nossa vida foi a Sua morte. 
Lição:  
O amor de Jesus por nós não tem tamanho, é incondicional. Devemos ser gratos a Deus pelo seu 
sacrifício. 
Decidindo: 
(   ) Decido ter um coração grato a Deus pelo sacrifício dele na cruz por mim. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus pelo sacrifício dele na cruz e por ter lhe dado 
uma chance de vida eterna através da sua morte: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 
QUINTA-FEIRA: 
 

1. Uma semana se passou em silêncio. Então Jesus foi para o alto do monte e levou três 
discípulos. Enquanto Jesus orava, a aparência de seu rosto mudou. Leia as perguntas e marque 
apenas a resposta correta: 
a) Quem foram os três discípulos que Jesus levou consigo? (Mateus 17:1) 
(   ) Pedro, Tiago e João. 
(   ) Mateus, Marcos e Lucas. 
b) Como ficou a aparência de Jesus? (Mateus 17:2) 
(   ) Sua face brilhou como o ouro e suas roupas se tornaram chamas de fogo. 
(   ) Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. 
2. Que luz era essa que estava saindo de Jesus? Vamos aprender? Leia as frases e complete 
com as palavras do quadro. 
 
 
a) Era a mesma luz que resplandeceu no rosto de ■ _____________ quando ele desceu do monte. 
b) Era a mesma luz do início da ● __________ quando Deus disse: Haja luz. 
c) A fonte de luz é ▲________. Ele é a energia do universo. 
3. Naquele momento, dois homens conhecidos começaram a conversar com Jesus. Com isso, 
Jesus mostrou que depois da morte vamos existir e nos conhecer. Nós seremos nós mesmos. 
Nossa alma é imortal e nosso corpo será transformado. Complete com as vogais, os nomes dos 
dois homens que estavam lá. Depois pinte o desenho: 
 

 

 
 
 
 
 
4. Enquanto Pedro falava, uma nuvem envolveu Jesus, Elias e Moisés. Os discípulos ficaram 
com medo. Da nuvem saiu uma voz e os discípulos ficaram aterrorizados. Leia Mateus 17:5 e 
pinte a nuvem com a resposta certa. 
 
 
 
 
 

___ L ___ ___ S M ___ ___ S ___ S 

Este é o meu Filho amado em 

quem me agrado. Ouçam-no! 
Este é o meu profeta amado. 

Deixe-o falar! 



1 – I            2 – O            3 – E           4 – A            5 - U 

1 – I            2 – O            3 – E           4 – A            5 - U 

1 – I            2 – O            3 – E           4 – A            5 - U 

Refletindo: 
Nós somos seres eternos. Quando morrermos, nossa alma existirá para sempre. Por isso, Deus 
dá grande valor à decisão que tomamos nessa terra, porque essa decisão define nossa vida após 
a morte. Podemos decidir aceitar Jesus e passar a eternidade com Ele no Céu hoje mesmo. 
Lição:  
O que decidimos nessa vida afeta nossa eternidade. A vontade de Deus é que vivamos no Céu.  
Decidindo. Se você ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e 
Salvador, pode fazer hoje. Repita a oração abaixo, se desejar: 
Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz. Por ter me amado mesmo eu não 
merecendo. Eu te agradeço porque morreu pelos meus pecados. Eu entendo que nasci pecador e 
somente o teu sangue pode limpar os meus pecados. Decido hoje te aceitar como meu Senhor e 
Salvador. Entra no meu coração. Transforma a minha vida. Quero um dia morar no Céu contigo. 
Em nome de Jesus, amém. 
 
SEXTA-FEIRA  
1. Jesus é o filho de Deus, que veio ao mundo para morrer por nossos pecados. Substitua os 
números pelas letras correspondentes e reescreva nas linhas abaixo por que as roupas de Jesus 
ficaram daquele jeito, e Moisés e Elias apareceram no monte com Ele. 
 
 
J3SUS M2STRO5 S3U V3RD4D3IR2 R2ST2 P4R4 S3US D1SC1P5L2S N2 M2NT3. S3U C2RP2, 
R2ST2 E V3ST3S F1C4R4M M4IS BR4NC4S Q5E 4 N3V3, 3 BR1LH4V4M C2M2 2 S2L. M2IS3S 3 
3L1AS 4P4R3C3R4M P4R4 M2STR4R QU3 4 L3I 3 2S PR2F3T4S 4P2NT4V4M P4R4 J3SUS 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Depois disso, os discípulos ouviram uma voz muito forte. Substitua novamente os números 
para descobrir de quem era a voz, e o que disse. 
 
 
3ST3 3 M3U F1LH2 4M4D2, D3 QU3M M3 4GR4D2. 4QU3L4 3R4 A V2Z D3 D3US, F4L4ND2 
S2BR3 J3SUS.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Substitua novamente os números pelas letras correspondentes e descubra o que Deus quer 
dizer para você hoje. 
 
 
M3U F1LH2 J3SUS M2RR3U P4R4 QU3 V2C3 P5D3SS3 T3R 4 CH4NC3 D3 S3 T2RN4R M3U 
F1LH2 T4MB3M! 3U 4M2 V2C3, P2R 1SS2 N4O P2D3R1A D3IX4R D3 T3 D4R 3SS4 CH4NC3. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Refletindo: 
Deus nos amou a ponto de deixar que seu filho morresse por nós! Que amor maravilhoso! 
Lição:  
Deus me ama, e quer que eu aceite ser Seu filho, para poder morar com Ele para sempre. 
Decidindo: 
(   ) Decido aceitar o amor de Deus por mim, e viver de maneira que O agrade. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus sua decisão e peça para Ele te ajudar a agrada-lo: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 


