
 

 

 

 
 

  Momento com Deus  

 Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 03/10/2021 

 

JESUS CURA TRÊS PESSOAS 
 

Versículos para memorizar: 

1– Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo 
devido. (1 Pedro 5:6)  

2– Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e 
que recompensa aqueles que o buscam. (Hebreus 11:6) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 
 

1. Depois de ficar dois dias em Samaria, Jesus foi para a Galiléia. Ele chegou à Caná, onde tinha 
transformado a água em vinho. Naquela cidade havia um homem importante. Quando esse homem 
ouviu falar que Jesus estava na cidade, foi ao encontro dele. Quem era esse homem? Leia João 
4:46 e circule o desenho que representa essa pessoa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. Você sabe as características de um oficial do rei? Leia as informações e marque X somente nas 
respostas certas. 
 
 
 
 
 

 
3. Mesmo sendo uma pessoa muito importante, o oficial foi humilde. Quando soube que Jesus 
estava na cidade, implorou que fosse curar seu filho. Ele entendeu que só Jesus podia ajudá-lo. 
Pinte as letras na imagem abaixo para descobrir a lição de hoje, depois escreva-a abaixo: 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Refletindo: 
O oficial entendeu que não importa quem você é, ou, o que você tem, você precisa de Cristo!   

Lição:  

(    ) Uma pessoa importante e respeitada. 
(    ) Um homem pobre. 
(    ) Tinha muitas posses. 
(    ) Muitas pessoas o obedeciam. 
 



 

 

Todos nós precisamos de Jesus! 
Decidindo: 
(   ) Decido reconhecer que preciso de Jesus em todos os momentos, quando estiver passando por 
problemas e quando tudo estiver bem também. 

 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e agradeça a Ele as bençãos que ele 
te dá (família, escola, igreja, amigos, parentes, saúde, salvação etc): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. O oficial do rei não conhecia 
muito sobre Jesus, mas acreditou 
que ele podia curar seu filho. Por 
isso ele saiu de Cafarnaum e foi 
procurá-lo. Ajude o oficial a chegar 
até Jesus. 

 
 
 
 
 
 

2.  O oficial disse para Jesus que seu 
filho estava doente. Jesus falou: “Pode 
ir. O seu filho continuará vivo”. O homem 
confiou na palavra de Jesus e voltou 
para Cafarnaum. Quando estava a 
caminho, recebeu uma notícia. Coloque 
cada letra em seu lugar e descubra 
como estava o filho do oficial. 
 

 
 
 
3. Pela palavra de Jesus o menino foi curado. O toque de Jesus mudou a vida daquele homem e 
de sua família. Leia as informações e marque V para verdadeiro e F para falso. 
 

(    ) O oficial creu na Palavra de Jesus e obedeceu. 
 

(    ) Fé é acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. 
 

(    ) Eu não devo confiar em Deus, porque ele sempre falha. 
 

 

 
 

 
 

 

Refletindo: 
Jesus curou o filho do oficial quando ele estava longe, isso prova o quanto Jesus é poderoso! Ele faz 
milagres independente da dificuldade. Não existe nenhum problema que seja maior que o poder de Deus. 

Lição:  
Nada é impossível para Deus. Posso confiar que ele pode me ajudar em todas as situações. 

Decidindo: 
(   ) Decido entregar meus problemas a Deus e confiar que Ele pode me ajudar. 

Compartilhando com Deus: 



 

 

Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e peça para Ele aumentar a sua fé: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Certo dia, Jesus estava ensinando em uma casa. A casa estava lotada! Quatro homens 
trouxeram seu amigo paralítico numa maca, mas não conseguiram entrar porque tinha muita gente. 
Por isso, desceram seu amigo pelo telhado. Veja as cenas e coloque na ordem certa. 
Dica: Lucas 5:18-19. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
2. Que bons amigos o paralítico tinha, não é? Você também precisa de amigos. Deus fez você para 
ter amigos. Pinte as imagens que mostram as qualidades que você deve buscar em um amigo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
3. Jesus viu a fé daqueles amigos e disse ao paralítico: “Homem, os seus 
pecados estão perdoados.” Mas os fariseus começaram a pensar mal de 
Jesus. Então Jesus disse: “Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa.” 
Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca e foi 
para casa louvando a Deus. 
Ligue corretamente as lições que aprendemos com essa história.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
Você possui bons amigos? Se não tiver, peça a Deus para ele te dar bons amigos. Peça também para você 
ser um bom amigo(a) para as pessoas. 
Lição:  
Deus quer que você tenha bons amigos. 

Ri de você na hora da 
dificuldade. 

Fica feliz com seu sucesso. 
Tem vergonha de você. 

Jesus sempre quer curar a nossa 
alma do...   

Jesus se importa com as nossas ... 
       pecado.  

      mudança na minha vida.  

O toque de Jesus resulta em...            necessidades.  

Leva você para 
perto de Jesus. 



 

 

Decidindo: 
(   ) Decido ter bons amigos e ser um bom amigo, como aprendi hoje no Momento com Deus. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Algum tempo depois, Jesus foi para Jerusalém. Lá havia um tanque chamado Betesda. Muitas 
pessoas ficavam nesse lugar porque vinha um anjo agitar essas águas. O primeiro que entrasse no 
tanque era curado da doença que tivesse. Você sabe o que significa Betesda? Siga as setas e 
descubra a resposta. 
 

 
 
 
 

Casa de M ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
 
 

 

2. Jesus entrou naquela cidade e viu um homem. Ele estava paralítico havia 38 anos! Leia João 
5:6-7 e complete a conversa de Jesus com o paralítico. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jesus disse para o homem: “Levante-se, pegue sua maca e ande!” Na mesma hora o homem foi 
curado. Descubra os quatro erros na cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Assim como o paralítico, todos nós precisamos de ajuda. Jesus teve misericórdia dele e o curou. Existe algo 
na sua vida em que você precise da ajuda de Deus? O que é? Escreva: _____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Lição:  
Podemos confiar que Deus pode nos ajudar. Podemos orar e entregar nossas dificuldades e problemas em 
Suas mãos. 

Decidindo: 
(   ) Decido orar e entregar meus problemas a Deus. Sei que ele pode me ajudar. 

     

     

     

     

     

     

M U V B F 

I E D G A 

S O C M I 

E U B X D 

R I C Ó R 

A C E T I 

Você quer ser 
__________________? 

Senhor, não tenho ninguém que 
me ajude a entrar no tanque 
quando a ____________ é agitada. 
Enquanto estou tentando entrar, 
outro chega antes de mim. 

CERTA ERRADA 



 

 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus o problema que você tem passado, peça ajuda dele: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Ontem vimos que Jesus curou um paralítico. Isso aconteceu num sábado. Os fariseus não 
gostaram porque se preocupavam apenas com suas regras. Mesmo assim Jesus se preocupou 
com a alma daquele homem. Depois, Jesus encontrou o homem que tinha sido curado no templo e 
disse algo. Leia João 5:14 e pinte o balão que contém as palavras de Jesus. 
 
                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Você sabe por que Jesus fazia milagres? Vamos descobrir? Complete as frases abaixo com as 
palavras, de acordo com a legenda. Depois, leia em voz alta. 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        = COMPAIXÃO             = MESSIAS                 = FÍSICO                = ESPIRITUAL 
 
 
3. Alguns personagens da Bíblia como Elias, Eliseu e Moisés também fizeram milagres, mas 
somente Jesus pode perdoar pecados, assim como ele perdoou os pecados daquele paralítico. 
Elimine todas as letras Y e X e descubra a lição que aprendemos. 
 

XJEYSXUSY  XYTYEXM  XYPYXOXDYEYR  XYPYARXA   

XMXEY  XYPYERXDYOXARY DXOYSY  YPXEXCYAYDYOXSX. 
 

_______________________________________________________________________________ 

Refletindo: 

   

 Não volte a 
mancar. 

 Não use sua 
maca. 

 Não volte 
a pecar. 

Porque ele amava e tinha       __________________ das pessoas. 

Ele queria que elas acreditassem que ele era o _________________. 

Jesus queria aliviar o sofrimento ______________________ das pessoas. 

Jesus queria salvá-las do seu sofrimento __________________________. 

 



 

 

Jesus perdoa os nossos pecados, mas precisamos confessá-los, ou seja, falar para Deus o que nós 
erramos e pedir perdão. Leia 1 João 1:9. Existe algum pecado que você ainda não confessou a Deus? 
Escreva: _____________________________________________________________________________ 

Lição:  
Deus é o único capaz de perdoar nossos pecados. Ele é fiel e justo e pode nos perdoar quando errarmos, 
mas precisamos nos esforçar para não pecar. 

Decidindo: 
(   ) Decido confessar o meu pecado, que eu escrevi acima, para Deus e pedir perdão. Sei que só ele pode 
me perdoar.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração, confessando seu pecado e pedindo perdão: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. 


