
  

MOMENTO COM DEUS – NOVA KIDS 01 

AULA: O INÍCIO DA IGREJA 

NOME: ________________________________________________________________DATA: 05/02/2023 

 

Versículo para Memorizar: 

 

 

 

 Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda; 

 Faça uma atividade por dia, não deixe acumular (Rotina ajuda no aprendizado!); 

 Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia), a criança precisa olhar para a meditação;  

 Quando estiver lendo, aponte as figuras para que ela acompanhe; 

 Leia a meditação antes, para saber se você vai precisar de algum material; 

 Para sua leitura: Atos 1:1- 26; 5:1 - 14 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Segunda-feira 
 

Pergunte: Jesus subiu aos Céus, e os discípulos ficaram 
sozinhos? E agora? O que vai acontecer? 
 

Fale com alegria: Eles não estavam sozinhos! O nome de 
Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus faz 
questão de estar com cada um de nós.  
 

Mostre na Bíblia o que diz versículo: Mateus 28:20 
 

Fale sorrindo: Jesus NÃO nos deixou sozinhos, Ele deixou 
o Espírito Santo. O próprio Deus morando dentro de nós. 
 

Afirme: Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, 
recebemos o seu Espírito e nos tornamos a sua igreja. Deus passa a morar dentro de nós. 
 

Continue: Os discípulos voltaram para Jerusalém com alegria e coragem. Eles não entendiam 
ainda como iriam cumprir a missão de espalhar para o mundo a mensagem de Jesus, mas eles 
estavam decididos a obedecer. 
 

Fale: Lá eles escolheram um apóstolo para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Eles oraram, 
sortearam um nome e o escolhido foi Matias.  
 

Atividade: Em Mateus 28:20 Jesus deixa uma mensagem para todos nós. Leia para criança, 
diga para ela repetir e depois copiar abaixo. 
 

EU ESTAREI SEMPRE COM VOCÊS ATÉ O FIM DOS TEMPOS 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Terça-feira 

 

Diga para a criança: Os discípulos começaram a falar corajosamente sobre o amor de Jesus 
para as pessoas. O Espírito de Deus estava mostrando como eles deveriam falar. 
 

ORAÇÃO- LEIA E A CRIANÇA REPETE: Jesus, eu sei que você sempre vai estar comigo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NÃO HÁ NADA QUE SE POSSA ESCONDER DE DEUS. (Hebreus 4:13a NTLH) 



Continue: Pedro se tornou um grande líder. Sabe quantas 
pessoas aceitaram a Jesus na primeira pregação dele?  
 

Fale sorrindo: Cerca de três mil pessoas! Uau! Muitas outras 
começaram a aceitar Jesus como o Senhor e Salvador das 
suas vidas. 
 

Fale com alegria: A igreja estava crescendo de forma 
generosa e unida. Todos estavam dividindo de boa vontade o 
que tinham. 
 

Explique: Generosidade é dar de boa vontade com alegria, 
sem querer receber alguma coisa em troca. 
 

Exemplifique: José era um levita de Chipre, que os apóstolos 
chamaram de Barnabé (significa encorajador), deu um grande 
exemplo de generosidade. Ele vendeu seu campo e deu todo o 
dinheiro aos apóstolos. 
 

Atividade: Deus quer que sejamos generosos. Pinte os balões 
onde as crianças estão se comportando de forma generosa. 

 
 

Quarta-feira 
 

Fale para a criança: Havia um casal chamado de Ananias 
e Safira, eles decidiram vender um terreno que tinham. 
 

Continue: Quando Ananias vendeu seu terreno, ele decidiu 
ficar com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda. 
Sua esposa sabia de tudo e concordou. 
 

Explique para a criança: A intenção de Ananias era doar 
para os apóstolos todo o dinheiro da venda do terreno, mas 
não foi isso que ele fez.  
 

Prossiga: Para não ser descoberto e levar seu plano 
adiante, Ananias inventou uma “mentirinha”. 

ORAÇÃO - LEIA E A CRIANÇA REPETE: Jesus, obrigado por ser tão generoso comigo. 
 

 

 

 



 
Diga: Ananias não pecou porque ele quis ficar com uma parte do dinheiro da venda do terreno e 
sim porque ele mentiu. 
 

Continue com a história: Ananias foi todo empolgado e feliz entregar o dinheiro para os 
apóstolos, quando chegou lá deu o dinheiro como se fosse o valor total da venda do terreno. 
 

Fale baixinho: Mas o Espírito Santo já havia revelado para Pedro que Ananias estava mentindo 
 

Pedro disse a Ananias: “Você deixou 
Satanás agir no seu coração ao ponto 
de você mentir para o Espírito Santo”. 
Pedro continuou: “Como pôde 
inventar uma coisa destas? Você não 
estava mentindo a nós, e sim a Deus”. 
 

Faça rosto de surpresa: Depois que 
Ananias ouviu isso de Pedro, caiu duro 
morto. Houve um grande temor entre 
as pessoas quando souberam o que 
tinha acontecido. 
 

Fixando a lição: Deus odeia a mentira 
 

Atividade: Na figura ao lado, pinte os 
pontos e descubra quem Deus quer 
que fale sempre a verdade. 
 
 

 
 

Quinta-feira 
 

Fale para criança: Cerca de três horas mais tarde, Safira chegou sem saber do que tinha 
acontecido com o seu marido Ananias. 
 

Pedro perguntou a Safira: "Foi esse o preço que vocês conseguiram pelo terreno?" Ela disse: "Sim, 
foi esse mesmo".  
 

Pedro lhe disse: "Por que vocês entraram em acordo para mentir para Deus? Veja! Estão à porta 
os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fale com voz de espanto: Naquele mesmo instante, safira caiu aos pés de Pedro e morreu. 
Então os homens a levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. 
 

Explique a história: Não foi Pedro que matou Ananias e Safira. Quem os julgou foi Deus, e isso 
aconteceu porque eles mentiram para o Senhor. 
  

Ensine enfatizando: Satanás é o pai da mentira, não existe nenhuma verdade nele. E quando 
você mente, você se parece com ele, o diabo, inimigo de Deus e nosso também. 
 

Fixando a lição: Deus odeia a mentira 

ORAÇÃO - LEIA E A CRIANÇA REPETE: Jesus, me ajude a falar a verdade em todos os momentos. 
 

 

 

 

 



Atividade: Cubra o pontilhado e descubra o que Deus quer que você sempre fale. Depois fale 
para o seu responsável. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta-feira 
 

Fale para a criança: O Senhor leva muita a sério o pecado. Deus não muda. Ele é o mesmo 
ontem, hoje e para sempre! 
 

Continue: Deus foi muito radical com Ananias e Safira, porque precisava dar exemplo para as 
novas igrejas que estavam começando.  
  

Diga: Deus odeia a mentira e quer que a sua igreja seja verdadeira. Deus é santo e a mentira não 
faz parte do seu caráter.  
 

Fale com entusiasmo: A mentira só traz consequências ruins para nossa vida: você pode perder 
um amigo, as pessoas vão te conhecer como mentiroso, você perde os presentes que Deus tem 
para sua vida e ainda deixa Deus muito triste.  
 

Ensine a criança: Depois do que aconteceu com Ananias e Safira, houve um grande temor na 
igreja. E todos perceberam que Deus leva a sério o pecado. 
 

Fale sorrindo: A igreja continuava crescendo muito e Deus não queria que nenhum pecado 
atrapalhasse isso. 
 

Fixando a lição: Deus odeia a mentira 
 

Atividade: Esse é o lugar  que todo domingo te ensina a obedecer a vontade de Deus. Pinte bem 
bonito. 
 

 

ORAÇÃO - LEIA E A CRIANÇA REPETE: Jesus, eu sei que a tua Palavra é a verdade. 
 

 

 

 

ORAÇÃO - LEIA E A CRIANÇA REPETE: Jesus, eu te agradeço por tudo o que aprendi este ano! 


