
 
 

                    Momento com Deus  

                         Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 01/08/2021 

 

O NASCIMENTO DE DOIS BEBÊS 
 

Versículos para memorizar: 

1 – Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. (João 1:9) 

2 – Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e 
qualquer circunstância. (Filipenses 4:11)  

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Complete as frases com as palavras corretas: 

 

300 falou falha ouviu odeia 

filisteu cumpre 400 ama judeu 

 
 
 

 
 
 
 

2. Pinte o balão que diz as palavras que o anjo disse a Zacarias, conforme Lucas 1:13-14: 

 

 

 

 

 

 

  

   

3. Depois de 400 anos de silêncio, era difícil Zacarias acreditar em tudo isso. Por isso, o anjo deu 
um sinal. Circule a opção certa. Dica: Leia Lucas 1:20. 
  
 

Zacarias ficou ... 
 

 
 
Refletindo: 
Depois de muito tempo Deus falou. Imagine a alegria de poder escutar uma mensagem de Deus. 
Você sabia que você tem acesso a essa alegria todos os dias, quando abre e lê a sua Bíblia? Deus 
está disponível 24h por dia. Que alegria e privilégio! 

Lição:  
Devemos ser gratos a Deus pela sua Palavra. 

Decidindo: (   ) Decido ter um momento de oração hoje agradecendo a Deus pelo livre acesso que 
tenho a Ele através da Bíblia e da oração. 

Durante ________ anos, Deus não ___________ com seu povo. O povo _____________não 

ouvia a voz de Deus, nem por profeta, nem por anjo. 

Mas Deus não esqueceu o que tinha prometido. Ele ____________com suas promessas. Ele nos 
_______________ com amor que nunca acaba. 

Não tenha medo. 

 

Você será pastor. 

Isabel terá um filho chamado João 

Esse filho será motivo de alegria para você e para muitos. 

CEGO SURDO MUDO 



 

 

Compartilhando com Deus: 
Cumpra sua decisão de hoje escrevendo abaixo a oração de agradecimento: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Complete a passagem bíblica abaixo com os nomes dos personagens: 

 
 
No sexto mês Deus enviou o anjo _________________ a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem 

prometida em casamento a certo homem chamado ____________, descendente de Davi. O nome 

da virgem era ______________. Lucas 1:26-27 

 
2. Maria se assustou ao ver o anjo Gabriel.  Pinte as caixas que completam corretamente o diálogo 
entre o anjo e Maria. Se precisar, leia Lucas 1:30-31, 34. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podemos aprender mais nesta conversa do anjo Gabriel com Maria. Relacione a primeira coluna 
com a segunda. 
 
(A) Lucas 1:34-35 (   ) Deus pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para ele. 

(B) Lucas 1:36 (   ) Gabriel explicou: Deus vai plantar dentro de você a semente dele. 

(C) Lucas 1:37 (   ) Maria era parente de Isabel.  
 

Refletindo: 
- Aprendemos que nada é impossível para Deus, nem muito difícil que Ele não possa realizar.  
- Existe alguma coisa na sua vida que para você parece impossível? Escreva o que é: 
_______________________________________________________________________________ 
- Deus pode realizar o que você escreveu, se for da vontade dele.  

Lição:  
Devemos ter fé que Deus pode realizar todas as coisas, as possíveis e impossíveis. 

Decidindo:  
(   ) Decido ter fé para acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Quando eu sentir que um 
problema é grande demais, posso orar e entregar a Deus e confiar que Ele vai cuidar de mim. 

“Não tenha medo. Você foi 
agraciada por Deus! Você 
ficará grávida e dará à luz a 
um filho e lhe porá o nome de 
Jesus.  
 

“Não tenha medo, Maria. Você 
foi agraciada por Deus! Você 
ficará noiva e depois terá um 
filho de José, seu nome será 
Jesus 

Como acontecerá isso, se sou 
noiva? 

Como acontecerá isso, se sou 
virgem? 

Como acontecerá isso, se sou 
solteira? 



 

 

Compartilhando com Deus: 
Escreva na próxima folha uma oração falando para Deus sua decisão: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. O anjo disse para Maria que Isabel, sua parente, também estava grávida. Maria viajou depressa 

para a casa de Isabel. Quando Maria chegou, aconteceu um fato curioso. Coloque um + na lacuna 

da opção correta. Dica: Leia Lucas 1:41. 
 

_____  Zacarias, que estava mudo, voltou a falar. 

_____  O bebê de Isabel agitou-se em seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. 

_____  Um anjo apareceu e disse para Maria descansar, por causa da viagem. 

2. Maria passou três meses com Isabel e voltou para casa. Encontre CINCO erros entre as 
imagens abaixo.  

   
3. Chegou então o dia do nascimento do bebê de Isabel. Nasceu um menino! Conforme costume 
dos judeus foi feita a circuncisão 8 dias após o nascimento e o nome da criança foi anunciado. 
Complete a parte desta história ... 
 
a. As pessoas queriam que o menino se chamasse __________________. Lucas 1:59 

b. Sua mãe tomou a palavra e disse que ele se chamaria __________________. Lucas 1:60 

c. A decisão foi tomada pelo seu pai, Zacarias. Ele escreveu em uma tabuinha: “O nome dele é 

______________”. Lucas 1:63 

Refletindo: 
- Deus cuidou de todos os detalhes do seu nascimento. Deus escolheu quem seriam seus pais, o 
dia e a hora que você nasceu e Ele pensou em cada detalhe de como você é: sua altura, cor dos 
seus olhos, cor da sua pele, cabelo etc. Deus criou você e te conhece melhor do que qualquer 
pessoa. 
- Você não deve reclamar de como você é porque Deus não erra e Ele, com certeza, não errou 
quando fez você. Deus te ama muito! 

Lição:  
Devemos ter um coração grato a Deus porque Ele não erra e seu amor por nós é infinito.  Leia Salmos 
136:1. 



 

 

Decidindo: (  ) Decido não reclamar do jeito que sou. Quero ter um coração agradecido a Deus e não 
“reclamão”.  

(  ) Decido fazer uma lista de COISAS A AGRADECER A DEUS e orar por cada uma. 

 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua lista de COISAS A AGRADECER A DEUS, depois ore por cada uma: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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 
Entendendo a História 

1. Maria era noiva de José. Quando ele soube que ela estava grávida 
decidiu terminar o noivado. Um anjo apareceu a José num sonho para lhe 
explicar tudo. Complete o que o anjo falou a José usando os códigos 
abaixo:  
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. José casou-se com 
Maria. O imperador 
romano César Augusto 
resolveu fazer o 
recenseamento (contar 
quantas pessoas tinham 
em cada cidade) do povo. 
José e Maria eram de 
Belém. Eles precisavam 
voltar para lá, pois era sua 
cidade natal. Ajude José e 
Maria a chegarem até 
Belém. 
 
 
 
3. Deus sempre cumpre o que diz. Ele tinha prometido há muito tempo que uma virgem daria à luz 
um filho. Procure essa profecia em Isaías 7:14. Escreva como chamaria esse filho: ____________ 
 
Agora consulte Mateus 1:23 para descobrir o significado desse nome: ______________________ 
 
 

Refletindo: 
- Estamos comprovando durante essas semanas que Deus não esquece nenhuma de suas 
promessas. Você já deve ter lido semana passada, mas leia novamente o que diz em Josué 21:45. 
(   )Li 

“Ela dará à luz um _____________ , e você deverá dar-lhe o 
                                   

nome de Jesus, porque ele salvará o seu _______________ 

                                                                     

dos seus __________________________". Mateus 1:21 

 

 

 

 

 
POVO 

 

PECADOS 

FILHO 



 

 

Lição:  
Deus cumpre todas as suas promessas, porque Ele não falha. 

Decidindo:  
(  ) Decido confiar na Palavra de Deus e obedecer o que ela diz. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração na próxima folha falando para Deus que você decide obedecê-lo e não 
duvidar do que ele te diz: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 

1. Os quadrinhos abaixo contam como aconteceu o nascimento de Jesus, mas estão embaralhados. 
Faça o que se pede: 
 
a. Numere-os na ordem correta. Dica: o primeiro já está numerado. 
b. Após numerar a história, desenhe a reação dos pastores quando viram o anjo no quadro 6. 
c. Complete o versículo no quadro 7. 
d. Pinte a cena do nascimento de Jesus. 



 

 

Conte a história na ordem correta para um amigo.  

Nome do(a) amigo(a) __________________________________ 

(   ) Cumpri o desafio. 

Refletindo: 
- Deus se importa com os detalhes. Ele planejou os mínimos detalhes do nascimento de Jesus e 
isso fez toda a diferença. Deus se importa com os detalhes da sua vida também. 

- Exemplos de detalhes da sua vida: o seu tempo com Deus, se você obedece na hora ou fica 
enrolando, se você reclama (vira os olhos, bate o pé, faz birra etc) quando recebe uma ordem, 
quando você não cola, se você se esforça para chegar no horário, e muitos outros.  

Lição:  
Precisamos agradar a Deus em tudo, inclusive nos detalhes. Porque Ele vê tudo. 

Decidindo:  
(  ) Decido me esforçar para agradar a Deus com a minha vida. Quero obedecer 100% 
(completamente, imediatamente e sem reclamar).  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando sua decisão: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. 
 
 
 
 
 


