
Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: 02/10/2022 
 

OS PERDIDOS: A OVELHA E A MOEDA 
Versículos para Memorizar: 

1– “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. (Lucas 19:10)  
2– “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem; assim como o Pai 
me conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.” (João 10:14-15) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA – Jesus e os perdidos 
Entendendo a História 
1. Jesus queria que as pessoas entendessem sua mensagem. Ele ensinou pacientemente a quem queria 
escutá-lo. Nesta ocasião, Ele estava com dois grupos de pessoas. Leia Lucas 15.1-2 e faça a 
correspondência correta entre as figuras, as pessoas e qual foi a reação delas aos ensinos de Jesus.    
 

   Fariseus e mestres da lei   
 Estavam se reunindo 

para ouvir Jesus ensinar 

 

   Publicanos e pecadores   
 Estavam criticando 

Jesus por falar com 
pecadores 

2. Os publicanos e pecadores se reuniram para ouvir Jesus. Vamos aprender quem eram os publicanos e 
pecadores? Complete os espaços em branco com as palavras na ordem correta dos números. 
 
 
 

a. Publicanos eram (1)____________________ que trabalhavam para o (2)___________________  

cobrando (3)______________________. Muitos cobravam mais do que era exigido e por isso eram 

odiados pelo (4)_____________. 

 
 
 

b. (1)________________________ era qualquer (2)____________________ que não  obedecesse a 

(3)_________________ exatamente  como os (4)___________________________. 

3. Os fariseus criticavam Jesus por receber e comer com pecadores porque achavam que não mereciam 
ser aceitos nem amados por Deus.  Mas a Bíblia nos ensina claramente sobre quem é aceito e amado por 
Deus. Leia cada versículo com cuidado e relacione-o com seu significado: 
 

a. João 3.16 
 

(    ) Não importa o que tenha feito, Jesus perdoa os pecados de quem confessa. 

b. 2 Pedro 3.9 (    ) Deus deu seu único filho para que todo que nele crer não morra, mas viva para 
sempre. 

c. 1 João 1.9 (    ) Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 

4. Depois de tudo que você aprendeu hoje, responda: Quem é aceito e amado por Deus? 

______________________________ 

Refletindo: 
Todos nós somos amados por Deus. Deus não vê as pessoas de modo diferente, Ele vê a todos igualmente. 
Lição:  
Precisamos amar as pessoas assim como Jesus as ama. Não devemos fazer distinção de ninguém. 
Decidindo: 
(   ) Decido amar as pessoas que estão perto de mim. Vou tratar todos com amor, assim como Jesus me ama. 
Compartilhando com Deus: 

1 - judeus 3 - impostos  4 - povo 2 - governo 

4 - fariseus 2 - pessoa 1 - Pecador 3 - lei 



4ã5  1mp5rt2  5  7u3  3l3s  f2z12m  5u  7u3m 
3r2m.  J3sus  2c3192  3  2m2  95d5s  c5m5  sã5. 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para ele te ajudar a amar 
as pessoas, independente de quem sejam: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
TERÇA-FEIRA – A ovelha perdida 
Revisando a História 
1. Qual a atitude de Jesus para com os fariseus, mestres da lei, publicanos e pecadores? Descubra 
substituindo os números pelas letras. Escreva ao lado. 

 

 
 
 
2. Para as pessoas entenderem o tamanho do seu amor por elas, Jesus contou três parábolas. A primeira 
foi sobre um pastor e uma ovelha perdida. Leia Isaías 53.6 e responda:  
Quem é comparado com ovelhas? ______________________________  
3. Nesta parábola, Jesus nos ensina que cada um de nós é uma ovelha perdida e que ele é o bom pastor. 
Nós nos perdemos porque escolhemos sair de perto do bom pastor e procuramos seguir nosso próprio 
caminho. Relacione os versículos com as qualidades do bom pastor.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
4. Leia Salmos 23 em voz alta. (    ) Eu li. 
Refletindo: 
Jesus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele se importa com cada um de nós, o seu desejo é 
ter todos nós perto dele. 
Lição:  
Jesus se importa com cada um de nós. Não podemos pensar que Deus se esqueceu de nós ou não está 
nos vendo. Ele é o bom pastor que ama as suas ovelhas. 
Decidindo: 
(   ) Decido crer no amor e cuidado de Deus por mim. Sei que não estou sozinho(a) porque Ele está 
comigo me protegendo e me amando. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e agradeça por Ele te amar tanto: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUARTA-FEIRA  
Revisando a história 
1. Aprendemos ontem que o pastor não colocou defeito na ovelha nem desistiu dela, antes, se preocupou 
por tê-la perdido e saiu para procurá-la. Quando a encontrou, colocou em seus ombros, levou-a para casa 
e comemorou. Jesus faz o mesmo conosco: não nos condena por nossos defeitos, ao contrário, ele não 
desiste de nossas vidas e preocupa-se com cada ovelha sua. Agora leia Lucas 15.5-7 e coloque V para as 
alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) Por causa do nosso pecado estávamos separados de Jesus. 
(    ) Há mais alegria no céu por 1 pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam se arrepender. 
(    ) Jesus desiste das ovelhas que se afastaram dele. 

“Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o 
separei...” 
 

“Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.” 

“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei 
perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me 
protegem.” 

 

“Portanto eu digo: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que 
comer ou beber; nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir...” 

Ele nos guia 

Salmos 25.9 

Ele nos protege 

Salmos 23.4 

 

Ele nos alimenta 

Mateus 6.25 

Ele nos conhece pelo nome 

Jeremias 1:5 

 



(    ) Nós somos as ovelhas perdidas e Jesus é o nosso pastor. 
2. Quando o pastor encontrou a ovelha perdida, qual foi a reação dele? Pinte a cena correta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jesus contou uma parábola sobre uma  
mulher que perdeu algo de muito valor.  
Leia Lucas 15.8 e ajude-a a encontrar o  
que está procurando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lição: 
Todas as pessoas têm o mesmo valor para o Senhor, não importa quantas “moedas” ele já tem, ele ainda 
quer você. Vamos aprender a lição que essa história nos ensina?  

 
 
 
 
Nossa vida é  ____________________ para Deus. Por amor, Deus  _______________ por  

 

nós o que ele tinha de mais preciso: Seu Filho          _____________. 

Refletindo:  
Você é precioso para Deus e muito amado(a). Nunca pense que você não é importante. Deus vê você com 
olhos de amor. 
Decidindo: 
(   ) Decido ter na minha mente que eu sou amado(a) por Deus. Quando vier algum sentimento ruim que me 
faça sentir que não sou importante, vou lembrar que Deus me ama muito e para Ele eu sou muito importante. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e fale para Ele que você sabe que é 
uma criança amada por Ele: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA-FEIRA  
Revisando a história 
1. A mulher perdeu uma das dez dracmas que tinha e deixou tudo para procurá-la. Ao encontrar a moeda 
perdida, ela ficou muito feliz. Leia Lucas 15.9-10 e termine as frases sobre o significado dessa parábola. 
 

1) A mulher na parábola representa _________________________. 

2) A moeda na parábola representa _________________________. 
 
2. Ajude a mulher a encontrar a sua moeda. 
 
 

Dracma era uma moeda grega 
de prata equivalente à diária de 
um trabalhador braçal. Tinha o 
mesmo valor do denário, que 

era a moeda romana. 

  JESUS   PRECIOSA   ENTREGOU 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estamos aprendendo que todas as pessoas têm o mesmo valor para Deus. Ele nunca diz: “o céu já tem 
muita gente”. Ele quer que muitas pessoas morem com ele. Por isso, Ele mandou seu filho Jesus.  
Forme a frase, substituindo as imagens pelas palavras corretas.  
 

Jesus veio (     ) ____________ quem estava 

(     ) ___________. 

Refletindo: 
Devemos ter um coração grato a Deus porque ele nos deu a chance de 
sermos encontrados por Ele. 
Decidindo: 
(   ) Decido agradecer a Deus pelo privilégio de ter Jesus no meu 
coração.  
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje agradecendo a Deus pelo amor que Ele tem por você e porque hoje 
você tem uma chance de morar no Céu com ele: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
SEXTA-FEIRA  
1. Nós somos como a parábola da moeda e da ovelha perdida. Não 
importa quantas “moedas” ou “ovelhas” Jesus já tem: você tem grande 
valor para Ele e Ele quer encontrá-lo!  
Coloque seu nome na moeda ao lado. 
 
2. Somos tão preciosos para Deus que ele deu o que tinha de mais valioso 
para nos salvar! Siga as coordenadas abaixo e descubra o que Deus deu 
para nos salvar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Deus é nosso pai e quer o nosso melhor. O melhor para nós é estarmos perto de Deus, sabe como? 
Fazendo o Momento com Deus, memorizando os versículos, indo na Nova Kids, lendo a Bíblia, orando e 
agradando ao coração de Deus. Dessa lista que você leu, o que você pode melhorar? Escreva: 
____________________________________________________________________________________ 
Decidindo: 
(   ) Decido nunca me afasta de Deus. Quero viver uma vida perto dele. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando a sua decisão e peça ajuda para se manter firme nessa 
decisão o resto da sua vida: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
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