
Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 29/01/2023 

PARÁBOLA DOS TALENTOS 
Versículos para Memorizar: 

1– Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. (Mateus 24:42)  
2– Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando 
disserem: "Paz e segurança", então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida; 
e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda 
como ladrão. (1 Tessalonicenses 5:2-4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Jesus ensinou mais uma parábola 
para nos ajudar a entender que 
precisamos estar prontos para o dia 
da sua vinda, a parábola dos 
Talentos. Aprenda o conceito de 
Talento desenrolando a frase abaixo e 
reescrevendo-a: 

Talento é:_____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 
2. Na parábola, o senhor deu certa quantidade de talentos para cada um dos seus servos e esperava que 
eles os usassem da melhor forma possível. O talento pertencia ao senhor e não aos servos. Encaixe as 
palavras do quadro na tabela abaixo e veja que tudo o que você faz na sua vida tem que ser bem feito, Deus 
lhe confiou essas responsabilidades e você precisa cuidar bem. 
 

LEITURA – AMOR – MEDITAÇÃO – TEMPO – NOTAS – OBEDIÊNCIA - COMPORTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
Jesus também nos confia talentos. Você tem talentos. O que você tem feito com os talentos que Deus te 
deu? Você tem usado esses talentos para servir a Deus e ajudar as pessoas, ou você tem ficado com eles 
só para você? Deus deseja que você use seus talentos. 
Lição:  
Devemos usar os talentos que Deus nos dá, pois são dEle. 
Decidindo: 
(   ) Decido descobrir quais talentos Deus me deu para usar e multiplicar eles. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus te mostrar quais são os seus talentos e peça para você saber 
como usá-los: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
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TERÇA-FEIRA 
1. A cada servo daquele senhor recebeu uma quantidade diferente de talento. Quantos talentos cada um 
recebeu? Encontre 5 erros na cena abaixo para saber: 
 

 

2. O que os servos fizeram com seus talentos? Ligue as mãozinhas corretamente e descubra. 

Refletindo: 
Os servos que receberam cinco e dois talentos deram mais valor para o que receberam que o que 
recebeu um, por isso aquele que recebeu um o enterrou, porque não deu o devido valor ao que o 
senhor o havia confiado. Mas os outros multiplicaram seus talentos aplicando, isso quer dizer que 
quando usamos nossos talentos dados por Deus, os multiplicamos! 
Lição: 
Usar os talentos que Deus me deu, além de agradar a Deus e abençoar outras pessoas, faz com que 
eu multiplique o que tinha. 
Decidindo: 
(   ) Decido usar os talentos que Deus me deu, para O agradar e abençoar pessoas. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração compartilhando com Deus sobre o que você aprendeu e decidiu hoje: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   ) Mostrei agora. 
 

QUARTA-FEIRA 
Pensando no servo que tinha recebido dois talentos e outro que havia recebido um talento faça o que se 
pede abaixo: 
1. Leia Mateus 25.22 e 25 e escreva nos balões o que cada um falou para seu Senhor. 
 

                                                                 
 
 

 
 
 
 
 

 

CERTA ERRADA 

saiu imediatamente, cavou um buraco 
no chão e escondeu seu talento. 

 

saiu imediatamente, aplicou e ganhou 
mais dois. 

 
saiu imediatamente, aplicou e ganhou 
mais cinco. 

 

O servo que tinha cinco talentos  

  

O servo que tinha dois talentos   

 

O servo que tinha um talento 

  

O senhor me confiou dois 
talentos, _________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Complete o que o senhor falou para cada um de acordo com a sua atitude.  
       Para o que recebeu dois talentos                                            Para o que recebeu um talento 
 
 
 
 
 
 

 

Refletindo: 

O senhor não se alegrou com o servo que enterrou o talento recebido, por isso jamais devemos ser como 

esse servo, pois ele ficou com algo que era do senhor e não fez nada para desenvolver. Deus nos dá 

talentos para que possamos abençoar mais pessoas, de diferentes formas! 

Lição: 

Não devemos ficar com algo que Deus nos dá, pois Ele nos abençoa para que possamos abençoar outros. 

Decidindo: 

(   ) Decido não guardar os talentos que recebi de Deus, mas usar para multiplicar. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus ajudar você a não guardar os talentos que Ele lhe deu: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

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

QUINTA-FEIRA 

1. O que aconteceu com cada servo? Relacione as colunas e marque a sequência correta: 

(A) O que recebeu 5 talentos. (   ) Recebeu mais 1 talento. 

(B) O que recebeu 2 talentos. (   ) Recebeu mais 5 talentos. 

(C) O que recebeu 1 talento.  (   ) Perdeu tudo o que tinha. 

     (   ) Recebeu mais 2 talentos. 

 

2. Nós não trabalhamos para receber a salvação, mas trabalhamos porque recebemos a salvação. O nosso 

Senhor vai voltar e vai acertar as contas conosco da maneira que administramos os talentos que Ele nos 

confiou. Desembaralhe o versículo e leia o que está escrito: 

“POIS AQUELE QUE VEM VIRÁ EM BREVE E NÃO DEMORARÁ E MUITO EM BREVE.” Hb 10.37 
_______________________________________________________________________________. 
Refletindo: 
Nós devemos ser servos fiéis a Deus. Não devemos ser negligentes e nem fazer mal feito o serviço a Deus. 
Lição:  
Devemos ser servos bons e fiéis a Deus. 
Decidindo: 
(   ) Decido ser um servo bom e fiel a Deus. Vou me dedicar e fazer bem feito aquilo que Deus me mandar 
fazer, ou colocar em minha vida para realizar. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus fazer de você um servo bom e fiel: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

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

Servo ________________ e __________! 
Você foi _________ no ___________, eu o 

porei sobre o ____________. Venha e 
participe da ______________ do seu 

_________________. 

Servo ________________ e ___________________! 
Tirem o __________________ dele e entreguem-no 
ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e 

terá em _____________ quantidade. Mas a quem não 
tem, até o que tem lhe será ____________. 

(   ) A, B, A,C  

(   ) A, A, B, C  

(   ) A, A, C, B  

(   ) C, C, A, B 

 

Eu sabia ______________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 



SEXTA-FEIRA 
1. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Escreva nos 
sacos quantos talentos cada servo devolveu ao seu senhor, no total. Se precisar, leia os versículos nos 
quadros abaixo. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Escreva abaixo o que o senhor falou para cada um dos servos, respectivamente: 
- Ao servo que recebeu 5 talentos: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
- Ao servo que recebeu 2 talentos: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
- Ao servo que recebeu 1 talento: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Refletindo: 
Jesus também nos confia talentos. Você tem talentos. O que você tem feito com os talentos que Deus te 
deu? Você tem usado esses talentos para servir a Deus e ajudar as pessoas, ou, você tem enterrado seus 
talentos e ficado com eles só para você? Assim como aquele senhor que se alegrou ao ver que seus servos 
haviam multiplicado seus talentos, Deus também deseja que você use e multiplique os talentos que lhe deu. 
Lição:  
Devemos usar os talentos que Deus nos dá. Não podemos enterrar os nossos talentos, pois isso não agrada 
a Deus. 
Decidindo: 
(   ) Decido esperar a vinda de Jesus preparado(a), e usando os talentos que Ele me entregou! 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus te ajudar a se preparar para a volta dEle: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

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

Mateus 25.20 Mateus 25.22 Mateus 25.24-25 


