
  Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 21/08/2022 

 

JESUS LIBERTA UM ENDEMONINHADO 
Versículos para Memorizar: 

1- Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. (Lucas 
8:39b) 
2- “Não tenha medo; tão-somente creia”. (Marcos 5:36b) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA – Um encontro com um endemoninhado 
 

Entendendo a História 
1. Jesus não se cansava de fazer bem às pessoas. Circule V para verdadeiro ou F para falso nas frases 
abaixo, corrija aquelas que forem falsas nas linhas em branco. Siga o exemplo. Dica: Marcos 5.1-9 

a. Um homem com um espírito santo veio até Jesus. V F 

CORREÇÃO: Um homem com um espírito imundo veio até Jesus. 

b. Esse homem com um espírito imundo vivia em casa com a mãe. V F 

CORREÇÃO: 

c. Ninguém era forte o bastante para dominar o homem que arrebentava as correntes. V F 

CORREÇÃO: 

d. Somente a noite ele andava gritando e cortando-se com pedras. V F 

CORREÇÃO: 

e. Quando viu Jesus de longe, o homem correu e prostrou-se diante dele. V F 

CORREÇÃO: 

f. O espírito imundo disse que seu nome era “Miserável”. V F 

CORREÇÃO: 
 

Tirando a lição 
2. Os demônios reconheceram Jesus e tiveram medo, pois sabiam que Jesus podia fazer o que quisesse 
com eles. Jesus manda e desmanda no mundo espiritual. Agora leia os versículos abaixo e coloque entre os 
parênteses a lição correspondente: 

Refletindo: 
Estamos aprendendo como Jesus é poderoso. Ontem vimos o poder de Jesus sobre a sua criação, hoje 
vemos o poder de Jesus sobre o mundo espiritual. Podemos entender claramente que não precisamos ter 
medo pois Jesus é muito poderoso e Ele nos ama e nos protege. Você confia na proteção de Jesus? 
________________________ 

Lição:  
Podemos contar com a proteção de Jesus sobre a nossa vida, família e tudo mais. O Diabo não pode nos 
tocar. Leia 1 João 5:18.   (   ) Li  

Decidindo: 
(   ) Decido não ter medo do mundo espiritual. Sei que Deus me protege e é poderoso. 
 
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. 

 

a. 1 João 5.18  (   ) Os demônios creem que existe só um Deus e tremem. 

b. Tiago 2.19 (   ) Todo aquele que nasceu de novo, ou seja, aceitou Jesus como Senhor da sua 
vida, não precisa ter medo, porque o inimigo não poderá o atingir. 
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TERÇA-FEIRA  - O mundo espiritual 
 

Entendendo a História 
1. “Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? Legião, respondeu ele; porque muitos demônios haviam entrado 
nele.” (Lc 8.30). Legião significava 6.000 soldados do exército romano! Jesus mandou os demônios 
entrarem nos porcos e toda a manada se jogou no mar. Procure os 6 erros abaixo. 

 

 
 

2. Nesta história vimos um encontro entre Jesus e um homem endemoninhado. Demônios querem prender 
as pessoas pelo medo, mas não têm vez contra Jesus, o Criador e Rei do universo. Também, não têm 
nenhum poder contra quem é filho de Deus. A Bíblia nos ensina muito sobre este assunto, porque Deus quer 
que saibamos a verdade.  
Primeiro, leia o texto abaixo em voz alta. Eu li. (    )  
Depois preencha a cruzadinha com as palavras em negrito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Refletindo: 
Deus deseja que saibamos da verdade sobre o mundo espiritual, é por isso que Ele deixou para nós a Bíblia. 
Muitas pessoas tem medo do mundo espiritual devido a filmes, desenhos, videogames, mas a vontade de Deus 
é que você não tenha medo pois Ele é quem manda no mundo espiritual. Também, ver desenhos, filmes e 
videogames com espíritos, zumbis, demônios não fazem bem aos seus pensamentos. Decida parar de ver 
essas coisas e se encher da Palavra de Deus. 
Lição:  
Não devemos assistir filmes, desenhos, videogames ou qualquer outra coisa que tenha espíritos, demônios, 
zumbis etc. Essas coisas podem entrar no nosso pensamento e encher nosso coração de medo. Deus não 
quer que você sinta esse medo. 
Decidindo: 
(   ) Decido parar de assistir a filmes, desenhos, videogames ou qualquer outra coisa que apareça demônios, 
espíritos, feitiços etc. Ao invés disso, vou encher minha mente com a Palavra de Deus. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje, peça para Deus te ajudar a lembrar 
dessa decisão para o resto da sua vida: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 Demônios existem. 

 Demônios têm que obedecer a Jesus. 

 Demônios não tem poder sobre os filhos de Deus. 

 

 

Os demônios já adoraram a Deus e escolheram 
não adorá-lo mais. Eles se rebelaram (3) contra 
Deus e decidiram ser inimigos (5) do Senhor. 
Eles são feios (2), mas se disfarçam (1) de 
bonitos e interessantes. Eles fazem isso porque 
são mentirosos (4). Eles matam, roubam (6) e 
destroem (7). 

 



QUARTA-FEIRA – O homem curado 
Entendendo a História 
1. A Bíblia fala que depois que 
viram o homem curado, as pessoas 
tiveram reações diferentes ao que 
aconteceu. Leia os versículos 
indicados e depois marque a 
sequência correta:              

(   ) B A C  (   ) A B C  (   ) C A B 
 
 
 
 
 
 

2. Jesus não permitiu que o homem curado o acompanhasse. A missão daquele homem era ser missionário 
nas cidades vizinhas. A Bíblia também nos mostra mais três momentos importantes. Desenrole as respostas 
ao lado e descubra a resposta das perguntas. 
 
a. Por que as pessoas que viram o homem ser curado ficaram com medo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
b. Por que os demônios tinham medo de Jesus? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
c. Por que o homem que foi curado não tinha medo? (Leia João 8.32) 
__________________________________________________________________ 
 
2. Deus proíbe expressamente que seus filhos brinquem com demônios. Isso inclui participar de magia de 
forma ativa ou passiva assistindo a coisas que falam sobre isso. Nosso trabalho não é procurar demônios. 
Nosso trabalho é evangelizar, relatar as coisas maravilhosas que Jesus fez. Marque um X nas coisas que 
não devemos ver ou fazer e circule as que devemos. 
 
  
 
 
 
 
    Assistir filmes de bruxaria        Brincar de chamar espírito     Saber o que Deus diz na Bíblia 
 
 
 
 
 
 
  Levar o evangelho                                  Prestar atenção à história bíblica / Ir à igreja 
 
Refletindo: 
Aprendemos hoje que Deus se importa com a nossa vida. Jesus se importou com a vida do homem depois 
que ele foi curado. Deus mandou ele ir e contar as pessoas o que havia acontecido com ele. Em outras 
palavras, Jesus o mandou evangelizar. E é isso que Ele manda nós fazermos também: evangelizar, falar 
dele para as pessoas. 

Lição:  
Nossa missão como filhos de Deus é falar de Jesus às pessoas. Você tem cumprido essa missão? 
Responda sinceramente:   (   )SIM  (   )NÃO (   )POSSO MELHORAR 

Decidindo: 
(   ) Decido me dedicar à missão que Deus me deu. Quero fazer o meu melhor e falar dele para as pessoas 
que ainda não O conhecem. 

A - Os que cuidavam dos 

porcos fugiram (Lc 8.34). 

C - O homem que Jesus salvou 
não tinha medo, do contrário, 
pediu para Jesus que deixasse ir 
com ele. (Lc 8.38). 

 

B - O povo, quando viu o 
homem vestido e em perfeito 
juízo, ficou com medo e pediu 
para Jesus sair (Lc 8.37).  

 



Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e escreva o nome de alguém para 
quem você vai falar de Deus: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

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 – Uma cura muito esperada (Leia Lucas 8:41-48) 
Entendendo a História 

1. Enquanto caminhavam, apareceu no meio da multidão, uma mulher que fazia doze anos que estava com 
uma doença que perdia sangue sem parar. Já tinha ido a todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro e não 
foi curada.  Aquela mulher provavelmente soube de outros milagres que Jesus havia realizado, e creu nEle. 
Relacione corretamente as colunas que deixam claro qual poder Jesus tem.
a. Poder sobre as composições químicas 
b. Poder sobre o corpo 
c. Poder sobre a distância  

(    ) Cura de um paralítico 
(    ) Transformação de água em vinho 
(    ) Cura do filho do oficial 

 

2. No mesmo momento em que tocou em Jesus, a mulher foi curada da sua doença. E Jesus sentiu que algo 
diferente tinha acontecido. Alguém O havia tocado diferente, porque Ele sentiu que saiu poder dEle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Marque V para as frases verdadeiras ou F para as falsas. Veja o que Deus quer que você aprenda com 
esse milagre. 

(    ) Posso ter um problema muito grande, mas nunca será maior que Jesus, por isso posso ficar tranquilo. 
(    ) Se creio em Jesus, não terei problema nenhum, minha vida será tranquila!  
(    ) Jesus se importa com minha vida e cuida de cada detalhe.   
(    ) Posso confiar em Jesus sempre, pois Ele está ao meu lado, cuidando de mim. 
Refletindo: 
Jesus não estava sem saber o que tinha acontecido. Ele sabia o quanto aquela mulher sofria por não poder 
ficar perto das pessoas, e também sabia que ela havia sido curada quando O tocou. Jesus disse que essa 
mulher foi curada pela fé que tinha nEle. Precisamos crer que Jesus pode nos curar e libertar como fez com 
os personagens dessas histórias. 
Lição:  
Podemos confiar que Jesus conhece nossas dores, pois passou por todas elas também. Podemos nos 
aproximar dEle, e se tivermos fé, seremos curados. 
Decidindo: 
(   ) Decido me aproximar de Deus, sabendo que Ele é soberano e que faz o que quer, e quando deseja. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e escreva o que você quer entregar 
nas mãos soberanas 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 – Jesus ressuscita a filha de Jairo (Leia Lucas 8:41-56) 
 

Entendendo a História 
1. Veio a Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga. Quando viu Jesus, Jairo se 

ajoelhou aos pés dEle e O pediu para que fosse até sua casa, pois sua única filha de 12 anos estava 
doente. Estavam indo, e a história que vimos ontem, aconteceu. Mas quando Jesus ainda estava falando 



com a mulher, alguém da casa de Jairo chegou e lhe disse que sua filha havia morrido. Vendo a situação, 
Jesus disse que ele não deveria ter medo, mas crer, e a menina seria curada. Ordene corretamente os 
quadros a seguir. Pode colorir depois, use sua criatividade. 

 
2. Consulte os versículos, use seu raciocínio e responda as perguntas a seguir fazendo riscos nas respostas 
erradas. Exemplo:                      
  

a. O que aconteceu assim que o homem disse que a filha de Jairo estava morta? Lucas 8:50 
 
 
 

PERGUNTA DESAFIO: O que Jesus fez quando chegou na casa de Jairo? Lucas 8:54 
 
 
 
 

b. O que Jesus disse aos pais da menina depois do milagre? Lucas 8:55-56 
 
 
 

3. As pessoas que estavam na casa de Jairo não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar a menina, por 
isso riram quando Ele disse que ela não estava morta. Porque viam o natural, mas Jesus via o que Ele já ia 
fazer. Relacione as pontinhas das colunas corretamente. Dica: Leia Lucas 8:52-56. 

 
 
  
 
 
 

Refletindo: 
Jesus tem poder sobre tudo, inclusive sobre doenças, como você viu na história de hoje. Deus é o criador de 
todas as coisas que vemos, e cuida das coisas que não vemos também. Por isso, não precisamos ter medo, 
nem confiar completamente no que vemos, pois Ele fala o que ainda fará, e sempre cumpre. Podemos 
depender dEle, e devemos ouvir e crer no que fala. 

Lição:  
Como criação de Deus, devemos ser dependentes dEle, ouvir e crer no que Ele manda. Ele é o nosso 
Criador, e sabe o que é de melhor para nós. 

Decidindo: 
(   ) Decido ser uma criança dependente de Deus. Vou ouvir e confiar em Deus e nas autoridades que Ele 
colocou na minha vida. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e escreva quais áreas você tem na 
sua vida que precisa confiar mais nEle: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. 
 
 

 

Jesus não deu importância Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo; tão-somente creia, e ela será curada". 
 
Lucas 8:50 

Ordenou que lhe dessem de comer, e disse para não contarem a ninguém Para espalharem a notícia 

 

Chorou com as pessoas Entrou, tomou a menina pela mão e disse: "Menina, levante-se" 
 

Lucas 8:54 

Jesus 
 

As pessoas 

Riram quando acharam que algo não era possível. 

Deixaram-se levar pelo que viam. 

Tem poder sobre tudo, incluindo demônios e doenças. 

Posso confiar. Posso passar pelo que for, não preciso ter medo. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/8/50+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/8/54+

