
  

a) Deus mandou que Jonas 
fosse pra qual cidade? 

b) Ele não obedeceu a ordem 
do Senhor e fugiu para onde? 

c) Depois que desceu para 
Jope, ele foi para onde? 

 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 16/05/2021 

 

JONAS 
 

Versículos para memorizar: 
1 – Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. 
(Provérbios 15:3) 
2 – “Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja?" Pergunta o Senhor. "Não sou eu aquele que 
enche os céus e a terra?” Pergunta o Senhor. (Jeremias 23:24) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA-FEIRA: 
1. Jonas era um profeta de Deus. Ele era filho de Amitai, seu nome significa pomba, mensageiro de 
Deus. Um dia, ele recebeu uma ordem do Senhor. Leia Jonas 1:2 e preencha as lacunas com as 
palavras corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade muito má! Muitas pessoas do povo de Jonas já 
tinham sofrido por causa deles. Jonas não queria ir para lá como missionário, mas foi pra lá que Deus 
mandou que ele fosse. Responda as perguntas pintando a resposta correta. Dica: Leia Jonas 1:2-3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3. Jonas não obedeceu ao Senhor. Ele foi para a direção contrária pensando que poderia se 
esconder de Deus. Responda V para Verdadeiro e F para Falso: 

 Ninguém pode fugir da presença de Deus, nem tentando se esconder. 

 O Senhor vê todas as coisas. 

 Jonas não queria pregar para o povo de Nínive porque não sabia o que falar. 
 

Refletindo: 
- Deus vê todas as coisa. Não existe nada oculto aos seus olhos. 
- Tem algum pecado que você tem escondido e acha que ninguém está vendo? Decida confessar e 
pedir perdão a Deus. 

Lição: 
- Não tem como eu esconder meus pecados de Deus, porque Ele sabe até o que eu penso e sinto. 

 

Jope Jope 

Nínive 
Nínive 

Jope 

Társis 

Vá depressa à grande cidade de a) __ __ __ __ __ __ e 
pregue contra ela, porque a sua b) __ __ __ __ __ __ __ 
subiu até a minha c) __ __ __ __ __ __ __ __. 

a) Nínive b) maldade c) presença 



 

pecado 

Decisões práticas: 
(    ) Decido orar e confessar meus pecados a Deus. 
(    ) Decido não esconder nada de Deus. Assim que eu errar, quero me arrepender, confessar e 
pedir perdão. Sei que Deus vê tudo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua oração falando para Deus suas decisões. Não deixe para depois, faça agora. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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: 
1. Jonas entrou num navio com destino à cidade de Társis. No meio do mar Mediterrâneo, Deus 
soprou um vento muito forte e o navio ficou a ponto de quebrar. Todos ficaram apavorados! Eles 
clamavam aos seus deuses e começaram a jogar coisas para fora do barco. Encontre os 5 erros na 
cena. 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
2. O comandante do navio acordou Jonas. Os marinheiros resolveram tirar sortes para saber quem 
era o culpado de tudo aquilo estar acontecendo. A sorte caiu sobre Jonas e os marinheiros 
perguntaram o que deveriam fazer. Pinte o balão que diz o que Jonas falou. Dica: leia Jonas 1:12. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Os marinheiros tentaram não jogar Jonas no mar, mas não tinha outra solução. Jonas tinha 
pecado e as pessoas que estavam naquele navio estavam sofrendo as consequências também. 
Coloque os barcos na ordem certa. Descubra a lição que podemos aprender com essa história. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguém me empresta uma boia? 

Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. 

Enquanto as pessoas estavam desesperadas e clamando, o 
que Jonas estava fazendo? Pinte a resposta certa. 

Eu não sei o que está acontecendo! 

afeta redor pessoas  

Errado 

1 2 3 4 

Certo 



 
 

Resposta: Meu _______________ ______________ as _____________ ao meu ____________. 
   

Lições: 
- Você pode pensar que o seu pecado só vai afetas você, mas isso é um engano. O seu pecado 
sempre vai acabar afetando alguém e principalmente entristecendo a Deus. 
- O pecado prejudica a mim e as pessoas ao meu redor. Assim como os marinheiros no barco junto 
a Jonas. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido tirar um momento hoje após meu Momento com Deus para fazer uma oração e 
agradecer a Deus pela chance que ele me dá de confessar meus pecados. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração fazendo um compromisso com Deus de honestidade, de sempre se 
esforçar para manter sua vida pura, sem pecado. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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: 
1. Os marinheiros jogaram Jonas no mar e na mesma hora tudo ficou calmo. Quando Jonas estava 
dentro do mar, Deus enviou um grande animal marinho que engoliu Jonas. Ele ficou dentro desse 
animal por três dias e três noites. Leia Jonas 2:1 e desenhe a cena de Jonas orando dentro do 
grande animal.  

 
2. Jonas entendeu que estava sofrendo as consequências do seu pecado. Ele desceu até o fundo 
do poço. O pecado nos leva cada vez mais para o fundo. Se Jonas tivesse obedecido de primeira, 
não passaria por esses problemas. Desenrole o visual e descubra um presente! Depois complete 
as lacunas. 

 

 

 

 

 

 

V__C__  N__ __  PR__C__S__  

CH__G__R   __ __ 

F__ND__   D__   P__Ç__ 

P__R__   S__ 

__RR__P__ND__R. 



 

 

3. O Senhor sempre nos dá uma nova chance. Nem tudo estava acabado para Jonas. Deus deu 
ordens ao animal e ele vomitou Jonas em terra firme, distante de Nínive. Deus deu a ordem pela 
segunda vez. Marque a resposta correta com um X. 

 

 

 

 

 

Refletindo: 
1) Qual parte da obediência que Jonas não fez?  

(   )Obedecer sem reclamar (   )Obedecer imediatamente  (   )Obedecer completamente 
- Se você marcou que ele não obedecer imediatamente, acertou! Quando Deus manda, precisamos 
obedecer na hora, sem deixar para depois ou tentar achar uma maneira melhor. 

2) Marque Sim ou Não, para as perguntas. Você obedece imediatamente quando: 
a) Seus pais mandam você arrumar seu quarto? _________ 
b) Seus professores pedem silêncio na sala de aula? ________ 
c) Seus pais mandam você ir dormir? ______ 
d) Seus pais mandam você fazer sua tarefa da escola e seu Momento com Deus? ________ 

Lições: 
- Quanto mais você demorar para obedecer, pior vai ser. 
- Deus odeia a desobediência, mas ama quem obedece. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido me esforçar para obedecer imediatamente meus pais, professores e responsáveis. 
Não quero ficar demorando para fazer o certo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua oração de hoje falando para Deus que você vai obedecer imediatamente, e não vai 
ficar arranjando desculpas para fazer depois o que você pode fazer agora. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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: 
1. Nínive era uma cidade bem grande. Eram necessários três dias para percorrer toda a cidade. 
Jonas fez tudo em um dia. O que ele pregava para os ninivitas? Faça um tracejado no balão 
errado. Dica: leia Jonas 3:4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracejado: 

Eu sobrevivi durante 3 
dias dentro da barriga 
de um grande animal 

marinho! 

Daqui a 40 dias a 
cidade de Nínive 
será destruída! 

(   ) Deus novamente mandou Jonas ir pregar na 

cidade de Nínive. 

 

(   ) Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi 

pregar em Nínive. 

 

(   ) É sempre melhor obedecer na primeira vez. 



 

 
 2. O que aconteceu depois de Jonas ter pregado aos ninivitas? Pinte a bolinha com a resposta 
correta. Dica: se precisar, leia Jonas 3:5,10 e Ezequiel 33:11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Deus deu uma nova chance para os ninivitas assim como deu para Jonas. Deus não tem prazer 
na morte do ímpio. Deus estava feliz com o arrependimento dos ninivitas, mas Jonas estava 
furioso! O que Jonas ainda não tinha entendido? Leia de trás para frente e depois marque a 
alternativa correta com um X.  

 
 
 
 

 A graça e a misericórdia de Deus estão ao alcance de algumas pessoas. 

 A graça e a misericórdia de Deus são apenas para os ninivitas. 

 A graça e a misericórdia de Deus estão ao alcance de todas as pessoas. 

 
Refletindo: 
- Você sempre vai ter a opção de escolha: obedecer ou desobedecer a Deus. O melhor é obedecer 
porque a obediência traz bênçãos. 

Lições: 
- A melhor escolha é sempre obedecer. 
- Deus odeia a desobediência, mas ama quem obedece. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido me esforçar para sempre escolher a obediência, mesmo que seja a decisão mais 
difícil. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua oração de hoje falando para Deus que você decide ser uma criança que obedece 
sempre e sem duvidar: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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: 
1. Jonas estava tão furioso que até desejou morrer. 
Ele saiu e sentou-se a leste da cidade de Nínive para 
ver o que aconteceria. Deus logo ensinaria outra 
lição para Jonas. Pinte os pontinhos e descubra o 
que Deus fez crescer. 

 
 

  

 
 

Deus cuidou de Jonas e fez crescer a planta 

para lhe dar sombra. 

Jonas ficou muito feliz! 

Todos os ninivitas creram em Deus e se arrependeram. 
 

Os ninivitas abandonaram seus maus caminhos e Deus os perdoou. 
 

Deus não deseja destruir ninguém, ele quer que o homem se 
arrependa do pecado.  



 
 

2. Na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta destruir a planta. Pela manhã, o Senhor 
mandou um vento quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. Ele quase desmaiou! Ligue a frase do 
diálogo entre Deus e Jonas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Deus criou todas as pessoas. A sua vontade é que todos sejam salvos e conheçam o grande 
amor do Senhor. Depois de todo esse trajeto na vida de Jonas, siga as setas e escreva a lição 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 

Fixando: Ligue a palavra ao seu significado. 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Precisamos orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Você tem orado pelos seus 
parentes, amigos, professores que ainda não conhecem a Deus? 

Lições: 
- Mesmo que alguém seja difícil, ou você não goste muito, você precisa orar por essa pessoa. 
Precisamos amar as pessoas porque Deus nos ama. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido ama a pessoa: ________________________ mesmo que ele(a) seja difícil. Sei que 
Deus tem um plano para a vida dele(a). 
(    ) Decido mostrar Jesus com as minhas atitudes. 

Compartilhando com Deus: 
  Escreva suas decisões abaixo em forma de oração pedindo para Deus te ajudar a cumprir todas: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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. 
 

Lição:______________________________________________________________________________ 

A vontade 

de Deus 

é que todos 

sejam salvos. 

Graça 

Misericórdia Receber um presente que eu não merecia. 

Não receber a punição que eu merecia. 

Jonas disse: 

 

Você se alegrou tanto com essa planta, 
embora não tenha feito nada para ela 
crescer. Não deveria eu me importar 
com as pessoas de Nínive? 
 

Para mim seria melhor morrer do que 
viver. 

Deus disse: 

 


