
 

  Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________ DATA: 26/06/2022 

A TENTAÇÃO DE JESUS  

E A ESCOLHA DOS DISCÍPULOS 
Versículos para Decorar: 

1 – Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. (Tiago 4:7)  

2 – Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela 
penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções 
do coração. (Hebreus 4:12) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 

1. Jesus foi ao deserto para jejuar e orar, por alguns dias e para ser tentado. Responda as 
questões abaixo: 

a) O que é jejuar? 

 
 
 
Jejum é o ato de ______ 
____________ por algum tempo. 
 

b) Porque Jesus jejuou? 
 
(    ) Para demonstrar que a 
comida não é mais 
importante do que Deus. 
(    ) Para demonstrar que a 
comida só serve para 
engordar. 
(    ) Para demonstrar que 
falar não é mais importante 
do que Deus. 
 

c) Por quantos dias Jesus 
ficou no deserto sendo 
tentado? Pinte a resposta 
certa. 
 
 
 

 

2. Mas o que é tentação? Tentação é um teste para descobrir se você vai fazer o certo ou o 
errado. Você vence a tentação quando você faz o certo. Observe as cenas abaixo. Escreva um 
grande SIM sobre a figura que mostra pessoas vencendo a tentação de serem preguiçosos. 
Escreva um grande NÃO naquela que mostra os que foram derrotados pela tentação. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
3. Jesus foi levado para ser tentado logo após que se batizou. Ligue os pontos, seguindo a 
numeração, e descubra quem é o tentador. 
 

NÃO COMER NÃO FALAR 



Refletindo: 
O Diabo é o pai da mentira! Isso significa que quando você conta uma mentira, você está se 
parecendo mais com Deus ou com o diabo?   (   ) Deus         Diabo (   )  
- Você quer se parecer mais com Deus? Então você precisa tirar a mentira da sua vida e contar a 
verdade. Deus se agrada de quem fala a verdade, mas odeia a mentira. Leia Provérbios 12:22  (   )Li 

Lições:  
- Devemos abandonar a mentira e falar a verdade, mesmo que tenha consequências.  
- Deus odeia a mentira. 

Decidindo: 
(   ) Decido falar a verdade. E se um dia eu cair na tentação e mentir, vou orar pedindo perdão e 
voltar e falar a verdade para quem eu menti. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua decisão de hoje e peça para Deus fazer de você uma criança que fala a 
verdade: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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. A primeira tentação de Jesus foi com comida. O Diabo sabia que Jesus estava com fome 
porque estava em jejum. Abaixo está o diálogo entre Jesus e o Diabo. Desenhe nos espaços os 
desenhos que completam as frases. Dica: leia os versículos indicados. 
 
Satanás: “Se és o Filho de Deus, manda que essas                       se transformem em                     
” 
(Mateus 4:3) 
 
 

Jesus: “Está escrito: nem só de                       viverá o homem, mas de toda                         que 
 
 procede da boca de Deus” (Mateus 4:4) 

 
 
 
 
 
 

Jesus escolheu passar fome ao invés de desobedecer. 
 

2. O Diabo não fala a verdade, a língua dele é a mentira. Na segunda tentação, o Diabo levou 
Jesus ao lugar mais alto do templo. Leia os versículos e pinte a resposta correta. 
 

a) O Diabo disse para Jesus: “Se és o Filho de Deus...” (Mateus 4:6) 

 

 

b) O que o Diabo disse que ia acontecer de acordo com as escrituras? (Mateus 4:6) 

 

 

c) Jesus respondeu ao Diabo: “Também está escrito...” (Mateus 4:7) 

 

 

Coma pão! Joga-te daqui para baixo! Prostre-se e me adore! 

Jesus ia se esborrachar no chão. Anjos iriam segurá-lo. As pedras iriam virar pão. 

Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Dessa vez não. Vamos ver. 



3. Essa tentação mostra que Jesus foi totalmente humano, pois ele 
também sentia fome.  Ele nos mostrou como podemos vencer a 
tentação. Para descobrir como Jesus venceu a tentação pinte os 
quadros escritos com não e com as palavras restantes complete a 
frase abaixo: Dica leia Lucas 4:4. 
  
 
 
 
 

Refletindo: 
- Jesus venceu todas as situações com a força da... PALAVRA DE DEUS! Por isso, você deve se 
esforçar para decorar os versículos que tem no Momento com Deus, para quando vier as tentações, 
você vencê-las através da Palavra de Deus.. 
 
Lições:  
- Decorar os versículos exige dedicação. Se você não sabe como decorar versículos, segue 
abaixo algumas dicas que você pode fazer: 

 Você pode ler várias vezes até conseguir falar sem ler; 

 Repetir por partes até decorar; 

 Escrever várias vezes até decorar e conseguir escrever sem olhar; 
- Se esforce! Treine sua memória! Desenvolva esse hábito de decorar!  
- Todos os dias fale pelo menos 5x cada versículo, assim no final da semana, você terá falado 
eles, pelo menos, 30 vezes! 
 
Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar e decorar os versículos que tem no Momento com Deus. Quero estar pronto a 
vencer as tentações quando elas aparecerem. 
(   ) Decido praticar uma das dicas acima para decorar os versículos. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua decisão de hoje e peça para Deus te ajudar a ter o hábito de decorar a Sua 
Palavra: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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 Diabo tentou Jesus mais uma vez. Enumere corretamente os quadrinhos abaixo que 
mostram como aconteceu a terceira tentação. Dica: Mateus 4:8-11. 

 
 

2. O que podemos fazer para nos prepararmos para enfrentar e vencer tentações? Substitua os 
números pelas letras e descubra. 

__________ respondeu com as ___________________ porque ele sabe 
que o _____________________ não suporta a _____________________ 



 
 

3. Jesus não foi como Adão que foi tentado e pecou. Jesus passou por todo tipo de tentação, mas 
não pecou. Leia o texto e preencha a cruzadinha com as palavras destacadas. Dica: Siga a 
ordem das frases para ficar mais fácil. 

 

 O Diabo ofereceu no tempo ERRADO o que 
Jesus um dia teria. 

 Você nunca passou por uma TENTAÇÃO 
que Jesus nunca tenha passado. 

 Jesus repetiu três vezes que ia OBEDECER 
a Deus. 

 Jesus não usou ATALHOS para cumprir a 
sua missão. 
 

4. Deus nos deixou a Bíblia como arma contra a tentação e contra o pecado. Na Bíblia 
encontramos versículos sobre tudo, e como vencer pecados e tentações. Quer ver? Leia os 
versículos abaixo e escreva o que se pede em cada um: 

a) Efésios 4:25 me ensina que não devo: _____________________________ 

b) Êxodo 20:15 me ensina que não devo: _____________________________ 

c) João 14:15 me ensina que devo: _________________________________ 

d) Josué 1:8 me ensina que devo:   _________________________________ 

 
 
 
Lições:  
- O livro mais importante para a nossa vida é a Bíblia, pois nela encontramos a maneira correta 
de viver e agradar a Deus.  
- Quando obedecemos e fazemos a vontade de Deus, somos abençoados. 

Decidindo: 
(   ) Decido me dedicar no Momento com Deus, lendo os versículos da Bíblia e aprendendo mais e mais 
sobre o que Deus quer me ensinar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua decisão de hoje e peça para Deus para você ser uma criança que sabe 
valorizar a Bíblia e os seus ensinamentos: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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. Leia o texto e encaixe na cruzadinha. Com a palavra que formar escreva o nome do lago 

onde Jesus estava:  

 E R R A        

             

T       A Ç         

             

             

    O     D   C   R 

             

Esses são só alguns exemplos. A Bíblia é completa e nos ensina como viver de maneira correta 
para agradar a Deus. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A partir dali, os discípulos andaram ao lado de Jesus. Discípulo é aquele que recebe instrução 
e ensinamento. Qual deve ser a postura de um discípulo de Cristo? Descubra desembaralhando 
as palavras abaixo para preencher o versículo.  
 

A - SA - PRES - REI SI - REI – TA - HE O – CER – DE – BE 

EU me ____________________  e não _____________________ em _____________________ 
aos teus MANDAMENTOS. Salmos 119:60 
 

Refletindo: 
Simão e André tinham passado a noite inteirinha pescando e sem pegar nenhum peixe. Mas quando Jesus 
mandou eles jogarem as redes, eles obedeceram imediatamente. Poderiam ter reclamado e falado “Poxa 
Senhor, nós já passamos a noite toda tentando...” ou deixado para depois, falando “Senhor, nós não 
conseguimos, vamos tentar mais tarde.” Mas não! Eles obedeceram na hora! 
Lição: 
Deus quer que você obedeça imediatamente quando recebe uma ordem. Isso significa que você vai parar 
o que está fazendo e obedecer. Igual Simão e André fizeram. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido obedecer imediatamente quando meus pais falam para eu fazer a tarefa da escola e de casa. 
(   ) Decido obedecer imediatamente quando meus professores mandam fazer silêncio na aula. 
(   ) Decido obedecer imediatamente quando meus professores da Nova Kids me dão alguma ordem. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as suas decisões de hoje e peça ajuda de Deus para saber obedecer imediatamente: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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. Pedro não entendeu porque Jesus mandou que jogassem novamente a rede ao mar, mas 
obedeceu. Quando puxaram a rede viram que estava cheia de peixes e Pedro disse “Afasta-te de 
mim, Senhor, pois sou pecador”. Pedro reconheceu que Jesus era Deus! Complete os espaços 
com as opções corretas. Dica: Mateus 4:18-22 
 

a) Jesus convidou Pedro para ser seu_______________________ (DISCÍPULO / COMPADRE) e 

para ser pescador de __________________ (BALEIAS / HOMENS). 

b) Pedro estava com seu irmão _____________ (LEANDRO / ANDRÉ) e com os filhos de 

Zebedeu que se chamavam _____________________________ (CARLOS E LUCIANO / JOÃO 

E TIAGO). 

c) Pedro, André, Tiago e João deixaram ___________________ (TUDO / NADA) para seguir 

Jesus. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Jesus saiu do deserto com uma missão: de 

escolher discípulos(5). Ele escolheu 

homens nos lugares(1) onde estavam 

trabalhando. Jesus(2) estava perto do lago 

de _____________________. Um pescador 

chamado Pedro(7) tinha pescado a noite 

toda, sem resultado. Ele também(8) era 

conhecido como Simão. Jesus disse a 

Pedro para lançar(3) a rede a águas 

profundas. Pedro obedeceu imediatamente.  

Eles pegaram tantos peixes(4) que as 

redes começaram a rasgar-se(6).  

 



2. Faça o que se pede: 
a) Os discípulos de Jesus têm quatro características principais. Resolva as contas e marque as 
opções corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Jesus não escolheu o mais bonito, o mais rico ou o mais religioso. Ele chamou pessoas 
simples que queriam segui-lo. Pinte a cena que mostra qual era a profissão de Pedro, Tiago, João 
e André. 

                                       
 

3. Jesus escolheu doze discípulos. Complete com as letras que faltam no nome de cada 
discípulo. Dica: Mateus 10:2-4 

 

Refletindo: 
Você também deve ser um discípulo de Jesus: seguindo o que Ele manda, imitando a Sua conduta, 
obedecendo e convidando pessoas para seguirem a Jesus (evangelizando). 

Lição: 
Todos podemos ser discípulos de Jesus. Mas isso envolve dedicação. Você quer ser um discípulo de 
Jesus? (  )Sim 

Decidindo: 
(   ) Decido  ser um discípulo de Jesus: seguindo, imitando e obedecendo ao que Ele manda.  
(   ) Decido  ser um discípulo de Jesus falando de Jesus para as pessoas. Vou convidar para a peça a Noviça 
Rebelde os meus amigos(as): ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as suas decisões de hoje e peça ajuda de Deus para ser um verdadeiro discípulo 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. 

● (2 + 4) _______________ o (3 + 8) __________________; 

● (10 – 7) ______________ o (9 + 2) __________________; 

● ( 5 + 4) __________________o (7 + 4) ______________ imediatamente, mesmo quando não 

entendem; 

● (10 – 3) ________________ outras pessoas para seguir o (10 + 1) _________________. 

11 = Mestre 6 = Seguem 3 = Imitam 9 = Obedecem 7 = Convidam 


