
O SERVO IMPIEDOSO 

CERTA ERRADA 

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME: DATA: 06/11/2022 

Versículos para Memorizar: 

1– Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso". (Lucas 6:36) 

2 – Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a 
glória de Deus. (1 Coríntios 10:31) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA - FEIRA 
1. Um dia, Pedro perguntou para Jesus: “Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão 
quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?” O que Jesus respondeu para Pedro? Complete 
os quadros com os números que faltam. Se precisar leia Mateus 18:22. 

 

2. Para os discípulos entenderem, Jesus contou uma parábola: “O Reino dos céus é como um rei 
que queria acertar as contas com seus servos. Um deles devia dez mil talentos, mas não tinha 
como pagar. Por isso, se humilhou diante do rei. O rei teve misericórdia dele e perdoou sua 
dívida.” Encontre cinco erros na figura abaixo. 

 

3. Quando aquele servo saiu, encontrou um conservo que 
devia só cem denários. Ele agarrou o seu conservo e 
começou a sufocá-lo. Leia Mateus 18:28 e complete o que 
o servo falou. 

 
 

 

  o que me deve! 
 

 

Aquele servo não agiu com misericórdia como o rei tinha feito com ele. 
O que será que vai acontecer com ele? Vamos descobrir amanhã! 

Refletindo: 
Jesus estava ensinando sobre misericórdia. Devemos nos esforçar para sermos misericordiosos 
com as outras pessoas também. 



- Tem alguém que te ofendeu? Perdoe. 
- Existe alguém que você conheça que está precisando de ajuda e você pode ajudar? Ajude. Se 
você não pode ajudar quem precisa, ore por ela! 

Lição: 
Devemos ser misericordiosos. Peça para Deus te dar um coração misericordioso. Que sente a dor 
das pessoas e quer ajudar. Peça para não ignorar o sofrimento das pessoas. 
Decidindo: 
( ) Decido ter atitudes de misericórdia. Quando eu ver alguém precisando de ajuda, vou ajudar. 
( ) Decido orar e pedir a Deus que ele me dê um coração misericordioso. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus suas decisões: 

 

 

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

TERÇA-FEIRA: 

 

2. Todos nós nascemos pecadores, por isso a nossa dívida é muito grande. Jesus pagou essa 
dívida por nós e para isso ele precisou morrer na cruz. Complete a frase com as letras que faltam 
e descubra o que é perdão. 

 

A E I O U 

1 2 3 4 5 
 

É 
mal com mal. É 

 

 
É no Senhor. 

não 
não se. 

 

3. Deus quer que você perdoe as pessoas. Em Colossenses 3:13 ele nos diz: “Perdoem como o 
Senhor lhes perdoou.” Coloque as iniciais de cada figura nos quadrinhos e descubra porque você 
deve perdoar as pessoas. 

Posso perdoar porque Deus já me muito. 
Refletindo: 
Quando perdoamos alguém, estamos liberando aquela pessoa de toda e qualquer dívida que ela 
tenha conosco, assim como Jesus fez com a gente. 

Lição: 
Devemos ser perdoadores. Quando alguém te ferir, ofender ou te deixar triste, perdoe essa 
pessoa e entregue para Deus. Quando você errar com alguém, peça perdão também. 
Decidindo: 
( ) Decido pedir perdão para a pessoa: . 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus para você ter um coração que sabe perdoar e pedir 
perdão: 

 

 

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

1. Quando o rei soube que o servo que ele havia perdoado não 
tinha perdoado seu conservo, mandou chamá-lo e depois o 
entregou aos torturadores, pois ele não perdoou. Preencha a 
palavra certa e complete a fala do rei. 

Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você 

não deveria ter tido do seu conservo como eu 

tive de você? Mateus 18:33 
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O Reino dos Céus é como um rei que decidiu  (CER – A –TAR) as contas com os seus 

servos.  (XE – RAM – TROU) um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. 

Como não tinha condições de  (GAR – PA), o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus 

filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e 

lhe (IM – ROU – PLO): ‘Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo’. O rei 

movido por compaixão disse: “Sua dívida está   (CE – LA – CAN – DA), pode ir!” 

QUARTA-FEIRA 
1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu 
irmão quando ele pecar contra mim? Sete vezes?” 

a) Complete a resposta de Jesus. Dica Mateus 

18:22 

“Eu lhe digo: não até                       , mas 

até               vezes ..................... ” 

 

b) Circule a palavra que completa 
corretamente a lição na próxima página: 
Na verdade Jesus não está preocupado com 

números / perdão. Jesus está preocupado 

com sua tabuada / seu coração. 

c) Resolva a matemática e descubra o 
número de vezes que é sugerido 
para perdoar o seu irmão. 

d) Reescreva a frase de trás para frente: 

perdoar sempre devemos que ensinando 
estava Jesus. 

3. Para os discípulos entenderem melhor, Jesus contou uma parábola. Desembaralhe as palavras 
entre parênteses para completar as frases: 

 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Quando perdoamos alguém, estamos liberando aquela pessoa de toda e qualquer dívida que ela 
tenha conosco, assim como Jesus fez com a gente. 
Lição: 
Devemos ser perdoadores. Quando alguém te ferir, ofender ou te deixar triste, perdoe essa 
pessoa e entregue para Deus. Quando você errar com alguém, peça perdão também. 
Decidindo: 
( ) Decido pedir perdão para a pessoa: . 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus para você ter um coração que sabe perdoar e pedir 
perdão: 

 

 

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

QUINTA-FEIRA 
1. Quando aquele servo foi perdoado saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 
apenas 100 denários. Leia a história e complete as cenas que não foram preenchidas. Se precisar 
leia Mateus 18:28-34. 

 

Pague-me o 
que me deve! 

 

Tenha paciência 
e eu lhe 
pagarei. 

Mas o servo 
não perdoou 
seu conservo e 
mandou 
prendê-lo. 

  

 

 

  
 

 

 



2. Aqu 
fosse 
Leia o 
a) Mate 

 

ele servo tinha uma dívida de 10 mil talentos, já o conservo devia apenas 100 denários. Se 
hoje, os 10 mil talentos seriam como 1 milhão de reais e 100 denários apenas 100 reais. 
versículo e circule a atitude correta para agradar ao Senhor Jesus. 
us 6.12 Deus me perdoa assim como perdoo as pessoas. 

Devo ficar chateado e não perdoar ninguém. 
b) Colossenses 3.13b      Não preciso suportar ou perdoar ninguém. 

Devo perdoar como o Senhor me perdoou. 

3. A nossa dívida era muito alta, assim como a daquele servo, pois éramos pecadores e o salário 
do pecado é a morte. Mas Jesus pagou a nossa dívida. Já recebemos muito perdão! Preencha o 
versículo que nos diz como isso aconteceu: 

 
Perdão é não retribuir mal com mal; não procurar me vingar; deixar minha situação nas 

mãos do Senhor, o Justo Juiz, ele vai me defender. 
Refletindo: 
Jesus estava ensinando sobre misericórdia. Devemos nos esforçar para sermos misericordiosos 
com as outras pessoas também. 
- Tem alguém que te ofendeu? Perdoe. 
- Existe alguém que você conheça que está precisando de ajuda e você pode ajudar? Ajude. Se 
você não pode ajudar quem precisa, ore por ela! 

Lição: 
Devemos ser misericordiosos. Peça para Deus te dar um coração misericordioso. Que sente a dor 
das pessoas e quer ajudar. Peça para não ignorar o sofrimento das pessoas. 
Decidindo: 
( ) Decido ter atitudes de misericórdia. Quando eu ver alguém precisando de ajuda, vou ajudar. 
( ) Decido orar e pedir a Deus que ele me dê um coração misericordioso. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus suas decisões: 

 

 

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

SEXTA-FEIRA 
1. Relembrando tudo que vimos essa semana, por que devemos demonstrar um coração 
misericordioso? Pinte a opção correta: 

  
2. E por que devemos perdoar? Assinale a alternativa correta: 
a) Porque Deus me perdoa como perdoo outras pessoas 
b) Porque Deus só vai me perdoar se eu perdoar também 
3. Leia as frases a seguir e marque M para Misericórdia e P para Perdão. 
( ) Cancelar uma dívida 
( ) Ajudar uma pessoa necessitada 
Refletindo: 
Além de cancelar nossa dívida, Deus nos ajuda a sermos pessoas que o agradam. Que Deus 
maravilhoso temos! 
Lição: 
Deus deseja que entendamos as Suas Verdades e as coloquemos em prática. 
Decidindo: 
( ) Decido me esforçar para aprender qual a vontade de Deus para a minha vida. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão e pedindo para sempre ser uma 
pessoa que faz a vontade dele: 

 

 

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

Porque queremos agradar pessoas Porque Deus se agrada disso 

Porque tanto amou o mundo que deu seu  Unigênito, para que todo o que 

nele crer não pereça, mas tenha a      . João 3:16 


