
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 05/03/2023 

ANANIAS E SAFIRA 
Versículos para Memorizar: 

1 – Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário; o mentiroso não permanecerá na minha 
presença. (Salmos 101:7) 
2 – O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. 
(Provérbios 12:22) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA  
1. A igreja primitiva era muito unida e generosa. Todos os cristãos repartiam o que tinham uns 
com os outros. Eles estavam totalmente dispostos a obedecer aos ensinamentos de Jesus. Leia 
as perguntas e pinte a resposta correta de verde e a errada de vermelho. 
 

a. Qual era o motivo dos cristãos repartirem seus bens? (Atos 4:32) 
 
 
b. O que eles compartilhavam? (Atos 4:32) 
 
 
c. Havia pessoas necessitadas entre eles? (Atos 4:34-35) 
 
 
2. O que é generosidade? Desembaralhe as palavras e complete as lacunas. Depois, responda 
abaixo. 
 
 
 
 
Conte uma situação que você teve a oportunidade de ser generoso (a): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Refletindo: 
Essa igreja deveria ser muito boa para se fazer parte, não é mesmo? Certamente conviver com 
pessoas generosas deve ser muito bom. Generosidade é dar sem esperar nada em troca. Todos 
podemos desenvolver um coração generoso, pois Deus deseja que não sejamos escravos de 
nada, inclusive de bens que Ele nos deu. 
Lição:  
Generosidade não é somente para as pessoas que tem muito. Posso ser generoso com o que 
tenho, sendo desprendido de coisas e assim agradar ao coração de Deus. 
Decidindo: 
(   ) Decido que vou aprender a generosidade e pratica-la em minha vida. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

TERÇA-FEIRA 
1.A Bíblia fala de um homem muito generoso. Complete o versículo sublinhando a palavra correta. 
“José, um levita de (Chifre / Chipre) a quem os apóstolos deram o nome de (Barsabás / 

Barnabé), que significa (“encorajador” / “doador”), vendeu (uma casa / um campo) que 

possuía, trouxe o (dinheiro / parte do dinheiro) e o colocou aos pés dos apóstolos.” Atos 4:36-37 

Eles já estavam enjoados das coisas que tinham. Eles tinham uma só mente e um só coração. 
 

Tudo o que tinham. O que sobrava das suas casas. 

Sim, porque alguns tinham mais que outros. Não, porque era dividido equilibradamente. 

Generosidade é dar _____________________(LUN-VO-RIA-TA-TE-MEN) com _______________ 

(LE-GRIA-A), sem __________________ (TEN-IN-ÇÃO) de receber algo em troca. 

 

 



2. Um casal queria mostrar generosidade para os homens verem. De acordo com o relato da 
história de Ananias e Safira, complete as frases. Depois pinte. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Refletindo: 
Ananias morreu por mentir ao Senhor. Isso nos mostra como Deus age em relação a uma vida de 
aparências. Aquele homem quis demonstrar um coração generoso, mas não estava se 
esforçando para isso. Só queria reconhecimento. Por isso Deus se irou com ele. 
Lição:  
Não devemos viver de aparências. Precisamos ser verdadeiros. 
Decidindo: 
(   ) Decido ser verdadeiro, mesmo quando a tentação de querer parecer melhor que alguém vier. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva aqui uma oração compartilhando com Deus o que você aprendeu hoje, e sua decisão:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

QUARTA-FEIRA 
1. Cerca de três horas mais tarde, sem saber de nada do que havia acontecido, Safira chega. 
Enumere de 1 a 3 os quadros abaixo de acordo com a história. Dica: Leia Atos 5:7-11. 

 
2. Não foi Pedro quem os matou e os julgou. Foi Deus quem os julgou e morreram porque 
mentiram para Deus. Siga as coordenadas abaixo para descobrir a língua que Deus odeia e quem 
é o pai dessa língua. 
 

 
 
Língua que Deus odeia: ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
                                                    G2       B4      D3       D1       F4      E3      A1 
 
 
Pai dessa língua: ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
                                      D2      A1      D1       A1       D3      A1      D2 
 
 

A A U F W 

B X B Q E 

C C J Â P 

D T S N É 

E H I R K 

F Y G L I 

G Z M D O 

 1 2 3 4 

Entregaremos uma _______ da 
venda do campo. Ninguém vai 
desconfiar. (Atos 5:1-2) 

Ananias, como 
você permitiu que 
Satanás 
enchesse seu 
coração, ao ponto 
de ________ ao 
Espírito Santo? 
(Atos 5:3-4) 
 

Ouvindo isso, 
Ananias caiu 

morto. 



Refletindo: 
Pedro aprendeu que não precisava defender Deus das pessoas. Ananias e Safira mentiram sobre 
o valor da propriedade, e apesar de Pedro saber que era mentira, não fez nada contra eles. 
Deixou que o próprio Deus tomasse as providencias que achasse necessárias. Pedro deixou que 
Deus julgasse as pessoas que pecaram contra Ele. 
Lição:  
Devemos confiar que Deus fará justiça contra o pecado de outras pessoas. Pessoas pecam, mas 
não é nosso papel julgar. Deixe para Deus fazer isso, pois somente Ele é justo. 
Decidindo: 
(   ) Decido entregar a Deus todo julgamento que eu já tenha feito contra alguém, e deixar que Ele 
faça justiça sempre que pensar que alguém está errado. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança que entrega a Ele 
suas decisões: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

QUINTA-FEIRA 
1. Leia o texto e descubra o que aconteceu. Depois preencha a cruzadinha com as palavras 
destacadas. Dica: Siga a ordem das frases para ficar mais fácil. 
 

 Mais uma vez houve um grande temor em toda 
a IGREJA. 

 Todos que ouviram esse ACONTECIMENTO.  

 Eles perceberam como Deus leva a sério o 
PECADO. 

 Deus entendia que a união da igreja era muito 
importante e que a MENTIRA atrapalha isso. 

 
 
 
 
 
2. Ananias e Safira cometeram um pecado horrível aos olhos de Deus. Não podemos mentir, pois 
a mentira dura apenas um instante. Descubra o versículo de Provérbios 12:19 e escreva-o: 
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Refletindo: 
A mentira certamente atrapalha nosso relacionamento com as pessoas. Mas pense o quanto 
Deus fica triste quando escolhemos seguir esse caminho? Precisamos nos arrepender e pedir 
perdão a Ele, sempre que pecamos, se quisermos agrada-lo. 
Lição:  
Devo eliminar a mentira da minha vida, se quero ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, 
e agradar a Deus. 
Decidindo: 
(   ) Decido orar pedindo para Deus me ajudar a O agradar em tudo. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva aqui uma oração, compartilhando com Deus suas decisões: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 
SEXTA-FEIRA 
1. Quando mentimos nos tornamos mais parecidos com o Diabo. Deus detesta a mentira. As 
contas abaixo se referem a posição das letras do alfabeto.  Faça as contas e descubra outro 
motivo por Deus não suportar a mentira. Siga o exemplo. Para facilitar preencha primeiro a tabela 
com as letras do alfabeto. 
 
TABELA: 
 
 

      
 
 
 

 5    4 25 10   15   28  15   5 19  28 5  5   5 

-1  +1 -4 +9  -10  -27  +7 +0 -1 -24 -4 -1 +0 

= = 5 = =  =  =  = = = = = = = 

   E               
 

2. As mentiras possuem consequências graves e sempre que mentimos estamos sob a 
condenação de Deus. Veja as palavras do quadro e as organize de acordo com o que Deus pede 
de nós. 
 

_________________________________________

_________________________ Romanos 1:25 

Lição:  
Precisamos estar atentos quanto ás tentações que aparecem em nossa vida. Não podemos 
escolher trocar a verdade de Deus por uma mentira, e desagradar a Ele. 
Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar eliminar a mentira de minha vida, pois quero me parecer com Jesus. 
(   ) Se nesse momento estiver com alguma mentira em minha vida, decido confessar meu pecado. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo a Deus ajuda para se parecer com Jesus: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

TROCAR       NÃO

 PELA  
 

A                          mentira` 
  DEUS 

 MENTIRA 

VERDADE  AGRADA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A E K O V X Z
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