
  

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 04/09/2022 

A MORTE DE JOÃO BATISTA 

Versículos para Memorizar: 

1 – Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo 
evangelho, a salvará. (Marcos 8:35)  

2 – Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de 
um só homem. (1 Coríntios 15:21)  

SEGUNDA-FEIRA 
Conhecendo a História 

1. Você se lembra de João Batista? Ele nasceu 
com a missão de preparar as pessoas para a  
vinda de Jesus. Assim como aconteceu com João,  
Deus tem uma missão para sua vida também.  
Você é importante. Pinte a figura ao lado. 
 

2. Quando Jesus chegou, a missão de João foi cumprida. 
Enquanto Jesus crescia no seu ministério, João foi preso. 
Por que isso aconteceu? Troque as imagens e descubra o 
motivo. Dica: Leia Marcos 6.17. 
 

 - Herodias      ♕ - Herodes        - João  
 

 

O próprio ♕__________________ mandou colocar _____________  na prisão, por causa de 

________________, sua mulher.    _____________ falou a verdade: que  ______________   

e ♕ __________________  eram adúlteros.  

3. Herodias odiava João por ter falado isso. Ela tramou um plano contra ele. Na festa do  
aniversário de Herodes, sua filha dançou para ele e todos os convidados. Herodes gostou muito 
e deixou ela pedir qualquer coisa. O que ela pediu? Risque o balão errado. Dica: Leia Marcos 
6.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore pedindo a Deus sabedoria e ousadia para cumprir o chamado de Deus para sua vida 
aqui na terra. Escreva aqui sua oração: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Compartilhe com um responsável sobre sua oração. (   ) Compartilhei 
 

TERÇA-FEIRA 
Entendendo a História 

1. João Batista nasceu com um propósito. Ele tinha uma missão dada por Deus e em tudo que fazia, 
buscava cumprir essa missão. Você lembra que missão era essa? Substitua os números por letras  

Quero metade do seu 
reino! 

Quero a cabeça de João 
Batista num prato! 



 
 
 
 

 
 

 
 

2. João repreendia o pecado do povo, e algumas pessoas não se agradavam disso. Uma dessas 
pessoas guardou tanto rancor que fez com que João fosse morto. Responda as perguntas, 
completando a cruzadinha.  
a. Governava a Galiléia na época de João e Jesus. 
_____ (Mc 6.14)b. João repreendeu Herodes por 
ter casado com a mulher de ______. (Mc 6.17-18) 
c. Herodes mandou _______ João, por causa de 
sua mulher. (Mc 6.17) 
d. Odiava João e queria matá-lo. (Mc 6.19) 
e. A oportunidade que Herodias esperava surgiu 
em que tipo de comemoração? _____ (Mt 14.6) 
f. A ______ de Herodias fez uma apresentação de 
dança que agradou a todos. (Mt 14.6) 
g. Herodes prometeu dar a ela o que ela quisesse. 
Qual foi o pedido?     _____ (Mt 14.8) 
h. Herodes sabia que João era um homem justo e 
santo; e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo 
assim _______ de ouvi-lo. (Mc 6:20) 
Aplicando em minha vida 

3. Assim como Deus tinha um propósito para a vida de João, ele tem uma 
missão para cada um de seus filhos. Mas há uma missão que é comum 
a todos nós. Desenrole a cruz ao lado e escreva sua primeira e principal 
missão de vida: 
_______________________________________________ 

 

4. Escreva o nome de um colega que precisa ouvir sobre Cristo, e 
cumpra a sua missão falando para ele o que Jesus fez por nós. 
____________________________ 
 

Compartilhe com Deus e peça ajuda para cumprir a sua missão. 
 

QUARTA – FEIRA 
Entendendo a História 

1. Herodias não queria que 
ninguém soubesse de seus 
pecados. Por isso, pediu a morte 
de João Batista. Herodes sabia 
que João era homem justo e 
santo, mas mesmo assim 
mandou decapitá-lo. Pinte a 
figura a seguir. 
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2. João Batista não estava preocupado com a morte, porque sabia de algumas coisas que Deus 
quer que você saiba. Siga as setas abaixo e pinte cada quadro conforme for lendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore pedindo a Deus que tire de você o medo da morte. (   ) Orei. 
Compartilhe com um responsável os ensinamentos de hoje. (   ) Compartilhei. 
 

QUINTA-FEIRA 

Entendendo a História 

1. Herodes teve que cumprir sua promessa e mandou um guarda decapitar João Batista. Observe a figura 

e encontre os 4 erros.  

 

      

CERTO ERRADO 

Esta vida aqui na terra é 
apenas o começo da vida 
eterna. 

A morte não é o fim. 

Todos ressuscitarão 
como Jesus ressuscitou. 

Deus dará um corpo 
novo. 

Você será você 
mesmo. 

Não haverá mais morte, nem 
tristeza, nem choro, nem dor. 

Deus preparou um lugar 
especial: a Nova Jerusalém. 

Estaremos para sempre com 
Jesus. 

Deus não quer que você tenha medo da morte! 



2. João cumpriu sua missão e morreu. Ele foi o primeiro mártir pela causa de Cristo. Muitas 
pessoas têm morrido por causa de Cristo. Como é a morte para os filhos de Deus? A Bíblia tem 
muito a dizer sobre este assunto, tudo para nos trazer paz. Ligue o versículo com seu 
significado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando em minha vida 
3. Siga o caminho e descubra do que Deus não quer que você tenha medo. (Hebreus 2.15). 
Depois coloque a palavra que você descobriu na lição que aprendemos. 

 
 
 
 

LIÇÃO: 
Jesus venceu a _________________ 

para termos vida! 
 

Compartilhando com Deus 
Agradeça a Deus por ter vencido a 
morte e por isso você não precisa 
mais ter medo. (   ) Agradeci. 

 
Tirando a lição 
Leia as afirmativas abaixo e marque com um X naquilo que você aprendeu hoje: 
(   ) Jesus quer que entreguemos nossa vida a Ele, e que não tenhamos medo da morte. 
(   ) Entregar a vida a Jesus não faz diferença, se não tenho medo da morte. 
 

Escreva aqui sua oração pedindo para Jesus te ajudar a não ter medo da morte: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Agora compartilhe sua oração com um responsável (   ) Compartilhei. 
 

SEXTA-FEIRA 
1. João Batista falou a Herodes a verdade sobre seu casamento com Herodias, e isso custou sua 
vida. Leia as alternativas e marque a opção correta. 
a. Herodias tinha raiva de João Batista, e procurava um jeito de mata-lo. 

b. A filha de Herodias dançou em uma festa, e agradou a todos os presentes, inclusive o rei. 
c. Herodes prometeu que daria a ela qualquer coisa que pedisse. 
(     ) Todas as alternativas estão corretas. 
(     ) Apenas a alternativa “c” está correta. 
(     ) Apenas as alternativas “a” e “b” estão corretas. 
Resumindo e refletindo 
2. Enumere os eventos da maneira correta, de acordo com a história. Leia Mateus 14:1-12 / 
Marcos 6:14-29 para lembrar da ordem dos fatos. 
 
  

 

 

 
Ore pedindo a Deus ajuda para cumprir o plano dEle através de sua vida. (    ) Orei. 
Compartilhe sua oração com um responsável (   ) Compartilhei. 

● Um dia não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. 

● Deus dará um corpo novo: reformado. 

● Todos ressuscitarão como Cristo ressuscitou.  

● Depois da morte você continua sendo você mesmo. 

● Estaremos com o Senhor para sempre. 

● Deus preparou um lugar especial: Nova Jerusalém. 

 

1 Coríntios 15.22 ● 

1 Coríntios 15.51;53 ● 

Jó 19.26-27 ● 

Apocalipse 21.4 ● 

Apocalipse 21.1-2 ● 

1 Tessalonissences 4.17 ● 

 

Herodes mandou decapitar João Batista 

A filha de Herodias pediu a 
cabeça de João Batista. 

Herodes ordenou que João Batista fosse preso. 

Herodias ficou furiosa com João e 
começou a procurar formas de mata-lo. 

João Batista falou a verdade sobre o 
casamento de Herodes e Herodias. 


