
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 12/03/2023 

PERSEGUIÇÃO AOS APÓSTOLOS,  

A MORTE DE ESTÊVÃO 
 

Versículos para Memorizar: 
1– De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não 
desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos.  
(2 Coríntios 4:8,9) 
2–  Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao 
Senhor. (Provérbios 21:30) 

 

SEGUNDA - FEIRA 
1. Os apóstolos realizavam muitos milagres e falavam de Jesus corajosamente pelo poder do Espírito 
que habitava neles. O sumo sacerdote e as autoridades religiosas ficaram com inveja e mandaram 
prender os apóstolos. Durante a noite, Deus mandou um anjo que abriu as portas da prisão, levou-
os para fora e disse: "Dirijam-se ao templo e relatem ao povo sobre Jesus”. Eles obedeceram e 
pela manhã foram ensinar o povo. Ajude o apóstolo a chegar no templo e depois pinte a cena. 

 
2. As autoridades que estavam no Sinédrio mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas eles 
não estavam mais lá. Eles estavam no templo ensinando o povo. Os guardas foram buscá-los e o 
sumo sacerdote interrogou os apóstolos. Leia Atos 5:29 e pinte o caminho com a resposta que 
eles deram ao sumo sacerdote. 



Refletindo: 
Os discípulos andavam no poder do Espírito. Eles oravam, e pessoas eram curadas! Deve ter 
sido muito legal para as pessoas que viviam naquela época, não acha? O melhor de tudo é que 
podemos fazer isso hoje também! O mesmo Espírito Santo daquela época, é o que mora em nós! 
Lição:  
Podemos fazer as mesmas coisas que os apóstolos faziam naquela época, pois temos o Espírito 
Santo como eles tinham.  
Decidindo: 
(   ) Decido buscar um relacionamento com o Espírito Santo como os apóstolos tinham. 
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. Quando os guardas chegaram encontraram a prisão trancada com toda segurança, mas não 
tinha ninguém lá. Para onde foram os apóstolos e o que estavam fazendo? Pinte a cena que 
mostra a resposta correta. Dica: Atos 5:25 



2. As autoridades queriam matar os apóstolos, mas não conseguiram porque nada pode 
atrapalhar o plano de Deus. Eles mandaram bater nos discípulos e depois os deixaram livres. 
Como os apóstolos ficaram depois de terem sofrido por causa de Jesus? Pinte o rosto que mostra 
a resposta. Dica: Leia Atos 5:41. 

Refletindo: 
Os discípulos ficaram felizes por estarem sofrendo pelo nome de Jesus, e não desistiram de falar 
ao povo tudo que Jesus havia feito aqui! Quanta coragem! 
Lição:  
Podemos nos alegrar em Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. Não precisamos ter medo de 
falar dEle para outras pessoas. 
Decidindo: 
(   ) Decido falar de Jesus para outras pessoas, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

QUARTA-FEIRA  
1. Os apóstolos disseram: “É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens!”. Atos 5:29 
Deus deixa claro que devemos obedecer nossas autoridades, mas quando a ordem vai contra o 
Senhor, advinha quem você tem que obedecer: Deus! Ligue os pontos a você dos que são suas 
autoridades depois de Deus e que você deve obedecer. 

 Papai  
 

 Mamãe 
 

 Professores 
 

 Colegas da escola 
2. Os apóstolos precisavam pregar e ensinar as pessoas, essa era a missão deles. Então eles 
escolheram sete homens para ajudar no trabalho da igreja. Um desses homens se chamava 
Estêvão. Leia Atos 6:8 e circule as características de Estêvão. Ele era um homem... 
 

CHEIO DE GRAÇA   MENTIROSO CHEIO DO PODER DE DEUS 
 

Refletindo: 
Precisamos obedecer mais a Deus, do que aos homens. Isso quer dizer que Deus somente nos 
dá justificativa para não obedecer às autoridades quando suas ordens vão contra os princípios 
bíblicos. Fora isso, precisamos sempre obedecer aqueles que Deus colocou como autoridades. 
Lição:  
Preciso obedecer sempre a Deus, e aprender Seus princípios para entender minhas autoridades. 
Decidindo: 
(   ) Decido procurar aprender sobre o que Deus fala em sua palavra, e sempre procurar obedece-Lo. 
(   ) Decido obedecer minhas autoridades pois foram colocadas por Deus em minha vida. 
Compartilhando com Deus: 



Escreva abaixo uma oração falando para Deus as suas decisões: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

QUINTA-FEIRA 
1. Levaram Estevão para o Sinédrio para ser julgado. Pinte de azul os quadros que falam sobre 
Estêvão e de vermelho os quadros que falam sobre o povo e o Sinédrio. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Depois de ouvirem Estêvão, ficaram furiosos. Então ele olhou para o céu e viu a glória de 
Deus. Também viu Jesus de pé ao lado do trono de Deus. Os homens então taparam os ouvidos 
e gritando bem alto o arrastaram para fora da cidade. Lá o apedrejaram. Antes de adormecer 
Estêvão disse algo, escreva no balão e complete a sequência numérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
Estêvão era um homem diferente. Ele estava pronto para sofrer as consequências de sua fé em 
Jesus. Ele sabia que corria perigo ao ser levado a julgamento, mas não se conteve e falou com 
ousadia aos que ali estavam como a Bíblia inteira apontava para Jesus. Mas ainda assim, aqueles 
homens não quiseram ouvi-lo. Assim vão ser algumas pessoas que vamos conhecer. Porém 
Estêvão não se deixou intimidar, pois sabia que Jesus estava com ele, e que iria para o céu. 
Lição:  
Não precisamos ter medo das consequências de falar do amor de Jesus, pois Ele está conosco, e 
mesmo se as consequências forem ruins, sabemos que vamos morar com Jesus no céu, e lá vai 
ser tudo perfeito, e sem nenhum tipo de dor ou tristeza. 
Decidindo: 

O seu rosto parecia com o rosto de um anjo. 

Era rebelde e obstinado de coração e de 
ouvidos, que não ligava para o que Deus 
falava. 

Apresentaram falsas testemunhas no julgamento. 

Explicou tudo o que Deus fez ao povo de Israel 
desde Abraão até a construção do templo de 
Salomão. 

___________________________________________________________________ Atos 7:60 



(   ) Decido que vou falar do amor de Jesus, custe o que custar. Quero valorizar o sacrifício que 
Ele fez por mim e por toda a humanindade. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 
SEXTA-FEIRA  
1. Depois da morte de Estêvão, uma grande perseguição começou contra a Igreja. Um homem 
chamado Saulo perseguia todas as pessoas que seguiam Jesus. Mesmo assim, a Palavra de 
Deus se espalhou por muitos lugares. Desenrole a frase ao lado e descubra por que isso 
aconteceu.  

 

2. Saulo estava lá, participando da morte de Estêvão, mas ele ainda não havia tido um encontro 
com Jesus. Circule somente as repostas corretas. 
 

a. Saulo pediu cartas para a sinagoga de Damasco para... (Atos 9:2) 

que levasse presos os seguidores de Jesus. / pedir desculpas pela morte de Estevão. 

b. Mais e mais cristãos eram perseguidos pois os que foram dispersos... (Atos 8:4) 

pregavam a palavra de Deus por onde andavam. / se escondiam e não falavam de Jesus. 

c. Não existe algo que possa impedir o plano de Deus porque... (Romanos 8:35) 

os fariseus fizeram um bom trabalho. /  

nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus. 

Refletindo: 
Nada é capaz de nos separar do amor de Deus! Que lição preciosa, não é mesmo? Nada pode 
impedir o plano dEle de se cumprir! Que consolo para nós! Não podemos estragar os planos de 
Deus para nossa vida, pois Ele nunca tem seus planos frustrados! Glória a Deus! 
Lição:  
Nada na criação é capaz de nos separar do amor de Deus, ou frustrar Seus planos! 
Decidindo: 
(   ) Decido confiar que Deus tem os melhores planos para mim, que nada nem ninguém pode 
impedir Seu plano, e viver de acordo com essa verdade. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

Porque _____________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 


