
 

  

 

 

 
 

  Momento com Deus – 

 Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 26/09/2021 

 

NICODEMOS; A MULHER SAMARITANA 
 

Versículos para Decorar: 

1– Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa". (Atos 16:31) 

2– Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não 
nascer de novo". (João 3:3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
1. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Era um homem muito religioso e muito rico. Ele foi visitar 
Jesus a noite para não ser visto pelas pessoas. Ele queria ouvir o que Jesus tinha a dizer. Observe 
a cena e encontre 5 erros: 

2.Nicodemos foi falar com Jesus porque acreditava que 
ele realmente tinha vindo de Deus. Porém, apenas acreditar que Jesus é o Filho de Deus não é 
suficiente. Complete as sentenças com a resposta dos parênteses. Leia João 3:3-6 e responda: 

a) Jesus disse: Ninguém pode ____________ (VER / PEGAR) o Reino de Deus se não 
____________ (NASCER / MORRER) de novo. 

b) Jesus ensinou que a religiosidade não faria _________________ (NICODEMOS / FELIPE) 
chegar a _________ (BELÉM / DEUS). 

c) O que nasce da ___________________ (MÃE / CARNE) é carne, mas o que nasce do Espírito 
é ____________ (FANTASMA / ESPÍRITO). 
 
3. Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito. Entrar no Reino de 
Deus envolve o nascimento espiritual. Para nascer espiritualmente é preciso crer que Jesus é Deus 
e fazer ele o chefe da sua vida! Responda as perguntas abaixo: 

a) Circule a imagem que mostra como 
podemos nascer de novo. 

 
 
 

b) Ao nascer de novo, recebemos o direito de 
sermos chamados de que? Leia João 1:12-13 
e marque a resposta correta 
 
 
(    ) Filhos de Deus 
(    ) Amigos de Deus 
(    ) Filhos da carne 

ERRADO 
CERTO 

Pedir pra Jesus ser 
seu Salvador 

Ser um bom filho 



 

 
Refletindo: 
Apenas nascendo de novo, podemos ser considerados filhos de Deus (João 1:12). Deus quer que 
sejamos Seus filhos. 

Lição:  
Apenas somos filhos de Deus quando O aceitamos como Senhor e Salvador. Se você deseja 
nascer de novo e se tornar filho(a) de Deus, faça essa decisão e a oração abaixo. 

Decidindo: 
(   ) Decido aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Quero me tornar filho(a) de Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer que ele seja o Seu Senhor e Salvador. 
Se você já fez essa oração algum dia na sua vida, agradeça a Ele pela chance de ser chamado 
“filho(a) de Deus”: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________ 

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. Os fariseus eram estudiosos da Bíblia, faziam grandes orações para todos ouvirem, mas não 
queriam ter um relacionamento com Jesus. Eles acreditavam que seu relacionamento com Deus se 
dava por meio do trabalho, do seu esforço e em seguirem muitas regras. Responda: 
 
a) Por que sou salvo? 
(   ) Porque estudo a Bíblia. 
(   ) Porque decoro todos os meus versículos. 
(   ) Porque entreguei minha vida a Jesus e o aceitei como meu SENHOR e SALVADOR. 
 
b) Por que Jesus criticou os fariseus? 
(   ) Porque eles estudavam a Bíblia cuidadosamente. 
(   ) Porque eles decoravam muitos versículos. 
(   ) Porque eles participavam dos cultos e não acreditavam na Palavra de DEUS. Mesmo 
estudando tanto, não colocavam em prática. 
 
2. Complete os versículos com as palavras abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Deus se importa com a sua vida espiritual. Ele quer que você estude a Bíblia e conheça a vontade 
dele para a sua vida. 

Lição:  
Deus quer que você estude a Bíblia e coloque em prática o que aprender. Não somente leia, mas 
que você mostre, com as suas atitudes, que você tem Jesus no coração. 

Decidindo: 
(   ) Decido me dedicar no meu Momento com Deus, estudando a Bíblia e decorando meus 
versículos. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo a Deus para Ele te ajudar a cumprir sua decisão: 

Vocês __________________ (ESTUDAM / LEEM) cuidadosamente as Escrituras, porque 
__________________ (AMAM / PENSAM) que nelas vocês têm a vida eterna. E são as 
Escrituras que __________________ (TESTEMUNHEM / TESTEMUNHAM) a meu respeito; 
contudo, vocês não __________________ (QUEREM / TEMEM) vir a mim para terem vida. 
(João 5:39-40) 



 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________ 

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. Já aprendemos na Nova Kids quando o povo de Israel estava em peregrinação e o rei de Edom 
não permitiu que o povo passasse pelo meio do seu território, logo eles tiveram que dar uma 
grande volta. Durante essa volta, o povo fez o que mais sabia fazer. Coloque na frente do espelho 
as palavras abaixo e pinte o que Israel tanto fazia que desagradava a Deus. Dica: Números 21:4-6 

2. O povo de Israel se arrependeu e pediu que Moisés orasse por eles. Deus disse que eles 
poderiam se salvar desse veneno. Porém, deveria ser do jeito de Deus. Escreva abaixo o que Deus 
disse para Moisés fazer: 

“Faça _______  e _________ no _________ de um                 ; quem for _________ e   
 
para ____ ___________.” (NÚMEROS 21:8) 
 

3. A serpente não tinha poderes mágicos. Deus fez isso para que ninguém pudesse dizer que 
conseguiu salvar a si mesmo. Escreva a frase de acordo com a sequência dos números. 
 

5 = que acho que tenho.   

1 = Uma barreira _____________________________________________ 

3 = é o pecado _____________________________________________ 

2 = enorme entre eu e Deus _____________________________________________ 

4 = e a falsa “santidade”  
 

Os israelitas foram mordidos por serpentes. Nós fomos mordidos pelo pecado. Hoje, 

para vivermos, precisamos olhar para aquele que foi pendurado no madeiro: Jesus 

Cristo. 

 

4. Nicodemos precisava se arrepender da sua religiosidade. Um ano depois, ele estava 
defendendo Jesus e, após a morte de Cristo, ele e José de Arimatéia cuidaram do corpo de Jesus. 
Organize as palavras que estão no parênteses e responda as perguntas. 
 

a) O que representava a serpente de bronze para os israelitas? (meio Era da o salvação) 

____________________________________________________________________
___________ 
 

b) Para nós, qual é o único meio de Salvação? ( crer em ressurreto Jesus)  

____________________________________________________________________
___________ 
 

Refletindo: 
Deus já estava mostrando o que viria a acontecer com Jesus desde o Velho Testamento. A 
serpente era a salvação do povo, representando Jesus que viria a ser morto numa cruz, salvando-
nos dos nossos pecados. 

Lição:  

Através de Jesus temos salvação e perdão dos pecados. 

 



 

 
Decidindo: 
(   ) Decido crer no poder de Jesus para perdão dos meus pecados. Quando eu errar, vou logo orar 
pedindo perdão. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo a Deus para Ele te ajudar a cumprir sua decisão: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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 João 4:3-4 e complete o texto abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Durante a caminhada, passar por Samaria era 
obrigatório. Circule as respostas certas das 
perguntas abaixo: 
 
a) Quem havia construído o poço onde Jesus parou? 
(João 4:6) 
  JOSÉ / JÓ / JACÓ 
 

b) Por volta de que horas Jesus parou para descansar? (João 4:6) 
  11 HORAS / 12 HORAS / 13 HORAS 
 

c) Onde estavam os discípulos enquanto Jesus conversava com a mulher samaritana? (João 4:8) 
  DORMINDO / COMPRANDO COMIDA / CONVERSANDO 

 
3. Como podemos matar a sede de nossa alma? Marque um X na opção certa:  

                         
     

  
 

 

Refletindo: 
A sede que Jesus estava falando era a sede da nossa alma. Sede de conhecer Jesus, de aprender 
sobre ele e sobre o que Ele quer nos ensinar. 

Lição:  
Jesus quer saciar a sede da nossa alma. 

Decidindo: 
(   ) Decido aproveitar os momentos em que estou fazendo meu Momento com Deus.  

Compartilhando com Deus: 

Jesus havia deixado a Judéia e ia para outra 

cidade chamada ____________________.  Porém 

para chegar até lá, Jesus deveria passar por 

__________________. Siga o labirinto e descubra 

quais são estas cidades.  

 



 

 
Escreva abaixo uma oração pedindo a Deus para Ele te ajudar a cumprir sua decisão: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________ 

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. Essa situação era muito incomum para a samaritana, além de ser um homem judeu falando com 
ela, ele ainda estava oferecendo uma água especial. Ela podia perceber que Jesus não era um 
homem como os outros. Responda colocando C para correto e E para errado. Dica: leia os 
versículos. 
 

(   ) A mulher samaritana realmente pensava que aquela era uma grande chance para não ter mais 
o trabalho de buscar água no poço. João 4:15 
(   ) Jesus mandou a mulher chamar o marido dela, mas a ela disse que não tinha. João 4:16-17 
(   ) Jesus respondeu dizendo que ela estava errada, pois aquele era seu marido. João 4:17 
(   ) A mulher reconheceu que Jesus era um profeta. João 4:19 
 

2. Jesus nos ensinou que se andarmos com ele, 
todas as nossas necessidades serão supridas. 
Pinte onde tem os pontinhos e descubra que 
espécie de água é Jesus! 

 

3. O Senhor sabe tudo sobre nós, até o que nem 
sabemos que precisamos. Jesus sabia que ela 
precisava da salvação e mostrou isso a ela. Ele é a 
água da vida que satisfaz a sede da alma, a dela, 
a de Nicodemos e a sua também. Siga as setas e 
escreva a mensagem: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       Início 
 

4. A mulher samaritana esperava pelo Messias, e ele estava bem na sua frente! A ficha dela caiu e 
ela entendeu do mesmo jeito que Nicodemos. Logo depois ela foi até a cidade para que todos 
pudessem conhecer o Cristo. Pinte as respostas corretas. 
 

a) Jesus quer que reconheçamos que: João 4:14 
 
 
 

b) Houve salvação para o povo samaritano e eles reconheceram que: João 4:42 
 
 
 

Refletindo: 
Aprendemos com a história de Nicodemos e da mulher samaritana que Jesus se importa com a 
nossa salvação. Ele veio ao mundo para nos dar uma nova chance de perdão dos nossos pecados. 
Lição:  

 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

Somos pecadores e ele é o único meio de Salvação. Pode haver outros meios de ser salvo. 

A mulher samaritana tinha um bom palpite. Que Jesus é realmente o Salvador do mundo. 



 

 
A decisão mais importante que você vai tomar na sua vida é a de aceitar ou não Jesus. Essa 
decisão vai definir o resto da sua vida. Se alguém que você conhece ainda não sabe dessa 
verdade, ore a Deus peça para Ele te dar uma oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. 

Decidindo: 
(   ) Decido orar e falar de Jesus para o(a): 
____________________________________________________  
(   ) Decido orar agradecendo a Jesus pelo seu sacrifício por amor a mim. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo suas decisões e sua oração: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. 


