
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 19/02/2023 

A RESSURREIÇÃO DE JESUS 
Versículos para Memorizar: 

1- Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido.  
(Atos 22.15) 
2- Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele 
que crê. (Romanos 1:16) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA - FEIRA 
1. Jesus morreu na cruz. Estava anoitecendo e o sábado já ia começar. Era necessário enterrar 
Jesus. Dois seguidores secretos de Jesus foram pedir autorização de Pilatos para tirar seu corpo 
da cruz. Organize as letras conforme os números e descubra o nome deles: 
 

 
 

 

                  E           

1 3 5 8  4 6  9 11 2 7 9 10 8 2 9  -  12 2 13 3 4 6 7 3 5 

2. Complete o texto de acordo com as figuras abaixo. 
                                          

        
 
 
 

(2) corpo de Jesus         (1) anoitecendo              ( 5) rocha            (3) túmulo              ( 4) caverna 
 
 
 
 
 
 

 
Refletindo: 
Parecia impossível que Jesus pudesse, de fato, vencer a morte, como avisou que aconteceria. 
Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos! 
Lição:  
Não existe ninguém mais poderoso que Jesus. 
Decidindo: 
(   ) Decido crer no poder de Jesus. Sei que Ele é capaz de fazer o impossível. 
Compartilhando com Deus: 
Existe alguma coisa na sua vida que você pense que é impossível? Escreva abaixo: 
_____________________________________________________________________________________ 

Agora escreva uma oração falando para Deus a sua decisão e pedindo para Ele realizar o 
impossível na sua vida: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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

TERÇA-FEIRA  
1. Eles prepararam o corpo de Jesus e o colocaram em um túmulo que nunca tinha sido utilizado. 
Era uma caverna pequena cavada na rocha. Para fechar, usava-se uma pedra que rolava na 
frente do túmulo. Os fariseus tinham ouvido Jesus dizer que iria morrer e depois ressuscitar. 
Então dirigiram-se a Pilatos. Complete o que eles falaram: 

J I O D S E M É A T R N C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Eles precisavam agir logo porque estava (1) ______________________ e o sábado começava às 18h da 

sexta. Eles prepararam o (2) __________________________ e colocaram em um (3) _______________ 

que nunca tinha sido utilizado. O túmulo de Jesus era uma gruta ou (4)  ________________ pequena 

cavada na (5) _______________________. 

 



 
2. Assim que Jesus foi sepultado, o chefe dos sacerdotes foi até Pilatos fazendo algumas observações 
sobre a morte de Jesus. Leia as frases abaixo e coloque Sim se de fato aconteceu ou Não se de fato não 
aconteceu. Se precisar, leia Mateus 27.62-66 e Mateus 28.1-4 e 12-13.   

______ No sepulcro de Jesus a porta era de madeira e podia ser removida facilmente. 

______ O sacerdote lembrou Pilatos que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. 

______ O sacerdote pediu que guardas ficassem ao sepulcro de Jesus até ele ressuscitar. 

______ Os fariseus pensaram que com os guardas ao túmulo de Jesus ninguém poderia roubar o corpo. 

______ Houve um grande terremoto e um anjo do Senhor rolou a pedra. 

______ Os guardas ficaram muito assustados e ficaram como mortos. 

______ Os líderes religiosos deram grande quantia em dinheiro para os guardas mentirem 

dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. 

 

 
 

 
Refletindo: 
Deus cumpriu o que havia prometido, Ele enviou seu único filho para morrer pelos nossos 
pecados e nos dar a salvação. Jesus veio e morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e voltou a viver! 
Deus sempre cumpre o que promete.  
Lição:  
Deus cumpre o que promete. Ele não demora, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. 
Precisamos confiar no tempo de Deus e nos seus planos. Sabe como são esses planos? Leia 
Jeremias 29:11 e descubra. (   )Li Jeremias 29:11 
Decidindo: 
(   ) Decido confiar nos planos de Deus. Sei que tudo que acontece na minha vida tem um 
propósito, confio no amor de Deus por mim. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua decisão e escreva uma oração agradecendo a Deus porque Ele tem planos 
para a sua vida: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

QUARTA-FEIRA  
1. Pilatos mandou guardas para fazerem a segurança do sepulcro. Eles lacraram a pedra e 
montaram guarda por três dias. Mas Jesus é mais poderoso do que todos os guardas e pedras do 
mundo! Algo incrível aconteceu! Leia Mateus 28:1-10 e circule as respostas corretas: 
a) Quem foi ver o sepulcro? Maria Madalena e a outra Maria  /  Maria, Marta e Lázaro 
b) O que aconteceu? um tsunami  /  um terremoto  /  uma tempestade 
c) Quem rolou a pedra e assentou-se sobre ela? 6 soldados romanos  /  um anjo do Senhor 
d) O que os guardas fizeram? tremeram de medo e ficaram como mortos  /  lutaram com 
coragem e venceram 

2. No domingo bem cedo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram até o sepulcro para 
ungir o corpo de Jesus. Quando chegaram ao sepulcro viram que a pedra havia sido tirada e não 
encontraram o corpo de Jesus. Leia Lucas 24.1-12 e coloque as cenas na ordem que aconteceram. 

“Ordena, pois, que o sepulcro dele seja 

_________________ até o terceiro dia, para 

que não venham seus discípulos e, 

____________________ o corpo, digam ao 

povo que ele ressuscitou dentre os _________. 

Este último engano será ____________ do que 

o primeiro”.                    Mateus 27:64 

Os líderes religiosos queriam que todos acreditassem que a ressurreição de Jesus era uma farsa. 
Pense bem: Mais tarde todos os discípulos morreram pela causa de Cristo. Você acha que eles 
dariam suas vidas por uma mentira? ________________________________ 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/27/62-66


           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Refletindo: 
Jesus apareceu aos discípulos com seu corpo glorificado, e os discípulos que haviam estado com Ele 
durante seu tempo de ministério demoraram a ver que aquele era realmente o Cristo ressuscitado.  
Lição:  
Jesus os amava e queria que eles tivessem fé para acreditar. A Bíblia diz em Lucas 24:41 que eles 
não acreditavam. Em Hebreus 11:1 fala: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova 
das coisas que não vemos. Jesus quer que nós tenhamos fé n’Ele e no que Ele é capaz de fazer.  
Decidindo: 
(   ) Decido ter fé. Vou pedir para Deus aumentar a minha fé. Não quero duvidar do que Ele faz. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão, peça para Ele aumentar a sua fé: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

QUINTA-FEIRA 
1. Maria ficou no sepulcro chorando. De repente ela olhou e viu dois homens que lhe 
perguntaram: “Mulher porque você está chorando?” Maria disse: “Levaram embora o meu Senhor 
e não sei onde puseram.” Leia João 20.13-18 e responda corretamente as perguntas a seguir. 
a. Logo em seguida Maria voltou. Quem ela viu ali, em pé? (   ) Jesus. (    ) O jardineiro. 

b. Quem Maria pensava que Jesus era? (   ) Jesus. (    ) O jardineiro. 

c. Jesus olhou para Maria e a chamou pelo seu (   ) apelido.  (    ) nome. 

d. Maria exclamou para Jesus “Rabôni”. O que significa essa palavra? (   ) Deus.   (   ) Mestre. 

e. Depois de encontrar Jesus, para quem Maria foi anunciar o que tinha acontecido?  

(   ) Aos fariseus. (    ) Para Pilatos. (    ) Aos discípulos. 

2. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam a caminho de Emaús e 
conversavam com muita tristeza sobre o que tinha acontecido com Jesus. Enquanto 
conversavam, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Veja a passagem bíblica e 
risque a frase que está incorreta. 
a) Lucas 24:15-16 
Os dois homens reconheceram que era Jesus que estava caminhando com eles. 
Os dois homens não reconheceram que era Jesus que estava caminhando com eles. 
b) Lucas 24:17 
Jesus perguntou: Posso caminhar com vocês? Sou o Messias! 
Jesus perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? 
c) Lucas 24:25 
Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer. 
Ele lhes disse: Ainda bem que vocês entenderam e creram. 
Refletindo: 
Você sabia que quando Jesus falou “Felizes serão aqueles que creram e não viram” Ele estava 
se referindo a nós? Sim, nós não vimos a ressurreição de Jesus, mas pela fé acreditamos e 
cremos que Ele é o nosso verdadeiro Salvador.  
Lição:  
Somos felizes porque cremos em Jesus, o Salvador, não porque nossos olhos O viram, mas por 
termos fé nEle.  
Decidindo: 

   



(   ) Decido crer que Jesus é o Cristo, que veio a esse mundo em forma de homem, morreu e 
ressuscitou. Não vou duvidar dessa verdade, mesmo que alguém me diga o contrário. 
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. Continuando a caminho de Emaús, os seguidores de Jesus comentavam o que havia 
acontecido nos últimos dias em Jerusalém. Relacione as frases com as imagens abaixo. Para 
ajudar, leia Lucas 24:14-31 
(A) Os seguidores de Jesus contaram o que aconteceu às mulheres no sepulcro. 
(B) Jesus explica que toda a Bíblia apontava para ele e para tudo o que havia acontecido nos 
últimos dias. 
(C) Durante uma refeição, os seguidores perceberam que era Jesus. 
(     )  (      )  (     ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Leia o texto abaixo e complete a cruzadinha descobrindo a palavra secreta que completa uma 
das verdades mais importantes da história. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Refletindo: 
Jesus apareceu para aqueles homens no caminho de Emaús, mas eles não O reconheceram. E 
no momento que eles O reconheceram, Jesus desapareceu! Que encontro maravilhoso deve ter 
sido! Imagine andar pertinho de Jesus assim? A boa notícia é que você pode! Todos podemos, 
pois Ele morreu por amor a todos nós. Podemos andar com Ele em todos os momentos! 
Lição:  
Todo encontro com Jesus é maravilhoso, mas andar com Ele e O conhecer, é ainda melhor! 
Decidindo: 
(   ) Decido que vou procurar andar com Jesus, e O conhecer melhor todos os dias, pois Ele me 
ama, e quero ama-lo na mesma intensidade. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus a sua decisão: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
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Eles continuaram a falar com Jesus: Algumas 
mulheres(9) falaram que de manhã foram ao 
sepulcro(1) e não acharam o corpo(2) dele. 
Voltaram e nos disseram que ele está vivo(3). 
Jesus (10) então disse: "Como vocês custam a 
entender(4) e a crer em tudo o que os 
profetas(5) falaram. Já no final da tarde eles se 
aproximaram de Emaús(6) e, estando na casa 
de certo homem, Jesus partiu o pão e os 
olhos(7) deles foram abertos e então o 
reconheceram. Jesus desapareceu(8) da vista 
deles. Os seguidores comentaram um com o 
outro: “Não queimava nosso coração, enquanto 
ele nos ensinava(11) as escrituras?”. 
 

VERDADE: Jesus __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 


