
Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 15/01/2023 

 

JAIME E O ATEU – O AMOR DE DEUS 

Versículos para Memorizar: 
1-  Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. 

Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. (1 João 4:16) 

2-  O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. (1 

Coríntios 13:4) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Ontem ouvimos uma história muito bonita que representa como Deus demonstrou seu amor por nós. 

Vamos relembrar um pouco? Responda as perguntas sobre a história com atenção: 

a) Jaime morava com sua ___________ (Tia / Irmã) 

b) Um dia, aconteceu um _______________ (Alagamento / Incêndio) 

c) Para salvar Jaime, alguém teria que arriscar sua _______________ (Vida / Casa) 

d) Apesar do perigo, quem foi ao socorro de Jaime? _________________ (Um cristão / um ateu) 

e) Jaime foi salvo, mas o homem teve queimaduras __________________ (Nas mãos / no rosto) 

2. Após esse episódio, Jaime escolheu morar com o homem que o havia salvo, pois entendeu que aquele 

homem havia demonstrado amor por sua vida, correndo risco para salva-lo. Certo dia, Jaime conheceu o 

amor de Jesus. Como aconteceu? Pinte a alternativa correta: 

 

 

 

 

 

Compartilhando com Deus: 

Com essa história aprendemos que podemos mudar as vidas de outras pessoas com nossos atos de 

amor, como aquele homem que salvou Jaime. Escreva aqui uma oração pedindo que Deus use você para 

impactar outras pessoas também: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

TERÇA-FEIRA: 

1. Nossa história nos ensinou que nossos atos de amor são muito 

importantes para Deus, e para outras pessoas. A Bíblia tem várias 

histórias que nos ensinam sobre o amor, mas vamos nos 

concentrar nas cartas que Paulo escreveu a uma igreja que ficava 

em uma cidade chamada Corinto. Encontre as palavras que estão 

faltando para completar o versículo abaixo dentro do caça-palavras. 

Pois a mensagem da __________________ é ___________________ para 

os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo 

_______________, é o __________________ de Deus.  1 Coríntios 1:18 

2. Paulo ensina também que nós somos o Templo do Espírito Santo. Antigamente, as pessoas precisavam 

ir até o tabernáculo para poder orar e adorar a Deus. Mas, depois que Jesus morreu pelos nossos 

pecados, nós nos tornamos a casa do Espírito Santo de Deus. Pinte a nova casa de Deus e depois de 

pintar, leia 1 CORÍNTIOS 3:16 (    )Li 

C Q W R T U O P 

R D F G H K L O 

U S Q V B N M D 

Z A X Z Q W B E 

Z M A R L E P R 

L O U C U R A K 

X Z Y G N F N V 

S A L V O S T K 

Jaime e o homem foram até 

uma igreja a convite de um 

vizinho e então ouviram e 

creram no plano de salvação 

Jaime perguntou sobre uma 

pintura que viu, e o homem lhe 

contou a história de Jesus, e isso 

fez com que ambos entregassem 

suas vidas a Jesus 

Jaime teve um pesadelo, por 

causa das lembranças, e o 

homem o acalmou dizendo que 

Jesus estava com ele. 



Compartilhando com Deus: 

Você é templo do Espírito Santo, Jesus mora em você. Por isso, você precisa cuidar de onde você está, o 

que você fala, faz e pensa. Não suje a casa de Deus. Escreva aqui uma oração agradecendo a Deus por 

ser morada dEle, e pedindo que Ele ajude você a fazer somente o que O agrada: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

QUARTA-FEIRA: 

1. Em 1 Coríntios 13:1-2 Paulo ensina a importância do amor. Para aprender mais, complete o versículo 

abaixo de acordo com as figuras. 

 

Ainda que eu        __________ as línguas dos         ____________  e dos         _________________, se 

não tiver          __________, serei como o        __________ que ressoa ou como o prato que retine.  

 

 

 

 

2. Veja as cenas e pinte os quadradinhos que mostram a criança que se preocupa em agradar a Deus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhando com Deus: 

Decida procurar agradar a Deus com tudo que você fizer. Acima tivemos alguns exemplos, mas pode pedir 

se Deus quer que você faça algo diferente também. Agora escreva uma oração falando para Deus suas 

decisões e pedindo para Ele te ajudar a cumpri-las: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

 
QUANDO ESTÁ 

COM AMIGOS:  
Briga o  

tempo todo 
Compartilha seus 

brinquedos 

 
QUANDO ESTÁ NA  

ESCOLA / IGREJA:  
Presta atenção na 

aula, sem 
conversar 

Conversa o tempo 
todo, atrapalhando a 

aula e os colegas 

 
QUANDO ESTÁ  

EM CASA:  
É preguiçoso (a) e 

não ajuda em nada. 
Só fica na TV o dia 

todo. 

1 2 3 

4 

1 2 3 4 5 

5 

Ajuda em casa, obedecendo 
seus pais 100% 



QUINTA-FEIRA: 

1. Você sabia que depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos uma nova vida? Essa 

nova vida significa uma vida que busca agradar a Deus e seguir a Sua vontade. Abaixo temos algumas 

figuras de coisas antigas e novas. Circule somente as coisas novas.  

      

 

 

 

 

 

2. Para aprender mais sobre a nova vida que temos com Jesus, complete o versículo abaixo completando 

as palavras com as vogais que faltam: 

P__RT__NT__, S__ __LG____M __ST__ __M CR__ST__, __ N__V__ CR__ __Ç__ __. __S C__ __ 

S__S __NT__G__S J__ P__SS__R__M; __ __S Q__ __ S__RG__R__M C__ __S__S N__V__S!  

(2 CORÍNTIOS 5:17) 

Compartilhando com Deus 

Quando aceitamos Jesus, Ele nos limpa de todo pecado. Mas todos temos dificuldades, e áreas que 

apesar de já terem sido limpas, continuamos sujando novamente porque somos falhos. E Jesus entende 

isso. Porém precisamos confessar nossas falhas e pedir ajuda para superar os desafios. Escreva uma 

oração falando para Deus as suas dificuldades e peça ajuda para conserta-las: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

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

SEXTA-FEIRA:                    

1. Paulo, autor dessa carta, sofreu muito por amor a Deus, e ao escrever à igreja de Corinto ele cita todos 
esses sofrimentos. Vamos ver o que Paulo passou por amor a Deus e Sua Palavra! Leia a referência 
bíblica abaixo e risque todas as vezes que aparecer algum sofrimento de Paulo. Siga o exemplo. 
“... Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido 

chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões os 

judeus me deram trinta e nove chicotadas. Três vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez 

fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei vinte 

e quatro horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de 

ladrões; em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado 

no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar; e também em perigos causados por falsos 

irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes 

tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede; têm 

me faltado casa, comida e roupas.” 2 Coríntios 11:23-27 

2. Uau! Paulo sofreu muito, não é mesmo? Mas em 

nenhum momento ele reclamou desses sofrimentos! Ele 

tinha coragem de falar de Jesus. Pinte o desenho ao lado 

que mostra uma dessas vezes em que ele foi preso:  

 

Refletindo e Tirando a lição: 
Aprendemos com Paulo que devemos ter coragem e não desanimar ou ficar triste quando alguém tira 
sarro ou debocha por sermos cristãos. Não se esqueça que Paulo também sofreu, mas ele nunca desistiu 
e hoje ele está morando junto com Jesus, lá no Céu. Deus está cuidando de você.  

NÃO DESISTA de PREGAR a VERDADE de JESUS. VALE A PENA!!! 



Aproveite esse momento para pedir forças para Deus, peça para que você 

nunca deixe de amá-Lo e falar desse amor, não importando o que aconteça. 

Compartilhando com Deus: 
Abaixo tem uma lista dos 5 países onde existem mais cristãos perseguidos e onde muitos morrem por 
amor a Deus. Escolha um dos países da lista abaixo e escreva uma oração pedindo pra Deus ajudar os 
cristãos que moram lá. 

 
1. Afeganistão 

2. Coreia do Norte 
3. Somália 

4. Líbia 
5. Iêmen 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

 


