
  Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 10/07/2022 

 

O SERMÃO DO MONTE – PARTE 02 
Versículos para Memorizar: 

1 – Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu 
irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.  (1 João 4:20) 

2 – “Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". (Mateus 5:16)  

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

SEGUNDA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Jesus ainda está no monte ensinando a multidão. Agora ele faz uma comparação bem diferente. Ele diz 
que as pessoas são como sal e luz. Resolva as expressões abaixo para descobrir a ordem correta da 
frase e depois marque a sequência correspondente. 
a. Sal  
  
 
 
 
 

b. Luz 
 
 
 
 
 

2. Logo depois Jesus começou a falar sobre as leis que Moisés havia deixado. Troque os 
números pelas letras e descubra os dois tipos de leis. A= 1, E=2, I=3, O=4, U=5 
 

a. As leis “m4r13s” sã4 1q52l1s q52 D25s d25 e  q52  r2v2l1m  s51  n1t5r2z1 e  v4nt1d2,  v1l2m 1té h4j2.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

b. As leis “c2r3m4n3A3s” r2trAtAm a v3ndA de J2s5s e nã4 têm mA3s vAl3dAd2 desde que J2s5s já v234. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
3. Para ter certeza de que você entendeu, marque um X nas atitudes que não mostram o sabor do sal nem 
o brilho da luz na terra. 
 
        
 
 
 
 
 
Refletindo: 

assim como o sal dá 
sabor à comida, nós 
devemos 

20 – (7+4x3)=______ 

mostrar o sabor de Cristo 
nessa vida. Esse é o 
objetivo 

7x7 – 47 = ____ 

de nossa vida. Se não 
fizermos isso, não 
serviremos para mais nada! 

(5x5)+20 – 42=_____ 
 

podemos jamais 
esconder essa luz 
 

3 x (5+5-9) = _______ 

através de nossas 
atitudes. Não  

 

27 – (5+3) – 10= ______ 

precisamos brilhar a luz de 
Cristo  

 

(44 – 40):4 = _______ 

 

Respeitar o professor quando 
todos estão rolando os olhos 

Não colar nas 
provas 

Não falar palavrão 
Ter coragem de defender alguém 

quando todo mundo está rindo dele 

Fofocar 

Mentir para parecer ser 
mais legal 

Falar de Cristo para meus amigos 
que ainda não o conhecem 

A 

B C 
A sequência correta é: 
(   ) A – B – C  
(   ) B – A – C  
(   ) C – A – B  

A 

B C 

A sequência correta é: 
(   ) A – B – C  
(   ) B – A – C  
(   ) C – A – B  

Um exemplo de lei cerimonial é 
sacrificar um animal e derramar seu 
sangue para pagar o pecado. 

Vocês poderiam dar um 
exemplo dessas leis? 

Um exemplo de lei moral é: não matar, não roubar!  



O sal e a luz fazem diferença onde estiverem. Se você comer uma comida sem sal, provavelmente você vai 
achar ruim. E se você estiver em um ambiento escuro, vai procurar ao máximo achar uma luz. Nós também 
devemos fazer a diferença onde estivermos. 

Lição:  
Deus quer que você, como filho(a) dele, tenha uma atitude diferente da atitude das pessoas do mundo, 
sendo sal e luz. Isso quer dizer que: 
Se todos mentem, você deve falar a verdade. 
Se todos desobedecem, você deve obedecer. 
Se todos falam palavrão, você deve guardar a sua língua do mal e não falar palavrão. 
E assim por diante. 

Decidindo: 
(   ) Decido ser sal e luz. Vou fazer o que agrada a Deus, mesmo que isso signifique ser a minoria. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua decisão de hoje e peça para Deus te ajudar a ser sal e luz nesse mundo: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

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. Jesus continuou ensinando no monte. Ele falou sobre a raiva e como ela pode matar. Complete as 
frases abaixo com as palavras que estão no quadro.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. Romanos 5.10 diz que Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Jesus disse que devemos amar 
como Deus no amou. Leia as situações abaixo. Marque X no “final da história” que demonstra a atitude de 
amar seu inimigo: 

Situação 1: Um colega sempre faz você ser 
alvo das piadas dele(a). Hoje está chovendo. 
Ele(a) cai no chão e se suja. 
(   ) Você passa rindo e pensa: Agora ele(a) é a 
piada! 
(   ) Você para, estende a mão e ajuda ele(a) a 
se limpar. 
 

Situação 3: Na escola, tem alguém que só vive 
fofocando e mentindo sobre você e seus amigos. 
Hoje essa pessoa parece triste e está chorando 
no canto. 

(   )Você chega com ela e fala: Não sei o que você 
está passando, mas eu posso orar por você? 
(   )Você fala com seus amigos que é bom ela 
chorar um pouco, afinal ela faz todo mundo 
chorar. 

Situação 2: Um grupo de crianças na escola 
sempre gosta de chamar você por apelidos 
que lhe deixam triste. O que você faz? 
(    ) Eu digo apelidos ofensivos para eles 
também. 
(   ) Eu não respondo e oro todas as noites 
para que eles conheçam a Cristo. 

Situação 4: Seus colegas sempre ficam rindo de 
você porque você não é popular e se comporta 
diferente das outras pessoas (não cola, não 
mente, não usa maquiagem, não fala de 
namoro). O que você faz? 
(    ) Fico triste em um canto e choro. 
(    ) Oro por eles e fico alegre porque sei que 
estou agradando a Deus. 

 

Deus sonhos planos raiva Jesus

1 2 3 4 5

falar leso

6 7

emocionalmente

8

A (4) ________ pode matar não só fisicamente, mas (8) 
______________________ também. Quando usamos 
palavras erradas podemos matar alegria, (2) _________ e 
(3) ___________. (5) __________ ensinou que (6) 
_______ palavras como idiota, (7) _______, burro, não 
agrada a (1) _______.  

 

Não é o suficiente evitar matar. Tenho que fazer mais: tirar a raiva e o ódio do 
meu coração! 

chato 



3. O verdadeiro amor que Jesus quer é o amor em ação, uns pelos outros. Deus diz que amar a ele e ao 
mesmo tempo odiar seu irmão não são compatíveis. Ele fala isso claramente no versículo abaixo. 
Complete-o trocando letras por símbolos. 

∞ α ▼ ☺ ♥ ♣ ♠ ♫ ● □ ⌂ ☻ ☼ ♯ 
A O M S V D Q R P D I E N T 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Refletindo: 
- O que falamos reflete o que está dentro do nosso coração. Leia Mateus 12:34 (   ) Li 
- Quando você fala que ama a Deus e obedece a Sua Palavra, isso significa que você deve amar as 
pessoas também. Leia 1 João 4:20 (   ) Li 

Lição:  
Deus quer que você ame as pessoas com as suas palavras. Não use a sua língua para fofocar, xingar, falar 
mal dos outros, mentir ou falar qualquer coisa que desagrade a Deus e entristeça outras pessoas.  

Decidindo: 
(   ) Decido usar a minha língua para abençoar as pessoas. Não vou usá-la para falar mal de ninguém, nem: 
fofocar, mentir, xingar ou qualquer outra coisa. 
(   ) Decido pedir perdão a quem eu magoei com as minhas palavras. Vou pedir perdão ao: _____________ 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as suas decisões de hoje e peça para Deus te ajudar a usar a sua língua para agradá-Lo: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

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  
 

1. Jesus ainda ensinou que devemos ser pessoas de palavra. Isso quer dizer que quando falamos, as pessoas 
podem acreditar que faremos os que dissermos. Assim nos tornamos pessoas confiáveis. Leia as frases 
abaixo e escreva (C) para a atitude de uma pessoa CONFIAVEL e (NC)para a atitude de uma pessoa NÃO 
CONFIAVEL: 

(    ) Quando eu cumpro sempre o que eu falo me torno uma pessoa confiável. 
(    ) Se eu contar mentiras as pessoas vão continuar acreditando no que eu digo. 
(    ) Quando eu falar sim, tem que ser sim. Quando eu disser não eu posso mudar depois. 
(    ) Mostro que sou filho de Deus quando falo a verdade. 
                                                  
2. Jesus ensinou sobre isso em Mateus 5:37. Complete e leia este versículo em voz alta: 

Seja o seu ‘sim’, ‘_____’ (sim / não), e o seu ‘não’, ‘_____’ (sim / não); o que passar disso vem do 
_______________ (Maligno / Malvino). 

 
 

 
 

 
3. Deus ensina na Bíblia sobre cumprir o que você fala porque Ele quer que sejamos pessoas confiáveis, e 
também deseja que tenhamos uma boa reputação perante as pessoas. Por isso, complete o versículo a 
seguir e responda as perguntas: 

   

∞ ▼ α 
     

α ♣ ⌂ ∞ ♫ 
     

▼ ☻ ☼ ♯ ☻ 

V Ê 

♥ ☻ 

Se alguém afirmar: “Eu ___ __ __  a Deus”, mas __ __ __ __ __  seu irmão, __ __ __ __ __ , pois quem 
não ama seu irmão, a quem __ __, não pode amar a Deus, a quem não __ __ . (1 Jo 4.20) 

 

Não é suficiente fazer coisas boas e bonitas para Deus. Tenho que fazer mais: 
amar verdadeiramente meu irmão! 

 

Não é só falar que vai fazer; Temos que fazer! 



“... que ____________ a sua ________________ mesmo quando sai 

________________________.” Salmos 15:4b 

a) “Marquei ontem de ajudar meu colega, mas hoje me convidaram para jogar bola. Vou desmarcar com 
meu colega de ontem e ir jogar bola.” Essa atitude é de uma criança que cumpre sua palavra?   (     )SIM   
(     )NÃO  

b) “Marquei ontem de ajudar meu colega, mas hoje me convidaram para jogar bola. Vou agradecer o 
convite para jogar bola, mas falar que já tinha outro compromisso marcado.” Essa atitude é de uma criança 
que cumpre sua palavra? (     )SIM      (     )NÃO  

c) “Só vou prometer algo se tiver certeza que posso cumprir.” Essa atitude é de uma criança que cumpre 
sua palavra? (     )SIM      (     )NÃO 

d) “Posso prometer o que eu quiser, mas se surgir algo mais legal ou mais importante, eu desmarco.” Essa 
atitude é de uma criança que cumpre sua palavra? (     )SIM      (     )NÃO 

Refletindo: 
- Deus quer que a sua palavra seja confiável e respeitada. Que quando você prometa algo, seja cumprido. 
Deus dá muito valor ao que sai da nossa boca. 

Lição:  
Fale em voz alta: “Preciso cuidar com as palavras que saem da minha boca. Não vou prometer algo sem 
saber se posso cumprir ou não. Se eu prometer que vou fazer algo, farei. Quero que as minhas palavras 
sejam confiáveis e respeitadas.” (   ) Falei 

Decidindo: 
(   ) Decido cumprir o que eu prometer. 
(   ) Decido usar a minha boca para agradar a Deus.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as suas decisões de hoje e fale para Deus que você quer ser uma criança que cumpre o 
que promete: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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. Jesus também ensinou como devemos reagir quando alguém nos ofende. 
 Leia Mateus 5.38-48 e marque SIM ou NÃO para as perguntas abaixo: 
 

a. Deus quer que eu procure me vingar quando alguém fizer um mal contra mim?   

b. Vingança é retribuir o mal com o mal?   

c. Mansidão é confiar que Deus está vendo o mal que estão fazendo e vai me defender?   

d. Vingança é mostrar que posso me defender e não levo desaforo para casa?   

e. Devo amar somente quem faz o bem para mim?   

f. Devo orar pelos que me perseguem, pois Deus me salvou quando era seu inimigo?   
 

2. Em Mateus 6.1-4, Jesus ensina que devemos ser generosos. Leia cada questionamento e marque a 
alternativa correta. 
 

a. Por que não devemos fazer o bem para ser visto pelos outros? 
(   ) Porque Deus vê tudo e ele dará a recompensa. 
(   ) Porque as pessoas são fofoqueiras: é bom que não vejam o que você faz! 

b. O que é um hipócrita? 
(   ) Por fora um santo, e por dentro é podre. 
(   ) Bonito aos olhos de Deus, dentro e fora. 
 

c. O que significa a frase “que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita”? 



(   ) Devo ajudar com a mão que eu mais uso: se sou destro, uso a direita; se sou canhoto, a esquerda. 
(   ) Devo fazer em segredo, porque Deus recompensa quem ajuda sem querer aparecer.    
3. Hoje aprendemos dois ensinamentos importantes. Relacione as colunas corretamente: 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Jesus nos ensina a amar aqueles que nos fazem mal. Você sabia que o amor é uma decisão? Você 
decide amar àquelas pessoas que são mais difíceis. Uma maneira de amá-las é orando por elas e fazendo 
o bem a elas. Vamos exercitar esse amor agora: 

a) Escreva o nome de alguém que tem feito mal a você: _______________________________ 
b) Agora escreva uma oração a Deus pedindo a Deus para você amar essa pessoa e perdoá-la: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
c) Agora escreva um ato de amor que você vai praticar por essa pessoa: 
______________________________________________________________________________________ 
Refletindo: 
Jesus entendia muito bem o que era amar seus inimigos, muitas pessoas não gostavam de Jesus, mas 
mesmo assim Ele amava e fazia o bem a elas. Jesus nos ensina que devemos amar as pessoas mesmo 
quando elas nos fazem algo ruim.  

Lição:  
O amor é uma decisão. E você deve decidir amar as pessoas: as fáceis e as difíceis. Quando alguém fizer 
mal a você, perdoe e ore por essa pessoa. Muitas pessoas não conhecem ainda o amor de Deus. Você que 
tem Cristo pode demonstrar o amor de Deus através da sua vida. 

Decidindo: 
(   ) Decido amar as pessoas difíceis. Vou orar e perdoar aquelas que tem me feito mal. 
(   ) Decido demonstrar o amor de Deus através das minhas atitudes.  

Compartilhando com Deus: 
Amar os nossos inimigos não é fácil, mas é possível. Escreva abaixo uma oração pedindo a Deus para te 
ajudar a amar aquelas pessoas difíceis: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

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. Nos dias de Jesus existia um grupo de pessoas chamado fariseus. Eles inventavam regras para 
parecerem espirituais, e diziam que só no cumprir das regras a pessoa podia agradar a Deus. Os fariseus 
pareciam muito santos por fora, mas por dentro eram podres. Encontre no caça-palavras ao lado as 
palavras em negrito: 

H B L L W S Z N R Q 

I N V E N T A V A M 

P F V G H V I G R X 

Ó K X A T Y L P E C 

C I T L C Q B F J G 

R R V I Y B Í O I M 

I X Z S S Q B F V B 

T P O M L N V U Y T 

A C X O R E G R A S 
 

2. Jesus nos ensina o que fazer e o que não fazer quando orarmos. Leia Mateus 6.5-7 e termine cada 
frase que Jesus começou: 

a. Generosidade é ... 
 
 
b. Vingança é ... 

(   ) ... ajudar quem precisa, mas sem fazer propaganda, porque Deus gosta de 
quem faz o bem sem buscar os próprios interesses.  

(   ) ... pagar o mal com mal. Demonstra que devo resolver meus problemas 
sozinho, não reconhecendo que Deus vê todas as coisas, e que posso me 
defender. 

 Quando pessoas inventam REGRAS que 

não estão na BÍBLIA, isso se chama 

LEGALISMO.  

 A pessoa que age de uma forma por fora, 

mas é diferente por dentro se chama 

HIPÓCRITA. 

 



 

E quando vocês orarem ... 

 não sejam como os _____________________________________________________________ 

 vá  __________________________________________________________________________ 

 feche ________________________________________________________________________ 

 ore __________________________________________________________________________ 

 não fiquem ____________________________________________________________________ 
 

3. Jesus nos deu um exemplo de oração em Mateus 6.9-15. Hoje em dia muitas pessoas decoram e falam 
essa oração sem parar para pensar no verdadeiro sentido das palavras. Leia a oração à esquerda e 
relacione cada frase com seu sentido à direita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Leia a oração da coluna direita do exercício acima como se fosse sua própria oração. Eu li. (   ) 
 
5. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Pinte 
a palavra certa e complete a informação abaixo. 
 
 
 
Jesus as ensinava como quem tem ___________________, e não como os mestres da lei. 
 
Refletindo: 
Jesus nos ensinou a orar. Ele ensinou que devemos ter uma vida de oração. Você tem se dedicado a sua 
oração diária? Tem cumprido o caderninho de oração que recebeu? Dedique-se a oração! 

Lição:  
A oração é a maneira que nós temos de falar com Deus, de contar nossos problemas, pedir, agradecer e 
falar o que tem no nosso coração. A oração é um privilégio. Fale com Deus, Ele quer te ouvir! 

Decidindo: 
(   ) Decido orar mais. Vou fazer o caderninho de oração e todos os dias vou tirar um momento para orar e 
falar com Deus.  

Compartilhando com Deus: 
Vamos praticar a sua decisão. Escreva abaixo a sua oração de hoje. Abra o seu coração: agradeça, peça... 
fale com 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. 
 

a. Pai nosso, que estás nos céus!  

b. Santificado seja o teu nome. 

c. Venha o teu Reino; seja feita a tua 

vontade, assim na terra como no céu. 

d. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 

e. Perdoa as nossas dívidas, assim 

como perdoamos aos nossos 

devedores. 

f. E não nos deixes cair em tentação,  

g. mas livra-nos do mal 

h. porque teu é o Reino, o poder e a 

glória para sempre. 

i. Amém 

( a ) Oi Pai! Aqui estou na terra, e aí está você no céu. Mesmo 
assim, podemos falar como se fosse face a face. 

(   ) Você é o número UM do universo, é meu Criador, nunca 
esquecerei disso. 

(   ) Faça o que você acha melhor aqui na terra, igual como faz 
no céu. O que fizer, pode contar comigo para cooperar. 

(   ) Sou grato porque tenho o que comer e o que é necessário 
para viver – o suficiente para este momento. Quando eu 
precisar de algo novamente, sei que você suprirá. 

(   ) Quando erro você me perdoa, e já errei muito. Com seu 
exemplo, posso perdoar quem me fez mal. 

(   ) Não quero obedecer ao diabo. Preciso que me fortaleça 
para resistir ao diabo e fazer sua vontade.  

(   ) Você é muito forte, me proteja dos inimigos. 
(   ) Você faz o que quer, você manda hoje e sempre e sempre! 
( i ) Acho você o máximo. Acho mesmo! 
 

 

AUTORIDADE SEVERIDADE 


