
 

  Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 11/12/2022 

 

O NASCIMENTO DE JESUS 
Versículos para Memorizar: 

1 - Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. (Lucas 2:11) 

2 - Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouçam-no" (Mateus 17:5b) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA 
 

1. Leia Lucas 1:26-28 e complete organizando as sílabas:  
 
 
 
 
 

2. A conversa entre o anjo Gabriel e Maria continuou. Relacione a primeira coluna com a segunda para 
aprender mais. 
(A) Lucas 1:34-35 (   ) Deus pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para ele. 
(B) Lucas 1:36 (   ) Gabriel explicou: Deus vai plantar dentro de você a semente dele. 
(C) Lucas 1:37 (   ) Há muito tempo Deus já tinha falado que a mãe do Salvador seria virgem. 
Refletindo: 
Aprendemos que Deus pode fazer tudo acontecer, pois pode todas as coisas. Basta acreditarmos nEle. 
Lição:  
Devemos ter fé que Deus pode realizar qualquer coisa. 
Decidindo:  
(   ) Decido pedir ajuda a Deus para acreditar que Deus pode fazer todas as coisas.  
Compartilhando com Deus: 
Escreva aqui uma oração falando para Deus sua decisão: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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

TERÇA-FEIRA 
1. Maria ficou perturbada porque não sabia como tudo isso iria acontecer, mas não duvidou dos planos de 
Deus. Encontre todas as palavras em negrito no caça-palavras abaixo:              

  
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 

 
 

2. Jesus estava vindo ao mundo cumprir as profecias sobre o Messias que Deus enviaria ao povo judeu. 
Leia os textos e escreva ao lado a profecia que Jesus veio cumprir. 

TEXTO PROMESSA CUMPRIDA POR JESUS 

Isaías 7:14  

Miquéias 5:2  

Salmos 78:2  

Zacarias 9:9  
Refletindo: 
- Aprendemos que Jesus veio cumprir as profecias acerca dele, mesmo as que pareciam impossíveis. 
- Existe alguma coisa na sua vida que para você parece impossível? Escreva o que é: 
_______________________________________________________________________________ 

A J R A C I R A 

T D E U S X C L 

E E M S L H E T 

R R U U U A Z I 

R T O R O S Y S 

E E D A V I U S 

I N D A E L K I 

N C R A I R A M 

O L W N I T A O 

O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria; 
você foi agraciada por Deus! Você ficará 
grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o 
nome de Jesus. Ele será grande e será 
chamado Filho do Altíssimo. O Senhor 
Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele 
reinará para sempre sobre o povo de Jacó; 

seu Reino jamais terá fim. (Lc 1:30-33) 

No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a ____________ (za-Na-ré), cidade da Galiléia, a uma virgem 

prometida em casamento a certo homem chamado ________ (sé-Jo). O nome da virgem era _________ (ria-

Ma). O anjo aproximou-se dela e disse: “____________-se (gre-le-A), agraciada! O Senhor está com você!” 

 
 



- Deus pode realizar o que você escreveu, se for da vontade dele.  
Lição:  
Devemos ter fé que Deus pode fazer o que Ele quiser, mesmo que pareça impossível. 
Decidindo:  
(   ) Decido ter fé para acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Quando eu sentir que um problema é 
grande demais, posso orar e entregar a Deus e confiar que Ele vai cuidar de mim. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva aqui uma oração falando para Deus sua decisão: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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

QUARTA-FEIRA  
1. José e Maria estavam noivos. Ao saber da gravidez, José  
pensou em cancelar o noivado de forma sutil e secreta, para  
não expor Maria à vergonha pública, pois ele sabia que não era 
o pai da criança. Responda as perguntas abaixo, complete a  
cruzada e aprenda mais sobre essa história. 
 

a. José era um homem ____________________.(Mt.1:19) 
b. Um ¹_________do Senhor lhe apareceu enquanto 
²______________.(Mt.1:20) 
c. Disse para que não temesse em receber ______________ 
como sua esposa.(Mt.1:20) 
d. Pois o filho que ela teria procede do 
__________________________________.(Mt.1:20) 
e. Ela dará à luz um filho e esse deverá ser chamado de 
 _____________.(Mt.1:21) 
 

2. No último mês de gravidez, Maria e José tiveram que viajar até Belém para que assim se cumprisse a 
promessa de Deus de que da casa de Davi, viria o Salvador. (Miquéias 5:2). Leia as frases abaixo e 
responda V para as verdadeiras e F para as falsas. Verifique em Lucas 2. 
(    ) Augusto Máximo era o imperador romano. 
(    ) José e Maria eram da cidade de Belém do Pará. 
(    ) José foi para essa cidade porque era da linhagem de Davi. 
(    ) José e Maria eram da cidade de Belém da Judeia. 
(    ) O casal foi para Belém quando Maria estava perto de ter o bebê. 
 

Refletindo: 
Deus cuidou de todos os detalhes do seu nascimento. Deus escolheu quem seriam seus pais, o dia e a hora 
que você nasceu e Ele pensou em cada detalhe de como você é: sua altura, cor dos seus olhos, cor da sua 
pele, cabelo etc. Deus criou você e te conhece melhor do que qualquer pessoa. 
Lição:  
Devemos ter um coração grato a Deus porque Ele não erra e seu amor por nós é infinito.  Leia Salmos 136:1 
Decidindo:  
(  ) Decido fazer uma lista de COISAS A AGRADECER A DEUS e orar por cada uma. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua lista de COISAS A AGRADECER A DEUS, depois ore por cada uma: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

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

QUINTA-FEIRA 
1. José e Maria andaram em torno de 130 km de Nazaré para Belém. Na época, não havia carros, ônibus e 
nem mesmo bicicletas como meio de transporte. Os dois foram a pé ou usaram um burrinho para Maria.  
Uma pessoa em condições normais andaria em média 4 quilômetros por hora. Seguindo a tabela abaixo 
calcule o tempo aproximado que Maria e José podem ter levado para ir de uma cidade até a outra.  
 
 
 
 
 
 
 

Média que uma 
pessoa anda 

Distância entre 
Nazaré e Belém 

Tempo de caminhada 
em horas 

 



2. Maria e José não entenderam completamente o plano de Deus, mas obedeceram mesmo assim. Marque 
com X a lição que tiramos com as atitudes de Maria e José: 
_____ Não tenho que entender tudo para poder obedecer a Deus com alegria. 
_____ Para eu obedecer, Deus me deve explicações. Quando entender tudo, vou obedecer. 
Refletindo: 
Estamos comprovando durante essas semanas que Deus não esquece nenhuma de suas promessas. Leia 
o que diz em Josué 21:45. (   )Li 
Lição:  
Deus cumpre todas as suas promessas, porque Ele não falha. 
Decidindo:  
(  ) Decido confiar na Palavra de Deus e obedecer o que ela diz. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva aqui uma oração falando para Deus que você decide obedecê-lo e não duvidar do que ele te diz: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

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

SEXTA-FEIRA – Jesus nasceu 
 

Entendendo a História 
1. Quando chegaram a Belém a 
cidade estava lotada. O bebê 
estava para nascer! José achou um 
lugar para ficar. Siga o caminho no 
desenho ao lado que leve ao lugar 
onde Maria teve o bebê. 
 

2. Leia as afirmações abaixo e 
coloque V para verdadeiro e F para 
falso. 
 

(   ) Jesus foi apenas mais um bebê 
que nasceu no mundo. 
(   ) Jesus é o salvador prometido 
por Deus. 
(   ) Jesus foi colocado em uma 
manjedoura, local onde animais 
comiam ração. 
(   ) Jesus veio ao mundo com todo 
luxo que um rei merece. 
 

Refletindo: 
Deus se importa com os detalhes. 
Ele planejou os mínimos detalhes do 
nascimento de Jesus e isso fez toda 
a diferença. Deus se importa com os 
detalhes da sua vida também. 
Lição:  
Precisamos agradar a Deus em tudo, inclusive nos detalhes. Porque Ele vê tudo. 
Decidindo:  
(  ) Decido me esforçar para agradar a Deus com a minha vida. Quero obedecer 100% (completamente, 
imediatamente e sem reclamar).  
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando sua decisão: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

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


