
 

 

 

                      Momento com Deus  

                  Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 15/08/2021 

 

A ADOLESCÊNCIA E BATISMO DE JESUS 
 

Versículos para memorizar: 

1 – Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. (Lucas 2:52) 

2 – Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. (Efésios 6:1) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Todos os anos, José e Maria viajavam à 
Jerusalém para celebrar a Páscoa. Eles já 
tinham ido várias vezes, mas essa viagem foi 
diferente! Jesus tinha 12 anos. Pela tradição 
dos judeus, essa é a idade que a criança se 
torna um homem. Jesus já podia discutir junto 
com os rabinos. Ligue os pontos e descubra 
sobre o que eles discutiam. 
 
 

 
 
 
 
 
2. Durante a Páscoa, os rabinos se reuniam 
em um lugar. Esse local se tornava um grande centro de discussão sobre as coisas de Deus. 
Decifre o código abaixo e descubra que lugar é esse. 
 

E L M O P T 

☺  ♕ ♫  ♥ 
 

♥ ☺ ♕   ♫ 
      

 
3. Quando terminou a Páscoa, a caravana de José e Maria retornou a Nazaré. José e Maria 
perceberam que Jesus tinha sumido! Pinte José e Maria procurando Jesus. 



 

 

O temor do _____________ é o 

princípio do conhecimento! 

 

Refletindo: 
Homens a partir de 12 anos iam até a sinagoga discutir com os rabinos. Essa era a técnica de 
ensino usada pela escola de fariseus. Por isso, vemos com frequência nos evangelhos, fariseus 
discutirem com Jesus. Era uma prática normal para eles. 

Lição:  
- Devemos estar prontos para falar da nossa fé, de Jesus ou do que cremos a quem nos perguntar. 
Jesus estava pronto. E você? Se alguém te perguntasse alguma coisa referente ao que você crê, 
você saberia responder? Leia 2 Timóteo 4:2. 

 
 
 
 
 
 
Decidindo: 
(   ) Decido meditar todos os dias essa semana. Vou fazer primeiro meu Momento com Deus e 
depois as tarefas da escola. 
(   ) Decido me dedicar na parte de oração. Quero aprender a conversar com Deus mais e melhor. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as decisões que você tomou hoje e faça uma oração pedindo para Deus te ajudar a 
ser uma criança preparada a responder o que te perguntarem: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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: 
1. José e Maria procuraram Jesus por três dias. Eles o encontraram no Templo com os rabinos. O 
que Jesus estava fazendo? Leia Lucas 2:46 e marque X na resposta certa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Jesus respondia aos rabinos e eles ficavam maravilhados. A Bíblia ensina que Jesus tinha 
sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. E você, quer ser como Jesus? Leia Provérbios 1:7, 
complete no balão e descubra como se tornar sábio e 
inteligente. 
 
 
 
 
3. Quando os pais de Jesus o viram, ficaram admirados. Jesus disse: Vocês não sabiam que eu 
estava na casa de meu pai? Jesus sabia que ele era Filho de Deus e tinha José com padrasto na 
terra. Leia as frases abaixo e pinte a lição que você aprendeu. 
 

Discutindo com os 
rabinos 

Trabalhando com 
os rabinos 

Fazendo compras 

Jesus era obediente 
somente a Deus. 

Jesus era obediente 
somente aos seus pais. 

Jesus era obediente a 
Deus e aos seus pais. 

Você sabe como se preparar para responder às perguntas que te fazem sobre sua fé? 
É simples, veja abaixo: 

• Meditar: fazer diariamente seu Momento com Deus e ler a Bíblia; 

• Orar: pedir a Deus sabedoria para aprender o que você lê na Bíblia; 

• Ir ao Nova Kids: na Nova Kids você vai aprender o que a Bíblia ensina; 



 

 

Refletindo: 
Jesus era sábio e obediente. Ele sabia que era Filho de Deus e ainda assim, obedecia e honrava 
seus pais aqui na terra: José e Maria. 

Lições: 
- Jesus nos ensina a obedecer e honrar nossos pais. 
- Jesus nos ensina a sermos sábios: buscar o conhecimento da Palavra de Deus: meditar. Jesus 
precisa ser a nossa prioridade, vir antes de qualquer outra coisa, tarefa ou divertimento. 

Decidindo: 
(   ) Decido ser obediente aos meus pais. O que eles mandarem, eu vou fazer: imediatamente, 
completamente e sem reclamar. Vou falar para meu pai/mãe, ou responsável, essa decisão. 

(   ) Decido me dedicar em aprender mais da Palavra de Deus. Vou fazer meu Momento com Deus 
com dedicação e capricho. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as decisões que você tomou hoje e faça uma oração pedindo para Deus te ajudar a 
ser uma criança obediente e sábia: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Você sabia que Jesus trabalhava? Ele trabalhou com seu pai na 
carpintaria por muito tempo. Deus se agrada daqueles que trabalham. 
Marque apenas as afirmativas corretas: 
 
(   ) Todo trabalho é digno e agradável ao Senhor. 
(   ) Devo admirar pessoas que trabalham. 
(   ) Deus se agrada daquele que não trabalha. 
(   ) Deus se agrada de um trabalho feito com dedicação. 
(   ) Meu trabalho hoje é me dedicar aos meus estudos: da escola e da 
Bíblia 
 
2. Quando trabalhamos, Deus fica feliz. Não importa  
qual o serviço, temos que fazer nosso melhor. Jesus  
ensinou que a grandeza vem através do trabalho. 
Leia Marcos 9:35 e circule a resposta certa: 
 

Refletindo: 
- O trabalho é honrável para Deus. Deus criou o trabalho. 
- Ele detesta a preguiça, mas se agrada de um trabalho feito com dedicação. Responda SIM ou 
NÃO para as perguntas abaixo. Seja sincero! 
Quando sua mãe pede para você fazer algo... 
 

a) Você faz bem feito? ______     b) Você reclama? ______      c) Você faz na hora? _______  

Lições: 
- Quando seus pais ou autoridades pedirem para você fazer algo, faça mesmo se estiver com 
preguiça e faça bem feito!  
- Todo trabalho que você fizer, você deve procurar começar e terminar. Não deixe nada para 
depois, isso é dedicação. 

Decidindo: 
(   ) Decido me dedicar ao meu trabalho: ________________________ (Escreva um trabalho que 
você tem hoje) 

Assentando-se, Jesus chamou os Doze e disse: 

“Se alguém quiser ser o (segundo / primeiro), 

será o último, e (servo / chefe) de todos.” 

 



 

 

(   ) Decido fazer algo em casa sem meus pais pedirem. Vou fazer bem feito e sem preguiça. 
Escreva o que você vai fazer: _______________________________________________________ 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as decisões que você tomou hoje e faça uma oração pedindo para Deus te ajudar a 
ser uma criança trabalhadora: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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: 
1. João Batista nasceu com 
uma missão: preparar o 
caminho para a vinda de 
Jesus. Ele era um homem 
muito diferente dos outros. 
Algumas pessoas achavam 
suas roupas, comida e 
moradia entranhas. Siga o 
labirinto e pinte o que João 
Batista vestia e o que comia. 
(Mateus 3:4) 

 
 

2. Deus separou João Batista para uma tarefa única e importante para o povo que estava esperando 
o Messias. A sua mensagem era a mesma: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo! 
Observe as imagens e marque os cinco erros. 

3. João Batista falava sobre arrependimento. Para ter certeza que você se arrependeu de verdade, 
você precisa fazer três coisas: 1 – concordar com Deus que o que você fez ofendeu a sua 
santidade (pecado) ; 2 – virar as costas para o pecado e não querer fazer mais; 3 – assumir o que 
fez, pedir perdão e se oferecer para consertar. Marque X na atitude que mostra arrependimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTA 

ERRADA
A 



 

 

Refletindo: 
- Arrependimento é verdadeiro, remorso não. Remorso é quando você fica triste porque errou, mas 
depois volta e faz tudo de novo. Arrependimento é quando você fica triste e decide mudar de 
comportamento, se esforçando para não pecar mais e desagradar a Deus. 

- Deus quer que você seja uma criança que se arrepende quando erra. 

- Você fez alguma coisa que ainda não pediu perdão? Escreva o que foi: ______________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Lições: 
- Deus ama muito você e se você pecar, Ele te perdoará, mas você precisa reconhecer que errou, 
pedir perdão e se esforçar para não pecar mais. Leia 1 João 1:9. (   ) Li 
- Se o seu pecado feriu alguém, você precisa pedir perdão a essa pessoa também. 

Decidindo: 
(   ) Decido pedir perdão a Deus por algum pecado que eu fiz e ainda não me arrependi. 
(   ) Decido pedir perdão a ___________________ (escreva o nome da pessoa) por tê-lo(a) 
ofendido ou machucado de alguma maneira. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as decisões que você tomou hoje e faça uma oração pedindo para Deus te ajudar a 
ser uma criança que sabe pedir perdão e ser arrependida: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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: 
1. Certo dia, João estava fazendo o mesmo de todos os dias, quando ele viu Jesus se aproximando. 
Ele falou algo muito importante sobre Jesus. Decifre o código abaixo e descubra o que ele declarou. 
Se precisar leia João 1:29. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Jesus chegou e disse que deveria ser 
batizado. João se negou, porque não se 
achava digno de batizar o Messias. Jesus foi 
humilde e disse: “Façamos assim para cumprir 
toda a justiça”. Cumprir justiça é fazer o que é 
correto. Deus disse para João Batista batizar 
Jesus e, eles obedeceram. Pinte a cena. 
 
3. O Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de uma pomba. Depois ouviu-se a voz de Deus 
confirmando o que João Batista já anunciava. Marque a alternativa correta abaixo que confirma o 
que está escrito em Mateus 3:17 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 



 

 

 
 (     ) “Este é meu Filho amado, de quem me agrado.” 
 
(     ) “Este é Jesus, filho de José e Maria.” 
 
 
4. No batismo de Jesus podemos ver a trindade: as três 
pessoas de Deus em uma só. Como foi que as três partes da 
trindade se manifestaram nessa hora? Ligue a primeira 
coluna de acordo com a segunda: 
 

Jesus    ♥   ● voz dos céus 

Espírito Santo    ♦  ♥ homem 

Deus Pai    ● 

 

 ♦ pomba 

 

Refletindo: 
- O batismo é a declaração pública da nossa fé em Cristo Jesus. Quando nos batizamos, mostramos 
para as pessoas que agora somos de Jesus.  
- O batismo não salva, apenas demonstra a decisão que já tomamos: de aceitar Jesus como Senhor e 
Salvador. 
- Jesus é o próprio Deus, Ele não precisava se batizar, mas o fez para nos mostrar o quão importante o 
batismo é. 

Lições: 
- Deus se alegrou com o batismo de Jesus e também se alegrará com o seu. E se você já batizou, Ele 
se alegrou muito também.  
- Cumprir justiça é fazer o que é correto. Devemos fazer o que certo mesmo que sejamos o único 
fazendo.  

Decidindo: 
(   ) Decido fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a decisão que você tomou hoje e faça uma oração pedindo para Deus te ajudar a 
ser uma criança que faz o que é justo e certo: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. 
 


