
 

 

 

 
 

  Momento com Deus 

Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 10/10/2021 

 

O SEMEADOR; O GRANDE BANQUETE 
 

Versículos para Memorizar: 

1– “E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a 
entende...” (Mateus 13:23) 

2– Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas as essas coisas lhes 
serão acrescentadas. (Mateus 6:33) 

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

SEGUNDA-FEIRA 

1. Jesus ensinava por meio de parábolas. Você sabe o que é uma parábola? Para saber, leia o 
texto abaixo e depois encontre as palavras destacadas no caça palavras.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Pessoas simples entendiam coisas difíceis porque Jesus usava parábolas. Mesmo assim, nem 
todos entendiam o que Jesus falava. Por quê? Para descobrir a resposta, coloque a imagem 
abaixo na frente do espelho e complete a frase com as palavras que você ver. Depois leia a frase. 
 

 
 
 
 

Somente pessoas de _____________    ____________ entendiam o que Jesus queria dizer. 
 
3. Os discípulos perguntavam sobre as parábolas e Jesus disse que para poucos foram revelados os 
segredos de Deus. As parábolas eram um teste para saber quem tinha olhos e ouvidos espirituais. Leia 
Marcos 4:12 e complete a fala de Jesus com as palavras do quadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 

O B H P E Q W Z F 

A T G L N K G O R 

B H I S T Ó R I A 

X N N V E R M F U 

E S C O N D I D A 

Q I W Q D E A C B 

S E S F E D F H K 

L V Z B R T Y X Z 

Parábola é quando dentro de 

uma história está escondida 

outra história e só algumas 

pessoas conseguem entender. 

Ainda que vejam, não _________________; ainda que 

ouçam, não ___________________; de outro modo, 

poderiam converter-se e ser ____________________! 

ENTENDAM – PERDOADOS – PERCEBAM  



 

 

Jesus ensinava antigamente através de parábolas e hoje? Como podemos aprender sobre Jesus e 
sobre a Sal vontade? _____________________________________________________________ 

Lição:  
A Bíblia é a Palavra de Deus. Podemos procurar nela o que Jesus quer nos ensinar. 

 
Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar essa semana no meu Momento com Deus. Vou valorizar a Bíblia. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e agradeça a Ele por você 
ter uma Bíblia: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Reunindo-se uma grande multidão, Jesus contou uma parábola. Complete a história em quadrinhos 
com as palavras corretas. (Mateus 13). Siga o exemplo: 
 

“O semeador saiu a semear.” 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jesus explicou essa parábola aos discípulos: a semente é a Palavra de Deus; a terra é o 
coração das pessoas. Vamos aprender sobre a primeira terra. Escreva a palavra que completa o 
versículo corretamente. Dica: Lucas 8:12. 

As que caíram à beira do caminho são os que _________, e então vem o _________ 

e tira a palavra do seu  ______________, para que não creiam e não sejam salvos. 
 
 

Enquanto lançava a 
____________, parte 
dela caiu à beira do 
caminho, e as 
________ vieram e a 
comeram. v.4 

Parte dela caiu em 
terreno ______________,  
Mas quando saiu o sol, as 
plantas se queimaram e 
secaram, porque não 
tinham ______. v.5-6 

Outra parte caiu no 
meio dos ________, 
que cresceram e 
_______________ 
as plantas. v.7 

Outra ainda caiu 
em _____ terra, 
deu boa 
__________, a 
cem, sessenta e 
trinta por um. v.8 

semente - aves pedregoso - raiz espinhos - sufocaram boa - colheita 



 

 

3. Outra parte da semente caiu sobre as pedras. Ela logo 
secou porque uma terra com pedras não consegue guardar 
água. 
 
Que tipo de coração essa terra representa? Pinte o coração 
com a resposta certa. Dica: Lucas 8:13 
 
Refletindo: 
Qual dos três tipos de terra você quer ser?  
(   ) A beira do caminho        (   ) A entre espinhos (   ) A boa terra 

 
Lição:  
Para que a palavra de Deus germine (cresça) no seu coração, você precisa ser boa terra. Uma boa 
terra é cuidada com água, sol, adubo etc. Assim também você precisa meditar, orar, ir na Nova 
kids... Todas essas coisas fazem com que o seu coração se torne boa terra. 

Decidindo: 
Além de me dedicar no meu Momento com Deus (como decidi ontem), decido: 
(   ) Ser boa terra. Também vou me dedicar no meu tempo de oração: escrevendo minha oração 
conforme é pedido. 
(   ) Ser boa terra. Vou ao Nova Kids para aprender mais sobre Jesus e sobre o que Ele quer me 
ensinar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus as suas decisões e peça para ele te ajudar a 
cumpri-las: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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 continuou, Ele disse: outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos roubam o que 
faz a planta crescer, e a sufocam. Você pode ter espinhos que atrapalham seu crescimento 
espiritual: a preocupação, as riquezas e os prazeres da vida. Circule a cena que mostra a criança 
com a atitude correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Outra parte da semente caiu em boa terra. Ela cresceu e deu boa colheita. Esse era um bom 
solo! Não tinha pedras, nem espinhos. Essa terra representa o coração da pessoa que aceita a 
Palavra de Deus e a obedece, dando bons frutos. Descubra os cinco erros na cena abaixo. 
 

 
 
 
 

 
 

Eu quero aquele 
brinquedo!! 

Que 
chato! 

Mesmo na semana 
de prova, não deixei 
de fazer meu 
Momento com Deus! 



 

 

 

 

 

FESTA    –     JESUS      –     ACEITAR    –     PESSOAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Os quatro solos representam os quatro tipos de corações. Todos eles receberam a semente, 
mas em apenas um deles, a semente cresceu e deu frutos. Jesus lança a semente (Palavra de 
Deus) para todas as pessoas receberem. Mas alguns corações não aceitarão a Palavra. 
 
Na próxima página, veja a legenda e complete com as palavras corretas para descobrir a lição que 
aprendemos hoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ convida todas as _______________ para participarem da sua __________ no céu, 

 

 mas nem todos irão ______________. 

Refletindo: 
Você conhece alguém que não aceitou a Palavra de Deus quando a recebeu? (    ) SIM   (    ) NÃO 
Se sim, ore por essa pessoa, para que um dia, o coração dela se torne terra boa e a semente da 
Palavra de Deus cresça. 

Lição:  
Devemos orar pelas pessoas que ainda não tem Jesus. 

Decidindo: 
(   ) Decido orar pelo(a) __________________________ para que ele(a) conheça Jesus um dia. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração pela pessoa que você escreveu o nome: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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: 

CERTA  ERRADA 



 

 

O rei enviou seus servos para 
chamar os convidados. 

1. Jesus ensinou outra parábola. Dessa vez ele falou de um grande banquete. Ele disse: “O reino 
dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho”. Para saber mais, 
leia as informações e ligue corretamente. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Alguns homens maltrataram e mataram os servos do rei. O rei ficou irado e destruiu essas 
pessoas assassinas. O rei disse novamente: “Tudo já está preparado! Saiam pelas ruas e 
convidem quem vocês encontrarem.” Você sabe o que aconteceu dessa vez? Marque a opção 
correta. Dica: leia Mateus 22:10 
 
(    ) A sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. 
(    ) Mais uma vez, os convidados não aceitaram o convite. 
(    ) Os servos não obedeceram o rei e não chamaram ninguém. 
 
3. Quando o rei foi ver os convidados percebeu que um homem estava sem veste nupcial. Ele 
disse ao homem: “Como você entrou aqui sem veste nupcial?” Leia Mateus 22:13-14, complete a 
fala do rei e descubra como terminou essa história. 

 
 

Refletindo: 
Você sabia que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas? Ele deseja que o 
máximo que pessoas creiam na Sua Palavra e o aceitem como Senhor e Salvador. Mas existem 
pessoas que não o querem. Por isso que Jesus falou “muitos são chamados, mas poucos os 
escolhidos”. 

Lição:  
Deus ama muito a humanidade e o desejo dele é que as pessoas sejam salvas. Podemos fazer a 
nossa parte falando de Jesus para as outras pessoas. Você tem falado de Jesus para as outras 
pessoas? Se não, decida hoje mudar. 

Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar e falar de Jesus para meus amigos, parentes e outras pessoas que ainda 
não conhecem a Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão, peça para Ele te dar coragem para 
falar dele: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Mas eles não aceitaram, pois 
estavam muito ocupados com 
seus trabalhos e negócios. 

Mas eles não quiseram 
participar da festa. 

Amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para ___________, nas trevas; 

ali haverá ______________ e ranger de dentes”. Pois _____________ são 

________________, mas poucos são ________________________. 

 

O rei insistiu e de novo mandou 
outros servos para fazer 
o convite. 



 

 

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. Vamos aprender o que significa a parábola do grande banquete. O rei é Deus, e ele preparou 

uma grande festa no céu e convidou todos a participarem. Mas nem todos os convidados aceitaram 

o convite. Existem três tipos de convidados. Enumere corretamente cada convidado de acordo com 

o quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Todos são convidados para participar do banquete de Jesus, mas, para entrar, é preciso estar 

com a “roupa certa”. Siga as setas e descubra que roupa é essa.  

 

S L     A  Ã  
 A   V                   Ç  O 
 
 
 
3. Nós somos os servos do rei Jesus! Pinte o quadrado que indica o que devemos fazer: 

 
 
 

 

 

 

Refletindo: 
Que benção é nós termos a salvação. Você já agradeceu a Deus por esse privilégio? Vamos fazer 
isso hoje. 

Lição:  
Devemos ser gratos a Deus pelo privilégio que temos: a salvação. 

Decidindo: 
(   ) Decido ter um coração agradecido. Vou orar hoje e agradecer a Deus pela salvação. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão. Faça sua oração de agradecimento: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. 

_____________________ 

Convidar para a festa do 
Senhor e lançar a semente 
(Palavra de Deus). 

Não convidar as pessoas, 
pois elas não aceitaram o 
convite. 

1. Aqueles que não aceitaram. 
 
2. Aqueles que achavam que 
podiam entrar do seu jeito (o que 
não estava com veste nupcial). 
 
3. Aqueles que aceitaram e 
festejaram com o rei da forma 
como ele ordenou. 
 

 


