
 

 

 

                      Momento com Deus 

                  Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 08/08/2021 

 

A INFÂNCIA DE JESUS 
 

Versículos para memorizar: 

1 – Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. (1 Pedro 2:22) 

2 – E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e 
morte de cruz!  (Filipenses 2:8) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 
1. Deus colocou 
Jesus na família de 
Maria e José. Eles 
amavam o Senhor e 
faziam de tudo para 
cumprir a Lei. Jesus 
foi circuncidado com 
8 dias. Depois de 40 
dias, eles foram 
para o Templo 
apresentar Jesus. 
Ajude a família a 
chegar ao Templo. 
 
 
2. Você sabe o que significa o nome 
Jesus? Escreva a frase ao lado trocando 
as figuras pela letra inicial e descubra o 
significado. 
 
 
3. No Templo, os pais de Jesus 
encontraram Simeão, este homem 
havia recebido a mensagem de que 
não morreria antes de ver o Salvador. 
Ele disse: Agora posso morrer, pois vi 
o Salvador. Eles também encontraram 
Ana. Quando ela viu Jesus, deu 
graças a Deus. Pinte a cena que 
mostra esse momento. 
 

 
Refletindo: 
Ana e Simeão nos ensinam sobre fé. Eles eram velhos e só no final da vida viram Jesus. Isso nos 
mostra que nós ainda não esperamos o suficiente. Apenas acredite que Deus fará o que disse que 
faria. 
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Lição: Devemos esperar a volta de Jesus assim como Ana e Simeão: com fé de que Ele vai voltar 
um dia. 
 
Decidindo:  
(   ) Decido não perder a fé de que um dia Jesus vai voltar, vou esperar por Ele da maneira que Ele 
manda: Com fé e me esforçando para ter uma vida santa. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua decisão e escreva uma oração pedindo para Deus aumentar a sua fé: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Em uma terra distante, homens sábios notaram 
algo no céu. Deus colocou um sinal para dizer que 
algo importante tinha acontecido. Que sinal foi esse?  
Leia Mateus 2:2 e complete a cena ao lado 
desenhando esse sinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quando chegaram a Jerusalém, encontraram um rei mau: Herodes. Ele mandou os 
conhecedores da Lei descobrirem onde Jesus nasceria. Siga as setas e descubra o nome desse 
lugar. Depois, escreva a resposta ao lado. Dica: Miquéias 5:2. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
3. Herodes disse para os magos procurarem Jesus. Ele disse que também queria adorá-lo. 
Responda às questões com SIM ou NÃO. 
 

a) Herodes queria adorar Jesus de verdade? _________ 

b) Herodes queria matar Jesus? _________ 

c) Herodes tentou enganar os magos? ___________ 

 
Refletindo: 
- Herodes tinha medo de Jesus retirar o seu trono e por isso, queria matá-lo. Mas Deus já havia 
pensado em tudo e já tinha um plano para Jesus. 
- Desde antes de você nascer, Deus já tinha tudo planejado. Você não é e nunca será um acidente 
do acaso. Deus ama muito você. 
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Lição: Devemos ter a certeza de que somos amados por Deus. Mesmo que alguém diga para você 
que você é um erro ou que ninguém te ama, não acredite nisso. Deus é o criador de tudo e Ele 
ama muito você e planejou cada detalhe de como você é. 

Decidindo:  
(   ) Decido não acreditar se alguém disser que não sou amado(a). Sei que Deus me ama muito e 
sou agradecido(a) a ele por isso. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua decisão e escreva uma oração agradecendo a Deus porque Ele te ama muito e 
não te abandonará nunca: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. A estrela guiou os magos até Belém. Quando chegaram, 
encontraram o bebê Jesus nos braços de sua mãe. Os magos 
trouxeram presentes para Jesus. Leia Mateus 2:11 e complete a 
cruzadinha com os nomes dos presentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cada presente tinha um sentido muito importante. Ligue o presente ao seu significado correto. 
 

Ouro      ▀ 

Incenso ▐ 

Mirra     ► 

 ▐   Material usado no Templo. 

 ► Perfume usado em ocasiões especiais. 

  ▀ Significa realeza.

3. Leia o que diz em cada cena, depois coloque as cenas na ordem escrevendo o número 
correspondente no círculo. No final, desenhe em cada quadradinho o que estava acontecendo:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Refletindo: Ninguém consegue atrapalhar os planos de Deus. Os magos foram avisados em sonho 
para retornarem por um caminho diferente para a sua terra localizada no Oriente. Foram avisados 
também a não voltarem a Herodes. 

Lição: Ninguém consegue atrapalhar os planos de Deus. 
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Herodes disse aos magos: 
Voltem aqui e me digam 
onde encontrar Jesus.  

 

Os magos acharam Jesus e 
deram lhes deram presentes.  

 

Os magos voltaram por outro 
caminho. Deus avisou que 
Herodes queria matar Jesus.  

 

Muitas pessoas falam que foram 03 magos, mas você sabia que não se 
sabe quantos magos foram, exatamente? Só sabemos que foram três 
presentes. Leia na Bíblia Mateus 2:1-11. 
 



  

 

Decidindo:  
(   ) Decido confiar nos planos de Deus. Pois sei que ninguém pode ir contra os planos dele. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua oração de hoje falando para Deus que você quer fazer a vontade dele e seguir 
os planos que Ele tem para a sua vida: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Depois que os magos saíram, o anjo falou com José em sonho. Ele avisou que a vida de Jesus 
estava em perigo! Eles deveriam fugir para um lugar. Que lugar é este? Pinte a resposta certa. 
Dica: Leia Mateus 2:13. 

 

   
 

2. Herodes ficou furioso quando descobriu que foi enganado! Ele achava que Jesus queria tomar 
seu trono na terra. Mas o que Jesus queria era reinar em seu coração! Herodes mandou fazer algo 
para se livrar de Jesus. O que Herodes fez? Leia Mateus 2:16 e circule a resposta certa.  
 

Herodes mandou... 
 

Matar todos os rebanhos de           
Belém. 

Matar todos os meninos 
com menos de 2 anos. 

Dar presentes para Jesus. 

   
      
3. Jesus nasceu durante o reinado de um rei mau. A vida dele estava em perigo. Mas Deus 
escolheu um homem obediente para cuidar dele. Leia as afirmações abaixo e escreva V para 
verdadeiro e F para falso. 
 
(    ) O nome do homem que Deus escolheu para cuidar de Jesus era João. 
 

(    ) José ensinou Jesus a temer ao Senhor. 
 

(    ) José obedeceu a Deus e levou a família para o Egito. 
 
Refletindo: 
Jesus deseja ser o nosso rei, comandar a nossa vida. Tudo que precisamos fazer é aceitá-Lo como 
Senhor e Salvador. Você já tomou essa decisão? Se sim, ótimo. Mas se ainda não fez e deseja 
fazer, ore agora: “Senhor Jesus, eu te agradeço por me amar muito, por ter vindo a essa terra e se 
tornado homem de carne e osso como eu. Obrigada pelo seu sacrifício. Eu reconheço que sou 
pecador e preciso do Teu perdão. Entra na minha vida, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. 
Em nome de Jesus, amém. 

Lição: Ter Jesus no coração é uma escolha, e é a melhor escolha que você pode tomar. 

Decidindo:  
(   ) Decido falar do amor e do plano de Deus para me salvar para alguém que ainda não saiba. 

Compartilhando com Deus: 



  

 

Escreva abaixo sua decisão e depois escreva uma oração falando para Deus que você quer ter 
coragem de sempre falar dele para as pessoas: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Depois de certo tempo Herodes morreu. Um anjo apareceu a José e disse para eles voltarem 
para a terra de Israel. Mas José teve medo porque o filho de Herodes estava reinando lá. Então 
eles foram morar em uma cidade pacata da Judéia. Circule essa cidade. Dica Mateus 2:23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Como é grande amor de Deus! Jesus viveu de maneira humilde. Ele tinha uma grande família. 
Você sabia que Jesus teve irmãos? 

 

A Bíblia fala em Marcos 6:3 sobre os irmãos de Jesus. Some os números 
abaixo e descubra quantos irmãos Jesus teve. 
 

Tiago 

 

José 

 

Judas 

 

Simão 

 

Irmãs 

 

 
Quantos 
irmãos 

Jesus teve? 

1 1 1 1 2  

 
3. Antes de nascer, Jesus estava ao lado de Deus. Ele deixou sua glória para viver como humano. 
Jesus foi obediente a Deus durante toda a sua vida! Complete nos balões as atitudes que agradam 
a Deus e as que desagradam a Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Refletindo: Jesus não só assumiu a forma humana, ele nasceu da mesma forma que eu e você nascemos. 
Ele babou, chorou, passou pelas mesmas etapas de desenvolvimento que eu e você (físico, espiritual, 

JERUSALÉM NAZARÉ 

Agradam ... 
Falar a ________________. 

Respeitar os ____________. 

Ser ________________. 

Desagradam ... 
Falar  ________________. 

Gritar com os 

____________. 

Colar na ____________. 

Falar a verdade 

Falar palavrão 

Respeitar os pais 

Gritar com os pais 

Ser educado 

Colar na prova 



  

 

social...). Ele cresceu gradativamente, sem atalhos. Ele teve oportunidade de pecar, mas em momento 
nenhum falhou! 

Lição: Obedecer é uma escolha! Escolha ser uma criança obediente, assim como Jesus foi. 

Decidindo:  
(   ) Decido obedecer: sem reclamar, imediatamente e completamente. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua decisão e depois escreva uma oração falando para Deus que você quer ser obediente: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

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. 
 


