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Cole folhinhas

de papel crepom nas roupas de Adão e Eva 

   Nome:...............................................................Turma:...................... 
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Pinte o Astronauta 

   Nome:...............................................................Turma:........................ 
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Pinte com cola colorida 

a gotinha de sangue que jesus derramou por nossos pecados

 Nome:...............................................................Turma:........................ 



MISSÃO ESPACIAL JJ316   MINISTÉRIOKIDSTEENS.COM   IEADAM 

COM PEDACINHOS DE PAPEL  

COLORIDO COLE NO FOGUETE.

 Nome:...............................................................Turma:........................ 
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 Nome:...............................................................Turma:........................ 

PINTE O RELOGIO QUE 

REPRESENTA: 

Que Jesus voltará para nos buscar, mas o dia e a hora ninguém sabe. 
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         Nome:...............................................................Turma:........................ 

 

Preencha os quadrinhos 

Nosso amigo astronauta tem cinco missões para cumprir, escreva dentro do 

quadrado abaixo a primeira missão a ser realizada, que será descobrir o: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que Deus usou para criar todo o Universo e tudo  que existe? 

 

 

 

 

 

Descobrimos que o poderoso Deus do Universo possui três atribuições que 

 começam com a letra O 

esente 

Escreva nas Estrelas 

CVCV CVCV CVCV 

Escreva nos planetas 

P 

C 

D

 
 
P 

R 

R 

o o o 
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Encontre os sete erros 

     Nome:...............................................................Turma:........................ 

O nosso amigo astronauta está tentando fincar a bandeira, mas está faltando algumas peças em 

seu traje que poderão impedi-lo de cumprir a tarefa, descubra quais são .        

Jesus deixou o lugar onde morava para morrer 

por nós em uma cruz. Ele foi julgado e 

condenado por seres humanos, mas se 

entregou voluntariamente. 

Escreva o versículo que nos 

demonstra o grande amor de Deus 

por nós. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................ 

................................................................. 

.................................................................

Pinte e Escreva 
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  Nome:...............................................................Turma:...................... 

Marque com um circulo 

4 atitudes que devemos ter para esperar a volta de Jesus: 

Pinte apenas 
   As cinco moças que tiveram as melhores atitudes enquanto 

esperavam a chegada do noivo para ocasamento. 

Ler a Bíblia 
e Orar Não ter 

medo 

Confessar 
pecados 

Obedecer 
Mentir Odiar as 

pessoas 
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  Nome:...............................................................Turma:...................... 

PREENCHA OS ESPACOS E 

Descubra o esta escrito.

LIGUE AS PALAVRAS DO CENTRO QUE COMBINAM COM AS FIGURAS ABAIXO : 

DEUS 

ADAO E EVA 

SERPENTE 

PECADO 
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Nome:...............................................................Turma:...................... 

Identifique e circule  

as palavras as quais estudamos na historia sobre a vida de Pedro: 

Pedro – joao – Paulo – carlos 

Cego – aleijado – surdo 

Esmola – comida – lixo 

Ouro – prata – bronze 

 Cura – levante – ande - grite 




