
 

 

Momento com Deus: 

Crianças de 07 a 09 anos 
     NOME:______________________________________________________________DATA: 19/07/2021 

 

A GRANDE HISTÓRIA – PARTE 01 
 

Versículos para memorizar: 

1 – No princípio Deus criou os céus e a terra. (Gênesis 1:1) 

2 – Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época; Ele andava com Deus. (Gênesis 6:9) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SEGUNDA-FEIRA: 
 

1. Homens inspirados por Deus 
escreveram a Bíblia. Ela conta uma grande 
história sobre uma pessoa muito 
importante! Quem é essa pessoa? 
Complete o balão colocando as vogais e 
descubra o seu nome: 
 
 
 
 
2. Como a Bíblia é a Palavra de Deus, tudo o que tem escrito nela é verdadeiro. A Bíblia tem poder! 
Desembaralhe as palavras para completar o versículo. Dica: leia Hebreus 4:12 para ajudar. 
 

“Pois a _______________ (LAVAPAR) de Deus é ___________ (AVIV) e eficaz, e mais afiada que qualquer 

________________ (PEADAS) de dois gumes; ela penetra até o ponto de dividir _________ (ALAM) e espírito, juntas 

e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do ________________ (ÃCOÇARO).” 

 
3. Em Mateus 13:44 a Palavra de Deus é comparada com o quê? Circule a resposta correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: Se você tivesse um baú cheio de ouro e de todo tipo de riquezas, você iria deixar esse baú de 
qualquer jeito ou iria cuidar muito bem? Pois, é dessa mesma maneira que você deve cuidar da sua Bíblia, 
ela é a própria Palavra de Deus e contém muitas lições e tesouros para a sua vida. 

Lição:  Preciso cuidar bem da minha Bíblia e do meu Momento com Deus. Preciso dar valor às coisas de 
Deus. 

Decidindo:  
(   ) Decido me dedicar todos os dias no meu Momento com Deus. Vou dar o meu melhor! 

Compartilhando com Deus: Escreva abaixo uma oração falando para Deus sua decisão. Não deixe para 
depois! 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

A Bíblia é um livro sobre 

J__S__S! Nós podemos 

encontrar J__s__s em todas 

as histórias da 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. Adão e Eva foram as primeiras pessoas  
que Deus criou. Eles eram amigos de Deus.  
 
Agora, pinte a cena. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Iniciando pela seta, siga o caminho e descubra o nome do lugar onde Adão e Eva moravam. Depois 

escreva o nome no espaço abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Um dia, Satanás enganou os dois. Eles desobedeceram a Deus. Tiveram que sair do jardim. A principal 
consequência da desobediência de Adão e Eva foi a morte (Romanos 6:23), ou seja, a separação do 
primeiro casal do Criador. Quais foram às outras consequências causadas pela desobediência? Leia 
Gênesis 3:16-19 e escreva abaixo: 

Adão: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Eva: __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Deus prometeu que um dia, um filho, descendente de Adão, viria e esmagaria a cabeça da serpente, e 
Ele cumpriu essa promessa. Pinte na figura abaixo somente as áreas com pontinhos e descubra o nome do 
filho prometido por Deus. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Refletindo: 
Deus amava muito Adão e Eva, eles conversavam todos os dias. Depois que o pecado entrou no mundo, 
esse relacionamento acabou porque o pecado não pode ficar junto com Deus. Deus é santo! Agora pense 
se você tem cometido algum pecado. Seja ele qual for, está te afastando de Deus.  
 
Lição:  
O pecado me afasta de Deus. Vou confessar e pedir perdão a Deus pelos pecados: ___________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Decidindo:  
(   ) Decido pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Quero ter comunhão e intimidade com Deus. Vou 
cuidar para que o pecado não entre no meu coração. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo perdão a Deus pelo pecado que você escreveu. Se você não tem 
nenhum pecado a pedir perdão, escreva uma oração pedindo a Deus para te ajudar a se manter puro: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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. Eva teve dois filhos: Caim e Abel. Abel temia a Deus, mas Caim não temia a Deus. Um dia, os dois foram 
dar uma oferta para o Senhor. Ele aceitou uma, mas rejeitou a outra. Circule a oferta que Deus aceitou. 
Dica: Leia Gênesis 4.3-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Porque Deus não aceitou a oferta de Caim? Será que Ele gostava mais de Abel? É claro que NÃO. Deus 

ama a todos de forma igual. Mas Deus sabia que no coração de Caim o mal estava dominando e que Abel 

era um homem justo. Leia 1 João 3:12 e escreva o versículo abaixo: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Caim ficou com muita raiva porque Deus não aceitou sua oferta e por causa disso planejou fazer o mal 

para seu irmão. Leia Gênesis 4:8-10 e responda: 

a) O que Caim disse para seu irmão Abel? (V.8) ________________________________________________ 

b) O que aconteceu quando Abel chegou? (v.8) ________________________________________________ 

c) O que o Senhor perguntou a Caim? (v.9) ___________________________________________________ 

d) O que Caim respondeu? (v.9) ____________________________________________________________ 

e) O que o Senhor disse? (v.10) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 
Refletindo: 
-Mesmo Caim tendo errado, Deus foi misericordioso e o ajudou (leia Gênesis 4:15). Não devemos ser como 
Caim. Jesus nos ensina a amar os nossos irmãos. Mesmo que você fique chateado, nunca deve fazer o mal. 
- Tem alguém que te fez mal? Escreva o nome dessa pessoa: ____________________________________ 
 
Lição:  
O ódio e o desejo de vingança de Caim fizeram muito mal a ele. Não deixe esse sentimento crescer no seu 
coração. Comece perdoando quem te fez mal e ore por essa pessoa. Mesmo que seja difícil no início, 
depois você vai ver como é bom aprender a perdoar desde cedo. 

Decidindo:  
(   ) Decido perdoar mesmo que eu não sinta vontade. Sei que o perdão agrada a Deus e não quero ser uma 
criança com mágoa no coração. 
(   ) Decido orar e entregar todas as ofensas a Deus. Sei que Ele está vendo tudo que acontece comigo. Não 
preciso me vingar nem ter ódio no coração. 

Compartilhando com Deus: 
As decisões de hoje podem não ser fáceis na prática, mas com a ajuda de Deus, você vai conseguir! Escreva 
uma oração abaixo falando para Deus suas decisões e pedindo ajuda para cumpri-las fielmente: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

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. Nos corações das pessoas só havia pecado. Elas se 
esqueceram de Deus. Mas havia um homem que era amigo de 
Deus – Noé! Deus mandou Noé construir um grande barco – uma 
arca. Copie as palavras e descubra como Noé obedeceu. 

 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Deus mandou uma grande chuva – um 
dilúvio. Todas as pessoas da terra morreram, 
menos Noé e sua família. A arca era o único 
jeito de escapar. 
 
Pinte a cena e se tiver algodão, cole nas 
nuvens. 



 

 

3. Em Gênesis 6:22 diz que Noé fez exatamente como Deus falou. Você também precisa fazer tudo o que 

Deus fala para você na Bíblia. Escreva no quadro abaixo, algumas maneiras que mostram como você pode 

obedecer a Deus: 

 
4. Noé era obediente. Vamos relembrar os passos da obediência? Ligue corretamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Qual dos quatro passos da obediência você não tem dado o seu melhor? Escreva: ______________________ 

Lição:  
Noé não deixou que o mundo corrompido em que vivia o afetasse. Assim nós também devemos ser. Mesmo que 
todo mundo faça coisas erradas que desagradam a Deus, nós precisamos fazer o certo e agradá-Lo. 

Decidindo:  
(   ) Decido obedecer 100% o que meus pais, professores e qualquer outra autoridade falar. Não quero ser uma 
criança desobediente. 

Compartilhando com Deus: 
Vamos colocar em prática sua decisão! Como uma criança obediente, escreva uma oração agora declarando 
sua obediência a Deus e às suas autoridades: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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. Deus chamou Abraão para ser o pai 
de uma nação. Um dia, Deus mandou 
Abraão matar seu filho Isaque. Abraão 
não entendeu nada, mas confiou no 
Senhor e obedeceu. Na hora do 
sacrifício, um anjo fez Abraão parar. 
Deus providenciou outro sacrifício. 
Isaque não morreu. 
  
Desenhe o sacrifício que Deus 
providenciou.  
Dica: Leia Gênesis 22.13. 
 

Fazer... 
 

... completamente  

...imediatamente 

Fazer... 

Fazer... 

... sem reclamar 
 



 

 

 
 

 
2. Ufa! Que sufoco Abraão passou! Mas sabe por que Deus fez isso? Ele queria saber quem era mais 
importante na vida de Abraão: Deus ou Isaque. Você não pode ter outro deus em sua vida. Um deus é algo 
que você dedica mais tempo do que para Senhor. Pinte abaixo o que você acha que é um deus para você e 
tome uma decisão de mudar: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Mais tarde, Jesus, o Filho de Deus iria se oferecer como sacrifício 
para nos salvar! Complete o versículo abaixo e depois pinte a figura: 
 

Vejam! É o __________________ de _________ 

que ____________ o ______________ do ____________. 

João 1:29 
 
 
 

Refletindo: 
- Você sabia que quando você troca o seu Momento com Deus para 
fazer outra coisa, isso significa que você está dando prioridade a 
outra coisa? Deus e a Sua Palavra precisam ser prioridade na sua 
vida. 
 
Dica: faça seu Momento com Deus antes de fazer sua tarefa da 
escola. 
 
Lição:  
Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe que a televisão, o videogame, o celular, o 
futebol ou qualquer outra coisa, tire ou diminua seu tempo com Deus.  

Decidindo:  
(   ) Decido colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Vou dar meu melhor fazendo meu Momento com Deus 
e memorizando os versículos. 

Compartilhando com Deus: 
Comece agora sua decisão. Não deixe essa parte para depois! Escreva abaixo uma oração falando para Deus 
que Ele é prioridade na sua vida e peça para ser sempre assim: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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. 
 
 

 


