
 

 

Não existe outro. 

O que Deus ensina. 

Porque ele sabe o que é melhor para nós. 

Temos que aprender na Bíblia. 

Porque ele é nosso Pai. 

Deus faz o que ele quer 

Para descobrir o que Deus quer 

Só há um Deus  

Você deve seguir  

Deus manda em nós 

 

                     Momento com Deus  

                Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 25/07/2021 

 

A GRANDE HISTÓRIA – PARTE 02 
 

Versículos para Decorar: 

1- Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. (Hebreus 11:29A)   

2- Por que o fim da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que crê. (Romanos 10:04)   

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

SEGUNDA-FEIRA: 

1. A Bíblia é 100% verdade e nela Deus deixa claro sobre quem ele é. Não devemos inventar coisas 
sobre Deus. Relacione as verdades de acordo com as figuras.  

 

 

 

 

 

 

2. Os descendentes de Abraão se tornaram escravos no Egito. Deus libertou seu povo em uma noite 
chamada Páscoa. Nessa noite as pessoas escaparam da morte porque pintaram sangue nas vigas e 
laterais das portas de casa. Pinte o animal que tinha que morrer na Páscoa. Dica: Leia Êxodo 
12.21. 

 
 
 
 

 

 

 

3. Páscoa é o nome de um momento muito especial na história. É a janta que os israelitas comeram 
enquanto se preparavam para sair do Egito e viver livres!  Decifre o código abaixo e descubra o 
significado da palavra Páscoa:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

4. O Povo deveria comemorar para não se esquecer do que Deus fez e saber o que o Senhor iria 
fazer no futuro. Complete o versículo abaixo. 
 
Pois _______________ enviou o seu ______________ ao ______________, não para ________________ o 

mundo, mas para que este fosse ___________ por meio ____________. João 3:17 

Refletindo: 
A Páscoa apontava para um sacrifício que seria feito, um sacrifício ainda maior, o de Jesus na cruz. 
Tudo o que Deus faz no Velho Testamento é para apontar para a vinda do Messias, Jesus! 
Lição:  
Devemos ser gratos a Deus pela Páscoa e pelo sacrifício de Jesus na cruz. 

Decidindo:  
(   ) Decido ter um momento de oração hoje agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. 

Compartilhando com Deus: 
Cumpra sua decisão de hoje escrevendo abaixo a 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. 

 
TERÇA-FEIRA: 

1. Deus deu os 10 mandamentos para seu povo saber viver corretamente. Escreva na ordem todos 
os 10 mandamentos. Leia os versículos para ajudar. 

 
1° Mandamento: _________________________________________________________________ Êxodo 20:3 

2° Mandamento: __________________________________________________________________Êxodo 20:4 

3° Mandamento: _________________________________________________________________ Êxodo 20:7 

4° Mandamento: _________________________________________________________________ Êxodo 20:8 

5° Mandamento: ________________________________________________________________ Êxodo 20:12 

6° Mandamento: ________________________________________________________________ Êxodo 20:13 

7° Mandamento: ________________________________________________________________ Êxodo 20:14 

8° Mandamento: ________________________________________________________________ Êxodo 20:15 

9° Mandamento: ________________________________________________________________ Êxodo 20:16 

10° Mandamento: _______________________________________________________________ Êxodo 20:17 

2. Mas o povo não conseguiu cumprir os mandamentos que Deus ordenou. Decifre o código abaixo 
e descubra por que. 

  
Porque só uma pessoa  P ___ R F ___  ___ T ___  pode cumprir a Lei. 

                                                           7            7      5       13 
 

3. A Bíblia conta que existiu um homem que obedeceu a Deus durante sua vida toda! Seu nome era 
Josué. Ele assumiu a liderança do povo de Israel depois que Moisés morreu. Leia em voz alta 
algumas informações sobre ele abaixo, marque um X se leu: 
 
a. Josué nasceu no Egito. (    )  
b. Josué viu as 10 pragas. (    )  

A E I O U 

13 7 5 23 18 



 

 

c. Josué atravessou o Mar Vermelho. (    )  
d. Josué foi fiel durante 40 anos no deserto. (    )  
4. O povo só desobedecia a Deus. Mesmo assim, Deus foi fiel com o povo. Quantas promessas 
Deus deixou de cumprir? Pinte a resposta correta (Josué 21.45) 

 
 

Refletindo: 
Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. Mesmo o povo pecando, Deus colocou um homem bom 
para lidera-los: Josué. 

Lição:  
Deus cuida de nós mesmo quando não estamos vendo.  

Decidindo:  
(   ) Decido ser fiel e obedecer o que Deus manda, quero ser uma criança obediente. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva sua oração abaixo falando para Deus sua decisão: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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. Deus deu aos israelitas tudo o que precisavam para viver felizes na terra prometida. Quando 
Josué morreu, o povo se esqueceu de Deus. Fizeram o que era errado. Leia em Juízes 2:11-15 e 
complete as frases com a palavra certa: 
 

a) Os israelitas _________________ (adoraram / rejeitaram) outros deuses. 

b) Os israelitas _________________ (abandonaram / ficaram com) o Senhor. 

c) Os israelitas __________________ (ganhavam / perdiam) as batalhas.                  

 
2. Deus mandou juízes para fazer o povo voltar para ele. Quando o juiz morria, o povo se desviava 
de Deus novamente. O povo decidiu trocar tudo por sabedoria humana. É tolice querer trocar a 
sabedoria de Deus por sabedoria humana. O povo, porém, continuava pedindo algo. Descubra o que 
eles pediam na figura 1 usando como base a figura 2, depois escreva nas linhas abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

3. Deus disse ao profeta Samuel que Israel não estava rejeitando o profeta, e sim rejeitando a 
Deus como rei (1 Samuel 8:7). Assim, o Senhor permitiu que Samuel levantasse um rei em Israel. 
Para descobrir quem foi o primeiro rei de Israel, leia 1 Samuel 10:21, depois pinte o nome correto 
da tribo, clã e o nome do novo rei de Israel. 
 
 

S  U M P N Ç A L A 

O  T  A R H  N Ç 

P M G R T H D J  Õ 

R E E H E L A I S E 

E L M I Y M S N A S. 

M U J  S E  B R L 

Q V T A F I O U T M Início  
Início  

SETE ALGUMAS NENHUMA 

TRIBO DE JUDÁ TRIBO DE 
BENJAMIM 

TRIBO DE NAFTALI TRIBO DE EFRAIM 



 

 

 
 
 
 
4. Deus levantou líderes e juízes para apontar o povo de volta para ele – Josué, Gideão, Sansão e 
muitos outros. O problema era que quando o juiz morria, o povo voltava a fazer o que o Senhor 
reprovava. Imaginaram que se tivessem um rei andariam melhor com Deus. Veio o rei Saul e não 
deu certo. Então Deus mandou o último juiz, Samuel para Belém para ungir o maior rei de Israel. 
Leia 1 Samuel 16:13 e marque a opção que completa a frase corretamente: 
 

a) Samuel ungiu Davi na presença  (   ) dos cidadãos de Belém. (   ) dos seus irmãos. 

b) A partir daquele dia (   ) Davi exigiu o trono.   (   ) O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. 

c) Após ungir Davi  (   ) Samuel partiu para Ramá.    (   ) Samuel ficou hospedado com Jessé. 

Refletindo: 
- A Bíblia fala que Davi tinha um coração que agradou ao Senhor. 
- Como está o seu coração? Tem agradado ao Senhor? Ou está cheio de raiva, orgulho, mentira, 
rebeldia, desobediência e outros pecados? Se você está pecando em alguma coisa, peça perdão e 
decida mudar. 
- Leia Provérbios 4:23. (   )Li 

Decidindo: 
(   ) Decido pedir perdão a Deus pelo pecado: __________________________________ 
 
Compartilhando com Deus: 
Se você quer ter um coração que agrada verdadeira a Deus, o 1° passo é pedir isso a Ele. Por 
isso, escreva uma oração agora pedindo perdão pelo pecado que você escreveu acima e depois 
peça para Deus te dar um coração que agrada a Deus: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

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. Deus mandou profetas para chamar a atenção do povo. Mesmo assim, o povo continuou 
desobediente. O povo não queria ouvir a voz do Senhor. Risque com X os nomes que não são de 
profetas bíblicos: 
 

 ISAÍAS e JEREMIAS  TICO e TECO  OBADIAS e SOFONIAS 
 
 
  FRANCISCO e FRANCISMAR  AMÓS e NAUM 
 
2. Deus falava com o povo de Israel através dos profetas. Eram eles que passavam a mensagem 
de Deus para o povo. Atualmente o Senhor também fala conosco através da sua palavra. Preencha 
as lacunas abaixo corretamente: 
 

 
 
 

 
 
 

 

ANTIGAMENTE HOJE EM DIA P__O__E__A 

P__L__V__A   DE   
D___US 

 

CLÃ SUFAMITA CLÃ AIRAMITA CLÃ DE MATRI CLÃ DE SUFAMITA 

SAUL FILHO DE ODE SAUL FILHO DE QUIS SAUL FILHO DE KAU SAUL FILHO DE DANIEL 



 

 

3. Os profetas poderiam pregar e chamar o povo para voltar para Deus. Eles seriam a voz de Deus. 
Um desses profetas foi Elias. Ele enfrentou os profetas de Baal e mostrou que Deus tinha mais 
poder que os outros deuses de mentira que eles acreditavam. Na oração de Elias contra esses 
profetas, ele disse verdades importantes.  Leia 1 Reis 18:36-37 e ligue cada frase à imagem certa. 

 

  

 

 

 

 
Refletindo: 
Antigamente era mais difícil falarmos com Deus, mas hoje podemos falar com ele a qualquer hora. 
Responda: 
a) Como nós podemos falar com Deus? Através da: O __ __ __ __ __ 
b) Como Deus fala conosco? Através da B __ __ __ __ __ 

Decidindo: 
(   ) Decido dar mais valor ao meu tempo de meditação, pois sei que é nessa hora que eu estou 
conversando com Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão e pedindo para se dedicar mais a 
oração e leitura da Palavra: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

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. O povo não se importava com o que os profetas diziam. Então Deus ficou em silêncio. Decifre o 
código abaixo e descubra quanto tempo Deus ficou sem falar com seu povo. 

 
 
 

 

 _____  _____  _____  anos  
    A2       B3      C1 
 

 
2. Você se lembra do início da nossa Grande História? Deus fez uma promessa para Adão e Eva: o 
Salvador viria para destruir a serpente. Deus não esquece daquilo que prometeu. Leia a frase 
abaixo em voz alta. Depois pinte-a. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 1 2 3 4 

A 1 4 6 5 

B 7 8 0 2 

C 0 2 3 9 

Deus é Deus de Abraão, Isaque e 
Jacó. 

 

Deus é Deus de Israel. 

Tu és Deus e fazes voltar o coração 
do povo para ti. 

Sou teu servo e fiz tudo com tua 
permissão. 



 

 

Para aprender mais: 
- Deus tem planos para a sua vida. Leia Jeremias 29:11. (  )Li 
- Os planos de Deus para a sua vida são maravilhosos. Leia 1 Coríntios 2:9. (  )Li 
- Não existe nada que Deus não possa fazer. Leia Lucas 1:37. (  )Li 
- Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, Ele pode fazer tudo. Leia Jó 42:2. (  )Li 

Lição: 
Podemos confiar em Deus e nos Seus planos. Ele cumpre o que promete. 

Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar para ser uma criança paciente. Vou estudar a Palavra de Deus todos os 
dias para aprender quais planos Deus para mim e a Sua vontade. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus sua decisão e pedindo para se dedicar mais ao 
estudo da Palavra (através do Momento com Deus, oração, leitura da Bíblia, indo ao Nova Kids 
etc): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

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. 
  


