
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 10/11/2019 

 

ISAQUE CASA COM REBECA 

 

Versículos para decorar: 

1 – Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser 
servo.  (Marcos 10:43)  

 
2 –Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. 
(Colossenses 3:23)  
 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Sara morreu esperando e confiando na promessa de Deus. Abraão chorou muito. Sobre Sara 
e Abraão, pinte a resposta correta: (Gênesis 23.1-4) 
 

a) Quantos anos Sara viveu? 

67  97  127 

b) Onde Sara morreu? 

Hebrom  Efrom  Harã 

c) Eles ainda eram estrangeiros nessa terra? 

Sim  Não 

 
2. Abraão falou com os hititas sobre uma terra para sepultar Sara. Eles disseram: “Você é um 
príncipe de Deus em nosso meio. Escolha uma terra para você e lhe daremos de presente”. Mas 
Abraão insistiu em pagar. Coloque na ordem e descubra o nome desse lugar. (Gênesis 23:17) 
 

4 1 2 3 7 8 6 5 

em Campo de Efrom de Manre perto Macpela, 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Isaque ainda não havia se casado. Abraão já estava velho, e Isaque era a esperança de sua 
descendência conforme Deus prometeu. Pinte as características que Abraão queria para a 
esposa de Isaque. Dica: As alternativas pares são as corretas. 
 

1 Ser do povo que não obedecia a Deus.  2 Ser do mesmo povo de Abraão. 

3 Não ligar para o que Deus pensa.  4 Não adorar a outros deuses. 

 
Refletindo: Abraão foi honrado pelos hititas mesmo sendo um estrangeiro. Ele tinha uma boa 
reputação no meio daquele povo. Por isso, quando precisou, não lhe negaram um pedido.  

Lição: É bom ter uma boa reputação em todos os lugares. Não sabemos o dia de amanhã e 
podemos precisar de alguém, e a nossa reputação pode nos ajudar nisso. 



 
Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que 
Deus está vendo o seu compromisso e cada decisão que você tomar: 

(   ) Decido honrar as pessoas. Tratar todos com respeito e amor. 
 
Compartilhando com Deus: Escreva uma oração falando para Deus sua decisão e que você 
deseja ser uma criança que têm uma boa reputação em todos os lugares: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Abraão chamou seu servo Eliézer e deu a missão de encontrar uma esposa para Isaque. Mas 
ele teve que fazer algumas promessas a Abraão. Desembaralhe as bolinhas e escreva quais 
foram as promessas de Eliézer a Abraão. Leia Gênesis 24:2-6  

 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Abraão deveria permanecer na terra de Canaã e não retornar de onde Deus o havia tirado. Ele 
confiava na promessa de Deus de que a terra de Canaã seria sua propriedade perpétua e de 
seus descendentes (Gênesis 17:8). Leia o que é fé e encontre as palavras em destaque no caça 
palavras: 
 
 
 
 
 
3. Abraão não queria que Isaque casasse com uma mulher do povo cananeu, pois essa mulher 
deveria acreditar no mesmo Deus que Isaque acreditava, e o povo cananeu não acreditava no 
Deus verdadeiro. Leia 2 Coríntios 6:14-15 e responda: 
 

a) Jugo desigual é igual a: 
(    ) Não ter a mesma crença.  (    ) Amar filmes. 
 
b) Pode haver harmonia entre Cristo e Satanás? 
(    ) Sim.      (    ) Não. 
 
c) Deus será o Deus de quem? 
(    ) Dos que andam com ele.   (    ) Dos que não querem saber de Deus. 
 
Refletindo: Deus quer o melhor para os seus filhos. Por isso, deixou a Bíblia com instruções para 
seguirmos e assim, sermos abençoados. Quando obedecemos a Deus, mostramos que temos fé e 
cremos no plano que Deus tem para nós. 

Lição: Obediência e fé andam juntas. Se falamos que cremos em Deus, devemos obedecê-Lo. 
Obedecer sem reclamar, imediatamente e completamente.  

 

S V A D B F É M K O U Y 

F I H E Q P A R T E Y K 

C D N U W R P L A N O Y 

S A M S E T U G P A B P 

Fé não depende de eu entender o plano de 
Deus para a minha vida. Pela fé, eu faço a 
minha parte. 

a) 

b) 



Decidindo: Marque um X nas decisões que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que 
Deus está vendo o seu compromisso e cada decisão que você tomar: 

(   ) Decido obedecer a Deus e todas as minhas autoridades. Sei que quando obedeço, mostro 
que amo a Deus verdadeiramente. 

(   ) Decido confiar no plano que Deus tem para mim. Quero ser uma criança de fé. 

Compartilhando com Deus: Escreva abaixo a sua oração pedindo para Deus te ajudar a 
cumprir as decisões que você tomou hoje. Relembre (leia agora) a decisão de ontem: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Vamos aprender algumas características pelas quais Abraão escolheu Eliézer pra cumprir a 
missão de escolher uma esposa para seu filho. Leia as afirmações abaixo com atenção e marque 
um X nas características de Eliézer: (Gênesis 24:2-9) 
 

(    ) Ele era o mais velho da casa. 
(    ) Ele roubava Abraão. 
(    ) Era responsável por tudo que Abraão tinha. 
(    ) Ele era obediente. 
 
2. Eliézer era um homem fiel e obediente, por isso decidiu fazer o que Deus havia mandado. Então 
partiu para a terra de Naor. Deus se alegra com nossa obediência. Aprendemos que para obedecer 
precisamos fazer três coisas, complete: 
 

Fazer...                I __ E D __ A T A __ E N T __ 
 

Fazer...                C __ __ P L E __ A M __ N T_ E 
 

Fazer...                S __ M     R __ C L __ M __ R 
 
3. A viagem era longa, e, quando Eliézer chegou a terra de Naor levou 
os camelos para o lado do poço, e lá orou ao Senhor. Leia a oração de 
Eliézer e depois marque as características da mulher que ele procurava 
para Isaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Refletindo: Eliézer era um exemplo de servo fiel e obediente. Nós podemos aprender muito com 
ele. A Bíblia fala que antes dele escolher, ele orou ao Senhor (Gênesis 24:12). O Senhor 
abençoa quando entregamos a Ele nossas decisões.  

Lições: Fidelidade e obediência são características de um servo que agrada a Deus. Não tem 
como ser obediente a Deus sem ser fiel.  

BONITA SERVA PRESTATIVA 

RECLAMONA AJUDADORA FOFOQUEIRA 

“A jovem a quem eu disser: ‘Por favor, incline o seu cântaro e dê- me 
de beber’ e ela responder responder: ‘Bebe; também darei água aos 
teus camelos’ seja essa a que escolheste para teu servo Isaque”. 

PREGUIÇOSA EDUCADA OBEDIENTE 



Decidindo: Marque um X nas decisões que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que 
Deus está vendo o seu compromisso e cada decisão que você tomar: 

(   ) Decido ser uma criança fiel a Deus. Não só hoje, mas por toda minha vida. Não quero 
abandonar os caminhos do Senhor e nem desagradar o Seu coração. 

(   ) Decido entregar minhas decisões a Deus, antes de tomá-las. Sei que quando faço isso, estou 
honrando a Deus. 

Compartilhando com Deus: Escreva abaixo a sua oração pedindo para Deus te ajudar a 
cumprir as decisões que você tomou hoje. Relembre (leia agora) as decisões de ontem: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. O servo nem tinha terminado de orar e Rebeca apareceu. Você acredita que ela respondeu 
exatamente como Eliézer havia orado? Ele ficou muito feliz pois finalmente havia encontrado a 
esposa para Isaque. Sabe por quê Deus respondeu a oração de Eliézer? Complete o versículo de 
1 João 5:14-15 e descubra: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

2. Rebeca tinha uma qualidade muito importante: ela era serva. Ligue as qualidades de um 
servo com aos exemplos de atitudes corretas. 
 
              
 
 
 
 
 
 
3. Rebeca contou que era 
sobrinha de Abraão. 
Eliézer ficou 
impressionado. A família 
de Rebeca autorizou o 
casamento, e então ela 
partiu ao encontro de 
Isaque. Enumere de 1 a 4 
as imagens de acordo com 
os acontecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faz o certo sem demorar. 

Faz mais do que foi pedido. 

Quando meus pais falam algo, obedeço na 
mesma hora. 

Quando minha mãe pede para eu arrumar 
a cama, eu arrumo o quarto todo. 

Não é preguiçoso. 

Quando me mandam fazer algo, eu faço 
por completo, sem preguiça. 

 

Esta é a __________ (FI-AN-ÇA-CON) que temos ao nos 

aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de _________ 

(A-DO-COR) com a sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabemos que 

ele nos ouve em tudo o que ___________ (MOS-PE-DI), sabemos 

que temos o que dele pedimos. 

 



4. Sabe o que Eliézer fez depois que cumpriu sua missão? Leia Gênesis 24:26 e marque um X 
na resposta correta: 
(    ) Deu glórias a si mesmo porque ele era muito inteligente; 
(    ) Adorou ao Senhor e agradeceu porque DEUS o ajudou. 
 
Refletindo: Além das qualidades que já vimos (obediência e fidelidade), Eliézer tinha uma outra 
grande qualidade: GRATIDÃO. Ele reconheceu que foi Deus quem o ajudou e que se não fosse 
pela direção de Deus, ele não teria encontrado Rebeca. 

Lição: Deus quer que você, criança Nova Kids, seja um(a) servo(a): obediente, fiel e com 
coração grato. Não deixe o orgulho, que é um pecado, entrar no seu coração. Saiba reconhecer 
e dar glórias a Deus em todas as coisas: tanto boas quanto ruins. 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que 
Deus está vendo o seu compromisso e cada decisão que você tomar: 

(   ) Decido ter um coração agradecido à Deus e às pessoas. Vou orar hoje e agradecer por tudo 
que Deus me deu: a salvação, minha família, minha saúde, igreja, escola e amigos. 

Compartilhando com Deus: Escreva abaixo a sua oração pedindo para Deus te ajudar a 
cumprir a decisão que você tomou hoje. Relembre (leia agora) as decisões de ontem: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
SEXTA - FEIRA 
 

1. Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o Eliézer. Hoje 
vamos aprender uma lição importante com Rebeca. Para descobrir essa lição, siga a seta e 
escreva a frase na linha abaixo: 
      

  
Rebeca não ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Quando se aproximavam da terra que Abraão habitava, Rebeca avistou Isaque. Leia Gênesis 
24:62-63 e pinte a cena que mostra o que Isaque estava fazendo quando encontrou sua esposa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Curtindo uma festa                             Meditando                                        Dormindo 

Rebeca não 

entendia ainda 

o plano de Deus 

para sua vida, 

mas pela fé 

fez sua parte. 



W X W X W X W X

P A D R Ã O X B

W X W X W X W E

X M U N D O X L

X W X W E X W E

W X W X U W X Z

X W X W S X W A

C A R A T E R W

W X W X W X W X

3. Isaque e Rebeca se casaram. Isaque tinha 40 anos quando isso aconteceu. Encontre as 
palavras em destaque na cruzadinha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Marque as alternativas que demonstram um bom caráter de uma pessoa: 
(   ) Não colar na escola.     (   ) Falar mentiras sobre algo ou alguém. 
(   ) Pegar algo que não é seu sem pedir.  (   ) Não rir de piadas imorais. 
 
  
Refletindo: Isaque confiava que Deus ia lhe dar uma boa esposa, porém ele não ficou sentado e 
dormindo sem fazer nada. Ele foi meditar. 

Lição: Estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, descobrimos qual a vontade de Deus para a 
nossa vida. 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que 
Deus está vendo o seu compromisso e cada decisão que você tomar: 

(   ) Decido me dedicar sempre aos meus Momentos com Deus. Mesmo que eu não sinta 
vontade, ou esteja cansado(a), vou priorizar meu tempo com Deus. 

Compartilhando com Deus: Escreva abaixo a sua oração pedindo para Deus te ajudar a 
cumprir a decisão que você tomou hoje. Relembre (leia agora) as decisões de ontem: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

O mundo inventou um padrão de 

beleza que não é o padrão de Deus. 

A beleza correta é focar no bom 

caráter e não no exterior.  

 


