
          Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 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)  

3 – De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou; todas se cumpriram. 
(Josué 21:45)  

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

SEGUNDA - FEIRA – Morte de Sara 
Entendendo a História 
1. Sara morreu esperando e confiando na promessa de Deus. Isaque tinha 37 anos 
quando isso aconteceu. Marque apenas as alternativas corretas. Se precisar, leia 
as referências: 
 

a. Com quantos anos Sara morreu? (Gênesis 23:1)  
(    ) 177 anos.     (    ) 127 anos. 
 
b. Onde Sara foi sepultada? (Gênesis 23:19) 
(    ) Em Hebrom, na terra de Canaã.     (    ) Em Roma. 
 
c. Eles ainda eram estrangeiros nessa terra? (Gênesis 23:4) 
(    ) SIM     (    ) NÃO 
 
2. Junte as sílabas corretamente e complete as frases abaixo: 
 

a. Abraão falou com os hititas para _______________ (SE – TAR – PUL) a sua mulher. 
 

b. Abraão tinha uma boa ________________ (TA – PU – ÇÃO – RE) e era visto como príncipe entre o povo, 
por isso eles _______________ (RI – QUE – AM) lhe dar uma terra. 
 

c. Abraão quis _______________ (GAR-PA) por esta terra, pois ele _______________ (FI-A-CON-VA) que 
Deus cumpriria sua promessa e daria a terra a ele no tempo certo. 
 

3. O campo de Efrom perto de Manre virou propriedade de Abraão. Faça o que se pede abaixo: 
 
 

b. Siga pelo caminho e mostre onde Sara foi 
enterrada: 

 

a. Decifre o enigma e descubra onde Sara foi 
sepultada: 



4. Abraão confiava nas promessas do Senhor e fazia de tudo para agradá-lo. Como podemos imitar Abraão no 
nosso dia-a-dia? Pinte os quadros abaixo usando verde para atitudes que agradam a Deus e vermelho para 
atitudes que não agradam ao Senhor. 

Colocar apelido que entristece seu amigo. 
Priorizar a meditação e brincar só depois de fazer toda a 
tarefa. 

Ir ao Nova Kids mesmo se eu estiver cansado. 
Deixar de fazer minha meditação para assistir televisão. 

Escolher amigos que obedecem a Jesus. 
Não me importar se meu amigo zomba de Deus, às 
vezes eu até acho muito divertido. 

 
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 – O perfil de um bom servo 
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. 

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) 



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.  

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 – A missão do servo Eliézer 
Entendendo a História 
1. Eliézer era um servo fiel a Abraão e partiu para a missão que recebeu. Desvende o enigma abaixo e 
responda as perguntas a seguir. Dica: Leia Gênesis 24.10 

 
a. O que Eliézer levou nessa missão dada por Abraão? O servo levou __ __ __ __ __ __ __ e tudo o que 
Abraão tinha de __ __ __ __ __ __. 
 

b. Quantos camelos o servo levou para a viagem? Ele levou __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ 
 

c. Para que região e para que cidade o servo viajou? O servo tinha que viajar para região da __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ e procurar a cidade onde __ __ __ __ , parente de Abraão, morava. 
 
2. 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. Eliézer pediu a Deus que a jovem que dissesse a frase abaixo fosse a esposa escolhida para 
Isaque (Gênesis 24:14). Escreva a frase abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Leia a oração de Eliézer novamente e depois pinte as características da mulher que ele 
procurava para Isaque. 

 
 
 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

BONITA SERVA PRESTATIVA 

RECLAMONA AJUDADORA FOFOQUEIRA EDUCADA 

OBEDIENTE 



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.  

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 – Todos somos servos  
Entendendo a História 
 

1. Antes que Eliézer terminasse de orar Rebeca surgiu, rapidamente ele se aproximou dela e fez o pedido 
chave: “Dê-me de beber!” Ela fez tudo exatamente como ele havia falado. Ordene as cenas de acordo com a 
história: 

 
 

2. Um bom servo persiste, ou seja, segue a instrução até o fim, não desanima, não cansa. Eliézer tinha um 
objetivo – uma missão. Responda: 
 

a. Eliézer cumpriu até o fim a sua missão? (   ) Sim.   (   ) Não.  
b. Ele voltou para a casa de Abraão com uma esposa para Isaque? (   ) Sim.   (   ) Não. 
c. Ele parou na metade do caminho? (   ) Sim.   (   ) Não. 
d. Eliézer mudou as instruções que recebeu? (   ) Sim.   (   ) Não. 
 

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 – Deus responde as orações 
Entendendo a História 
1. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram 
com o servo de Abraão. Coloque V para VERDADEIRO ou F para FALSO:  

(   ) Rebeca só partiu porque já sabia quem era o noivo. 
(   ) Rebeca não entendia o plano de Deus, mas foi assim mesmo. 
(   ) Rebeca aceitou a viagem mediante a fé que ela tinha em Deus. 
 

2. Quando se aproximavam da terra que Abraão habitava, Rebeca avistou um homem.  
a. Circule a alternativa correta em relação ao nome deste homem e o que ele estava fazendo. (Gênesis 24.63). 

 

                       Israel                         Ismael                                 Isaque 

                               
 

 
     

b. Coloque entre os parênteses a letra que corresponde a peça que está faltando no quebra-cabeça de Isaque 
encontrando Rebeca:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nesse momento Eliézer cumpriu sua missão. Rebeca ao ver seu noivo notou uma beleza diferente. 
Descubra que beleza é essa na frase abaixo: 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Curtindo uma festa  

 
Gastando dinheiro Meditando 


