
 

 
 

 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 15/09/2019 

 

DESCENDÊNCIA DE ADÃO ATÉ NOÉ E A 

CONSTRUÇÃO DA ARCA 

 

Versículos para decorar: 

1- Quando clamei, tu me respondeste; deste-me força e coragem. (Salmos 138:3)  

2- Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. (Gênesis 6:22)  

3- Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo 
temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e 
tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. (Hebreus 11:7)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA-FEIRA 
Entendendo a História 
1. A partir daquele momento em que Adão e Eva desobedeceram, o mundo estava infectado com o 
pecado. Deus mostra que haviam dois povos. O povo que veio de Sete e que buscava o Senhor, e 
o povo que veio de Caim que não queria saber de Deus. O pecado estraga tudo. Desembaralhe as 

letras e preencha o que falta na lição. 
 
O pecado tem ____________, ele é como a correnteza 
forte que há nos rios e nos leva para longe de Deus. 
 
 

2. O pecado é forte, mas podemos agir contra a nossa vontade de fazer o que desagrada nosso 
Senhor. O nosso DNA espiritual está doente, mas não podemos dar chance para ele. Marque um X 
nas atitudes de uma criança que luta contra o pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Quando você escolhe desobedecer a um mandamento de Deus, é como se você estivesse 
plantando uma semente. Quanto mais a semente cria raiz, mais difícil será se livrar dela depois de 
grande. Leia as frases abaixo e coloque a letra do início da frase no quadro ao lado.  
 

A – Colar na prova. 
B – Devolver o dinheiro quando lhe dão o troco a mais.  
C – Rir das piadas imorais que os outros fazem. 
D – Desobedecer quando minha mãe pede para eu ajudar 
em alguma tarefa em casa. 
E – Perdoar quando alguém faz algo que eu não gosto. 
F – Agradecer a pessoa que preparou a minha comida. 
 

 
 

CERTO ERRADO 
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Tirando a lição 
4. Entenda que o pecado traz consequências ruins para a sua vida. Ligue as palavras de acordo 
com a afirmação verdadeira. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração pedindo a Deus coragem para fugir do pecado. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. A terra estava se enchendo de pessoas. Adão e Eva estavam cumprindo o que Deus disse: 
“tenham muitos filhos.” Vamos aprender os nomes dos descendentes de Adão. Faça a ordem de 
nascimento ligando o nome à pessoa na ordem correta. Dica: Gênesis 5 
 

v. 3 v.25 v.6 v.12 v.9 v.28-
29 

v.15 v.18 v.21 

SETE LAMEQUE ENOS MAALALEEL CAINÃ NOÉ JAREDE ENOQUE MATUSALÉM 

 
 
 

 
 
 
Quem dentre os descendentes de Adão não morreu? Gênesis 5:24 
_________________________ 
Ele andava tanto com Deus que foi levado para o céu pelo próprio 
Deus sem passar pela morte! Hebreus 11:5 

 
2. Nos tempos de Noé, a maldade estava por toda terra, as pessoas só pensavam em fazer o mal. 
Marque um X nas atitudes das pessoas más. 
(   ) Querer roubar as coisas dos outros. 
(   ) Ser grato a Deus por ter comida em casa. 
(   ) Ficar com inveja das pessoas. 
(   ) Bater nas pessoas. 
 

3. Deus então sentiu uma profunda tristeza por causa de toda essa maldade, pois viu que o homem 
escolheu o pecado e a morte, ao invés de ter um relacionamento com ele. Leia Gênesis 6:6 e 
preencha a afirmação abaixo. 

“Então o __ __ __ __ __ __ arrependeu-se de ter feito o __ __ __ __ __ sobre a terra, e isso cortou-

lhe o __ __ __ __ __ __ __.” 

 

MENTIRA 

MÁGOA 

IMORALIDADE 

Se você mente a primeira vez, tem que mentir sempre para poder 
esconder a primeira mentira e então, você fica preso a elas.
  
  

Quando se alimenta uma mágoa, ela contamina o nosso coração 
com coisas ruins e negativas. 

Ver uma imagem ou vídeo imoral toma conta da nossa mente, 
nos impedindo de ter um coração puro. 
 



Refletindo: 
- Imagine a tristeza de Deus, de ter se arrependido de criar o homem, a coroa da sua criação. 
- Quando fazemos coisas erradas, desagradamos o coração de Deus, e o entristecemos. 
- Precisar escolher certo: escolher o que Deus manda e não o que meu coração deseja. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido orar antes de tomar decisões importantes. Vou perguntar pra Deus se é o correto a se 
fazer. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando pra Deus a sua decisão, e, peça ajuda para ter atitudes que alegrem o 
coração dele. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Apesar de todo mal, Deus gostou do que viu em Noé. Pinte de 
preto as letras Z e Y da sequência e descubra o significado do 
nome de Noé. DICA: Siga no sentido da seta.  
 

 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ e ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
 
Noé não era o Filho de Deus, nem o Salvador. Mas ele foi 
usado por Deus para salvar a raça humana e as criaturas da 
terra. 
 

 
 
 
2. Vamos descobrir como Noé era? Leia Gênesis 6:9 e Ezequiel 14:14 e percorra o labirinto. Pelo 
caminho descubra o que fazia de Noé um homem diferente dos outros. Depois circule as 
características dele quando for passando pela palavra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Noé se destacou porque andava com Deus. O Senhor sempre realiza seu plano através de um 
homem justo. Relacione os dois lados para descobrir o que Deus falou a Noé. Dica: Leia os 
versículos. 
 

 



4. Deus é perfeito e tudo que ele ordena também é perfeito. Ele deu as instruções corretas para 
Noé construir a arca. Leia a pergunta e circule a resposta correta. 
 

a) Qual madeira foi usada na construção da arca? (Gênesis 6:14) 
 

MARMÓRE  DIAMANTES  CIPRESTE  PAU-BRASIL 
 
b) A arca foi revestida com qual material? (Gênesis 6:14) 
 

PICHE CIMENTO    TINTA BRANCA           MASSA CORRIDA 
 
c) Quantos andares tinha a arca? (Gênesis 6:16) 
 

UM  DOIS  TRÊS  QUATRO  CINCO 
 
Refletindo: 
- Deus deu a Noé as medidas exatas de como a arca deveria ser feita, isso mostra como nosso 
Deus se preocupada com os mínimos detalhes. 
- Percebemos também outra característica de Deus, ele é planejador. Não faz nada sem planejar, 
sem dar seu melhor. Precisamos ser assim também. 
- As qualidades de Noé chamaram a atenção de Deus. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não fazer as coisas de qualquer jeito, vou dar meu melhor. (Exemplo: lavar melhor a 
louça, arrumar direito meu quarto, dobrar minhas roupas etc) 
(   ) Decido ter atitudes que mostrem que sou filho(a) de Deus. (Exemplo: fruto do Espírito de 
Gálatas 5:22-23)  
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando pra Deus suas decisões e pedindo ajuda para ser íntegro e justo 
perante todos da sua família, escola, bairro, e em todos os lugares que você for: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA    
Entendendo a História 
1.  Deus executou seu plano e trouxe água sobre toda a terra. Apenas a família de Noé foi salva. 
Mas Noé não ficou somente construindo a arca, ele também fez algo muito importante. Leia 2 
Pedro 2:5 e circule a imagem que representa o que Noé fazia além de construir a arca. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Noé tinha 3 qualidades valiosas. A primeira delas é a coragem. Ele teve coragem de construir 
uma arca mesmo quando todos o chamavam de louco e zombavam dele. Observe a tabela e 
substitua as figuras pelas palavras. 

     

ÚNICO DIFÍCIL MEDO FEITO FAZER 

 

Coragem = É ________        o que tem que ser ________      mesmo quando estou com ________        

acho muito ________        ou sou o ________        a fazer. 
 



3.  A segunda qualidade de Noé é a fé. Marque V nas frases verdadeiras e F nas que são falsas. 
 

(   ) Fé é acreditar no que Deus diz, mesmo que não consiga ver. 
(   ) A fé sem ação está morta, não vale de nada (Tiago 2:26).  
(   ) Noé, fez o que desagradava a Deus, só para não passar vergonha na frente dos seus amigos. 
(   ) Noé teve fé mesmo quando todo mundo o chamava de louco. 
 
Decidindo: 
Bem como a fé sem obras é morta, a decisão sem prática também é. Por isso, decida no coração e aja 
fazendo a coisa certa. Marque suas decisões: 
(   ) Decido confiar mais em Deus, não vou reclamar caso alguma coisa  não aconteça do jeito que eu 
queria. 
(   ) Decido ter coragem para fazer o certo mesmo quando ninguém estiver fazendo. 
 
Compartilhando com Deus  
Escreva sua oração falando para Deus suas decisões, agradeça porque Ele te dá coragem para fazer coisas 
certas, e peça para ele aumentar a sua fé. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
SEXTA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. A terceira qualidade de Noé era a obediência, pois fez tudo exatamente como Deus tinha mandado. 
Imagine se Noé não cumprisse alguma das coisas que Deus mandou. Nada teria sido perfeito. Pinte de 
verde as alternativas corretas. 

 
a) Ser obediente é: 

 
b) Ser obediente é:  
 
 
c) Ser obediente é:  

 
d) Ser obediente é:  
 
 

2. Foi muito trabalho! Todo esse trabalho demorou anos e anos e tudo foi feito por Noé e sua família. 
Complete o texto com as palavras abaixo. 
 

construir árvores Legumes alimentos frutas salas 

 
 
 
 
 
 
3. Esse foi o trabalho físico. A parte mais difícil, no entanto, foi continuar acreditando. Depois de tanto tempo 
não havia nenhum sinal do fim do mundo. Leia Lucas 17:27 e ligue as opções de acordo com a atitude de 
Noé e o resto de povo: 
   ● Se casavam. 

Noé ●  ● Sabia que Deus cumpriria sua promessa. 

O resto do povo ●  ● Construíam casas e faziam plantações. 

   ● Não desistiu. Cumpriu o que Deus lhe tinha ordenado. 

   ● Zombavam da família. 
 

Não havia sinal nenhum do fim do mundo. 

Fazer Não fazer 

Fazer depois Fazer imediatamente 

Fazer uma parte Fazer por completo 
 

Fazer sem reclamar Reclamar e depois fazer 

Eles tinham que c__________ e para isso precisavam cortar e 
serrar as á____________. Dividir o interior do barco em 

s_________. Plantar e colher f__________ e l____________ e 
armazenar todos os a______________ necessários. 

 



Noé não desistiu, não voltou atrás. Ele sabia que Deus cumpriria sua promessa! 
 

Refletindo: 
- Obedecer é sinal de amor a Deus. Você mostra pra Deus que o ama, quando o obedece. Pense, 
você tem obedecido realmente a Deus? 
 
Compartilhando com Deus  
Escreva uma oração hoje pedindo perdão a Deus se você tem desobedecido a Ele, e peça ajuda 
para obedecer 100% 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


