
           

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 18/08/2019 

 

A CRIAÇÃO: 6º E 7º DIA 

 

Versículos para decorar: 

1 - Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. (Gênesis 1:27)  

2 - Nós amamos porque ele nos amou primeiro. (1 João 4:19)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA – FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus disse: “Produza a terra seres vivos conforme a sua espécie” (Gênesis 1:24). Isso quer dizer que os 
animais só podem ter filhotes da sua espécie, um cachorro só pode ter cachorrinhos, gatos só podem ter 
gatinhos. Ligue as mães aos seus filhotes. 

 

 
 

 

 

2. Existem seguidores de uma teoria que é contra a criação – são os evolucionistas. Eles não acreditam na 
obra da criação de Deus. Leia as afirmações abaixo e pinte aquela que fala a verdade. 

EVOLUÇÃO CRIAÇÃO 

 
Os animais evoluíram de uma espécie para outra. 
Deus – se existir – é apenas uma força externa. 
 

 

Gênesis 1.25 “Deus fez os animais selvagens de 
acordo com as suas espécies, os rebanhos 
domésticos de acordo com as suas espécies, e 
os demais seres vivos da terra de acordo com as 
suas espécies. E Deus viu que ficou bom.” 

 
 

Tirando a Lição 

3. Marque com V para verdadeiro ou F para falso: 
(   ) Deus criou os animais para povoarem a terra, os céus e as águas. 
(   ) Deus nunca fez os animais, eles surgiram sozinhos. 
(   ) Deus fez o animais para servirem de alimento e companhia. 
(   ) Os animais foram criados antes das plantas. 
 
 

 

 



Decidindo: Marque um X nas decisões que você quer ter hoje: 
(    ) Decido crer que foi Deus quem criou os animais.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por todos os animais que existem, e se pelo seu animal de 
estimação, caso você tenha: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA-FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus reservou para o sexto dia, a melhor parte da sua criação: o homem e a mulher. Aqui podemos ver 
a Trindade, ou seja, são três em um (Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só). Ligue os 

pontos da figura. Depois complete o versículo. 
 

 
2. Houve um modo e um propósito especial de fazer 
o homem. Deus não precisa do homem para ser 
Deus. Existe uma razão para ele ter criado o 
homem. Descubra as palavras de acordo com as figuras. 

 
 

Verdade 1: Deus criou o ___________________ (♥ + ☺) para amá-lo. 

Verdade 2: Amor é a __________________ (● + ■ + ☼) de Deus. 

Verdade 3: Deus é ______________ (♪ + ♫) 
 
3. Na Bíblia encontramos toda a verdade, nela Deus escreveu exatamente como tudo aconteceu. Vamos 
conhecer como Deus criou o homem e a mulher. Leia os versículos e circule as respostas corretas. 
 

a) Deus criou o homem usando: o cimento / o pó da terra (Gênesis 2:7) 

b) O que Deus soprou nas narinas do homem? o fôlego de vida / o cabelo (Gênesis 2:7) 

c) Deus criou a mulher usando: a areia do mar / uma costela do homem (Gênesis 2:21-22) 
 

Refletindo: 
- Alguém já falou pra você que Deus não existe? (   )SIM     (   )NÃO 
- O que você acredita? (   )Deus existe e me criou      (   )Deus não existe e fui criado do nada 
 

Decidindo: 
Muitas vezes em nossa vida cristã precisamos decidir acreditar na verdade de Deus independente do que 
nos falam. Marque um X nas decisões abaixo: 
(   ) Decido acreditar sempre na Bíblia. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo perdão a Deus se você tem duvidado dele e do Seu poder. E peça ajuda 
para sempre acreditar na Bíblia. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
NA DÚVIDA, ACREDITE SEMPRE EM DEUS! 

 

PAI 

ESPÍRITO SANTO FILHO 

DEUS 

“Façamos o ____________ à nossa  

______________ conforme a nossa  

___________________.” 

Gênesis 1:26 

 



 QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus criou o ser humano de forma única e especial. O homem não é um animal como muitos dizem por 
aí. Então, vamos aprender 3 motivos que provam que o homem não é um animal. 
 

Motivo 1 – Enumere as figuras de acordo com a ordem de criação e responda as palavras de acordo com 
a ordem que foi enumerada. (Gênesis 1:25-26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo 2 – Coloque em ordem as sílabas e escreva o que está faltando na frase: 
 

Deus criou o homem diferente dos _______________ (IS - ANI - MA). O Senhor Deus fez o homem com 
as suas próprias __________ (OS-MÃ) usando o pó da _______ (RA-TER). 
 

Motivo 3 - Coloque a folha em frente ao espelho e escreva como ficou a frase: 
 

 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Deus planejou todos os detalhes da criação! Em Gênesis 1:26 vemos que Deus criou o homem à sua 
imagem e semelhança. Estes termos se referem às características de Deus. Vamos ver cada uma delas. 
Complete as frases abaixo com as palavras corretas: 

 
 
 
 
a) Nos tempos antigos os homens tinham conhecimento para erguer pedras enormes para 
construir as pirâmides do Egito sem máquinas. Por causa da __________________ dada por 
Deus. 
 
b) Ficamos tristes quando alguém que amamos morre. Por causa dos ____________________  
que Deus nos deu. 
 
c) Quando decido meditar antes de brincar. Faço isso por causa do __________________  
__________________________ que Deus me deu. 
 

3.  Deus disse para Adão dominar sobre todos os animais. Ele não deu esta tarefa para nenhum outro 
animal. Complete Gênesis 1:26 substituindo as imagens por palavras.  
 
 
 
 
 
Domine ele sobre os ____________________ do mar, sobre as _______________ do céu, sobre o  
 

 
 
 
 
 _________________     animais de toda a terra e sobre todos os pequenos  

 

animais que se movem rente ao chão. 

   

 

Se o homem fosse um animal, Deus 

teria criado o ___________ (2) junto 

com os ______________. (1) 

 

 

SENTIMENTOS INTELIGÊNCIA LIVRE ARBÍTRIO 



Refletindo 
3. A diferença entre homens e animais é enorme! A Bíblia diz que existem animais e homens. Eles foram 
criados no mesmo dia, porém, em momentos diferentes. Marque um X na frase correta: 
(   ) O ser humano não é um animal. Deus criou homem e o animal em momentos diferentes. 
(   ) Deus criou o homem e o animal no mesmo momento. 
 

Lição: Deus deu ao homem algo muito especial: a sabedoria. E foi com ela que Adão nomeou todos os 
animais que existem. De todas as criações de Deus, o ser humano foi a que Ele mais se alegrou em 
fazer. 

Decidindo: Marque um X nas decisões que você quer ter hoje: 
(   ) Decido não reclamar das características físicas que eu nasci. Sei que Deus me criou à Sua imagem, e 
tudo que Ele faz é perfeito. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo por Ele ter te feito de maneira especial e admirável: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

QUINTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus criou o ser humano parecido com ele. Deus quer que você saiba que ele criou você e tem um 
plano maravilhoso para você. Você não é um acidente, você tem valor para Deus. Pinte as atitudes 
corretas de uma criança que sabe que Deus criou todas as coisas. 

Deus tem um plano para mim e sabe o que é melhor para a minha 
vida porque ele me criou. 

  

Obedecer a Deus é melhor do que viver na rebeldia. 
  

Eu mando na minha vida, Deus não manda em mim. 
  

Não sei porque estou aqui, ninguém se importa comigo. 
  

A minha maior alegria é conhecer a Deus e buscá-lo de todo o 
coração. 

  

Procuro ser feliz em todas as coisas, mas não consigo ser feliz. Acho 
que não posso ser feliz. 

  

A Bíblia é a Palavra de Deus, nela tem tudo o que eu preciso saber 
sobre Deus.  

  

 

Refletindo 
2. Responda as perguntas corretamente. 
 
a. Quem é Deus? 
(   ) Deus é amor e é o criador dos céus, da terra e meu criador. 
(   ) Deus é uma forma de poder que não podemos alcançar. 
 
b. Quem sou eu?  
(   ) “Eu sou homem criado por Deus” ou “Eu sou mulher criada por Deus”. 
(   ) Um acidente da evolução. 
 
c. Por que estou aqui?  
(   ) Porque minha mãe ficou grávida. 
(   ) Porque Deus me criou, porque Deus me ama, porque Deus me quer. 

Lição: Deus ama muito você e quer que você entenda que sua existência tem um propósito. Você foi 
criado(a) para amar a Deus e servir a Ele. 

Decidindo: Marque um X nas decisões que você quer ter hoje: 
(   ) Decido me dedicar no meu Momento com Deus porque eu entendo que é através da Bíblia que 
descubro como servir e amar a Deus. 
(   ) Decido não faltar ao Nova Kids pois sei que é o lugar certo para aprender sobre Jesus. 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus as suas decisões e peça ajuda para não as esquecer e cumpri-
las fielmente: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA - FEIRA  
 

Entendendo a História 
1. Então chegou o dia em que Deus concluiu toda a sua criação. Finalmente ele havia terminado a sua 
obra. Pinte o dia que Deus descansou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tirando a Lição 
2. Deus criou você, então, ele é seu dono! O dono tem direito de mandar. Reescreva a frase abaixo que 
está de trás para frente e veja o que podemos aprender: 
 

!mim em manda ele portanto, criou me Deus 
 
Deus ____________________________________________________________________ mim! 

3. Vamos revisar? Substitua os números pelas letras de acordo com a tabela para relembrar a resposta. 
Depois leia a pergunta e a resposta. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
a) Quem é o seu Criador?  
   
 
b) O que Deus criou no mesmo dia que criou o homem? 
 
 
 
c) O que Deus soprou nas narinas do homem?   
 
 
d) Você foi feito na semelhança de Deus – quer dizer, você reflete qual 
parte de Deus?  

  
 
e) Para saber o “porquê” e o “como” da sua vida, consulto onde?  

  
 
 
Refletindo:  A sua vida foi planejada por Deus. Leia Salmos 139:14 agora. (   )Li 

Compartilhando com Deus: 
Deus nos fez com MUITO amor! Você crê nisso? Então aproveite essa oportunidade para falar isso 
diretamente para Deus. Escreva sua oração de agradecimento e depois pare um tempo e reflita sobre as 
coisas maravilhosas que Deus fez. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 


