
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 22/09/2019 

 

DILÚVIO 

 

Versículos para decorar: 

1 – “Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança 
eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra".           
(Gênesis 9:16)       

2 - Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas 
preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. (2 Pedro 2:5)                 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. A arca estava pronta, pois Noé fez tudo do jeito que Deus mandou (Gênesis 7:2-4). Faça o 
que se pede: 
 
a) Resolva a conta e veja quantos pares 
de cada animal puro entrou que na arca: 
 

 
b) Risque quantos pares de cada animal impuro 
entrou na arca: 
 
 
c) Quantos dias Noé e sua família ficaram  
dentro da arca antes de chover? 
 
2. Deus ia trazer águas sobre toda a terra – uma inundação mortal aconteceria. Deus deu 
algumas instruções a Noé de quem entraria na arca. Complete a frase: (Gênesis 6:18-19) 
 

VO FI FÊ LHER CÊ MA MEA MU LHOS CHO ES 

◼  ♥ ✓ ₳ Ⱬ ╬ ῶ ‡ ‰ ῼ 
 

_________  (◼ ₳) entrará na arca com seus ________ ( ‡), sua ___________ (ῶ✓) e 

as ____________ (ῶ✓ ῼ) de seus filhos. Faça entrar na arca animais ____________ (Ⱬ‰)  

e ________________  (♥╬ ) 

 
3. Relacione as colunas corretamente: 
 

a) Zombadores   (    ) Fechou a arca como sinal de cuidado e proteção. 
b) Noé   (    ) Entraram calmamente na arca obedecendo a Deus. 
c) Deus    (    ) Não deram atenção às palavras de advertência. 
d) Animais ferozes  (    ) Construiu a arca, providenciou alimento e pregou para todos. 
 
 



Refletindo: Deus cuidou de tudo e Noé fez a parte dele também, obedecendo a todas as 
instruções que Deus tinha lhe dado. 

Decidindo: 
(    ) Decido obedecer às minhas autoridades, porque assim como Noé obedeceu e foi 
abençoado, eu também quero ser abençoado por causa da minha obediência. 
(    ) Decido não reclamar quando alguém manda eu fazer alguma coisa, vou obedecer 
imediatamente, completamente e sem reclamar. 
 
Compartilhando com Deus: 
Agradeça a Deus a oportunidade que Ele te dá de obedecer, peça ajuda para ser obediente e 
não reclamar. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Então Deus fez chover sobre toda a terra. Além de chover muito, Deus abriu o chão e fez 
brotar água para inundar tudo. Deus estava julgando todo o mal e os homens que haviam 
escolhido o lado do mal teriam a consequência da sua escolha. Ligue a palavra julgamento ao 
conceito correto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tudo estava coberto de água. Nem mesmo a maior montanha, ou a maior girafa ou qualquer 
pessoa pôde escapar dessa inundação. Faça as contas e complete a frase com as palavras. 
(Gênesis 7:21) 
 

HUMANIDADE TODOS POVOAM PERECERAM MOVEM 

38 6 3 1 5 

 
___________  os seres vivos que se ___________ sobre a terra ______________ 

 
 

3. Choveu bastante por muitos dias na Terra, e tudo ficou debaixo d’água. As águas passaram 
de 7 metros acima da maior montanha do mundo.  Tudo isso ocorreu conforme Deus tinha 
prometido a Noé. 
 

a) Leia Gênesis 7:4 e pinte    b) Leia Gênesis 8:4 e responda 
quantos dias e noites choveram?   Qual o nome da montanha em que a arca parou?  
 
 
 
     _____________ 
 
 
 

 

JULGAMENTO 

Quando Deus destrói o mal, os homens são destruídos 
quando escolhem ficar do lado do mal.  

Quando Deus não se importa com ninguém, ele deixa que 
o mal ganhe e não faz nada para nos ajudar. 

Quando Deus destrói o mal, ele se alegra quando os 
homens também são destruídos. 

5+1=____ 6-1=____ 3-2=____ 



Refletindo: Os homens maus foram destruídos, mas Deus não se alegrou com a morte deles. 
Deus não se alegra com a morte de ninguém. Leia Ezequiel 18:32 (   )Li 
 
Lição: Mesmo vendo Noé construir a arca as pessoas não o escutaram e ficaram com o coração 
duro, e quando o dilúvio veio, essas pessoas morreram. Deus não quer que nós tenhamos um 
coração duro, que não O escuta.  
 
Decidindo: 
(    ) Decido não endurecer o meu coração para o que Deus fala. Quero fazer o certo. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo para Deus dar a você um coração obediente, que não endurece 
quando recebe uma ordem. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                          

QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Noé esperou que a terra começasse a secar. Algum tempo depois, ele soltou um animal para 
verificar se a terra já estava seca, mas ainda não estava. Ele soltou outro animal e esse trouxe 
no seu bico um galho de oliveira. Leia Gênesis 8:7 e Gênesis 8:11 e enumere com 1 qual foi o 
primeiro animal solto e com 2 para o segundo animal solto. 
 
 
 
 
 

 
 
2. Noé e sua família permaneceram por muito tempo dentro da arca até a ordem de Deus para 
saírem. Eles ficaram 1 ano e 10 dias dentro da arca (Gênesis 7:11; Gênesis 8:13-14). 

 
Calcule 1 ano e 10 dias = __________ dias ( 40   160   375  1010) 

 
 

3. Apenas 8 pessoas habitavam a terra agora. O Senhor tirou 
Noé e sua família da arca. A missão de Noé era de povoar 
novamente a terra. Noé ficou muito agradecido. Leia Gênesis 
8:20, pinte o desenho e escreva o que Noé fez. 
 
 
Depois Noé construiu um ____________ dedicado ao Senhor 
e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como 
________________, queimando-os sobre o altar. 
 
 
Refletindo: Noé agradeceu a Deus. Você tem agradecido a 
Deus pelas coisas boas na sua vida? (   )SIM          (   )NÃO 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração de agradecimento a Deus. Pense em todas as coisas que Deus te deu 
(família, saúde, escola, amigos, igreja, Nova Kids etc) e escreva uma oração de agradecimento a 
Deus por todas essas coisas. Não deixe nada de fora.  Deus ama um coração grato! 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
QUINTA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Depois que todos saíram da arca, as coisas seriam diferentes agora. Vamos aprender mais 
sobre isso. Marque um X em como seriam as coisas agora.  

                                                       
 
 
 
 
 

 
2. Depois desse dilúvio, Deus fez uma aliança. Leia os versículos com atenção e marque com X 
as respostas corretas: 
 

a) Com quem Deus fez uma aliança? (Gênesis 9:9) 
 

(   ) Noé e seus descendentes. (   ) Noé e as estrelas. 
 

b) Qual era essa aliança? (Gênesis 9:11) 
 

(   ) Nunca mais haverá dilúvio sobre a Terra. (   ) Haveria Dilúvio a cada desobediência. 
 
 

Refletindo: O arco íris foi o sinal da aliança de 
Deus com Noé. Aliança é uma promessa entre 
duas pessoas, mas Noé não fez nenhuma 
promessa para Deus, Deus é quem fez a 
aliança com Noé.  Pinte o desenho ao lado. 
- Deus é fiel e cumpre suas promessas. 
 
 
 
Decidindo: 
(   )Decido não duvidar das promessas de Deus 
para mim, se Ele falou que cuida de mim, é 
porque ele cuida de verdade! 
 
Compartilhando com Deus: 
Agradeça a Deus pelo seu amor por você, porque ele nunca vai te abandonar nem te deixar. 
Peça para Deus aumentar sua fé. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Homens e 
animais não 

teriam harmonia. 

O homem 
poderia comer 

carne. 

Deus não iria mais 
destruir os seres. 

O homem só 
poderia comer 

verdura. 



SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus não deixará o mal dominar. 
Ele tomou medidas drásticas ao longo 
da história. Organize as sílabas e 
complete o texto ao lado. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 2. Leia o texto abaixo. Procure no quadro (vertical e 
horizontal) as palavras em NEGRITO.  Pinte-as dentro do 
caça-palavras. 
 
Um dia veremos a última MEDIDA.  
 
Deus vai DESTRUIR o PECADO!  
 
Mas não CHEGOU ainda esse MOMENTO. 
 
3. Na linha abaixo, comece escrevendo onde diz “Início” do círculo, pulando uma letra, vá 
escrevendo pulando uma letra. Depois, continue no “Início 2”, pulando uma letra também e 
conclua a frase. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Refletindo 
4. Toda criança nasce em pecado e precisa de salvação para escapar da separação eterna de 
Deus. Circule o desenho que representa o que Jesus fez para podermos escapar da destruição. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decidindo: 
- Não basta Jesus ter morrido na cruz para nos salvar, se nós não decidirmos aceitá-Lo como 
Senhor e salvador. 
- Você já decidiu aceitar Jesus como seu senhor e Salvador? Isso significa pedir pra ele entrar na 
sua vida, mudar as coisas erradas e tudo o que ele mandar, você precisa obedecer. Noé tomou 
essa decisão. 
Se você não tomou ainda, decida: 

Q T P U L B G H Y 

Ç M E D I D A C K 

F V C S Q T B H L 

C B A P J H D E S 

F C D V C A N G P 

Z M O M E N T O R 

P W S D C V N U L 

B D E S T R U I R 

• Adão e Eva ________________ (ES-LHE-RAM-CO) o 

mal e Deus os __________________ (EX-U-CLUI) do 

jardim e da presença dele.  

• Caim escolheu o ________________ (DO-CA-PE) e foi 

_______________ (DO-PA-RA-SE) da sua família.  

• O mal ficou ____________ (OR-PI) nos dias de Noé e 

Deus mandou o _________________ (VIO-LÚ-DI). 

•  

Início 2 



(   )Decido aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, reconheço que sou pecador, e que Jesus 
morreu na cruz para me salvar. 
 
Compartilhando com Deus: 
Se você decidiu aceitar Jesus, parabéns! Agora fale isso para ele! Escreva uma oração agora. E 
se você já tomou essa decisão, escreva uma oração agradecendo porque Jesus morreu por você, 
para que um dia você tivesse uma chance de viver na eternidade com ele. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


