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Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 01/09/2019 

 

QUEDA E MALDIÇÃO 

 

Versículos para decorar: 

1 – Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. (Salmos 51:5)  

2 – Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 
(1 João 1:8)  

3 – Assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim 
também, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. (Romanos 5:19) 

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

SEGUNDA - FEIRA – A estratégia de Satanás 
Entendendo a História 
 

1. A Bíblia diz que Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia! Tudo estava perfeito! Mas 
Satanás não estava satisfeito. Leia o texto abaixo e preencha a cruzadinha: 
 
Satanás tinha um plano para estragar(2) 
tudo. O Diabo não tem corpo(3), pois ele era 
um anjo(6), um espírito(4), portanto não 
podemos vê-lo. Então, ele tomou o corpo de 
um animal e se aproximou de Eva. 
Naquela(8) época, não existia medo(5) e 
nem nojo de animais(1), por isso Eva não 
estranhou(7) e se aproximou da __ __ __ __ 
__ __ __ __ . 
 
 

2. Deus deixa claro suas expectativas para nós. Ele não faz mistérios para nos pegar de surpresa. Ele 
deixou tudo bem claro para o primeiro casal. Leia Gênesis 2.16-17 e responda: 
 

a. Escreva qual foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva:  
(   ) Faça uma dieta balanceada e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. 
(   ) Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e 
do mal. 
b. O que aconteceria se eles desobedecessem? 
(   ) Eles teriam uma grande dor de barriga. 
(   ) Eles morreriam. 

 

3. Satanás usou suas estratégias para enganar Eva e em todas elas ele usou sua principal ferramenta: a 
mentira. Faça a correspondência da primeira coluna de acordo com a segunda para descobrir a estratégia 
do inimigo de Deus: 
 

(A) Dúvida 

(     ) Gn 3.5 - “Deus sabe que no dia em que dele 
comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como 
Deus, serão conhecedores do bem e do mal”.  
 

(B) Minimiza ou exclui a consequência do pecado 

(     ) Gn 3.1b - “Foi isto mesmo que Deus disse: 
Não comam de nenhum fruto das árvores do 
jardim”? 
 

(C) Confusão 
(     ) Gn 3.4 - “Certamente não morrerão”! 
 

 

 



4. Leia as afirmações abaixo e marque com um X as verdadeiras. 
 

(   ) Satanás alegou que Deus era severo, mesquinho e não queria compartilhar com Eva o seu 
conhecimento. Ele fez Eva esquecer tudo que Deus tinha dado para eles e focar no que ela não podia ter. 
 

(   ) Deus sabia que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, iriam achar que 
sabiam de tudo e se achariam menores do que Deus. Assim, confiariam no Senhor. 
 

(   ) Satanás instigou Adão e Eva para o mesmo pecado que o fez ser expulso do céu. Ele NÃO sabia da 
consequência do pecado, mas falou a verdade para enganá-los. 
 

Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje pedindo perdão se você tem mentido. Lembre-se que para Deus, não existe 
mentira pequena ou grande, tudo é mentira! Peça ajuda para falar sempre a verdade. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA - FEIRA – O pecado original         
 

Entendendo a História 
1. Satanás identificou o desejo de Eva. O motivo era atraente. O problema do pecado é que ele parece 
divertido e gostoso. Atraente não indica que é de Deus. Leia Gênesis 3.6 e escreva a frase abaixo na 
ordem correta. 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
Tirando a Lição 
2. Avalie as afirmações abaixo e coloque (C) para as certas e (E) para as erradas: 
(     ) Eu sempre posso escolher: boas escolhas trazem consequências terríveis, más escolhas trazem 
bênçãos (Dt 30.19). 
(     ) O Diabo vai tentar sempre dizer para você que Deus não te ama. Ele sempre quer dizer que o plano 
do homem é melhor do que o de Deus. 
(     ) Adão e Eva só tinham experimentado do mal no jardim. Eles desconheciam o bem. Era para eles 
nunca terem conhecido o bem.  
(     ) Quando a mulher cobiçou da árvore, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido que comeu 
também (Gn 3.6).  A partir daí a doença chamada pecado entrou no mundo.  

 

3. Satanás conseguiu enganar o casal. Eles se rebelaram contra Deus. Lembra o que significa rebeldia? 
Achar que meu plano é melhor do que o que Deus já falou. Este foi o primeiro pecado – o pecado 
original. Então o pecado original foi... 
(     ) o pecado de Satanás. 
(     ) orgulho, ou seja, querer ser igual ou melhor do que Deus; o mesmo pecado que fez Satanás ser 
expulso do Céu. 
(     ) comer do fruto proibido – a maçã. 
  

Aplicando em minha vida 

Por que eu já nasci pecador se quem pecou foi Adão e Eva há muito tempo atrás? 
 

A resposta se encontra em Romanos 5.12. Leia... “Portanto, da mesma forma como o 
pecado entrou no mundo por um homem (Adão), e pelo pecado a morte (separação de 
Deus), assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.” 
 

Esse versículo é muito importante, por isso você deve entender cada parte dele. Que tal 
um esquema?   

 
Entendeu? Olhe o esquema e para o versículo acima e responda: 

Eva viu que era desejável para dela se obter discernimento. 



a. O pecado entrou no mundo através de quem? ____________________ 
b. Quando o pecado entrou, trouxe como consequência a _______________ espiritual. 
c. Morte espiritual é a separação de _________________. 
d. Já que eu sou descendente de _____________,o primeiro pecador, eu já nasci pecador também. 
 

Refletindo: 
TODOS nós nascemos pecadores e afastados de Deus. Isso significa que existem muitas pessoas que 
ainda não conhecem o amor e a salvação de Deus. Então, cabe a nós evangelizarmos essas pessoas.  
 
Compartilhando com Deus: 
O amor de Deus é incrível. Mesmo não merecendo, Ele nos ama e nos oferece uma segunda chance. 
Agradeça a Ele por esse amor e essa chance: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
QUARTA - FEIRA – Más escolhas 
 

Entendendo a História 
1. Depois que Adão e Eva pecaram, de repente coisas estranhas aconteceram. Os olhos dos dois se 
abriram (Gn 3.7). E o que viram? Ligue as afirmações abaixo para descobrir: 
 

Desconfiança uns com 
os outros e com Deus 

•  

 • Sempre quando Deus vinha caminhar no jardim, eles corriam para 
estar perto dele. Mas agora, em vez de se aproximarem, eles se 
esconderam de medo. Eles nunca tinham se escondido de Deus 
antes.  

Enganação •   • Eles andavam nus, mas agora isso parecia estranho para eles. 

Medo •  
 • Juntaram folhas de figueira para cobrir-se mesmo sabendo que 

não adiantava - Deus vê tudo. 

 
2. Quando Deus perguntou por que eles estavam se escondendo, eles disseram que estavam com medo. 
Eles nunca tinham experimentado medo antes (Gn 3.8-10). 
 

a. Procure Adão na cena abaixo e pinte-o.  
b. Coloque (D) para Deus, (A) para Adão e (E) 
para Eva: 

 
(       )  - Onde está você? 

(       )  - Ouvi teus passos no jardim e fiquei com 

medo, porque estava nu; por isso me escondi”.          

(       )  - Quem disse que você estava nu? Você 

comeu da árvore que proibi? 

(       )  - Foi a mulher... 

(       )  - Mulher, que foi que você fez? 

(       )  - Foi a serpente, ela me enganou. 

 

 

3. Uma dor insuportável entrou no coração de Deus. Seus filhos não quebraram apenas uma regra - 
quebraram o coração do Pai. Podendo escolher, não o escolheram. Complete as frases escolhendo um 
dos verbos entre parênteses: 
 

a. Eu sempre posso __________________ (ESCOLHER / FUGIR). Boas escolhas trazem bênçãos. Más 
escolhas trazem consequências terríveis. 
b. Seus próprios corações quebraram quando _________________ (CORRERAM / ENTENDERAM) o 
que tinham feito. 
c. O pecado tem o efeito de espalhar. Agora tudo vai quebrar pela frente, a criação que foi criada para 
durar para sempre agora vai começar a _________________ (MORRER / VIVER) plantas, animais, a 
terra e as pessoas. 
d. O pecado invadiu o mundo perfeito e ______________ (MELHOROU / ESTRAGOU) tudo. Separou o 
homem do seu Criador! 
e. Deus cumpre o que _______________ (DIZ / NÃO FALOU). 



Refletindo: 
- Como você nasceu pecador, qual seria seu destino, se não fosse por Jesus? ________________ 
- Quando Jesus morreu na cruz e perdoou seus pecados, você ganhou uma nova chance. Se você aceita-
Lo como Seu Senhor e Salvador, qual será seu destino? ____________________________ 
- Você já fez essa decisão? (    )SIM    (    )NÃO 
 
Compartilhando com Deus: 
Continue a oração: 
Senhor sei que nasci pecador...__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
QUINTA - FEIRA – A consequência do pecado 
 

Entendendo a História 
1. Houve consequências para o primeiro casal! O pecado trouxe terríveis resultados. Trouxe maldição! 
Marque com X as consequências da desobediência que o homem e a mulher receberam de Deus. 

Mulher – Gênesis 3.16 Homem – Gênesis 3.17 a 19  

(   ) Não sofreria nenhuma punição. 
(   ) Sofreria muito ao ter um filho. 
(   ) A gravidez seria sem dor. 
(   ) Não teria mais filho algum. 
(   ) Seria a chefa do seu marido. 
(   ) O marido seria quem mandaria nela. 

(   ) Não teve castigo pois a culpa foi da mulher. 
(   ) Se alimentaria da terra com muito suor. 
(   ) Nunca mais se alimentaria das plantas. 
(   ) As plantas dariam sozinhas alimento a ele. 
(   ) A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. 
(   ) A terra foi abençoada por causa dele. 

 
A terra foi amaldiçoada. Você sabe o que quer dizer esta palavra?  
Maldição significa pronunciar desgraça, anunciar que o fim será destruição.  

 

2. Leia Gênesis 3.17 e marque um X na resposta certa: 
(   ) Deus amaldiçoou o homem por ele ter ouvido Eva e desobedecido a ordem de Deus. 
(   ) Deus amaldiçoou a terra e não ao homem, demonstrando seu primeiro ato de misericórdia. 
 

3. Siga as coordenadas abaixo e complete as frases: 

 

a. A    que deveria cair em Adão foi para 
outro lugar. Deus não diz – você é amaldiçoado para mim – Jesus 
foi amaldiçoado por minha causa. Foi o que aconteceu quando 
Cristo foi pregado na cruz: ele se transformou em maldição e ao 
mesmo tempo deu fim à maldição.  
 

b. Deus falou para a : Ele ferirá sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Você 
pode morder e achar que está causando grande estrago, mas o pé que você ferir será o pé que vai 
esmagar sua cabeça. 

c. Deus não permite que o mal triunfe! Ele deixou uma promessa de que viria o . 
 

Refletindo: 
- Pense em alguém que te ama tanto a ponto de morrer por você. Talvez você tenha pensado em alguém 
da sua família que te ama muito.  
- Agora imagine se você conseguiria morrer por alguém que nem te conhece... Difícil, não é mesmo? Mas 
foi exatamente isso que Jesus fez na cruz, Ele morreu por toda a humanidade. 
 
Compartilhando com Deus: 
Agradeça a Jesus pelo sofrimento que Ele passou por você: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 



SEXTA - FEIRA – A promessa de um Salvador 

Entendendo a História  
1. Risque a afirmação errada: 
 

a. Deus permite o mal triunfar. O descendente dela iria ser o libertador e não haveria Salvador! 

b. Deus, com carinho, fez roupas de pele de um animal para Adão e Eva. 

c. Com esse ato, Deus estava apontando para o sacrifício de Jesus. Um animal inocente teve que ser 

morto, derramando seu sangue para cobrir a vergonha do pecado.  

d. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de 

um só homem. 

e. Da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 
 

2. O casal teve que sair do Jardim porque o pecado não pode permanecer na presença de Deus. Então, 
ele os mandou para um mundo hostil, longe do lugar que deveria ser seu lar para sempre. Encontre sete 
erros entre as cenas abaixo: 

  
 

3. Escolha a palavra que preenche corretamente as frases: 
a. Estamos doentes espiritualmente. Temos conhecimento do mal. Esse mal contaminou todo nosso ser. 
Fomos ___________________ da presença de Deus e do paraíso.  
 

MANTIDOS  EXCLUÍDOS  SALVOS 

 
b. Nunca esqueça que Deus nos ama. O ______ dele é para sempre e sempre. Pessoas podem deixar de 
amar a Deus, mas Deus não deixa de amar as pessoas. Deus tem um plano para nos trazer de volta! 
 

AMOR  ÓDIO  CÉU 

 
c. O resto da história vai revelar o que Deus fez para nos _______________ do pecado e nos levar de 
volta para o Paraíso. 

 

AFUNDAR  BRINCAR  RESGATAR 

 
Compartilhando com Deus: 
Agradeça de coração o amor de Deus. Lembre-se que Ele nunca deixará de amar você. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


