
 
 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________________DATA: 02/08/2020 

 

OS PRIMEIROS JUÍZES 
 

Versículo para decorar: 

1- “Então o SENHOR Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram 
dos que os atacavam e roubavam”. (Juízes 2:16)  

2- “Não adore outros deuses; adore somente a mim”. (Êxodo 20:3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 

1. Deus havia dado aos israelitas tudo o que eles precisavam para serem felizes na terra 
prometida. Complete as frases com as palavras que estão faltando de acordo com a forma do 
desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quando Josué morreu, o povo se esqueceu de Deus. Fizeram o que era errado. O resultado 
disso foram 300 anos de problemas e tragédias. Abaixo estão algumas decisões erradas dos 
israelitas. Marque com um        se aconteceu e um         se não aconteceu.  
 
 
 

A nova geração não conhecia o Senhor. (Juízes 2:10) 

 
 

Os israelitas abandonaram o Senhor para adorar deuses falsos. (Juízes 2:12) 

 
 O Senhor deixou nações inimigas para provar se os israelitas seriam fiéis. (Juízes 3:4) 

 
 

Os israelitas destruíram todas as nações inimigas e foram fiéis a Deus. (Juízes 3:5-6) 

 
3. Os israelitas tornaram-se um 
povo idólatra. Ídolo pode ser 
imagem, mas sabia que pessoa 
ou atividade também podem ser 
ídolos? Ídolo é tudo aquilo que 
toma o lugar de Deus em sua 
vida. Ajude a criança a encontrar 
o que deve ser mais adorado na 
vida dela. 

 
 

 
 
 
 

festas líderes 

ensinar 

Tabernáculo 

DEUS 

a) Cada tribo tinha seus ___________. 
 

 

b) Leis para ____________ o povo.  

c) Como eles deveriam fazer as ________. 
 

 

d) O ________________.  

 

Tabernáculo 

e) Um supremo líder: _________. 
 



Não existe outro. 

O que Deus ensina. 

Porque ele sabe o que é melhor para nós. 

Temos que aprender na Bíblia. 

Porque ele é nosso Pai. 

Deus faz o que ele quer 

Para descobrir o que Deus quer 

Só há um Deus  

Você deve seguir  

Deus manda em nós 

Refletindo: 
- Depois de tudo que Deus fez pelo povo israelita, e das instruções dadas por Josué antes de 
morrer, o povo se voltou contra as instruções de Josué e de Deus, e adorou os falsos ídolos. 
- Não podemos nunca nos esquecer do que Deus fez por nós. 
Decidindo: 
(   ) Decido ser fiel a Deus e não me esquecer do que Ele fez e faz por mim. 
(   ) Decido me dedicar no meu caderninho de oração. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje falando para Deus suas decisões. Aproveite e escreva um pedido de 
oração que você tenha para essa semana: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
TERÇA-FEIRA 

 

1. A Bíblia é 100% verdade e nela Deus deixa claro sobre quem ele é. Não devemos inventar 
coisas sobre Deus. Relacione as verdades de acordo com as figuras.  

 

 

 

 

 

 

2. Deus viu que o povo estava sofrendo. Por amor a eles, enviou juízes que lutavam para libertar 
Israel das mãos dos povos inimigos. Complete com as vogais e descubra quem eram os juízes, 
depois pinte: 

 

 

  

 

 

 
 

3. Os israelitas faziam as mesmas coisas constantemente. Eles não seguiam corretamente a Deus. 
Numere as imagens de acordo com o texto. Dica: leia Juízes 2:18-19.  

 

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  

 

     

A E I O U 

 

H __ M __ NS    Q __ __     R __ C __ B __ R __ M    __  

  

   __ SP __ R __ T __    D __    D __ __ S 

 

JUÍZES 

1. Desobedeciam ao Senhor 

2. Outros povos os maltratavam 

5. Tinham um período de paz 

4. Deus enviava um juiz / 
libertador 

3. Clamavam a Deus 

1 
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Refletindo: 
- Deus escutava o clamor do povo e enviava um juiz. Mas assim que o juiz morria, o povo voltava 
aos maus caminhos adorando outros deuses.  
- Deus quer que tenhamos uma vida completamente fiel a Ele. Sem falhar.  
Decidindo: 
(   ) Decido não abandonar a Deus, e ser completamente obediente a Ele em tudo. 
 
Compartilhando com Deus: 
Uma das qualidades de uma criança obediente é fazer completamente as ordens que recebe. Uma 
das coisas que precisamos nos dedicar como filhos de Deus, é a obediência. Por isso, escreva 
uma oração agora pedindo para Deus para você ser 100% obediente: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

QUARTA-FEIRA 
 

1. Os israelitas se esqueceram de Deus e adoraram deuses falsos.  Encontre no caça-palavras 
abaixo os nomes desses deuses falsos que os israelitas adoraram (Juízes 3:7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deus entregou os israelitas nas mãos do rei da Mesopotâmia. Depois de sofrerem por oito anos, 
eles clamaram a Deus. Desenrole o visual colocando as letras na ordem correta e descubra o 
nome do primeiro juiz que Deus enviou para libertar o povo (Juízes 3:9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele derrotou o rei da Mesopotâmia. Conte as 
bandeirinhas para saber por quantos anos o povo de Israel teve paz (Juízes 3:11).  
 

 

  

 
 
Refletindo: 
- O povo ficou 8 anos sofrendo, mas a Bíblia diz que no momento em que eles clamaram a Deus, o 
Senhor ouviu o clamor do povo e enviou Otoniel. 
- Deus sempre escuta o nosso clamor e está pronto a nos ajudar. 
- Na hora da dificuldade, podemos buscar ajuda em Deus. 

Decidindo: 
(   ) Decido buscar a Deus quando eu estiver passando por algum problema. 

B B F M U J H I 

A A P H W N M U 

N H A S E R Á H 

S V P L L K A V 

E L N O I O T 

Baal Aserá 

Resposta:  
 
 

anos de paz. 



Compartilhando com Deus: 
Escreva o problema que você está passando: __________________________________________ 

Agora escreva uma oração pedindo para Deus te ajudar nessa dificuldade. Peça também para ter 
sabedoria para saber agir em todas as situações: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
QUINTA-FEIRA 

 
1. Depois que Otoniel morreu o povo de Israel fez novamente o que Deus reprova. Foram 
derrotados e dominados pelo rei Eglom. Então depois de 18 anos de sofrimento, eles clamaram 
novamente ao Senhor e ele deu um libertador: Eúde. Leia Juízes 3:14-17 e ligue a informação 
com a pessoa certa. 
  
 

 Eúde 
 

 Eglom 
 
 
 
 
2. Ser canhoto dava a Eúde maior habilidade na hora do combate. Ele podia usar as duas mãos 
para surpreender o inimigo, e foi assim que derrotou o rei Eglom. Leia Juízes 3:16, 17 e 21 e em 
seguida circule as respostas corretas. 
 
a) Eúde havia feito uma espada de dois gumes de:    45 centímetros / 30 centímetros  
  
b) Eúde amarrou a espada na coxa:    Esquerda / Direita 
 

c) Eúde cravou a espada na (o):    Coxa do rei / Barriga do rei 
 
3. Deus deu a Eúde características especiais que foram usadas  
para a vitória de Israel. Você também recebeu algo único de  
Deus, você é exclusivo! Ele tem planos para a sua vida e te deu  
características para realizar esses planos. Desde a cor do seu  
cabelo, ao formato dos seus olhos, tudo faz parte do plano de  
Deus para a sua vida. Agora olhe no espelho e desenho você mesmo! 
 
Refletindo: 
- Leia Salmos 139:14 e responda: 
a) Como fomos feitos por Deus? ________________________________________________ 
b) Como são as obras de Deus? ________________________________________________ 
c) Nesse versículo a palavra “convicção” é usada. Pesquise no dicionário um sinônimo para essa 
palavra que encaixe no versículo, e reescreva abaixo o versículo com o sinônimo que você 
encontrou: 
“ Eu te louvo... ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________” 

Decidindo: 
(   ) Decido agradecer a Deus pelo modo como ele me fez, minha altura, a cor do meu cabelo, a cor 
da minha pele, dos meus olhos e tudo o mais. 

Compartilhando com Deus: 
Agora escreva uma oração agradecendo a Deus pela maneira que Ele fez você. Tem alguma coisa 
que você não goste em você? Se sim, peça perdão por se sentir assim e peça para Deus te ajudar 
a ser sempre agradecido(a) em tudo: 

 Era canhoto 

 Era muito gordo 

 Fez uma espada de dois gumes, de 45cm 

 Rei de Moabe 

 Pertencia à tribo de Benjamim 

 Filho de Gera 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

SEXTA-FEIRA 
 

1. Depois da morte de Eúde, Deus enviou o terceiro juiz: Sangar. Ele derrotou 600 filisteus com 
uma vara de prender bois. Depois os israelitas desobedeceram a Deus novamente e foram 
oprimidos por Jabim, rei de Canaã. Desenrole o visual e descubra qual o nome do comandante do 
exército cananeu. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Débora foi escolhida por Deus como juíza  
para salvar o povo das mãos dos cananeus.  
Ela era profetiza (pessoa que ouve o que Deus  
fala e ensina como o povo deve obedecer).  
 
Débora ficava sentada debaixo de uma 
árvore, chamada tamareira, resolvendo as 
questões dos israelitas.  
Pinte Débora na figura ao lado: 
 
 
 
 
3. Leia Juízes 4:6-10, 16-21. Observe as figuras e ligue corretamente com a história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

                                  Débora e Baraque louvaram a Deus pela vitória.  
                                Israel teve paz durante 40 anos. 

 
 
 

_ _ _ _ _ _ 

Débora falou para Baraque reunir 
10.000 homens para lutar. Baraque 
disse que só iria se Débora fosse 
com ele. Ela aceitou, mas disse que 
a honra seria de uma mulher. 

Sísera tentou escapar. Jael foi 

muito educada, tratou Sísera 

bem, ofereceu leite. 

Jael matou Sísera 
enquanto ele 
dormia. 
 



Refletindo: 
- Aprendemos nessa semana o quanto Deus ama o seu povo, e sempre respondia o seu clamor. 
- Podemos contar com Deus sempre. 

Decidindo: 
(   ) Decido contar com Deus sempre. Mesmo que eu me sinta sozinho(a), decido sempre falar com 
Deus, orando e confiando que Ele está cuidando de mim. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração declarando a Deus o seu amor e a sua fidelidade a Ele. Peça para nunca se 
esquecer dele e ter sempre Ele como prioridade no seu coração: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


