
 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 28/06/2020 

 

MERIBÁ; A SERPENTE DE BRONZE E A 

MORTE DOS IRMÃOS: MOISÉS, ARÃO E 

MIRIÃ 
 

Versículo para Decorar: 

1 e 2 - Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o 
Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. (João 3:14-15) 

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

SEGUNDA-FEIRA 
1- Vocês lembram que semana passada aprendemos que Moisés fez algo muito errado. Escreva abaixo 
a ordem que Deus deu a Moisés e depois o que Moisés fez. Leia Números 20:8 e 20:11 para responder. 

 

 

 

 

 

 
 
 
2- Diante de todo o povo, Moisés desobedeceu a Deus. Vamos relembrar desembaralhando as palavras 
abaixo que estão entre parênteses: 

 
a. Obedecer é: _______________________ (ZAFER) 

b. Fazer: _______________________________ (MIADIEMTAENTE) 

c. Fazer por: ____________________________ (CEMTOPLO) 

d. Fazer sem: ___________________________ (CRALAMER)  

 
3- Moisés deve ter ficado muito triste por ter tomado essa atitude. 
Por ter desobedecido o Deus que o havia ajudado durante todo o 
tempo no Egito e no deserto. Quando pecamos contra Deus, 
precisamos pedir perdão. Pinte ao lado as crianças orando a Deus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lição: 

- Quando entristecemos a Deus precisamos pedir perdão.  

O QUE DEUS ORDENOU: 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_ 

O QUE MOISÉS FEZ: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________________________ 



Refletindo: 

Tem alguma coisa que você deseje pedir perdão a Deus? Escreva abaixo: _____________________________ 

Decidindo: 

(   ) Decido pedir perdão a Deus quando fizer algo que entristece o coração dele. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a oração de hoje pedindo pra Deus sempre te dar um coração humilde, que pede perdão: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA-FEIRA 
1- Vimos ontem que devemos pedir perdão a Deus quando desobedecemos, e além de pedir perdão, não 
podemos ficar chateados ou reclamarmos quando alguma autoridade na nossa vida nos chama atenção. 
Marque um X na atitude errada que não devemos ter quando somos chamados atenção. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2- Mesmo depois de ser disciplinado por Deus, Moisés continuou a missão que havia recebido d’Ele, de 
guiar o povo até a terra prometida. Mas para chegar lá, o povo precisava passar pelo território de Edom.  
Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e os israelitas eram descendentes de Jacó, ou 
seja, eles eram parentes muito próximos.  Escreva o nome de dois parentes seus bem próximos: 

1. ___________________________________________ 
2.____________________________________________ 

 
3- Quando Moisés pediu permissão para o rei de Edom para passar por lá, o que o rei disse? Leia 
Números 20:18 e escreva ao lado da figura e depois se preferir, pinte bem bonito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição: 

- Precisamos tratar todos bem, independente se gostamos ou não da pessoa. 

Refletindo: 

Tem alguma pessoa na sua vida que você não tem tratado bem, ou que tem te tratado mal? Escreva o nome 

dele(a): _____________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 



Decidindo: 

(   ) Decido amar a pessoa que me tratou mal, e vou pedir perdão se tenho tratado alguém mal. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a oração de hoje falando pra Deus que você decide amar as pessoas independente da 

situação: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
QUARTA-FEIRA: 
1- Vimos ontem que a atitude que o rei de Edom teve foi muito errada. Ele tratou mal seus próprios parentes. 
Circule a atitude que devemos ter com nossos parentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Devemos tratar bem a todos, mesmo as pessoas que são difíceis. Escreva dentro do coração o nome 
de uma pessoa que você acha difícil de amar e depois ore por ela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Deve ter sido bem difícil para o povo israelita receber esse não. Eles tiveram que dar a volta pelo 
território de Edom e não passaram por lá. Então o povo saiu da cidade de Cades, onde estavam e 
chegaram até o monte Hor. Ali, Deus disse que Arão não entraria na terra prometida. Leia Números 
20:24 e pinte de vermelho no motivo de Arão não ter entrado na terra prometida. 
 
  
 
 
 
 
 
Lições: 
- As nossas atitudes tem consequências. Assim como Deus se lembrou da atitude de Arão em Meribá, 
Ele se lembra de tudo que fazemos.  
- Precisamos cuidar das coisas que fazemos pois vamos prestar contas de cada uma diante de Deus. 

Decidindo: 

(   ) Decido cuidar das minhas atitudes e fazer as coisas como se fosse para Deus. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a oração de hoje agradecendo pela meditação de hoje e por estar fazendo seu melhor. Se tiver 

alguma coisa que você acha que pode melhorar, escreva também e peça pra Deus te ajudar: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

_________________ 

MENTIRA DESOBEDIÊNCIA 



 
 
 
QUINTA-FEIRA: 
1- Além da consequência de não entrar na terra prometida, Deus falou que Arão morreria. E aconteceu 
conforme o Senhor havia dito. Arão morreu e seu filho, se tornou o sacerdote. Leia Números 20:28 e 
escreva abaixo o nome do filho de Arão. 

________________________________________________ 

 

2- Quantos dias o povo ficou de luto por Arão? Leia Números 20:29 e marque a resposta correta. 

(     ) 45 dias (     ) 28 dias (     ) 30 dias 

 
3- Depois de ter passado o luto, o povo saiu do monte Hor e começou a dar a volta por Edom. A Bíblia diz 
que o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus. Relacione a coluna A com a coluna B sobre 
o quê eles reclamavam. Leia Números 21:5 para responder. 

( A ) Por que vocês nos tiraram do....                                         (     ) deserto 

( B ) para morrermos no....                                                         (     ) pão nem água 

( C ) Não há.....                                                                           (     ) terrível 

( D ) E nós detestamos essa comida....                                     (     ) Egito 

4 – Novamente o povo reclamou. A comida terrível que eles tanto reclamavam era o maná, a comida que 
Deus havia enviado para eles. Muitas vezes reclamamos de algo que Deus nos dá. Tire um momento 
agora para agradecer a Deus por 5 coisas que Ele te deu. 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

5.______________________________ 

AGORA FAÇA UMA ORAÇÃO A DEUS POR ESSAS COISAS. (   )Orei 

 

5- O Senhor não se agradou do que o povo fez e por isso mandou cobras venenosas. Leia Números 21:6 e 
escreva abaixo o que essas cobras faziam. 
____________________________________________________________________________________ 

Deus mandou as cobras para mostrar ao povo que o que eles fizeram foi errado. Deus as mandou como 
disciplina. 

Muitas vezes não gostamos da disciplina de Deus, mas, é para o nosso bem. 

Lição: 
- A disciplina de Deus é boa porque nos faz melhorar.  

Decidindo: 

(   ) Decido não reclamar da disciplina que Deus nos der. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a oração de hoje agradecendo pelo amor de Deus por você e por te disciplinar quando você 

precisa: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
SEXTA-FEIRA: 
1- Quando o povo viu o que as cobras faziam, foram falar com Moisés. Escreva abaixo o que o povo falou 
para Moisés. Leia Números 21:7. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



2- Moisés orou em favor do povo e Deus respondeu a oração. Mandou fazer uma serpente de bronze e 
pregar num poste. Assim todos que fossem mordidos no deserto, olhariam para a serpente e ficariam 
curados. Imagine só! Uma serpente mágica! Pinte de amarelo a serpente e depois escreva ao lado dela 
quem é que tinha realmente o poder para curar. 

 

Deus fez isso para que o povo sempre se lembrasse que Ele odeia a reclamação.  

Lição: 
- Temos aprendido que Deus odeia a reclamação. Mas muitas vezes podemos não falar nada, mas no 
nosso coração podemos estar reclamando. E isso também é reclamação.  

Decidindo: 

(   ) Decido não reclamar do que minhas autoridades mandarem eu fazer. E se eu reclamar, vou pedir perdão. 

Compartilhando com Deus: 

Escreva abaixo a oração de hoje pedindo pra Deus te lembrar dessa decisão e pra manter longe da sua boca a 

reclamação: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

D __ __ __ 

__ 


