
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 27/10/2019 

 

CIRCUNSTÂNCIAS DO NASCIMENTO DE 

ISAQUE 

 

Versículos para decorar: 

 

1 – Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear isso também colherá. 
(Gálatas 6:7)  

 
2 – “Se você for sábio, o benefício será seu; se for zombador, sofrerá as consequências". (Provérbios 
9:12) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDA - FEIRA 

Entendendo a História 
1. Abraão estava morando em Gerar, a principal cidade dos filisteus. Ele estava com medo de 
morrer e continuou mentindo dizendo que Sara era sua irmã. Sara era irmã de Abraão por parte 

de pai, mas também era esposa dele. A atitude de Abraão mais uma vez foi errada. Ele mentiu. 
Complete a frase a seguir com as palavras abaixo.  

Mentira é: ______________________________________________________ 

 
2. Deus já tinha um plano para Abraão e Sara. O Senhor não deixaria que o matassem. Deus 
cumpre sua palavra e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Relacione as colunas: 

 
a) Salmos 33:4      (   ) Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 

b) 2 Tess. 3:3       (   ) Pois a palavra do Senhor é verdadeira; ele é fiel em tudo o que faz.  
 
3. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em um sonho. Ele ficou desesperado com a revelação de 

Deus e logo foi resolver a situação com Abraão. Deus vê tudo! Nada está oculto aos olhos de 
Deus. O pecado de Abraão iria fazer com que uma nação fosse destruída, o pecado nunca afeta 

só você. Responda as questões abaixo: 
 

a) Qual foi o pecado de Abraão? 

(   ) Colar na prova            (   ) Mentira 
 

b) O que Deus falou a Abimeleque? (Gênesis 20:3) 
(  ) “Pode casar com Sara, ela não tem marido. ”  
(  ) “Você morrerá! Essa mulher é casada. ” 

 
c) O que Abraão sentiu?  

(  ) Medo                           (   ) Coragem 
 



 

Decidindo: 
(   ) Decido falar a verdade mesmo que eu tenha medo das consequências. 

 
Compartilhando com Deus: 

Fale para Deus sua decisão escrevendo, e peça ajuda para falar sempre a verdade. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 

1. O Senhor falou com Abimeleque num sonho. 
Deus conhece o coração das pessoas e sabe 
suas intenções. Leia Gênesis 20:6 e complete a 

frase que o Senhor falou a Abimeleque. Depois 
pinte o desenho. 

 
 
2. Deus poupou Abimeleque. Abraão falou a 

verdade e o rei devolveu Sara e ainda deu alguns presentes para Abraão. Circule o que 
Abimeleque deu a Abraão. Gênesis 20:14 

 

 
3. O Senhor tornou estéril todas as mulheres do palácio por causa da mentira de Abraão. Ele 
orou e o Senhor curou todos do palácio. O pecado nunca afeta somente você, tome decisões de 

sempre agradar a Deus. Pinte quais os resultados da mentira. 
 

Meus amigos não confiam em mim, porque eu minto 
muito. 

Meus pais confiam em mim, pois sou uma criança 
obediente e falo sempre a verdade. 

Meus amigos gostam de estar perto de mim porque 
eu sou confiável. 

Meus pais não confiam em mim e sempre estou 
sendo vigiado. 

 

Refletindo: 

- A mentira nunca afeta só você. 
- Ninguém gosta de pessoas mentirosas, pois são pessoas que não se pode confiar 100% 

- Deus odeia a mentira. Leia Provérbios 6:16-17 (   )Li 
 
Compartilhando com Deus: 

Mentira é tudo aquilo que você fala que não é verdade 100%, isso incluí: informação falsa, meia 
verdade, informação incompleta etc. Se você tem desagradado a Deus mentindo, escreva uma 

oração agora pedindo perdão a Deus. Peça ajuda para sua boca falar apenas verdades. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Eu sei que você 

fez isso de 
______________
____________ 

Carro Ovelhas 

Servos 

Prata Bois 

“Sim, eu sei que você fez isso de 

c_____________ p________. Eu 
mesmo impedi que você pecasse contra 
mim e por isso não lhe permiti tocá-la.” 

Servos 



QUARTA – FEIRA 
Entendendo a História 

1. Nós sabemos que Deus sempre faz o que promete. Ele tem um plano para ser realizado no 
tempo certo. Assim como aconteceu a Abraão. Complete as frases de acordo com as letras da 
tabela. 

a) Abraão deu ao menino o nome de __ __ A __ __ __, como 
Deus mandou.   (D5 + B2 + D3 + B8 + A1 + A2) 

  
b) Depois de 8 dias o menino foi __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __, conforme a ordem de Deus.   

(F4+ D5 + C3 + F4 + F8 + E2 + F4 + D5 + F6 + D3 + F6 + D8) 
 

c) Abraão tinha __ __ __ anos de idade quando Isaque 
nasceu. (F4 + A2 + E7) 

 

2. Complete a frase com as letras que faltam e leia o que Sara disse. Leia Gênesis 21:6-7. 
 
"Deus me ___ch____ de ri__o, e todos os que soube____m disso rirão comigo" 

 
Quem diria a Abraão que Sara amamentaria _________? Contudo eu lhe dei 

um ___________ em sua __________! 
 

 

Tirando a Lição 
3. Isaque foi desmamado. Neste dia Ismael riu de Isaque. Existem dois tipos de risos: Alegria e 
zombaria. Deus não tolera o riso de zombaria! Coloque o número nas frases abaixo de acordo 

com o tipo de riso. 

1 2 

Riso de alegria e de celebração  Riso de desprezo e de zombaria  
 

(   ) Eu fico rindo dos defeitos físicos do meu amigo. 

(   ) Fico alegre quando meu amigo que estou convidando para o Nova Kids vem no domingo. 
(   ) Eu fico rindo quando alguém cai no chão. 

(   ) Devo me alegrar quando meus colegas fizerem algo que agrada a Deus.  
(   ) Eu fico rindo quando alguém erra uma resposta na sala da revisão na Nova Kids. 
(   ) Eu fico rindo quando alguém faz uma pergunta que eu já sei a resposta. 

(   ) Eu me alegro quando meus amigos vão bem nas provas. 
 

Refletindo: Deus vê tudo o que fazemos, inclusive a intenção do nosso coração. Ele sabe 
exatamente o seu tipo de riso. Escreva Gálatas 6:7 abaixo: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
- Deus se alegra quando nos alegramos com os outros. Ele não gosta que zombemos de 

ninguém porque todos fomos feitos por ele. E quando você zomba de alguém, você está 
zombando do próprio Deus. Nunca se esqueça: de Deus não se zomba. 
 

Decidindo: 
(   ) Decido não rir de zombaria de nada nem de ninguém. 

(   ) Decido pedir perdão pra pessoa que eu zombei. Escrever o nome dele(a) aqui: ___________ 
 
Compartilhando com Deus: 

Fale para Deus suas decisões, e fale para ele que você não vai mais zombar de ninguém. Peça 
perdão e agradeça porque ele fez todos de maneira perfeita. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A U E G J J Y U O 

B Y S H L L K P Q 

C K W R N M I N C 

D I S A B I D L O 

E F N T N R E M N 

F Z X Ç C A D P U 



  
QUINTA - FEIRA  

Entendendo a História 
1. Ismael zombou de Isaque. Siga a sequência de letras abaixo e descubra o que é zombaria. 
Escreva a frase que descobrir nas linhas abaixo. 

 
“ZOMBARIA É _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________.” 
 

2. Deus não gosta de 
zombaria. Temos um 
exemplo disso na 

história de Eliseu. Leia 
2 Reis 2.23-24 e 

reescreva no local certo 
o que realmente 
aconteceu na história. 

 
 

 
 
 

3. Sara viu que Ismael estava zombando de Isaque. Leia o texto e 
descubra o que aconteceu. Preencha a cruzadinha com as palavras 

destacadas. Dica: Siga a ordem das frases para ficar mais fácil. 
 

• Ela foi até Abraão e disse: "Livre-se daquela ESCRAVA e do 

seu filho, porque ele jamais será HERDEIRO com o meu filho 

Isaque".  

• Abraão ficou com o CORAÇÃO perturbado, então consultou ao 
Senhor e Deus deu uma direção para este PROBLEMA. 

 
4. Quando você tira sarro de alguém, você está tirando sarro de Deus que criou aquela pessoa 
do jeito que ela é. Se a frase for certa, circule a letra da coluna CERTO, se a frase for errada, 

circule a letra da coluna ERRADO.  Depois ligue as letras circuladas e escreva o que encontrou 
no espaço para aprendermos uma característica de Deus. 

 
 

5. Responda as perguntas abaixo: 

a) A zombaria é pecado? (   )SIM   (   )NÃO 
b) Se eu estou zombando de alguém, estou pecando contra o Senhor? (   )SIM   (   )NÃO 

     P    

     C   A     
    O    

    B    

         

    R   E I     
        

       A Ç Ã   

Deus não __ __ __ __ __ __ 
zombaria. 

 



Decidindo: 
(   ) Decido não pecar contra Deus zombando dele, das coisas e das pessoas que Ele criou. 

 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma carta para Deus abaixo. Nessa carta você vai escrever uma oração de 

agradecimento por todos os pontos abaixo: 

• Por sua família; 

• Por sua saúde e a de sua família; 

• Por sua igreja e pela Nova Kids; 

• Por seus amigos(as); 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 

1. Deus disse a Abraão: "Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o 
que Sara pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada.” O 
que aconteceria com Ismael agora? Leia Gênesis 21.12-14 e risque as frases erradas.  

 
a) Ismael se tornaria um grande povo, pois também era filho de Abraão. 

b) Seria esquecido, pois Deus não cumpre suas promessas. 
d) Abraão na manhã seguinte, pegou alguns pães e água, deu a Hagar e os mandou embora 
pelo deserto. 

e) Abraão não obedeceu a Deus e os manteve em casa. 
 

2. Hagar e Ismael ficaram vagando pelo deserto. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o 
menino debaixo de um arbusto, se afastou e sentou-se a certa distância. Fez isso, pensando: 
"Não quero assistir à morte do menino". E ali ficou ela, chorando amargamente. Complete com o 

que aconteceu depois disso. (Gênesis 21.17-18) 
 

 
 
3. Deus mostrou uma fonte de água e os dois sobreviveram! Ismael também se tornou pai do 
povo árabe. Vamos descobrir mais sobre sua vida. (Gênesis 25.12-18) 

 
a) Quantos filhos Ismael teve?  

 

3 9 12 

O que a 
a__________, 

Hagar? 

Levante o ________ 
e tome-o pela mão, 
porque ______ farei 
um g______ 
p______! 

O nome de 
Ismael 

significa “Deus 
ouve”. 

 



 
b) Quantos anos Ismael viveu? 

 
c) Onde seus descendentes se estabeleceram? 
 

Juntos com os descendentes de Isaque Na região que vai de Havilá a Sur 

 

Refletindo: 

Deus é fiel e cuidou de Ismael e Hagar. 
Deus cuida de nós. 
 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por ele ser fiel e cumprir suas promessas. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

47 137 587 


