
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 08/09/2019 

 

CAIM E ABEL 

 

Versículos para decorar: 

1- Evite a ira e rejeite a fúria; não se irrite: isso só leva ao mal. (Salmos 37:8) 

2- Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. (Tiago 1:20)  

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eva engravidou do seu primeiro filho. Naquela época 
eles não tinham médicos, nem hospital e muito menos fraldas. Eles nem sabiam como era ter um 
bebê. Eva então experimentou o que Deus havia dito para ela sobre o parto. Leia Gênesis 3:16 
e complete. 

 
 
 
 
 
 

2. Mesmo com sofrimento Eva teve seu primeiro filho: um menino chamado 
Caim. Porém essa criança já nasceu com uma “doença” chamada pecado. 
Leia Gálatas 5:19-21 e descubra algumas das coisas que há em um coração 
contaminado pelo pecado. 
 
 
 
 
 
Tirando a Lição 
3. Adão e Eva fizeram más escolhas e isso trouxe para eles consequências terríveis: dores no 
parto e filhos pecadores. Marque X para as frases corretas. 
(   ) Agir de acordo com a Palavra de Deus nunca traz coisas boas. 
(   ) Quando obedeço a Deus estou me livrando de vários problemas. 
(   ) Eu não vejo meu futuro, mas Deus vê e pode dizer o que devo ou não fazer. 
(   ) Obedecer a Deus nunca é legal e eu sempre sofro. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo para Deus te ajudar a continuar O obedecendo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Caim herdou a natureza pecaminosa de seus pais. Ou seja, depois de Adão e Eva, todo 
mundo nasceu pecador. Pinte as letras de acordo com a tabela da próxima folha e escreva o que 
aprendeu. 

Multiplicarei _______________ (grandemente / enormemente) o seu sofrimento 

na gravidez; com ______________ (dores / sofrimento) você dará à luz filhos. 

 

a)  __m__ralida__e   se__u__l d) ó__io   g) i__a 
b) imp__re__a   e) ciú__es   h) in__ej__ 
c) id__lat__ia   f) eg__ís__o   i) em__ria__u__z 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Depois de Caim, Adão e Eva tiveram mais 
um filho e lhe deram o nome de Abel. Leia 
Gênesis 4:2 e ligue cada uma à sua 
profissão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Certo dia Caim e Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor. Deus aceitou primeiro Abel e depois 
a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Leia Gênesis 4:3-4 e ligue o que Caim e Abel 
ofertaram. Depois pinte apenas qual das ofertas agradou a Deus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tirando a Lição 
4. Pinte de VERDE as atitudes corretas que agradam a Deus e de VERMELHO as que 
desagradam. 

 
 

 
 

 

 
 
 

ABEL 

Procuro viver a minha vida corretamente para que o Senhor me aprove. 

Eu não quero nem saber de Deus. 

Não quero ir contra Deus, Ele sabe o que é melhor. 

Quero ser melhor do que todo mundo. 

Eu mando na minha vida. 

CAIM 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_ 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo para ter atitudes que O agradam sempre: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                                
 
QUARTA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. A oferta de Caim era boa, mas não agradou a Deus, pois ele não tinha uma vida agradável ao 

Senhor, por isso Deus rejeitou a oferta dele. Com isso, Caim se entristeceu, seu rosto mudou e 

ele começou a sentir coisas ruins. Leia Gênesis 4:5, desenhe uma linha em cada figura 

seguindo a sequência correta das letras do alfabeto, em seguida escreva a palavra:  

 

R __ __ __ __  = a forte sensação de ira ou fúria; 

raiva me coloca prestes a pecar. 

 

 

 

2. Deus amava Caim, e por causa do seu amor, foi falar com ele. Deus queria reatar a sua 
amizade com Caim. Leia em Gênesis 4:6-7 e complete o que Deus disse para Caim. 

 
“Por que você está ____________ (FU-SO-O-RI)? Por que se 

______________ (TOR-TRANS-NOU) o seu rosto? Se você fizer 

o bem, não será _________ (A-TO-CEI)? Mas se não o fizer, 

saiba que o pecado o __________ (ME-A-ÇA-A) à porta; ele 

deseja _____________-lo (TÁ- CON-QUIS), mas você deve 

___________-lo (DO-MI-NÁ)”. 

 
Refletindo 
3. Caim ficou irado e estava prestes a deixar que esse sentimento tomasse conta dele e o 
fizesse pecar. Deus avisou Caim e deixou a escolha em suas mãos. Relacione: 
 

a) Salmos 37:8  (     ) Evite a ira e rejeite a fúria; não se irrite: isso só leva ao mal. 
b) Efésios 4:26  (     ) Quando vocês ficarem irados, não pequem. 
 

4. Sempre temos a oportunidade de agirmos conforme a vontade de Deus. Nós devemos 
derrotar o pecado em nossas vidas. Marque X nas respostas corretas 
(     ) Quando alguém me pedir para colar na escola, vou dizer não. 
(     ) Eu vou bater em todo mundo que tira notas maiores do que eu nas provas. 
(     ) Vou guardar o meu coração e não ficar com raiva. 
 
5. Escreva uma coisa que te deixa muito irado(a): ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não pecar quando ficar irado. Vou orar na hora e pedir ajuda pra Deus tirar a raiva do 
meu coração. 
 
Dica: Quando você estiver com muita raiva, você pode escutar um louvor até a raiva passar, ou 
fazer uma oração e entregar a situação a Deus. 
 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra toda vez que você sentir raiva no seu coração, pra Deus te 
ajudar a perdoar e não criar mágoas no seu coração: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

QUINTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. Caim não quis saber do conselho de Deus e resolveu seguir com o seu próprio plano. Seu 
plano era maligno, ele achava que assim seus problemas iriam acabar. Leia Gênesis 4:8 e 
descubra qual foi o plano de Caim. 

(     ) Ferir Abel  (     ) Matar Abel (     ) Bater em Abel 
 
2. O Senhor perguntou a Caim sobre o seu irmão e ele tentou esconder de Deus o que havia 
feito, ele tentou enganar Deus. Leia Gênesis 4:9 e complete as frases de acordo com o 
versículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Todo o pecado tem consequência e o de Caim também teria 
consequências terríveis. Porém, por amor a Caim, o Senhor lhe deu 
uma marca para que ninguém o matasse. Mesmo assim Caim 
resolveu não estar em comunhão com o Deus vivo. Responda as 
questões: 
 

a) O que Caim escolheu fazer? (Gênesis 4:16) 
 
 
_______________-se da presença do Senhor. 
 
 

b) O que aconteceu com os filhos de Caim? (Gênesis 4:17b) 
(    ) Viveram numa cidade fundada por Caim. 
(    ) Continuaram vivendo perto de Adão e Eva e na presença do Senhor. 
 
Tirando a Lição 
4. Não se pode esconder nada do Senhor pois Ele sabe tudo o que acontece. Deus é 
onisciente= sabe de tudo, é onipresente= está em todo o lugar. Deus quer obediência, quer que 
você viva uma vida correta, mesmo quando ninguém o esteja observando. Copie as letras nos 
quadradinhos brancos e descubra o que diz o versículo: 
 
Porquenãohánadaoculto,senãoparaserrevelado,enadaescondido,senãoparasertrazidoàluz 
 

                          ,  

                        ,    

               ,             

                  Marcos 4:22 

“N___ s____; 
s____ eu o 

res__________ 
por m_______ 
i________?” 

 

Deus: “Onde 
e______ o s_____ 
i_______ 
A_______?” 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a não cair em tentação e pecar na hora da 
raiva: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Os filhos de Caim eram violentos, orgulhosos e não queriam saber de Deus. Mas Deus 
mesmo assim, deu um presente para eles. Deus os abençoou para serem os inventores da 
época. Eles criaram algumas coisas que usamos até hoje. Leia Gênesis 4:21-22 e pinte o que 
eles inventaram. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Deus deu mais um filho para Adão e Eva. O nome dele era Sete. Ele teve um filho chamado 
Enos. Quando Enos nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. Coloque a frase na frente 
do espelho e escreva. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Tirando a Lição 
3. Caim e Abel tiveram corações diferentes. Complete com o seu nome apenas o espaço em 
que o coração corresponde ao melhor para sua vida. 

Eu, _________________ vou obedecer e dar o melhor para mim mesmo. 

 Eu, __________________ vou obedecer e dar o melhor para o Senhor. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo para ter um coração que busca sempre agradar a Deus e não as 
pessoas: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Inventaram técnicas para 
cuidar dos animais. 

Inventaram ferramentas 
de bronze e ferro. 

Inventaram instrumentos 
musicais.  


