
Adão e EVA tiveram o seu primeiro 

FILHO. Imagina como foi esse 

primeiro PARTO. Foi o PRIMEIRO 

ser HUMANO a nascer dessa 

FORMA. Não tinha PARTEIRA, 

muito menos médico. ADÃO deve 

ter ajudado a fazer o parto. 

 

 
 

 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 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- Quando vocês ficarem irados, não pequem. (Efésios 4:26)   

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

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

SEGUNDA - FEIRA – O primeiro filho 
Entendendo a História 
1. O primeiro casal foi expulso do jardim. Leia o texto 
abaixo e encontre as palavras em destaque: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Eva experimentou o que Deus havia falado em Gênesis 3.16. Leia e complete o versículo abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Era tudo novo. Eles nunca tinham visto uma criança antes. Tiveram uma surpresa: a criança não sabia 
falar e nem se alimentar. Esse novo ser humano dependia totalmente dos cuidados e ensino de Adão e 
Eva. Eles deram à criança o nome de Caim. Descubra o significado deste nome em hebraico: 
 

CAIM= ַקִין = Qayin 

Qa yin 

  

 

4. O conhecimento do mal que parecia tão atraente no jardim agora é uma força destrutiva. Caim já 
começou sua vida carregando a “natureza pecaminosa”. Desembaralhe as palavras 
para completar as frases: 
 

 
 
 
 
 
 

Qa = Lan 
yin = ça 

Multiplicarei _______________ (grandemente / enormemente) o seu sofrimento na 

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

 

NATUREZA PECAMINOSA: o _______________ (PÍ – ES – TO - RI) do ser humano 

já nasce contaminado pelo _______________________ (PE – DO - CA) original, 

portanto separado de ___________ (US - DE).  

Chamamos isto de “DNA  ________________ (RI – TU – AL – ES - PI)”. 

 



Decidindo: 
(   ) Decido fazer o Momento com Deus completamente essa semana, não falhar nenhum dia e me 
esforçar todos os dias para decorar os versículos. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por ter um plano para salvar o homem do vírus do pecado.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

 
TERÇA - FEIRA – O que agrada a Deus? 
Entendendo a História 
1. Leia as passagens bíblicas abaixo e coloque SIM para aquelas que têm a ideia principal correta e NÃO 
para as incorretas:  
 

Rm. 5.12 Todos nós pecamos e nos encontramos abaixo da exigência de Deus.  

Sl. 51.5 Todos nós já nascemos pecadores.  

Rm. 3.23 A morte entrou no mundo por causa do pecado de um homem, Adão.  
 

2. Complete as frases com as várias formas da palavra “PECADO”: 
 

 
 

➢ Igual a Adão, temos uma natureza ________________ . 
➢ Já somos ________________ a partir do momento que nascemos. 
➢ Todos nós já _____________________ em algum momento, sem exceção. 
➢ Não sou pecador porque pequei, peco porque sou ________________. 
➢ O ___________________ quer nos dominar. 
➢ Jesus morreu para pagar o preço dos nossos ___________. 

 

3. Eva deu à luz a outro filho e o chamou Abel. Os primeiros irmãos tinham suas visões de mundo de 
forma diferente. Ligue os pontos de 1 a 66 para completar o desenho e depois ligue cada personagem ao 
que eles faziam e como agiam em relação a Deus: 

 
 

4. Certa vez Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes 
gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou 
Caim e sua oferta. 
 

a. Complete Hebreus 11.4 a baixo: 

“Pela _______ __________ ofereceu a ____________ um sacrifício ________________ ao de ________. 

Pela fé ele foi _____________________ como ______________, quando Deus _________________ as 

suas ofertas.” 

 

 

PECADORES – PECADOR - PECAMINOSA – PECADOS - PECAMOS – PECADO 



b. Marque um X na conclusão correta conforme esse versículo: Deus aceitou a oferta de Abel . . . 

(   ) porque praticava favoritismo entre ele e Caim. 
(   ) porque esta foi oferecida em obediência, mesmo não entendendo totalmente o porquê. 
(   ) porque Deus prefere carne a fruta. 
 
Refletindo: 
- Deus sempre vai preferir a obediência do que o sacrifício. Leia 1 Samuel 15:22. (   )Li 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje pedindo para Deus ajuda para sempre ter atitudes que Ele se agrade, assim 
como a oferta de Abel. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

QUARTA - FEIRA – Autocontrole 
Entendendo a História  
1. Caim teve raiva, ele sentiu ódio do seu irmão. Leia Gênesis 4.6 e complete: 

 
 
O Senhor disse a Caim: “Por que você está___________________? Porque se ____________________ 
o seu rosto? 

 
Raiva: é uma forte sensação de ira ou fúria. 
Raiva é um dos sentimentos que aproxima você de pecar.  
 

 

2. Deus foi muito claro sobre o perigo que Caim estava enfrentando.  
a. Leia Gênesis 4.7 e escreva quais foram os 3 conselhos de Deus para a Caim? 
➔__________________________________________________________________________________ 

➔__________________________________________________________________________________ 

➔__________________________________________________________________________________ 

b. Quando controlamos as nossas emoções estamos praticando uma qualidade chamada autocontrole. 
Leia os versículos abaixo e ligue as áreas de sua vida que Deus quer que você tenha total controle: 
 
 
 
 
 
 

➢ Eu não sou obrigado a agir conforme sinto.  
➢ Deus sempre me dá a oportunidade de escolher agir pela verdade. Quando faço isso, o pecado é 

derrotado. 
 

Decidindo: 
(   ) Decido não agir conforme minhas emoções. 
(   ) Decido não pecar quando me irar. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração pedindo para Deus te ajudar a ter autocontrole: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

2 Coríntios 10.5 •  • OLHOS 

Marcos 9.47 •  • ATITUDES 

Efésios 4.29 •  • LÍNGUA 

Filipenses 2.5 •  • PENSAMENTOS 



QUINTA - FEIRA – Deus sabe de tudo 
Entendendo a História 
1. Caim planejou tudo: matou seu irmão Abel, e tentou esconder isso de todos, inclusive de Deus. Circule 
a resposta correta de acordo com Gênesis 4.8-10. Dica: Pode ter mais de uma resposta: 
 

a. Para onde Caim levou Abel?        CAMPO       MAR       DESERTO 

b. Por que Caim decidiu levar Abel para esse local? Para...    FESTEJAR      MATÁ-LO      BRINCAR 

c. Caim precisou contar a alguém o que tinha feito para Deus saber?  SIM  NÃO 

d. Qual o pecado de Caim?  ASSASSINATO   RAIVA          

e. Podemos esconder alguma coisa de Deus?     NÃO        SIM      ÀS VEZES 
 

2. “Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos 
olhos daquele a quem havemos de prestar contas.” Hebreus 4.13. Faça o que se pede: 

a. Leia Provérbios 15.3 e escreva abaixo a frase na ordem correta: 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

b. Quando você está fazendo algo que ninguém sabe, tem alguém vendo?_____ Quem? _____________ 
c. Quando você desobedece fazendo algo escondido dos seus pais ou dos professores, contra quem 
você está pecando? _________________ 
d. Para quem você terá que prestar contas, ou seja, assumir as consequências do que você fez?  
(   ) Aos seus pais  (   ) A Deus  (   ) Aos seus professores 
 

3. Por mais que você tente, nunca conseguirá esconder nada de Deus, pois Ele vê cada passo que você 
dá. Por isso quando você fizer algo errado, o que deve ser feito? Para responder corretamente leia            
1 João 1.9 e Tiago 5.16 e marque um X nas atitudes corretas a serem tomadas: 
 

(    ) Confessar para alguém para que essa pessoa ore por você. 
(    ) Só contar para alguém quando não tiver mais outra solução. 
(    ) Esconder o máximo de tempo possível. 
(    ) Confessar para Deus para que eu seja perdoado. 
(    ) Não fazer nada e simplesmente deixar para lá. 
(    ) Dizer: que o pecado “foi maior do que eu!”  
(    ) Acreditar que o pecado nunca será maior do que você e seu Deus! 
 

 
Refletindo: 
- Você tem escondido alguma coisa de Deus, de seus pais, professores ou alguma pessoa? ___________ 
 
Decidindo: 
(   ) Decido confessar hoje meu pecado para Deus e na primeira oportunidade, vou confessar também à 
pessoa: ______________________________ (Escreva o nome para alguém que você vai confessar) 
(   ) Decido não praticar mais o pecado de(a): _______________________________________________ 
 

Compartilhando com Deus  
Escreva uma oração agradecendo a Deus por Te perdoar, entregue seus pecados a Ele e peça ajuda 
para não pecar mais: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



SEXTA - FEIRA – Uma nova chance 
Entendendo a História  
1. Apesar de sofrer consequências do seu pecado, Deus ainda mostrou misericórdia para com Caim. 
Complete o quadro abaixo para descobrir o que aconteceu com ele e seus descendentes? (Gênesis 4.15-
24)  

Caim afastou-se da presença do ... 
1 2 3 4 5 6 

Fundou uma ... 
7 8 9 10 9 2 

Confiaram na própria ..., não no Senhor. 
12 5 6  

Ç 

10   

Os seus descendentes eram inteligentes, violentos e ... 
12 5 6 13 2 1 

F O R T E S 

Inventaram instrumentos musicais e ferramentas de ... 
14 6 5 15 16 2 

 

2. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Faça o que se pede: 
a. Deus deu outro filho para Adão e Eva. (Gênesis 4.25). Circule qual era o seu nome. 
b. Ele também teve um filho (Gênesis 4.26). Pinte o nome do neto de Adão e Eva.  

 

             
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. 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. 
Agradeça a Deus por Sua misericórdia. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Inventaram técnicas para 
cuidar dos animais. 

Inventaram ferramentas de 
ferro e bronze. 

Inventaram instrumentos 
musicais.  

Depois do nascimento 
de Enos começou-se a 
invocar o nome do 
Senhor.  

 

Adão e Eva viram seus filhos 
nascerem em pecado e como era 
difícil a vida sem Deus. Perceberam 
que não iriam conseguir sobreviver no 
mundo hostil sem que buscassem a 
ajuda do Senhor. 

 


