
 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 10/05/2020 

 

A INCREDULIDADE E A MURMURAÇÃO 

NO DESERTO 

Versículos para decorar: 

1 - Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!  
(Salmos 34:8)  

2 - Durante quarenta anos fiquei irado contra aquela geração e disse: "Eles são um povo de 
coração ingrato; não reconheceram os meus caminhos”. (Salmos 95:10)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA – As águas de Mara 
Entendendo a História 

1. Depois da travessia do mar Vermelho, todos estavam salvos, à 
beira leste do mar. Agora eles iriam passar uma longa jornada no 
deserto. Complete as palavras da cruzinha com as vogais A, E, I e 
O para encontrar as palavras que faltam. 
 

a) Para __________ se obedeceriam ou não (Dt 8.2); 
b) Para _______________. Para saberem que tudo vem da mão de Deus 
(Dt 8.3);  
c) Para _______________. Treiná-los (Dt 8.5). Disciplina = Treinamento. 
 

2. Moisés conduziu o povo até o deserto de Sur. Eles ficaram 3 dias 
caminhando no deserto procurando água. De repente viram água! 
Correram para beber e cuspiram porque era amarga. Leia os versículos 
indicados abaixo de Êxodo 15 e marque a resposta correta. 
 

a. O que o povo começou a reclamar? (v. 24)  
(   ) Que iremos comer?      (    ) Que iremos beber? 
b. Moisés clamou ao Senhor e Deus lhe mostrou algo. O que era? (v. 25)  
(   ) Um arbusto.   (   ) Um pouco de açúcar.     (   ) Um remédio. 
c. O que Moisés fez? (v. 25) 
(   ) Ele lançou o arbusto na água.    (   ) Ele colocou apenas o galho na água. 
d. O que aconteceu em seguida ao ato de Moisés? (v. 25) 
(   )  Nada!    (    ) A água mudou de cor.      (   ) A água se tornou boa para beber. 
 

3. Tudo isso fazia parte do plano de Deus, era um teste, e mais uma vez os israelitas foram reprovados, 
pois não confiaram no cuidado de Deus, e reclamaram! Cuidado, a reclamação é algo que o nosso Deus 
reprova, é contagiosa e não devemos dar espaço a ela! Descubra quatro características de uma pessoa 
que reclama no quadro abaixo fazendo as contas. O valor do resultado mostra cada característica.  
 

Exemplo: 3 x 3 – 6 = (3) INSATISFEITO     
a. 10 – 4 – 5 = (___) _________________________   
b.  2 x 2 + 4  = (___) _________________________                  
c. 7 x 2 – 8   = (___) _________________________ 
 

 

Decidindo: 
(   ) Decido parar de reclamar das coisas que eu tenho ou que recebo (comida, clima, professores, 
matéria na escola, mãe, pai etc) 
 

Compartilhando com Deus: 
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(1) IMPACIENTE    (2) FELIZ    (3) INSATISFEITO    
(4) MAL AGRADECIDO  (5) FORTE    (6) CHATA  
(7) SORRIDENTE    (8) REBELDE    (9) INTELIGENTE            

 



Escreva uma oração a seguir falando pra Deus que você decide a partir de hoje parar de reclamar das 
coisas.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA-FEIRA – As águas de Elim 
Entendendo a História 
1. Na terra de Mara, Deus colocou o povo à prova e lhe disse que se obedecessem e fizessem o que o 
Senhor aprova seriam abençoados. Para mostrar a verdade das suas palavras, Deus os levou a outro 
lugar fantástico. Leia Êxodos 15.27 e escreva no quadro abaixo o versículo que mostra como Deus 
cumpre sua palavra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deus levou o povo para terra de Elim mostrando como os amava. Deus também quer que você o 
obedeça não sendo incrédulo e nem sendo murmurador. Para descobrir o que significa incredulidade e 
murmuração, decifre a frase e escreva na linha abaixo: 
 
Incredulidade é:  
 
Resposta: Incredulidade é ______________________________________________________________ 
 
Murmurar é:  
 
Resposta: Murmurar é ______________________________________________________________ 
 
3. Salmos 78 descreve a incredulidade deste povo e como eles irritaram a Deus, pois sempre o 
colocavam à prova e nunca confiaram de coração. Leia as frases abaixo e ligue com os versículos 
corretos. 

 
 

4. A murmuração nos faz esquecer as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Quando reclamo estou 
dizendo para Deus que não aceito o que ele está fazendo. Leia a frase a seguir e descubra o que mais a 
murmuração significa, depois circule na coluna C (certo) para as atitudes que agradam a Deus e circule 
na coluna E (errado) para as atitudes que são de murmuração. 
 

ATITUDE C E 

Quando minha mãe manda eu arrumar meu quarto, eu reclamo baixo para ela não ouvir. F G 

Meu professor manda tarefa para casa e eu faço toda a tarefa sem reclamar. R T 

Minha mãe pede para eu jogar o lixo na lixeira, eu bato o pé e reclamo. Q A 

Meu amigo está em casa e minha mãe pede para arrumar a mesa, eu reclamo no ouvido dele. H T 

Na escola, todos os colegas de classe reclamam do professor, e eu saio de perto deles. I K 

Quando minha mãe faz o almoço, eu reclamo que não está gostoso. T D 

Minha mãe pede para eu arrumar minha cama e eu arrumo sem reclamar. Ã N 

Meu pai me deu de aniversário um presente que eu não queria e eu reclamo. U O 
 

Agora complete a frase com as letras circuladas e descubra o que Deus quer que você faça ao invés de 
murmurar: 

Salmos 78.19 ● ● Os homens comeram o pão dos anjos.

Salmos 78.20 ● ● Deus fez chover carne sobre eles como pó.

Salmos 78.24 ● ● Deus fez chover maná.

Salmos 78.25 ● ● Ele fez brotar água da rocha.

Salmos 78. 27 ● ● Deus pode dar comida no deserto?

E1 FON3    VO2 
   LIM1 PO2  
 PAL4 GUAS5    RAS4 

TES3   Á5 MEI4  

DEUS LEVOU O SEU _______(2) PARA A UM LUGAR CHAMADO __________(1). 

 ALI HAVIAM DOZE __________ (3) DE ÁGUA E SETENTA ____________(4) E O POVO 

ACAMPOU JUNTO ÀQUELAS __________(5) 

 

 

S3    R3CUS4R    4    CR3R    4P3S4R    D0   QU3   J4   S4B3   0U   J4    V1U 

N40  R3C0NH3C3R   QU3   D3U5   4GE   3M  T0D45  4S  C01S4S  P4R4  0  N0SS0  B3M 



Deus odeia a murmuração, mas Ele ama a _____________________. Deus quer que sejamos 
gratos. 

5. Escreva abaixo três motivos que você é grato a Deus: 
   1) ________________________________________________________________________ 
   2) ________________________________________________________________________ 
   3) ________________________________________________________________________ 
 
Decidindo: 
(   ) Decido agradecer todas as vezes que der vontade de reclamar. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva um oração de gratidão hoje, pelas coisas que você escreveu acima e por alguma outa que você 
pensou:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

QUARTA-FEIRA – Deus ensina no deserto 
Entendendo a História 
1. O povo de Israel já estava a 45 dias caminhando no deserto quando começaram a se queixar e 
reclamar novamente.  Moisés e Arão estavam ouvindo as reclamações deles pela terceira vez. Os 
israelitas preferiam ter morrido no Egito a passar fome no deserto. Leia 1Pedro 1.14 e organize as frases 
de acordo com os números e descubra o que o Senhor espera que façamos. 
 

2. não se deixem 

5. quando viviam 

1. Como filhos obedientes, 

6. na ignorância. 

4. desejos de outrora 

3. amoldar pelos maus 

 
2. O mesmo Deus que mandou nuvens de gafanhotos (8ª praga) pode fazer o que quiser. No final da 
tarde, Deus mandou nuvens de codornizes como areia da praia (Sl 78.27-29). Encontre 5 erros na figura 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Deus não se agrada da murmuração/reclamação. Quando você reclama de algo que não está de 
acordo com o que você quer, você está reclamando de você mesmo? Marque um X na resposta correta. 
 
(   ) NÃO. Estou reclamando do Senhor e não estou confiando no poder de Deus. 
(   ) SIM. Estou reclamando, pois as coisas têm que ser como eu quero. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido agradecer ao invés de reclamar de alguma comida. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje, falando pra Deus sua decisão e pedindo para continuar não reclamando.  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________ 1 Pedro 1.14 



____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

QUINTA-FEIRA – O maná da promessa 
Entendendo a História 
1. O povo não parava de reclamar e, assim como Deus fez cair 
codornizes do céu ele mandou outro alimento. Responda: (Êxodo 16.13-
15, 31) 
 

a. Como se chama esse alimento? (    ) Pão de mel.     (    ) Maná. 
b. Que horas esse alimento dado ao povo?  
(   ) Ao amanhecer  (   ) Ao entardecer. 
c.  Como parecia esse alimento? 
(   ) Camada de orvalho.    (   ) Camada de algodão. 
d. O que significa Maná? (   ) Pão  (   ) Massa  (   ) O que é isso? 
e. Como era o sabor desse alimento? 
(   ) O maná era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo 
de mel. 
(   ) O maná era branco como semente de gergelim e tinha gosto de pão de queijo. 
 
2. Vamos ver se você lembra da história de domingo: Deus fez o teste do maná e colocou regras que 
deveriam ser seguidas. Relacione as colunas corretamente. 

               Deus mandou que:                                                         Deus queria ensiná-los: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirando a lição 
4. Coloque a frase em ordem crescente:  

  
4 TESTE 

  10 ELE 8 MOSTRAR 11 CUMPRE 

2 FEZ 3 O 13 SUAS 

1 DEUS 7 PARA 14 PROMESSAS 

9 QUE  12 COM 6 MANÁ 

  
5 DO  

  Refletindo: 
- Deus estava ensinando para o povo: confiança completa nele. 
- Precisamos confiar 100% em Deus. 
 

Decidindo: 
(   ) Decido confiar nas promessas de Deus para minha vida. Não vou duvidar da Sua Palavra. 
 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus que você não vai duvidar dele nem da Sua Palavra. Peça 
para Ele aumentar a sua fé:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

SEXTA- FEIRA - Água da Rocha 
Entendendo a História 
1. Coloque as imagens na sequência correta dos fatos. Dica: Êxodo 17:1-7 

 
  

 
 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

(A) No sexto dia juntassem em dobro, para dois 
dias porque sábado não cairia o maná.  
 
(B) Juntar só o suficiente para aquele 
dia. Não podia guardar nada para a manhã 
seguinte. 
 
(C) Recolhessem um jarro de maná e guardassem. 
 

 

(    ) Eles deveriam confiar diariamente em Deus.  
 
(    ) Para que as futuras gerações vissem o pão 
que ele havia dado no deserto quando os tirou do 
Egito. 
 
(   ) Eles deveriam confiar na providência de Deus. 
. 
 

 



 
(A) Depois, eles partiram do deserto de Sim e acamparam em Redifim. 
(B) Mas lá não havia água para beber. Não confiaram em orar e sim reclamar pela quarta vez.  
(C) Então Moisés clamou ao Senhor.  
(D) Respondeu-lhes o Senhor: Eu estarei à sua espera no alto da rocha, bata na rocha e dela sairá água. 
Moisés fez conforme o Senhor mandou.  
 
2. Deus proveu milagrosamente, água e alimentos no deserto. Ele deu um nome aquele lugar. Marque a 
palavra correta e depois organize seu significado. 
                                                                                                                 
(   ) Maçã    (   ) Massá    (VA – PRO – ÇÃO)  ______________________ 
 
(   ) Beribá    (   ) Meribá    ( LI – BE – ÃO – RE)  _____________________ 
 
3. Deus tinha todo o direito de castigar o povo naquele momento. Porém, Deus tinha um objetivo maior 
com essa situação. Leia Êxodo 17.5-6 e responda as perguntas abaixo: 
 
a. Deus pediu para Moisés passar a frente de quem? __________________________________________ 

b. Quem Deus pediu para Moisés levar com ele? _____________________________________________ 

c. O que Deus pediu para Moisés ter na sua mão? ____________________________________________ 

d. Onde Deus pediu para Moisés bater? ____________________________________________________ 

e. O que saiu da rocha quando Moisés obedeceu? ___________________________________________ 

 
4. Analise como você reagiu nesta semana marcando um X em sua resposta nas diferentes 
situações: 
 

Você murmurou: 

Do seu professor porque acha ele um chato?   (    )  Sim     (    ) Não 

Da sua mãe porque pediu para você arrumar seu quarto?  (    )  Sim     (    ) Não         

Da comida de todos os dias que às vezes são as mesmas? (    )  Sim     (    ) Não 

Do Nova Kids porque tem que acordar cedo no domingo?  (    )  Sim     (    ) Não 
 

 
Agora vamos fazer o contrário de reclamar. Vamos agradecer! Deus quer que sejamos gratos. Então 
aproveite e faça um agradecimento ao nosso Deus. 
 
 

4. Deus nos dá um conselho hoje na sua Palavra. Leia Salmos 95:8-10 e complete com os espaços que 
faltam. 
 

Não endureçam o ♥________________, como em Meribá, como aquele dia em Massá,  

no deserto onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova 

apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: Eles são 

um povo de ♥______________ ingrato; não reconheceram os meus ______________   
 

Refletindo: 
- Deus odeia reclamação. Ele ficou irado com o povo reclamão. 

- Quando você reclama, deixa Deus irado também. 
 

Compartilhando com Deus: 
Se você conseguiu passar essa semana sem reclamar, agradeça a Deus. Se você entristeceu a Deus 
com a sua reclamação peça perdão. Lembre-se que Deus odeia a reclamação! 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 

           (      )                              (      )                       (      )                      (      ) 


