
 

 

 

    

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 

NOME:______________________________________________________________DATA: 08/11/2020 

 

A VIDA DO REI SALOMÃO 
 

Versículos para Decorar: 

1 - Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e 
lhe será concedida. (Tiago 1:5)  

2 - O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a 

disciplina. (Provérbios 1:7)  
 

 

SEGUNDA - FEIRA  
Entendendo a História 

 

1. Vamos aprender sobre a vida de Salomão? Leia abaixo a ficha de Salomão. Procure na ficha as respostas 
das perguntas. 

 
 
a) Quem era o pai de Salomão? 
_______________________________ 
 

b) Quem era a mãe de Salomão? 

______________________________ 

 

c) Quantos anos tinha Salomão quando subiu ao 

trono? ____________ 

 
2. O rei escolhido por Deus tinha que ser ungido com óleo. Leia 1 Reis 1:39 e circule quem ungiu Salomão 
como rei. 

 
 UM AMIGO DELE              O SACERDOTE ZADOQUE                    UM PARENTE DO REI DAVI 

 
REFLETINDO: - Salomão era filho de um rei, mas mesmo assim se dedicou em aprender. Nós também 
precisamos ser dedicados e aproveitar todas as oportunidades para aprender. 
DECIDINDO: (    )Decido ser uma criança que sabe aproveitar as oportunidades que Deus me dá (colégio, 
cursos, etc). 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a sua decisão de hoje e depois escreva uma oração agradecendo a Deus as oportunidades que Ele 
te dá: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
TERÇA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Complete o versículo abaixo que mostra o que Deus sentia por Salomão.  

FICHA DE SALOMÃO  
 

Pai: Rei Davi 

Mãe: Bate-Seba 

Apelido: Jedidias, amado pelo  

Senhor (2 Samuel 12: 25) 

 

Curiosidades: 

• O profeta Natã anunciou o seu nascimento. 

• Subiu ao trono com 20 anos. 

 

 



 

 

 

    

 

 

“Depois __________ consolou sua mulher ______________ e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a  
 
quem ___________ deu o nome de ___________. O Senhor o ____________”.     

2 Sam. 12:24 

2. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Assumiu o reinado de seu pai, mas não foi tão fácil. Outro filho de Davi 
queria ser rei também. Circule as respostas certas. Dica: Leia os versículos nos parênteses. 
 
a) Qual filho de Davi se declarou rei? (1 Reis 1:5) 

 Salomão   /   Adonias. 

b) Por que ele fez isso?  (1 Reis 1:6) 

 Porque Davi não o repreendia    /    Porque ele era um filho obediente. 

c) Salomão poderia matar Adonias, mas ao invés disso o que ele fez? (1 Reis 1:53) 

 Mandou para casa                /               O fez escravo 

REFLETINDO: 
- Salomão tinha um coração perdoador. Mesmo depois de seu irmão Adonias se declarar rei, ele o perdoou e 
não o fez mal. 
- Você também precisa ter um coração que sabe perdoar. 
- Escreva agora uma ofensa que você passou: ___________________________________________ 
- Você já perdoou? Você precisa pedir perdão a alguém? 

DECIDINDO: (    ) Decido perdoar e pedir perdão quando eu sofrer uma ofensa ou for ofendido. Vou orar e 
entregar a situação nas mãos de Deus, pois sei que ele cuida de mim. 
 
Compartilhando com Deus: Ore pedindo para Deus te dar um coração que sabe perdoar: 
Orei (   )SIM    (   )NÃO 
 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Antes de Davi morrer, ele aconselhou Salomão a fazer 3 coisas para ser bem sucedido. Leia o que eram 
esses 3 conselhos abaixo e depois encontre as palavras destacadas no caça-palavras. 

1. Deus mandou Salomão ser corajoso. 

2. Salomão deveria fazer exatamente o que Deus mandasse. 

3. Salomão deveria obedecer a todos os mandamentos de Deus de todo o coração. 

 

2. Durante o reinado de Salomão o povo viveu em segurança. Ele conseguiu ter paz com os países vizinhos. 
Ele também construiu e reconstruiu diversas cidades. Escreva o nome das 3 cidades que a Bíblia cita que Ele 
reconstruiu. Leia 1 Reis 9:15 para responder. 

E X A T A M E N T E 

A S W D V F G T B O 

B R T O P K L M N B 

F G H T Y U N V C E 

C O R A J O S O L D 

A R T E V D I N G E 

B N H J H Y R Q W C 

V B N G H J R T X E 

S D W R T A S X C R 



 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
REFLETINDO: 
- Salomão entendi que sem Deus, ele não poderia fazer nada. 
- Salomão era dedicado a oração e reconhecia Deus em tudo que fazia. 
 
DECIDINDO: (    ) Decido melhorar meu tempo de oração. Vou me dedicar na parte da oração escrita, quero 
ser sábio(a) que nem Salomão. 
(    ) Decido agradecer a Deus em tudo que eu fizer, pois sei que é ele que me ajuda a fazer todas as coisas. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te dar um coração agradecido e 
peça também para melhorar sua oração. Sempre podemos melhorar em alguma coisa: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Além de construir cidades, Salomão também construiu seu palácio, e também construiu um Templo de 
adoração a Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre esse Templo. Leias as referências ao lado de cada 
pergunta e depois circule a resposta correta. 

a) Salomão falou que só poderia construir o templo quando houvesse... (1 Reis 5:4) 

Paz         /        Guerra 

b) O Templo levou quantos anos para ser construído? (1 Reis 6:38) 

14 anos   /  7 anos 

c) O Templo por dentro e o altar do Lugar Santíssimo era todo feito de quê? (1 Reis 6:22) 

Prata    /     Ouro 

2. Deus prometeu morar no Templo e nunca abandonar o povo de Israel. Hoje, não precisamos mais ir até um 

templo para adorar a Deus, podemos fazer isso na nossa casa ou em qualquer outro lugar. Deus mora no 
nosso coração! Dentro do coração abaixo, escreva uma oração agradecendo a Deus por Ele morar hoje no 
seu coração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ __________________ __________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________ 



 

 

 

    

 

 

SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 

 
1. Além do Templo para Deus, Salomão construiu um palácio para ele também. Esse palácio era muito 
grande, era nele que ele julgava as causas do povo. Desenhe como você imagina que era esse palácio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deus abençoou muito Salomão, e fez dele o rei mais rico que já existiu no mundo. Mas Salomão sabia que 
Deus era quem dava toda essa riqueza a Ele e nós também não podemos nos esquecer de tudo que Deus 
faz por nós. Pinte bem bonito as atitudes corretas que devemos ter com as pessoas e com Deus. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLETINDO: 
- Para fazer tudo que fez, Salomão tinha sabedoria mas também era muito organizado e planejado, como 
vimos ontem no Momento com Deus. 
- A organização nos ajuda a fazermos as coisas bem feitas. 

Obrigada pelo 

alimento 

Senhor! 



 

 

 

    

 

 

 
DECIDINDO: (    ) Decido ser mais organizado(a) com as minhas coisas: tarefas da escola, Momento com 
Deus, meu quarto e meus brinquedos. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te ajudar a ser uma criança sábia e organizada 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
 
 
 
 
 

RECORTE ABAIXO AS FIGURINHAS E COLE NO SEU ÁLBUM DE 
FIGURINHAS DA VIDA DE JESUS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caso você não tenha seu álbum, acesse o site da igreja 
(www.nibparana.org), clique na página do Nova Kids e baixe o 
seu! OU Aponte a câmera do seu celular para o QR-CODE ao 

lado! 
 

JESUS CELEBRA A PÁSCOA  ENTRADA EM JERUSALÉM  

http://www.nibparana.org/

