
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 20/10/2019 

 

SODOMA E GOMORRA; E O FIM DE LÓ 

 

Versículos para decorar: 

1 - Afastem-se de toda forma de mal. (1 Tessalonicenses 5:22)  

 
2 - Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são 
inesgotáveis. (Lamentações 3:22)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Os três homens lembraram Abraão das promessas que Deus 
havia feito sobre o filho que teria com Sara e sobre o Salvador 
que viria. Mas ainda tinham uma missão para completar e era 
uma missão de MORTE. Leia Gênesis 18:20-21 e encontre no 
quadro ao lado os nomes das cidades que seriam destruídas e 
circule-as. 
 
2. Os homens deixaram Abraão e partiram para Sodoma e 
Gomorra para ver com os próprios olhos a maldade daquele 
povo. Mas alguém ficou com Abraão. Leia Gênesis 18:22 e 
circule quem ficou com ele. 

  SARA           ISMAEL         SENHOR 
 

3. Deus não tem prazer em destruir as pessoas. Mas ele vai destruir o mal. Quando as pessoas escolhem 
ficar do lado do mal elas também são destruídas. Desembaralhe as letras e descubra duas qualidades de 
Deus. 
 
a) Deus é _____________ (PA-EN-TE-CI), pois esperou que o povo de Sodoma e Gomorra se 
arrependesse dos seus pecados. 
 
b) Deus é ____________ . (S-TO-JU) Ele não deixa que o mal vença. 
 
Lição: Deus ama as pessoas e o seu desejo é que todos se arrependam. Deus é amoroso, mas ele 
também é justo e nunca deixará o mal vencer. 

Refletindo: 
- A mesma paciência que Deus teve com Sodoma e Gomorra, ele tem conosco hoje. 
- Deus é o mesmo da época de Sodoma e Gomorra.  
- Deus tem paciência conosco também, ele nos dá sempre uma chance para nos arrepender. 

Decidindo: 
(   ) Decido me arrepender dos meus pecados. Não quero ter um coração duro como o povo das cidades 
de Sodoma e Gomorra. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo perdão pelos seus erros e agradecendo a Deus porque ele tem paciência 
com você: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



TERÇA - FEIRA 
1. Vamos aprender um pouco sobre o que Deus pensa. Complete com as palavras de acordo com o 
número abaixo das linhas: 
 

A) ama - planejou   B) escolhas – boas - escolhido C) Deus – bem – felicidade 

D) mundo – nada – falou E) desobedecer – Deus – pecado 
F) maior – menor – Todos – 
olhos – santidade 

G) Todo – deixa – triste H) pecado – minha I) vez - padrão - mal 

J) obedecer – Deus 

 
A) Deus me ______. Por causa do seu amor, Deus ______________ o meu nascimento. 

B) As _________________ de Deus para mim são __________, inclusive eu ser homem/mulher. Isso foi 
____________ antes de eu nascer. 

C) Tudo o que ___________ já me falou é para o meu ______ e minha ____________________. 

D) “Todo ________ está fazendo” não diz _________ sobre o que Deus já __________ sobre mim. 

E) Se eu ___________________ ao que ___________ falou, isso é ________________. 

F) Não existe pecado ______________ nem ______________, pecado grande nem pequeno. 

________________ os pecados são iguais aos __________ de Deus. Todo pecado fere a 

________________________ de Deus. 

G) _______ pecado ________ Deus __________. 

H) Todo ___________ mata ________ felicidade. 

I) Toda ______ que saio do _________ de Deus, me dou _______. 
 

J) Vou _____________ ao que __________ mandar. 
 
2. Deus criou você para ser menino e menina, Ele não errou na escolha dele. Você é exatamente como 
Deus planejou. Escreva seu nome no balão do menino se você for menino, e no da menina se você for 
menina. Depois pinte bem bonito colocando os acessórios (bola, presilha de cabelo na menina, etc) que 
você quiser nos desenhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lição: Deus não errou quando fez você. Você é exatamente da maneira que Ele planejou. 

Refletindo: Quando você reclama de algo, você está tendo uma atitude de ingratidão. 

Decidindo: 
(   ) Decido agradecer pelo modo que Deus me fez. Sei que Ele não errou quando me fez. 

Compartilhando: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por ele ter feito você menino ou menina: 

EU _______________________ 

SOU MENINO. CRIADO POR 
DEUS! 

EU _______________________ 

SOU MENINA. CRIADA POR 
DEUS! 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Ló morava em uma cidade perversa e sua mente 
já estava ficando alterada por causa de tanto 
pecado. Ló saiu de sua casa para falar com aqueles 
homens, pois achava que ia ser fácil convencê-los a 
não fazer mal aos anjos. Leia Gênesis 19:7 e 
complete o que Ló disse: 

 
 
2. Pinte de preto os quadrados e coloque as letras dos círculos nos espaços abaixo para descobrirmos 
uma importante lição. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Os quadrinhos abaixo mostram o que aconteceu com Ló, mas estão embaralhados. Numere-os na 
ordem correta. Dica: Leia a história abaixo. Cada item representa um quadrinho. 
 

(1) Os homens ficaram mais furiosos e ameaçaram Ló. 
(2) Os homens que estavam na casa de Ló eram anjos e deixaram os homens de Sodoma cegos.  
(3) Ló foi falar com seus genros que a cidade seria destruída, mas eles não acreditaram. 
(4) Ló ficou enrolando e de manhã os anjos o apressaram. 

Refletindo: Ló obedeceu 100%? (    )SIM     (    )NÃO. Qual parte da obediência, Ló não praticou? 
OBEDECER _____________________________ 

Lição: Ló foi contaminado pelo pecado daquele povo. O convívio fez com que ele chamasse aqueles 
homens perversos de “amigos” (Gênesis 19:7). Tenha cuidado com as pessoas que você é amigo(a). 

Escolha pessoas que amem a Deus, assim como você para serem seus amigos. 

 



Decidindo: 
(    ) Decido obedecer imediatamente, para não pecar e desobedecer a Deus. 
(    ) Decido escolher bem as minhas amizades.  

Compartilhando: 
Escreva uma oração pedindo perdão a Deus se você não tem obedecido imediatamente, e falando pra ele 
sua decisão: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. O dia já estava nascendo e os anjos agarraram Ló, sua mulher e suas filhas os tiraram dali a força. O 
Senhor teve misericórdia deles. Os anjos entendiam a escala da destruição. Porém eles ordenaram uma 
coisa muito importante para Ló e sua família. Leia Gênesis 19:17 e descubra no enigma abaixo o que foi: 

 
1=A  2=E 3=I 4=O 5=U 

N 1 4   4 L H 1 R 

        
 
 

P 1 R 1   T R 1 S 

 
2. Pela manhã, tudo parecia normal. Então, o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e 
Gomorra, e destruiu tudo o que havia naquelas cidades. O que as pessoas estavam fazendo nos tempos 
de Ló? (Dica: Lucas 17:28-29) 

 
 
 
 
 
3. Mas a mulher de Ló olhou para trás... Uma 
vez que entendemos o que Deus quer, temos 
que obedecer. 
Lembra o que é a obediência?  
 

• Fazer; 

• Fazer imediatamente; 

• Fazer completamente; 

• Fazer sem reclamar. 
 
Ligue os pontinhos do início ao fim para 
descobrir o que ela se tornou...  

 
 
Refletindo: A mulher de Ló obedeceu 100%?  
(    )SIM     (    )NÃO 
Qual parte da obediência, ela não praticou? 
OBEDECER 
_____________________________ 
 
Decidindo:(    ) Decido obedecer 
completamente, para não pecar e desobedecer a Deus. 
 
Compartilhando: 
Escreva uma oração pedindo perdão a Deus se você não tem obedecido completamente, e falando pra ele 
sua decisão: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Resposta: 
_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

"Aconteceu a mesma coisa nos dias de ______. O povo estava __________ e bebendo, 
comprando e __________, _________ e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de 
_______________, choveu ________ e __________ do céu e os destruiu a todos.” 
 



SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Responda SIM ou NÃO: 
 

a. Quando Deus destruiu o mal do mundo através do dilúvio ele avisou antes? ______ 
Quem quisesse escapar podia entrar na arca? ______ 
 

Conclusão: Deus avisou da destruição e ofereceu um meio de se salvar.  
 

b. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra ele avisou antes? ______ 
Quem quisesse escapar podia fugir junto com Ló? _____  
Os genros de Ló quiseram sair com ele? _______ 
 

Conclusão: Deus avisou da destruição e ofereceu um meio de se salvar. 

 
2. O final da vida Ló foi triste: escondido numa caverna sozinho com 
medo, sem esposa, sem familiares, sem nenhum tipo de riqueza, apenas 
com as suas filhas. Onde Ló passou a morar com as duas filhas? Dica: 
Leia Gênesis 19:30. 
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 
 

3. Que horrível!! As filhas de Ló cresceram num país onde a bebedeira e 
todas as formas de imoralidade eram normais, por isso a noção do certo e do errado e a consciência delas 
estava obscurecida. O pecado de Ló e de suas filhas teria consciência na vida deles e de outras pessoas.  
Leia Gênesis 19:37-38 e ligue corretamente como se tornou a descendência de Ló: 

 
 
 

 
 
  
 

Refletindo: A história de Ló e sua família é trágica. Os anos dedicados ao prazer e ao lucro trouxeram 
amargas consequências para ele e para a sua família. O nosso pecado não afeta só a nós. 

Decidindo:(    ) Decido me esforçar para não pecar, pois sei que as consequências do meu pecado não 
vão atingir só a mim. 

Compartilhando: 
Continue a oração: 
Senhor Jesus perdão pelo meu pecado... ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Filha mais velha 

Filha mais nova Moabe 

Ben-Ami Amonitas 

Moabitas 


