
 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 07/06/2020 

 

O BEZERRO DE OURO 

Versículos para decorar: 

1 - Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. (1 João 5:5) 

2 - Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas 
segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. (Romanos 
1:22-23)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus pensou em tudo. Ele deu ao povo 10 mandamentos e detalhou muitas outras leis para 
não confundir nossa mente. Preencha de acordo com as formas. 

       
 
 
 
 
Os _____________________ de Deus nos ____________________ e nos mantém longe de  

 
 
 

________________ e ________________. 
 
2. Por três vezes o povo respondeu algo. O que será? Coloque a frase na ordem certa e escreva 
o que o povo falou. 
 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
3. Mas será que eles cumpririam essa promessa? Moisés subiu ao monte para receber as 
instruções de Deus enquanto o povo esperava. Leia Êxodo 20.21; 24.18 e 32.18 e circule as 
letras da coluna CERTO ou da coluna ERRADO para as afirmações abaixo. Siga o modelo: 
                   Certo   Errado 
a. O povo esperou pacientemente por Moisés.      F E 
b. Moisés passou 40 dias na montanha que estava coberta pelas nuvens.  S A 
c. O povo não esperou por Moisés e pediu que Arão fizesse deuses.  T R 
d. Eles sabiam exatamente o que tinha acontecido com Moisés.   Q N 
e. O povo nunca esqueceu que foi Deus quem os tirou do Egito através de Moisés. T  I 
 

Agora, junte as letras das respostas que estão circuladas completando a frase e descubra um 
grande defeito do povo de Israel: 
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Faremos tudo que Senhor ordenou. o  o  

1 2 3 4 5 6 7 



Lições: 
- Para obedecer 100% precisamos persistir. 
- Não tem como agradar a Deus sem obediência. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido persistir e ser obediente a meus pais e autoridades. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando pra Deus seu desejo de ser obediente e peça perdão se você tem 
falhado na obediência: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O povo, vendo que Moisés 
estava demorando a descer do 
monte, pediu para Arão fazer um 
deus falso para conduzi-los até a 
terra prometida. Então, Arão teve 
uma ideia ridícula. Leia Êxodo 
32:2-4 e ligue os pontos da 
imagem. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________________________ 

 

2. Deus tinha dado um mandamento ao povo. “Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma 
imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra”. Isso não agradou 
a Deus, pois eles haviam trocado o brilho de Deus pelo brilho de uma estátua de ouro. Leia 
Êxodo 32:9-10 e marque com C a alternativa correta que mostra o castigo que Deus havia 
planejado para o povo: 

(     ) Deus queria expulsá-los daquela terra. 
(     ) Deus queria destruir o povo. 
(     ) Deus queria levar o povo de volta para o Egito. 
(     ) Deus queria que eles lutassem contra os filisteus. 
 
3. Quando Deus nos dá uma ordem, devemos cumpri-la. Quando o povo viu a estátua de ouro 

brilhando ali no sol do deserto, eles falaram as palavras mais ingratas e profanas de toda a 

Bíblia. Leia Êxodo 32:8b e complete a frase abaixo que revela quais as palavras ingratas e 

profanas faladas pelo povo: 

 

“Eis aí, ó Israel, os seus __________ que ___________ vocês do _________”. 

 

De onde veio todo esse 

ouro que o povo deu para 

Arão fazer a imagem de 

adoração? Tem uma dica 

em Êxodo 12.35-36. 



Lições: 
- Não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez por nós. 
- Algumas maneiras de não esquecer é ler a Bíblia e orar agradecendo pelas bênçãos. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido melhorar meu momento de oração e gratidão a Deus 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo alguns motivos que você tem para agradecer a Deus, depois ore agradecendo 
por cada um deles: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

QUARTA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Quando Arão viu o que o povo tinha feito e ouviu o povo falar aquelas palavras terríveis, o que 
ele fez? Leia Êxodo 32:5-6 e marque um X os que ele NÃO fez. 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Chorou                                            Orou                              Altar e uma festa 
 
2. Arão construiu um altar na frente do bezerro e anunciou que no dia seguinte haveria uma festa 
para o Senhor. Ele confundiu tudo, misturou o Deus Santo com imagens que nada podiam fazer. 
Leia (Êxodo 20:4) e marque qual dos mandamentos o povo desobedeceu: 
 
(   ) Não faras para ti nenhum ídolo ou imagem. 
(   ) Honra seu pai e seu mãe. 
 
3. Moisés não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele apelou ao Senhor para que não 
colocasse toda a sua ira sobre o povo. Leia Deuteronômio 9:27-28  e ligue corretamente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Observe as figuras abaixo e escreva o que esse falso deus não podia fazer.  

                          
 

 
 

Lembra-te de teus servos Abrãao, Isaque e Jacó. Não leves 
em conta a obstinação deste povo... se não os habitantes da 
terra dirão: “Como o Senhor não conseguiu levar à terra 
prometida, levou para o deserto e os matou.” 

Lembra-te de teus servos Abrãao, Isaque e Jaco. Leves em 
conta a obstinação deste povo... se não eu mesmo acabarei 
com eles. “Como o Senhor não conseguiu levar à terra 
prometida, eu levo para o deserto e os deixarei perdidos.” 

ouvir     



Lições: 
- Quem é o único Deus vivo e capaz de realizar milagres? ______________________ 
- Temos um canal direto até Jesus, através da oração. Podemos falar com Ele em qualquer 
lugar. Isso é maravilhoso! 
- Jesus precisa ser o meu único Deus e só posso adorar a Ele. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido crer que Deus é o único Deus verdadeiro, ainda que alguém me fale algo que seja o 
contrário a isso. 
 
Compartilhando com Deus: 
Você tem passado alguma situação onde a sua fé tem sido testada? Escreva essa situação 
abaixo e depois faça uma oração pedindo para Deus aumentar a sua fé: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O pecado do povo trouxe 7 consequências tristes. Moisés desceu do monte Sinai com um 
incrível e precioso presente dado por Deus: as tábuas da Lei. Leia Êxodo 32:15-19 e marque X 
nas respostas corretas. 
 

a) Quem escreveu as tábuas da aliança? 
    (    ) Moisés.    (    ) Josué.    (    ) Deus. 
 

b) O que fez Moisés ao ver o povo adorando um falso deus? 
    (    ) Jogou as tábuas no chão e elas quebraram. 
    (    ) Colocou as tábuas no armário. 
 

2. Faça o que se pede nos quadrinhos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lições: 
- O pecado sempre vai trazer más consequências. 
- O povo pecou e desobedeceu a Deus e isso causou a morte de milhares de pessoas. 
- O povo se desesperou porque pensou que Moisés havia sumido. Eles se esqueceram de tudo 
aquilo que Deus havia feito por eles.  
- Não podemos deixar a impaciência ou o medo tomar conta da nossa vida. Precisamos confiar 
no tempo de Deus. 
 
 
3. Escreva algum medo que você tenha: _____________________________________________ 

4ª Consequência: Pessoas morreram 
Moisés obedeceu a Deus em meio a todo esse pecado. Leia Êxodo 32.26 e 27 e responda. 
(A) Quem devia juntar-se ao Senhor? (   ) 3000 pessoas.      
(B) Onde deviam procurar?  (   ) No acampamento, de tenda em tenda. 
(C) Quantas pessoas morreram?  (   ) Quem era pelo Senhor. 
(D) Quem se juntou a Moisés?  (   ) Os levitas. 
 
 

Lição: Deus retirou do meio do povo os líderes da rebelião. 

1ª consequência: as tábuas 
da Lei foram quebradas 

 

2ª Consequência: Desperdiçaram o ouro 
O que Moisés fez quando pegou o bezerro de 
ouro que o povo havia feito? Êx. 32.20 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
Lição: O que era mais precioso para eles (ouro) 
foi usado para um fim amargo e desastroso. 

 

3ª Consequência: O sacerdote foi humilhado 
Como estava o povo que era responsabilidade 
de Arão? (Êx. 32.25) 
(   ) Alegre e satisfeito 
(   ) Desenfreado e sem controle 
 

Lição: Quem deveria incentivar o povo 
a obedecer foi líder da desobediência. 
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4. Responda: 
a) Deus é maior que esse medo? (   )SIM   (   )NÃO 
b) Você tem tido paciência e esperado o tempo de Deus? (   )SIM   (   )NÃO 
c) Você tem reclamado porque as coisas não saem do jeito que você quer? (   )SIM   (   )NÃO 
 
Decidindo: 
(   ) Decido orar e falar pra Deus meus medos e pedir ajuda dele. Vou confiar que Ele é maior 
que todos esses medos e que pode me ajudar. 
(   ) Decido ter mais paciência e não reclamar se alguma coisa não sair do jeito que eu quero. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo ajuda de Deus para cumprir suas decisões e para tirar a 
impaciência da sua vida: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Leia os versículos abaixo e descubra mais coisas que aconteceram por causa do pecado do 
povo com o bezerro de ouro. Depois ligue o versículo às respostas.  
      

 
 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

 
2. Deus mandou Moisés talhar novamente 2 tábuas de pedra e subir ao monte Sinai mais uma 
vez. Ele passou mais 40 dias na montanha, não comeu nem bebeu. Deus escreveu as mesmas 
palavras que estavam nas primeiras tábuas. Leia Êxodo 34:9 e complete a adoração de Moisés. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
O Senhor renovou sua aliança com seu povo.  

 
O Senhor foi misericordioso! 

 

Êxodo 32:35    

Êxodo 33:3   

Êxodo 32:33    

Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor 

nos ________________________. Mesmo sendo esse um 

povo obstinado, ___________________________ a nossa 

maldade e o nosso pecado e ___________________ de nós 

a tua herança" 



3. Arão e o povo ficaram 
com medo quando viram 
Moisés descendo. Moisés 
não sabia o porquê. Era 
porque seu rosto brilhava 
por ter conversado com 
Deus. E a partir dali, toda 
vez que Moisés falava com 
Deus na Tenda do 
Encontro seu rosto 
brilhava, mostrando a 
glória do Senhor. Desenhe 
ao lado Moisés com o 
rosto brilhando e o povo 
com medo. 
 
 
 

Deus nos mostra desde o Velho Testamento que há um só caminho – não vários – o caminho 
que Ele planejou e revelou desde o início. Deus exige que façamos as coisas do jeito dele. 
 
Lições: 
- O jeito de Deus é sempre melhor que o meu. 
- A obediência traz bênçãos e a desobediência traz más consequências. 
- O povo sabia quando Moisés falava com Deus por causa do seu rosto. Hoje as pessoas podem 
ver Jesus através do seu testemunho de vida. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido fazer a vontade de Deus. 
(   ) Decido dar um bom testemunho e mostrar Jesus com as minhas atitudes. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus por essa semana de meditação e por ter se 
dedicado e chegado ao fim. Escreva também pedindo ajuda para cumprir sempre a vontade de 
Deus. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 


