
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 06/10/2019 

 

O CHAMADO DE ABRÃO 

 

Versículos para decorar: 

1- Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua.              
(Provérbios 16:1) 

2- Cumpriu-se assim a Escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça", e 
ele foi chamado amigo de Deus. (Tiago 2:23) 

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

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Abrão veio da descendência de Sem e seu pai 
era Terá. Vamos montar a árvore genealógica de 
Abrão? Leia o texto e coloque o nome ao lado do 
número correspondente. 

 
TERÁ (1) teve três filhos: ABRÃO (2), NAOR (3) 
e HARÃ (4). 
 
Harã teve um filho chamado LÓ (5), ou seja, Ló 
era sobrinho de Abrão. 
 
Abrão casou com SARAI (6), que era estéril. 
 
2. DESAFIO KIDS! Desvende o enigma e descubra o nome da cidade em que Abrão e sua família 
moravam. 

 

  

3. Leia o texto e procure as palavras no caça palavras. 

 
 
 
 
 
 
4. Passaram 367 anos de silêncio após o Dilúvio, então Deus falou 
com Abrão. Leia Gênesis 12:1 e complete com as palavras que estão 
faltando: 

Ç C I D A D E C A 

S V C S Q T B H D 

A B A D E U S E O 

L C D V C A N G R 

V X O Y É P O C A 

A F A M Í L I A V 

R I G P U Z X H A 

O povo da CIDADE que Abrão morava ADORAVA outros deuses.  
Sem filho de Noé, ainda vivia nesta ÉPOCA.  
 

Possivelmente ele falava para Abrão do DEUS verdadeiro e tudo o 
que o Senhor tinha feito para SALVAR a sua FAMÍLIA do Dilúvio. 
 



Refletindo: Você já imaginou ouvir a voz de Deus? Abrão ouviu! Isso é impressionante. Mas você sabia 
que tem como saber a vontade de Deus? Sim, através da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, e ele a deixou 
para que nós possamos conhecer a sua vontade. 
  
Decidindo: 
(   ) Decido me dedicar essa semana no Momento com Deus para descobrir as lições que Deus quer me 
ensinar. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus pela Bíblia e pedindo ajuda para meditar todos os dias: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TERÇA – FEIRA 
1. Deus mandou Abrão sair de sua terra, do meio dos seus parentes e ir para a terra que ele iria mostrar. 
Também deu sete promessas a Abrão. Risque as frases que não fazem parte das promessas de Deus 
para Abrão. Leia Gênesis 12:2-3 

 

1ª promessa Farei de você um grande povo. Você vai morar com seus pais 

2ª promessa Você será amaldiçoado. Eu o abençoarei. 

3ª promessa Tornarei o seu nome famoso. Tornarei seu nome pastoso. 

4ª promessa Você será uma benção. Você será um chato. 

5ª promessa Morderei quem o abençoar. Abençoarei quem o abençoar. 

6ª promessa Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Amaldiçoarei quem o abençoar. 

7ª promessa Você será esquecido para sempre. 
Por meio de você todos os povos da terra 
serão abençoados. 

 

2. Deus deu a ordem a Abrão, mas não informou o lugar para onde deveria ir. Ele deveria abandonar os 
seus confortos e deixar a casa de seu pai. Siga a linha indicada e complete com a palavra que você 
achou. 

 
 

Tudo isso exigia muita _______ de Abrão. 
 

3. Leia Gênesis 11:26 e Gênesis 11:32 e responda a pergunta: 

 

Refletindo: Abrão teve fé em Deus, porque ele saiu do seu conforto e foi para um lugar desconhecido, 
porque Deus havia mandado. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido confiar em Deus mesmo quando ele manda eu fazer algo que não quero. 
(   ) Decido não reclamar de algo que eu não quero fazer. 

Terá gerou 
Abrão com 

Idade que Abrão 
saiu de perto da 

família. 

Idade que Terá 
tinha quando 

Abrão foi 
embora 

Terá morreu 
com quantos 

anos? 

Quando Abrão foi 
embora, Terá era vivo? 

7__ anos 75 anos 1___ anos ____ anos (   ) SIM  (   ) NÃO 
 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus ser fiel em suas decisões. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. O Senhor tinha uma missão para Abrão. Deus mandou Abrão sair de sua terra, do meio de seus 
parentes e da casa de seu pai e ir para a terra que Deus ia lhe mostrar. Marque a resposta correta: 
a)  Ao ouvir a ordem de Deus, o que Abrão fez? 
(   ) Tapou os ouvidos.   (    ) Teve medo e fugiu.      (   ) Obedeceu a Deus. 
 

b) Em Siquém, Deus aparece a Abrão. O que ele prometeu para Abrão? Gênesis 12:7  
(   ) Te darei essa terra por um ano.    (   ) Darei essa terra à sua descendência. 
 

2. Por causa da fome Abrão decidiu descer ao Egito. Chegando lá, Abrão teve medo de morrer e pediu 
para a sua esposa Sarai mentir. Leia Gênesis 12:13 e enumere a sequência correta 

 
 

 

 

 
3. Deus odeia a mentira porque é a língua oficial do diabo. Abrão desagradou a Deus por inventar 
mentiras e acabou fazendo com que Sarai fosse levada para a casa do faraó: 
 

a) O que é mentira? Risque as respostas erradas. 

b) Complete as frases com as palavras abaixo e descubra as duas formas da mentira: 

   

informação incorreta esconder 

 

✓ Dar a ____________________  _________________  

✓ ______________   uma parte da _______________  
 
c) Qual foi a consequência da mentira de Abrão? Circule a resposta correta. (Gênesis 12:17) 

 
Refletindo: Você tem contado alguma mentira? (   )SIM      (   )NÃO 

Decidindo: 
(   ) Decido não mentir. Vou contar a verdade independente das consequências, porque é o que Deus se 
agrada. 
(   ) Decido confessar meu pecado para quem eu menti, e falar a verdade para ele(a). Escreva o nome da 
pessoa: _________________________________________ 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo perdão pela sua mentira e peça ajuda para falar a verdade sempre. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

e minha vida seja poupada por sua causa". 

Dar a informação errada ou incompleta Falar a verdade 

O Faraó e toda a 
sua corte ficaram 

doentes 

“Diga que é minha irmã, para que me 
tratem bem por amor a você 

Toda a corte do 
faraó, pulou de 

felicidade 

Obedecer aos pais 



QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História  
1. Quando o faraó descobriu os motivos das doenças, ordenou que Abrão e Sarai saíssem da terra dele. 
Eles voltaram para o Neguebe junto com Ló. Leia Gênesis 13:2-5 e complete as palavras com os tipos de 
riquezas que Abrão e Ló possuíam: 
  

                                                                             

    
 

        
 
2. Abrão e Ló possuíam tantas riquezas, que não conseguiam mais conviver no mesmo lugar e então 
começaram a brigar. Organize a frase de acordo com a sequência correta dos números e descubra o que 
Abrão disse a Ló: 
 

1) Não pode haver 5) Aí está a terra 3) eu e você, afinal 4) somos irmãos. 

2) brigas entre 8) escolher para onde ir 6) inteira diante 7) de você. Você pode 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

3. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e Abrão ficou com a Terra de Canaã.  Os dois então se separaram. 
Mas Ló ficou próximo de Sodoma. Leia Gênesis 13:13 e marque as alternativas corretas sobre como era 
Sodoma. 
(   ) Eram obedientes a Deus.    (   ) Pecavam contra o Senhor. 
(   ) Eram extremamente perversos.    (   ) Tinham um coração que agrada o Senhor. 
(   ) Eram maus.     (   ) Buscava a justiça. 

 
Refletindo: 
- Ló escolheu ir para um lugar cheio de pecado, apenas porque parecia mais fácil. O pecado nunca vai 
ser bom para nós! Ló sofreu as consequências de sua decisão. 
- Abrão sabia que mesmo indo para um lugar difícil de viver, Deus ia abençoar e cuidar dele. Ele teve fé 
novamente. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a fazer boas escolhas. Escolha o que Deus manda. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Naquele tempo houve uma batalha no vale de Sidim: 4 Reis x 5 Reis. Os 4 reis venceram e levaram Ló 
e seus bens como prisioneiro. Abrão não gostou nada disso e chamou 318 homens para resgatar Ló. 
Circule a parte que falta na cena. 

REBA__H__S 

TE__DAS 

G__DO 

PR__TA 

OU__O 

Abrão Ló 



2. Após a batalha, dois reis foram falar com Abrão: um mau e um bom. Leia Gênesis 14:18-
21 e escreva o que cada um disse. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Depois dessas coisas o Senhor falou com Abrão mais uma vez. Deus falou que protegeria Abrão e que 
lhe daria um filho. Abrão não entendeu. Como um homem velho poderia ter filhos? Leia Gênesis 15:5 e 
desenhe no céu como seria a descendência de Abrão.  

 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus que você vai confiar nas promessas dele para você: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

"Bendito seja Abrão pelo ______ Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E 
________ seja o Deus Altíssimo, que entregou seus __________ em suas 
mãos" 

Dê-me as _______  e pode ficar com os ____________ 


