
( A )Gênesis 28.12 

( B )Gênesis 28.13 

( C )João 14.6 

( D )João 1.51 

          Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 24/11/2019 

 

JACÓ: FUGA, CASAMENTO E FILHOS 

 

Versículos para decorar: 

1 –Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. (Romanos 14:12)  

2 – O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. (Provérbios 14:30)  

3 – Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. (Tiago 3:16)  

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

 

SEGUNDA - FEIRA – Fuga de Jacó 
Entendendo a História 
1. Jacó com ajuda de sua mãe Rebeca enganou seu pai Isaque, e foi abençoado no lugar de seu irmão mais 
velho Esaú. Ele deixou seu irmão Esaú muito irritado. Decifre o enigma usando somente a primeira letra das 
figuras e descubra qual era o plano de vingança de Esaú. 
 

 
    

 
_________________________________________ Jacó. 

 
2. Rebeca elaborou um plano para livrar Jacó. Desembaralhe as palavras e complete as frases: 
 

a. Rebeca encenou: "___________ (TO – ES - U) desgostosa da vida, por causa destas mulheres hititas. Se 
Jacó ___________________ (CO – ES - LHER) esposa entre as mulheres hititas como estas, perderei a 
razão de _____________ (VER – VI)". 
 

b. Isaque mandou chamar Jacó. _________________ (A – ÇO – BEN - OU) o filho e disse: "Não se case 
com moça nenhuma do povo cananeu”. Em vez disso, vá para a casa do seu avô Betuel, em Harã. 
______________ (CO – LHA - ES) uma esposa ali entre as filhas de Labão. 
 

c. Jacó se ___________________ (PE – DES - DIU) de seu pai e saiu de Berseba em uma longa viagem de 
aproximadamente 600 km. Ele não ___________ (NA – I – MA – GI - VA) que esta viagem iria mudar a sua 
vida.  

 
3. Ao anoitecer ele pegou uma pedra e a usou como travesseiro para 
dormir. Naquela noite ele teve um sonho. Ligue os pontos na ordem 
correta para completar o sonho de Jacó: 

 
4. Leia os versículos abaixo e relacione com as frases: 

  

(    ) Jesus é o caminho  que nos leva para o 
Pai. 
(    ) Jacó sonhou com uma escada que vinha 
do céu até a terra. Anjos subiam e desciam 
por ela. 
(    ) Os anjos subiam e desciam sobre o 
Filho do Homem. 

  (    ) O Senhor falou com Jacó através da 
escada. 

 
 



Refletindo: Isaque se preocupou com Jacó e por isso o aconselhou.  Deus nos ama e por isso nos ensina o 
que é correto. Na Bíblia encontramos a vontade de Deus para a nossa vida. 

Lições: Assim como Isaque aconselhou Jacó, Deus nos aconselha através da Sua Palavra. Quando você faz o 
Momento com Deus, você está aprendendo o que Deus quer para a sua vida. 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que Deus está vendo o 
seu compromisso e cada decisão que você tomar: 
(    ) Decido me esforçar no meu Momento com Deus essa semana. Quero aprender a vontade de Deus para a 
minha vida. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração falando suas decisões para Deus e peça ajuda para cumpri-
las: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA - FEIRA – A aliança entre Deus e Jacó 
Entendendo a História 
1. Ainda em sonho, Deus se colocou ao lado de Jacó e disse... Leia Gênesis 28.13-15, 
e escreva no balão o que Jacó ouviu de Deus: 

 
 
 
 
 

 

2. Jacó acordou e disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia! Então, ele pegou a pedra que 
havia usado como travesseiro e fez um memorial. Pinte o nome que Jacó deu àquele lugar conforme Gênesis 
28.17-18. 

       
 

3. Deus se revelou a Jacó porque queria ter um relacionamento com ele, não apenas pelo o que o seu pai 
Isaque falava, mas Jacó tinha que decidir seguir a Deus. Coloque na ordem crescente e escreva a lição que 
aprendemos: 

1) Preciso decidir 3) relacionamento com 7) crente não garante 5) decisão própria. 

6) Ser filho de 8) minha salvação. 2) ter um 4) Deus por 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Jacó viu um poço com uma grande pedra em cima, e três rebanhos de ovelhas deitados por perto. 
Desembaralhe as sílabas das palavras e complete a história. Leia Gênesis 29:1-8 
 

a) Os ______________ (RES–PAS–TO) esperavam todos os ______________ (BA–NHOS–RE) reunirem, 
depois rolavam a _____________ (DRA–PE) e davam água para as ovelhas. 
 

b) ______________ (CÓ–JA) descobriu que os pastores ______________ (NHE-CO-CI-AM) seu tio Labão e 
______________ (TOU-GUN-PER) porque eles não davam água para os rebanhos. 
 

c) Os pastores disseram: "Não ______________ (PO-MOS-DE) tirar a pedra enquanto não estiverem 
______________ (NI-DOS-REU) todos os rebanhos". 

Refletindo: Deus quer ter um relacionamento pessoal com seus filhos. Isso quer dizer que, mesmo você sendo 
criança, Deus quer ser seu amigo. Não tem como ser amigo(a) de quem a gente não conversa, não é mesmo? 
Assim também é com Deus... Ele quer conversar com você através da meditação e quer ouvir você através da 
sua oração. 

Lições: O seu relacionamento com Deus é sua responsabilidade. Ou seja, nem seus pais nem outras pessoas 
podem fazer isso por você.  

“Eu sou o _____________, o Deus de seu pai __________ e o Deus de Isaque. 
Darei a você e a seus ________________ a terra na qual você está deitado... 
Estou com você e cuidarei de ____________, aonde quer que vá; e eu o trarei de 
volta a esta _________. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.” 



Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que Deus está vendo o 
seu compromisso e cada decisão que você tomar: 
(    ) Decido orar hoje e entregar minha vida a Deus (se eu ainda não fiz) e o aceitar como meu Senhor e 
Salvador. Esse é o primeiro passo para ter um relacionamento com Deus. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração falando sua decisão para Deus e peça para ter um 
relacionamento verdadeiro com Ele: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA – Jacó conhece Raquel e trabalha por ela 
Entendendo a História 
1. Raquel chegou com as ovelhas do seu pai. Ela era muito bonita. Jacó quis mostrar serviço para ela, então 
ele rolou a pedra da boca do poço e deu água as ovelhas do seu tio Labão. Agora ligue as colunas 
corretamente de acordo com o que cada personagem representa. 
 

a. Rebeca                (   ) Era bonita e atraente.  

b. Labão                  (   ) Ofereceu 7 anos de serviço para casar com Raquel. 

c. Jacó                     (   ) Tinha olhos meigos. 

d. Lia                        (   ) Pai de Lia e Raquel. 

e. Raquel                  (   ) Tia de Lia e Raquel/ Mãe de Jacó. 

 

2. Seja um investigador Kids... 

a. Siga o caminho e descubra o nome da mulher pela qual Jacó se apaixonou: 

 

b. Jacó fez um contrato com Labão para casar com Raquel. Faça as contas: 

121 - 100 = : 3 = anos  
 
3. Depois de 7 anos, Jacó pediu para se casar com Raquel. Então, Labão reuniu o povo e deu uma festa. A 
noite, Labão deu a filha mais velha Lia no lugar de Raquel. Jacó foi enganado pelo seu tio, ele sentiu na pele o 
mesmo que havia feito com seu irmão Esaú. Circule a palavra que completam corretamente as frases: 

 

a. Tudo o que eu faço tem ( SEQUÊNCIAS / CONSEQUÊNCIAS)  boas ou ruins. 

b. Tudo o que eu (PLANTAR / ARRUMAR) uma hora também irei colher. 

d. Eu aprendo com meus erros quando sou (INDISCIPLINADO / DISCIPLINADO) 

e. Deus disciplina quem ele (AMA / ODEIA)  

f. A disciplina me faz parecer mais com (CRISTO / O PECADO) 

Refletindo: Jacó sentiu na pele a dor de ter sido enganado. Possivelmente, ele se lembrou do que tinha feito a 
seu irmão Esaú.  Dói muito ser enganado por quem amamos. Por isso, não devemos mentir nem enganar 
ninguém.  

Lições: Não devemos fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Devemos ter um bom 
relacionamento com todas as pessoas. 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que Deus está vendo o 
seu compromisso e cada decisão que você tomar: 
(    ) Decido não mentir, nem enganar ninguém. Nem mesmo de brincadeira. Sei que isso pode causar uma 
tristeza e não quero fazer mal a ninguém. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração falando sua decisão para Deus e peça para ser uma criança 
honesta e amorosa com todas as pessoas: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA – FEIRA – Jacó e sua família  
Entendendo a História 
1. Jacó concordou em trabalhar por Raquel. Vamos fazer um pequeno jogo matemático. Se você 
precisar de ajuda, não tem problema, pode pedir de algum adulto. Vamos lá! 



Jacó trabalhou 7+7= ____ anos para Labão. Isso corresponde a 7x12=_____ meses de trabalho, que 

equivalem no total a 7x365= ____________ dias.  

2. Responda as perguntas abaixo colorindo a resposta certa em cada quadro. Se precisar, leia as referências: 

Quantos anos, inicialmente Jacó deveria trabalhar para 
Labão para se casar com Raquel? Gênesis 29:18                

Quantos anos, de fato, ele trabalhou para Labão por amor a 
Raquel? Gênesis 29:18, 27                

Quantos filhos homens Jacó teve com Lia? Gênesis 30:20 
               

Quantas filhas Jacó teve? Gênesis 30:21 
               

Quantos filhos Jacó teve com suas servas Bila e Zilpa? 
Gênesis 35:25-16                

Depois que Raquel teve José, quantos anos Jacó ainda 
trabalhou para Labão? Gênesis 31:41                       

 
3. Jacó trabalhou muito tempo, mas a Bíblia diz que para ele pareceu pouco porque ele tinha uma motivação 
– ele estava trabalhando por amor! (Gênesis 29.20). Quando trabalhamos por amor, o trabalho se torna 
mais leve e fazemos com alegria. Você tem trabalhado com alegria? Ou tudo sempre parece difícil e chato? 
Dê uma nota de como é a sua motivação: 

 

✓ Fazer sua tarefa de casa          0   1   2    3    4    5    6    7   8   9    10 
 
✓ Fazer o Momento com Deus    0   1   2    3    4    5    6    7   8   9    10 
 
✓ Ajudar a limpar a casa              0   1   2    3    4    5    6    7   8   9    10 
 
✓ Ler a Bíblia                               0   1   2    3    4    5    6    7   8   9    10 
 

4. Encontre no caça-palavras o nome dos doze filhos de Jacó (Gênesis 35.22-26). 

         
 
 
 
 

Lições: Na história de Lia, Raquel e Jacó, aprendemos sobre a inveja. Inveja é o desejo de ter algo ou ser 
como alguém, acompanhado de sofrimento por não conseguir o que deseja. A inveja é pecado porque nos faz 
esquecer das bençãos que Deus nos dá. A inveja tira a gratidão do nosso coração. 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que Deus está vendo o 
seu compromisso e cada decisão que você tomar: 
(    ) Decido não sentir inveja de nada nem ninguém. Vou agradecer a Deus o que tenho e confiar que Ele cuida 
de mim e das minhas necessidades. 

Refletindo: Raquel tinha o amor de Jacó. Lia tinha os filhos de Jacó. As duas sentiam 

tristeza por algo que não tinham. A Bíblia fala que Lia era desprezada, mas o Senhor viu 

isso. Deus vê tudo que acontece em nossas vidas e não nos deixa desamparados. 



Compartilhando com Deus: Escreva uma oração falando sua decisão para Deus e peça para ter um coração 
agradecido: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
SEXTA - FEIRA – Labão engana Jacó mais uma vez 
Entendendo a História 
1. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó decidiu voltar para a 
terra de seu pai. Mas Labão não permitiu porque sabia que a 
riqueza que tinha era por causa de seu sobrinho. Por isso, Jacó 
propôs um trato a Labão em troca de riqueza para seus filhos e 
esposa. Junte as sílabas com os mesmos números e complete a 
frase abaixo. 

 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Labão, porém, agiu com desonestidade e mandou levar as ovelhas que 
Jacó escolheu para bem longe dali. Mas o Senhor multiplicou os rebanhos 
de Jacó. Leia Deuteronômio 8:17-18 e marque X na lição que podemos 
aprender. 

(   ) Deus é quem nos dá a capacidade de produzir riqueza. 

(   ) Nós conseguimos produzir riqueza com nossas próprias forças e sem 
a ajuda de Deus. 

(   ) Precisamos da ajuda de Deus para fazer as coisas. 

 

Refletindo: Mesmo Labão sendo desonesto, Deus multiplicou o rebanho de Jacó. Sabe por que? Porque 
quando Deus quer abençoar alguém, não tem nada nem ninguém que consiga impedir essa benção.  

Lição: Confie que Deus cuida de você e não sinta medo do que os outros podem lhe fazer. 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje. Antes de decidir, saiba que Deus está vendo o 
seu compromisso e cada decisão que você tomar: 
(    ) Decido confiar na proteção de Deus. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração falando sua decisão para Deus e peça para ter um coração 
agradecido: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

PI3 DAS4 TOS5 VE2 PIN4 

LHAS2 DAS3 RI1 CA3 SAL3 

O2 TA4 QUE1 PRE5 ZA1 

Resposta: Toda a sua _______________(1) seria composta apenas das ________________(2) e 
cabras ____________(3) e ______________(4) e de todos os cordeiros ______________(5). 

 

Início 

Roubou 
os 

rebanhos 
listrados 
dos filhos 
de Labão. 

Descascou galhos verdes em listras e colocou na frente dos 
rebanhos. Assim seus rebanhos nasceriam listrados 

Labão, porém, enganou mais 
uma vez seu sobrinho 
separando todos os animais 
que ele escolheu e os levou 
para uma distância 
equivalente a três dias de 
viagem. Mas Jacó não 
desistiu, ele continuou lutando 
pela sua família. Encontre a 
saída correta do labirinto e 
descubra o que Jacó fez. 


