
 

 
 

 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 25/08/2019 

 

O JARDIM E O PRIMEIRO CASAL 

 

Versículos para decorar: 

1- O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para 
alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 
(Gênesis 2:9) 
 
2- Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus.     
(Salmos 90:2) 

3- O primeiro homem era do pó da terra; o segundo homem, do céu. (1 Coríntios 15:47) 

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

SEGUNDA - FEIRA – Jardim do Éden 
 

Entendendo a História 
 
1. Deus deu presentes maravilhosos para Adão e Eva. O primeiro presente que Deus deu foi um jardim 
(Gênesis 2.8). Esse jardim tinha todo o tipo de alimento e lá não havia tristeza, mostrando assim, que 
Deus é bom. Iniciando pela seta, siga o 
caminho ao lado e descubra o nome deste 
jardim. Depois escreva o nome no espaço 
abaixo: 

 
 
2. Esse jardim ficava em um lugar muito 
especial e tinha coisas especiais. 
Responda as perguntas abaixo. Dica: Se 
precisar leia Gênesis 2.8-14 
 

a. Em que lado ficava o Jardim?  
(  ) Norte   (   )  Sul    (  ) Leste     (   ) Oeste 
 

b. O que Deus fez nascer no solo do 
Jardim? 
(   ) Todo tipo de árvore frutífera agradável aos olhos e boas para alimento. 
(   ) Todo tipo de árvore frutífera agradável aos olhos e não apropriadas para o alimento. 
 

c. Quais as duas árvores principais que ficavam no meio do Jardim? 
(   ) Árvore de Sabedoria e a Árvore Medicinal. 
(   ) Árvore da Vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 
 

d. Preencha o quadro abaixo com o nome dos rios que passavam pelo Jardim. 
 

1º. Percorre toda a terra de Havilá onde existe ouro, bdélio  e pedra de ônix. 

2º. Percorre a terra de Cuxe. 

3º. Corre pelo lado leste da Assíria. 

4º. Flui através da Síria e do Iraque. 
 

Tirando a Lição 
3. Marque X somente nas frases que estão corretas. 
(   ) Deus nos ama somente quando moramos em um jardim. 
(   ) Deus criou o mundo para mostrar o tamanho do seu amor por mim. 
(   ) O jardim era feito apenas de coisas horríveis. 
(   ) Deus sabe de tudo o que preciso para viver. 
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Refletindo: 
- Quando você reclama que não tem alguma coisa, ou que precisa de algo, é o mesmo que dizer pra 
Deus: “você não sabe o que é melhor pra mim”, e isso é pecado. 
 
Decidindo: 
(   )Decido não reclamar de coisas que não tenho. Vou agradecer por tudo que tenho, pois foi Deus que 
me deu. 
 
Compartilhando com Deus:   
Escreva abaixo a sua decisão e peça ajuda a Deus para não reclamar e ter um coração agradecido. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA - FEIRA –  Deus criou o trabalho 
 

Entendendo a História 
1. Algumas pessoas acham que o trabalho é um castigo, mas estão enganadas. Vamos aprender mais 
sobre o trabalho. Leia o texto abaixo e encaixe 
na cruzadinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vamos ver três aspectos específicos do trabalho. Fique atento e relacione as colunas e as figuras 
corretamente. 
 

a. Gênesis 1.26  (   ) Sejam férteis e multipliquem-se = Tenham filhos. 
b. Gênesis 2.19-20  (   ) Domine sobre os peixes, animais e aves = Assuma o comando. 
c. Gênesis 1.28  (   ) Dar nome aos animais = Primeiro trabalho científico do homem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando em minha vida 
3. Quando você trabalha, você agrada a Deus. O trabalho pode vir das suas autoridades. Você pode 
receber trabalho de seus pais, responsáveis ou professores da escola. Circule a alternativa que diz como 
você deve agir. 
 
a) Para arrumar o meu quarto ou lavar meu prato. 
 

b) Para fazer a meditação ou a tarefa da escola. 

 
 
 

Trabalho é um bom(4) presente(2) de Deus. O 

trabalho já existia(1) antes do pecado. Parte da 

consequência do pecado é a dificuldade(6) do 

trabalho.  

Deus ainda(5) trabalha. Jesus anunciou “Meu Pai(3) 

continua(8) trabalhando até hoje(7), e eu também 

estou trabalhando.” João 5.17   

 

Devo fazer sem ninguém pedir. 
 

Quando mandarem, vou fazer reclamando. 
 

Devo fazer sempre atrasado. 
 

Devo fazer sem ninguém mandar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a dar seu melhor nas tarefas que você faz em casa, na 
escola, ou em qualquer outro lugar: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

QUARTA - FEIRA –  Os alimentos 
 

Entendendo a História 
1. O terceiro presente que Deus deu para Adão e Eva foram os alimentos. Os alimentos servem para dar 
ao nosso corpo energia e nos mantêm vivos. Deus preparou o nosso alimento com muito amor e 
devemos ser gratos. Complete o que está faltando seguindo as figuras. Depois leia em voz alta. 
 
 
 
  
 
  
 
a. Quando eu digo que          ______ __________ eu estou          ____________________ o que Deus 
criou. 
b. Quando digo         “__________” estou sendo         _________________. 
 
c. Quando digo que        ______ ______ __________, estou          _________________ a Deus. 
(   ) Li em voz alta 
 
Refletindo 
2. Leia as frases abaixo e marque as que estão erradas: 
(   ) O motivo de comer frutas e verduras é porque Deus nos deu como alimento. 
(   ) Eu tenho que comer tudo o que Deus criou. 
(   ) Devo comer frutas e verduras porque a mamãe manda. 
(   ) Posso escolher o que comer e recusar o que não gosto. 
 
Aplicando em minha vida 
3. A alimentação faz parte da rotina da humanidade. Se você come pouco ou demais vai acabar ficando 
doente. Nosso corpo é o templo (casa) do Espírito Santo (1 Coríntios 6.19). Pense em como foi sua 
alimentação na terça-feira e circule a pontuação na tabela. Depois faça as contas e veja seu resultado. 
 

Batata Frita -1 Tomate/Cenoura/Batata +3 

Pirulito/Bombom/Chocolate -2 Arroz/Macarrão +2 

Feijão +2 Fruta +3 

Carne/Frango +2 Sorvete/Refrigerante -2 

Bolacha recheada -1 Suco Natural +1 

 
 

Refletindo: 
- Qual é sua fruta favorita:_____________________________________________________ 
- Faça uma oração agora agradecendo a Deus por ter criado essa fruta: (    )Orei 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por ter criado as frutas saborosas e alimentos saudáveis para o 
seu bem e prazer: 

Nessa semana você será desafiado a fazer 3 das atividades abaixo sem ninguém mandar. Faça como 
para o Senhor Deus. 
 
1. Dobrar o lençol da minha cama. (  ) Terça  (  ) Quarta  (  ) Quinta  (  ) Sexta 
2. Estender a toalha molhada. (  ) Terça  (  ) Quarta  (  ) Quinta  (  ) Sexta 
3. Lavar a louça que eu sujar. (  ) Terça  (  ) Quarta  (  ) Quinta  (  ) Sexta 
4. Fazer a meditação. (  ) Terça  (  ) Quarta  (  ) Quinta  (  ) Sexta 
5. Jogar o lixo do banheiro. (  ) Terça  (  ) Quarta  (  ) Quinta  (  ) Sexta 

não gosto 

menosprezando 

Não 

ingrato 

não vou comer 

desobedecendo 

TOTAL: __________________ 



____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA - FEIRA – Livre arbítrio: A possibilidade de escolher 

Entendendo a História 
1. O quarto presente dado por Deus para Adão e Eva foi o Livre Arbítrio. Você sabe o que é isso? 
Complete as palavras abaixo com as vogais que estão faltando. 
 
 
 
 
 
2. Coloque (C) para as frases certas e (E) para as frases erradas em cada afirmação abaixo: 
(    ) Adão e Eva deveriam amar a Deus, não porque seriam obrigados, mas de livre escolha.  
(    ) O nome dessa árvore implica que o mal já havia acontecido, não no jardim, mas na queda de 
Satanás. 
(    ) Eles podiam comer de qualquer árvore do jardim que não seriam punidos. 
(    ) Deus criou muitas variedades de frutas saborosas e bonitas, mas proibiu comer somente de uma: A 
árvore do conhecimento do bem do mal.  
 

3. Circule qual a consequência que Adão e Eva teriam se comessem da árvore do conhecimento do bem 
e do mal? (Gênesis 2.16-17). 
 
                                
 

 
 
4. Complete as frases abaixo desembaralhando as palavras entre parênteses: 
a. A obediência a ordem do Senhor ____________________ (TRA - MOS – RIA) se eles queriam estar 
com Deus ou sem Deus.  
b. Deus sabia que se eles ____________________ (MES - SEM - CO) da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, iriam achar que sabiam de tudo e se achariam mais do que Deus.  
c. Assim, deixariam de confiar no Senhor e se _____________________ (RI - ACHA - AM) 
autossuficientes. 
 

 

Deus poderia ter colocado a árvore em vários outros lugares, mas colocou 
no meio do jardim para que o casal passasse em frente e decidissem 
diariamente que não queriam comer daquele fruto, pois amavam a Deus. Se 
Deus tivesse colocado escondido, eles não teriam escolha. 

 
Refletindo: 
- Adão e Eva olhavam a árvore todos os dias e tinham o livre arbítrio para escolher se obedeciam a Deus e 
não comiam do fruto, ou se O desobedeciam. Essa é uma escolha que fazemos todos os dias, quando 
alguma autoridade sua manda você fazer alguma coisa e você precisa decidir se obedece ou desobedece.  
 
Exercício de reflexão: 
Escreva abaixo qual seria a sua decisão: 
1) Sua professora na escola pede para todos fazerem silêncio enquanto explica a atividade, mas tem um 
colega seu que quer conversar. O que você decide fazer? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Seu amigo xingou você de uma palavra muito feia. O que você decide fazer? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Você esqueceu de fazer o Momento com Deus durante a semana, e já é sábado, o que você decide 
fazer? 
_____________________________________________________________________________ 
Caso você fique com dúvida sobre qual decisão tomar, peça ajuda de um adulto, ou do seu professor 

Nova Kids. Sempre ore e peça sabedoria de Deus para saber agir em todas as situações. 

Livre Arbítrio é a poss_b_l_dad_  que  De_s  nos dá de esc_lher  entr_  o b_m 
e o m_l, entre o cert_ e o err_d_. 
 

MORTE: A separação 
eterna do Criador. 

NENHUMA: Não mudaria 
nada na vida deles. 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração entregando as suas decisões e pedindo ajuda a Ele para sempre tomar a melhor 
decisão: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  

SEXTA - FEIRA – A doença espiritual 
 

Entendendo a História 
1. Complete as frases escolhendo uma das palavras abaixo: 
 

 
 
 
a. Adão e Eva não sentiam culpa, medo ou _____________________. 
 

b. O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam ___________________. 
 

c. O primeiro casal tinha tudo que precisava no jardim do Éden. Eles não precisavam de ________________. 
 
2.  Leia o texto abaixo e procure no caça-palavras os termos em 
destaque.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Satanás tinha um plano: infectar o homem e a mulher que Deus criou. Preencha as lacunas abaixo com 
as seguintes palavras. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Será que o primeiro casal vai cair na lábia de Satanás e ser contaminado? 

 

VERGONHA CANSAÇO MAIS NADA 

CORAÇÃO – ADÃO - EVA - SATANÁS – PECADO 

Ao mesmo tempo em que Adão e Eva VIVIAM, existia 

Satanás, Lúcifer, o Diabo. Ele era um anjo que se 

REBELOU. Ele odeia a Deus e tudo o que ele CRIOU, 

com isso, ele ODEIA o homem. 

Satanás queria MACHUCAR Deus descontando em 

quem o Senhor mais AMA: o homem e a mulher. 



Refletindo: 
- Deus odeia o pecado da rebeldia! Porque foi esse o pecado de Satanás, ele não aceitou a 
autoridade de Deus. 
- Você tem sido uma criança rebelde? Pense sobre suas atitudes: na Nova Kids, na escola, na 
sua casa. 
 
Decidindo: 
(   )Decido obedecer sempre que alguma autoridade mandar eu fazer algo. 
(   )Decido não reclamar de alguma ordem. 
(   )Decido não ficar emburrado(a) quando tiver que obedecer. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por ter colocado autoridades na sua vida e peça ajuda 
para obedecer e não reclamar: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 


