
          Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 27/10/2019 

 

CIRCUNSTÂNCIAS DO NASCIMENTO DE 

ISAQUE 

 

Versículos para decorar: 

1 – Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear isso também colherá. 
(Gálatas 6:7)  

 
2 – “Se você for sábio, o benefício será seu; se for zombador, sofrerá as consequências". (Provérbios 9:12) 
 
3 – Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles; quem se alegra com a desgraça não ficará 
sem castigo. (Provérbios 17:5)  

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

SEGUNDA - FEIRA – Abraão e o rei Abimeleque 
Entendendo a História 
1. Abraão continuou mentindo dizendo que Sara era sua irmã. Deus odeia a mentira. O Diabo é o pai da 
mentira. Desembaralhe as sílabas nos parênteses, forme a palavra e aprenda mais sobre mentira. 
 
_________________ (TI-MEN-RA) é dar uma informação ________________ (DA-RA-ER) ou 

_______________ (COM-PLE-IN-TA).  _________________ (MI-O-TIR) uma _______________________ (IN-

MA-FOR-ÇÃO) e deixar a pessoa _______________ (DI-CRE-TAR-A) também é mentira. Meia-

_______________ (DA-VER-DE) é igual a __________________ (TI-MEN-RA). 

 
2. O rei de Gerar chamado Abimeleque tomou Sara para si. No entanto, antes de tocar em Sara, Deus em 
sonho falou com ele. Coloque a frase abaixo na frente do espelho e descubra o que Deus falou ao rei. 

 
Resposta: 
____________________________________________________________________________________ 
 

3. Agora que aprendemos o que significa mentira, circule no quadro abaixo as letras da coluna C (CERTO) ou 
E (ERRADO) para as afirmações. Depois complete a frase para descobrir o que Deus quer de nossas vidas. 

AFIRMAÇÃO C E 

Abraão não confiou em Deus e disse para o rei de Gerar que Sara era sua irmã. V M 

O rei Abimeleque tomou a Sara para si e fez dela sua esposa mesmo sabendo que era 
casada. 

E E 

Antes que Abimeleque tocasse em Sara, Deus em sonho revelou que ela era esposa de 
Abraão. 

R N 

Abimeleque ouviu a voz do Senhor, mas não deu nenhuma importância. T D 

O rei não sabia que ela era casa. Ele acreditou em Abraão desde o início A I 

Abraão disse que Sara era sua irmã e Sara também disse que Abraão era seu irmão D R 

O que o rei de Gerar fez antes de ouvir a Deus era sabendo que Sara era esposa de Abraão. A E 

Agora complete a frase com as letras circuladas: 
 

DEUS QUER QUE FALEMOS SEMPRE A __ __ __ __ __ __ __ 



4. Responda as questões abaixo: 

a) Qual foi o pecado de Abraão? (   ) Colar na prova            (   ) Mentira 
 
b) O que Deus falou a Abimeleque? (Gênesis 20:3) 
(  ) “Pode casar com Sara, ela não tem marido. ”  
(  ) “Você morrerá! Essa mulher é casada. ” 
 
c) O que Abraão sentiu? (  ) Medo                           (   ) Coragem 
 

Decidindo: (   ) Decido falar a verdade mesmo que eu tenha medo das consequências. 
 
Compartilhando com Deus: 
Fale para Deus sua decisão escrevendo, e peça ajuda para falar sempre a verdade. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA-FEIRA – Deus não gosta de mentiras 
Entendendo a História 
1. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que 
havia acontecido, tiveram muito medo. Em Gênesis 20.9-13 fala que Abimeleque mandou chamar Abraão para 
dizer algo. Leia e complete com as palavras destacadas. 

 
MATAR-ME  -  DIGA  -  LEVOU  -  PROVARÁ  –  VEIO  -  PEQUEI  –  TEME  -  TROUXESSES 

 
a. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: "O que fizeste conosco? Em que foi que __________________ 
contra ti para que ______________ tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se 
faz a ninguém!" 

b. E perguntou Abimeleque a Abraão: "O que te ______________ a fazer isso? " 

c. Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém __________________ a Deus neste lugar, 
e irão ____________________ por causa da minha mulher. 

d. Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe; e ________________ 
a ser minha mulher.  

e. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me _________________ 
sua lealdade: em qualquer lugar aonde formos, ______________ que sou seu irmão. 

 
2. Abimeleque devolveu Sara e deu muitos presentes a Abraão. Circule apenas o que Abimeleque deu de 
presente a eles e escreva o nome de cada presente. Gênesis 20.14 

 
  

 

________________ ________________ ________________ _______________ 
 

Aplicando em minha vida 
3. Todos somos tentados a mentir! Imaginamos que por mentir vamos nos livrar de determinada situação. 
Marque um X em como você deve agir corretamente de acordo com a situação: 
(  ) Colar na prova para não tirar nota baixa. 
(  ) Esconder algo dos pais com medo de receber as consequências. 
(  ) Assumir o que fez, mesmo se tiver vergonha. 
 
Lembra que Deus vê tudo? A mentira nos coloca numa situação pior! Ficamos de mal com Deus! Falar a 
verdade pode ser difícil na hora, mas sempre é a melhor opção! 

 



Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração pedindo de Deus a coragem para falar sempre a verdade independente das 
circunstâncias. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
QUARTA - FEIRA – Nascimento de Isaque 
Entendendo a História 
1. Nós sabemos que Deus sempre faz o que promete. Ele tem um plano para ser realizado no tempo certo. 
Assim como aconteceu a Abraão. Complete as frases de acordo com as letras da tabela. 

 
a) Abraão deu ao menino o nome de __ __ A __ __ __, como Deus 
mandou. (D5 + B2 + D3 + B8 + A1 + A2) 
 
b) Depois de 8 dias o menino foi __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 
conforme a ordem de Deus.  
(F4+ D5 + C3 + F4 + F8 + E2 + F4 + D5 + F6 + D3 + F6 + D8) 
 
c) Abraão tinha __ __ __ anos de idade quando Isaque nasceu.  
(F4 + A2 + E7) 
 

2. O nascimento de Isaque foi apenas o primeiro cumprimento de muitas das promessas de Deus a Abraão. 
Leia as passagens abaixo e depois relacione as colunas. 
 
a.  ______nasceu na _____ fixada por ____ em sua promessa. (Gn 21.2)          (   ) estéril  – filhos 
b. Sara era _____. Isto é, não podia ter ______. (Gn 11.30)                                (   ) aliança – Sara 
c. Mas a minha _____, eu estabelecerei com Isaque filho de ____ (Gn 17.21)    (   ) Isaque - época - Deus 
 
3. Hora da matemática! Fique esperto. Leia Gênesis 16.16 e 21.5 e responda. Fazer o impossível é algo muito 
simples para Deus, ele faz isso todos os dias. 

 

a. Qual a idade de Abraão quando Ismael nasceu? ____________ anos 
b. Qual a idade de Abraão quando Isaque nasceu?_____________ anos 
c. Qual a diferença de idade entre Ismael e Isaque? ____________ anos 
 

4. Marque com um X aquilo que aprendemos na meditação de hoje: 
(   ) Todo aquele que confia no Senhor será abençoado no momento certo. 
(   ) Fazer o impossível é uma especialidade de Deus pois Sara era estéril, tinha idade avançada e teve um 
filho. 
(   ) Deus nunca deixa de cumprir sua promessa. Posso achar que está demorando, mas ele sabe o momento 
correto de cumprir. 
 
Agradecendo a Deus 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por sempre cumprir suas promessas.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
QUINTA - FEIRA – Deus não se agrada da zombaria 
1. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. 
Sara, porém, viu que Ismael estava rindo de Isaque. Marque a alternativa correta de acordo com Gênesis 21.9 
(   ) Ismael riu porque estava contente com a festa celebrada ao seu irmão. 
(   ) Ismael riu porque estava zombando do seu irmão. 
 
2. Você sabia que há dois tipos de riso? Circule abaixo qual foi o tipo de riso que Ismael deu para Isaque: 

Sorriso que mostra zombaria, 
menosprezo, ridicularizar. 

Sorriso que mostra alegria, 
celebração. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A U E G J J Y U O 

B Y S H L L K P Q 

C K W R N M I N C 

D I S A B I D L O 

E F N T N R E M N 

F Z X Ç C A D P U 



 
 
 

3. Agora leia os textos abaixo que falam de zombaria e relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

A Provérbios 26.18,19 De Deus não se zomba.

B Provérbios 17.5 O zombador não ouve a instrução.

C Provérbios 1.22 O zombador sofre as consequências.

D Provérbios 29.9 O insensato é zombador.

E Provérbios 9.12 O zombador é como um louco.

F Judas 1.18 Nos final dos tempos haverá muitos zombadores.

G Gálatas 6.7 Os tolos gostam da zombaria.

H Provérbios 13.1 Não devemos zombar dos pobres.  
 

Aplicando em minha vida 
4. Você já zombou? Faça uma avaliação de sua vida. Circule a mão que representa sua resposta. 

SITUAÇÃO ZOMBOU? 

Você viu uma pessoa pedindo dinheiro na rua.  

Você viu uma pessoa com deficiência física ou mental.  

Você viu uma pessoa com a cor da pele diferente da sua. 
 

Você viu um bêbado na rua. 
 

Você riu de um colega de sala que errou uma resposta. 
 

 
5. Responda as perguntas abaixo: 
a) A zombaria é pecado? (   )SIM   (   )NÃO 
b) Se eu estou zombando de alguém, estou pecando contra o Senhor? (   )SIM   (   )NÃO 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não pecar contra Deus zombando dele, das coisas e das pessoas que Ele criou. 
 
Compartilhando com Deus: 
Fale para Deus suas decisões, e fale para ele que você não vai mais zombar de ninguém. Peça perdão e 
agradeça porque ele fez todos de maneira perfeita. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA - FEIRA – Hagar e Ismael são expulsos 
Entendendo a História 
1. Sara pediu para que Ismael e Hagar fossem expulsos. Deus disse a Abraão: "Não se perturbe por causa do 
menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência 
será considerada.” Leia Gênesis 21.14 e 15 e marque com X a alternativa correta: 
 

(   ) Abraão deu 5 pães e uma vasilha de ouro para Hagar e Ismael e os despediu. 
(   ) Abraão deu alguns pães e uma vasilha de couro com água para Hagar e Ismael e os despediu. 
 
2. Hagar e Ismael ficaram vagando pelo deserto. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino 
debaixo de um arbusto, se afastou e sentou-se a certa distância. Fez isso, pensando: "Não quero assistir à 
morte do menino". E ali ficou ela, chorando amargamente. Complete com o que aconteceu depois disso. 
(Gênesis 21.17-18) 

ZOMBARIA é rir ou fazer gracinha com aquilo que Deus criou, e Deus não tolera esse tipo de 
pessoa. Cuidado! 



 
 
 

3. Leia em Gênesis 25.13-15 os nomes dos 12 filhos de Ismael. Ligue somente as flechas com os nomes 
dos filhos de Ismael no alvo conforme o exemplo: 

 
 

 
 

 
 

4. Podemos observar que Deus cumpriu sua promessa com Abraão. Complete os versículos: 
 

a. Gênesis 21.13 - “Mas também do _________ da _____________ farei um _______; pois ______ é seu 
____________________________.” 
 
b. Gênesis 21.20 “____________ estava com o _____________. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se 
________________.” 
 
Refletindo: 
Deus é fiel e cuidou de Ismael e Hagar. 
Deus cuida de nós. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus por ele ser fiel e cumprir suas promessas. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

O que 
__________, 

Hagar? 

Levante o ________ 
e tome-o pela mão, 
porque ______ farei 
um g______ 
p______! 

O nome de 
Ismael 

significa “Deus 
ouve”. 

 


