
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 13/10/2019 

 

O NASCIMENTO DE ISMAEL; 8 ALIANÇAS 

 

Versículos para decorar: 

1 – Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são 
possíveis". (Mateus 19:26)  

2 – De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. (Gálatas 6:15) 

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

SEGUNDA – FEIRA: 
 

Entendendo a História 
1. Sarai, mulher de Abrão não podia ter filhos. Depois de 10 anos que Abrão 
saiu de sua terra, Sarai chama Abrão e diz que ele poderia ter um filho com 
sua serva egípcia. Responda de acordo coma as referências:  
 
a) Qual era nome da egípcia? (    ) Eva  (    ) Hagar   (   )  Ágata   (Gênesis 16:1) 

b) Depois que a serva engravidou o que ela fez? (   ) Desprezou Sarai.    (   ) Celebrou com Sarai. (Gên. 16:4) 

c) O que Sarai fez com sua serva?   (   )  Tratou com carinho.    (   ) Maltratou. (Gênesis 16:6) 

d) Para onde Hagar fugiu?   (    ) Para o deserto. (   ) Para a floresta.  (Gênesis 16:7) 

e) Um anjo apareceu a Hagar e deu uma ordem: (Gênesis 16:9) 

(    ) Continue vivendo no deserto.   

(    ) Volte e continue servindo Sarai. 

f) Como se chamaria o filho de Hagar?   (   ) Isaque   (   ) Ismael   (   ) Israel    (Gênesis 16:11) 

g) O que aconteceria com o filho de Hagar? (Gênesis 16:12) 

(   ) Ele seria o herdeiro de Abrão. 

(   ) Ele teria problemas com seus irmãos. 

 
2.Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos e Deus passou 13 anos em silêncio. Complete o que o Senhor 
disse a Abrão quando apareceu a ele novamente aos 99 anos (Gênesis 17:1-2): 
 
Eu sou o Deus ________-poderoso  (QUASE / TODO); ande segundo a _________ (MINHA / SUA) vontade 

e seja ______________ (ÍMPIO / ÍNTEGRO). Estabelecerei a minha ___________________ ( CONFIANÇA / 

ALIANÇA) entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua ______________________ (DESCENDÊNCIA / 

ASCENDÊNCIA) 

3. Vamos aprender um pouco mais. Relacione as colunas de acordo com o significado das palavras: 
 
(A) Íntegro   (    ) Acordo feito com consentimento entre duas pessoas baseado em  
               promessas. 
  
    (    ) Fazer o que é correto em todos os lugares, independente de quem  

estiver olhando. 
 

Refletindo: Ser íntegro é fazer o correto mesmo sem ninguém olhar. Isso significa que muitas vezes você 
também não será reconhecido por fazer o correto. Mas lembre-se, Deus vê tudo! E é melhor a recompensa 
de Deus do que das pessoas. 
- Faça o certo porque é o certo! 

(B) Aliança 



Decidindo: 
(   ) Decido fazer o certo mesmo quando ninguém estiver olhando. 
 
Compartilhando com Deus: 
Fale agora para Deus que você decide agradá-Lo acima de tudo e de todos, escreva sua decisão e peça 
ajuda para você ser íntegro onde estiver: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Pinte de amarelo o balão ao lado que está escrito o que 
Deus falou para Abrão. Depois pinte Abrão. 
Dica: Leia Gênesis 17.4. 

 
 
 
 
 
 
2. Deus fez oito alianças com Abrão. Faça o que é pedido nas questões e descubra quais foram essas 
promessas: 
 
1ª aliança: Deus mudaria o nome de Abrão. Siga as setas e 
descubra o novo nome de Abrão. 
 
 
 
2ª aliança: Na linha abaixo, escreva a frase seguindo as setas. 

 
“A descendência ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ céu.” 

 
Leia o versículo indicado e circule com a palavra correta. 

 
3ª aliança: “... dela procederão ( nações / opções ) e ( heróis / reis) de povos” (Gênesis 17.16b) 

 
4ª aliança “... para ser o seu Deus e o Deus dos seus ( pais / descendentes )” (Gênesis 17.7b) 
 

5ª aliança: Escreva a palavra de cada peça, onde ela se encaixa no quebra-cabeça. 

 



6ª aliança: Desembaralhe as sílabas das palavras abaixo e complete as frases. 
 

a) Abrão e seus _________________ (DEN – CEN – DES –TES) teriam que ser circuncidados, como um 
sinal de _________________ (O – BE – ÊN – CIA – DI). 
 

b) Representava cortar fora o _________________ (CA – PE – DO). 

 
Refletindo: 
- Deus se importa conosco. Deus se preocupou até com o nome de Abrão, que passou a ser Abraão. 
- Deus vê você e tudo o que você passa. Acredite que Deus nunca vai te deixar, assim como Ele nunca 
deixou Abraão. 

 
Compartilhando com Deus: 
Escreva sua oração de hoje agradecendo a Deus porque ele se importa com você. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
QUARTA – FEIRA 
Entendendo a História 
 

7ª aliança: Deus mudou o nome de Sarai, a abençoou, e por meio dela daria um filho para Abrão (Gênesis 
17.15-16). Assim Deus daria continuidade ao seu plano de enviar o Salvador (Gênesis 17.21). Ligue as 
pessoas aos seus nomes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ª aliança: Deus não se esqueceu de Ismael. Não importa as circunstâncias do seu nascimento, Deus não se 
esquece de você. Ligue os pontos corretamente. 

 

Família 

●  ● Deus me criou e me fez de modo especial e 
admirável (Salmos 139.14) 

Aparência 

●  ● Deus me deu talentos e habilidades conforme a sua 
graça (Romanos 12.6) 

Habilidades 
●  ● Deus escolheu a sua família. Não foi um acidente 

você ter seus pais ou quem cria você. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● SARA 
 
● ISMAEL 
 
● ABRAÃO 
 
● HAGAR 
 
● ISAQUE 

DEUS PLANEJOU VOCÊ! 

O seu cabelo, a cor da sua pele, sua altura, seu nome, sua família, e tudo 
que você é, foi Deus quem planejou. Você é perfeito(a) porque Deus é 
perfeito e nada que ele faz sai errado. 

Toda a vez que você achar que não consegue fazer algo, ou se achar ruim 
em alguma coisa, lembre-se que seus dons e talentos vieram de Deus, e 
Deus é muito bom!! Você é a obra perfeita de Deus!!! 



3. Existem três áreas na sua vida que estão ligadas com a sua autoestima. Aprenda mais fazendo a tarefa 
abaixo: 
 

PARENTESCO APARÊNCIA HABILIDADE 

Leia Jó 33.4 e responda: Quem 
fez você? De quem você é filho? 

(   ) Deus. 
(   ) Zeus. 
(   ) Meus pais. 
 

Leia Salmos 139.14 de 
responda: 
De que forma Deus lhe fez? 
 
(   ) Especial, admirável. 
(   ) Especial, superável. 
(   ) Normal precisando de 
ajuste. 
 

Leia 1 Coríntios 7.7b e responda: O 
que ganhamos da parte de Deus? 
 
(   ) Presente. 
(   ) Dom, talento. 
 

Independente das circunstâncias 
do seu nascimento, Deus não se 
esquece de você.  
(   ) Eu li. 

As mãos de Deus me fizeram e 
me formaram.  
 
(   ) Eu li. 

Todos temos algo que fazemos bem e 
esse dom veio da parte de Deus. Faça 
bem aquilo que é importante! 
(   ) Eu li. 

 
Deus quer que você saiba que ele planejou tudo. 

 Você precisa saber que Deus está no controle da sua vida! 

 
Decidindo: 
(   ) Decido não falar mais que não sou bom em alguma coisa.  
(   ) Decido fazer o meu melhor, pois sei que Deus não errou quando me fez do jeito que sou. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva sua oração de hoje agradecendo a Deus porque ele fez você perfeitamente, e peça perdão se você 
tem reclamado de alguma coisa ou falado “não consigo”.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

LEMBRE-SE: com Deus você pode tudo! 

 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus disse a Abraão: “De sua parte, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros 
descendentes”. Deus falou e Abraão obedeceu completamente. No mesmo dia, ele circuncidou todos os 
homens de sua casa. Risque as letras Y, K e W e descubra a lição que podemos aprender. 

 
 
 

 
 
2. Depois disso, três homens apareceram a Abraão. Dois anjos e o próprio Jesus! Abraão lavou os seus pés, 
mandou fazer pão, matou um novilho, trouxe queijo e leite. Esses homens vieram trazer uma missão de vida 
e de morte. Encontre os 5 erros. 

        

OYBEDKIÊNWCIA NYÃO MWE GAWNHYA FAKVOYR COM DEYUS, MAKS LEWVA-MYE 

PAKRA PEWRTO DYELKE. 



3. Quando Deus fala, devemos sempre confiar nele e obedecer. Abraão em tudo confiou em Deus, fez tudo 
como ele tinha ordenado e foi muito abençoado pelo Senhor. A obediência traz bênçãos. Marque um X na 
opção correta. 
(     ) Obediência me leva para perto de Deus. 
(     ) Só obedeço porque quero ganhar um presente bem legal de Deus. 
(     ) Quando eu obedeço, Deus se agrada da minha vida 

 
Decidindo: 
(   ) Decido obedecer imediatamente: na hora que falarem, não vou deixar para depois. 
(   ) Decido obedecer completamente: fazer tudo sem deixar nada pra terminar depois. 
(   ) Decido obedecer sem reclamar: não vou bater o pé, ficar resmungando pelos cantos, emburrado ou 
chorando. 
 
Refletindo: Você tem falhado em alguma parte da obediência aos seus pais, professores na escola, 
professores da Nova Kids, responsável...? Onde você precisa melhorar? Marque um X: 
 (   ) IMEDIATAMENTE 

(   ) COMPLETAMENTE 
(   ) SEM RECLAMAR 

 
Compartilhando com Deus: 
Peça perdão a Deus se você não tem obedecido 100%, e peça ajuda para melhorar na área que você está 
falhando. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História  
1. Sara estava na tenda quando ouviu o Senhor dizer que ela teria um filho. Ela e Abraão já eram velhos e na 
visão dos homens era impossível ter um filho naquela idade. Mas para Deus, nada é impossível. Leia 
Gênesis 18.11-15 descubra quais foram os pecados de Sara e ligue o significado: 

 

  ➹    ♫  ֍ 
IN MEN CRE DU LI RA DA DE TI 

 
___________________

 ➹ ♫  
●  ● Dar uma informação falsa ou incompleta. 

     
___________________

֍  
●  ● Não acreditar no que Deus diz. 

 
2. Deus ouve e vê tudo. “O Senhor perguntou a Abraão – por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível 
para o Senhor?”  Aprendemos que nada é impossível para Deus, ele pode fazer todas as coisas, então 
devemos confiar nele. Pinte as frases que Sara deveria ter dito ao Senhor. 

 

Senhor, irei confiar em Ti, porque sei que pode fazer todas as coisas. 

Não sei se devo confiar, porque ainda não sei o que vai acontecer. 

Mesmo que eu não entenda, irei confiar em Ti, porque sei que tem o melhor para mim. 

Eu prefiro confiar em mim, porque sei que posso fazer tudo sozinho. 



3. Abraão foi considerado o “pai da fé” (Romanos 4.16) e “amigo de Deus” (Tiago 2.23). Que privilégio ser 
lembrando dessa maneira, mas para isso Abraão teve que crer nas promessas que o Senhor havia feito, e 
uma das promessas, foi que da sua descendência viria o Salvador. Marque as alternativas corretas: 
 
Abraão decidiu: 
(   ) Acreditar nas promessas do Senhor    
(   ) Fazer as coisas do seu próprio jeito      
(   ) Obedecer a tudo o que Deus ordenou   
 
Decidindo: 
(   ) Decido acreditar nas promessas que Deus tem para mim. 
(   ) Decido fazer as coisas do jeito de Deus. 
(   ) Decido obedecer a tudo que Deus ordena na sua Palavra. 
 
Compartilhando com Deus: 
Fale para Deus suas decisões e agradeça a Deus por tudo que você aprendeu essa semana. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


