
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 03/11/2019 

 

DEUS PROVA ABRAÃO 

 

Versículos para decorar: 

1 – Feliz é aquele que nas aflições continua fiel! Porque, depois de sair aprovado dessas aflições, receberá 
como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. (Tiago 1:12)  
 
2 – Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos; e 
aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. (Hebreus 
9:28)  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDA – FEIRA: 
Entendendo a História 
1. Deus chamou Abraão: Abraão! E ele respondeu: “Eis- me aqui”. A expressão “Eis- me aqui” 
demonstra uma posição de entrega – estar atento para ouvir e obedecer. Outros personagens da Bíblia 
responderam da mesma forma. Leia as referências bíblicas e anote o nome de quem falou: 
a) Gênesis 31:11     (     ) Moisés 
b) Êxodo 3:4     (     ) Jacó 
c) 1 Samuel 3:4    (     ) Isaías  
d) Isaías 6:1,8     (     ) Ananias 
e) Atos 9:10      (     ) Samuel 
 
2. Deus quis pôr à prova o coração de Abraão e fez algumas exigências para Abraão cumprir. Leia 
Gênesis 22:2 

a) O que Deus queria de Abraão? 
 
(    ) seu único filho  
(    ) seu servo 

b) Para onde Deus mandou Abraão ir? 

c) O que Abraão deveria fazer? 
 
______________ 

Isaque 

d) Como deveria ser 
feito? Circule a figura 
certa. 

 

Refletindo 
3. Deus estava mostrando para Abraão e para nós o verdadeiro sacrifício que viria no futuro. Viria um 
sacrifício que é capaz de tirar os pecados de todos aqueles que creem nele. Quem é esse sacrifício? Na 
próxima página: circule a imagem que mostra corretamente qual é esse sacrifício: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compartilhando com Deus: 

ANIVERSÁRIO HOLOCAUSTO 

CORDEIRO JESUS BURRO 



Escreva uma oração agradecendo a Deus pelo Seu sacrifício e decida sempre estar disposto a obedecer 
ao que Ele manda: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Quando Deus mandou Abraão levar Isaque à região de Moriá, ele não questionou, não reclamou, não 
deixou as emoções falarem mais alto. Ele simplesmente obedeceu. Coloque em ordem as letras e escreva 
a frase abaixo. 

d) emoções e desejos. b) fácil, vai             a) Obedecer não é                c) além das nossas 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
2. No dia seguinte bem cedo, ele fez o que Deus mandou. Abraão não esperou muito tempo. Leia Genesis 
22:3 e circule o que Abraão levou para a viagem:  

 

 
    

 
Tirando a Lição 
3. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Ele disse a 
seus servos: “Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e Isaque vamos até lá. 
Depois de adorarmos, voltaremos.” Sabe o que aprendemos com isso? 
Escreva a frase de trás para frente e veja a lição:  
 
“.adoração de culto maior o é Deus a obedecer que sabia Abraão.” 

 
 
 
 
Refletindo: Obedecer de coração é fazer como Abraão: obedecer mesmo que doa, mesmo que você não 
entenda o porquê. Para Deus, obedecer é prova de amor a Ele. 
 

 

Testando a minha obediência: 
Vamos ver como tem sido a sua obediência. Marque de 01 a 05 como você tem sido a sua reação em 
cada situação abaixo. Sendo 01 que preciso melhorar e 05 que estou muito bem: 
1) Quando a minha mãe fala para eu arrumar meu quarto, faço imediatamente e sem ficar emburrado(a).    
(    )01      (    )02      (    )03      (    )04      (    )05 

2) Quando a professora fala para fazer silêncio, eu continuo conversando baixinho sem ela perceber.            
(    )01      (    )02      (    )03      (    )04      (    )05 

3) Faço meu Momento com Deus diariamente, e não deixo para fazer tudo no sábado ou no domingo.            
(    )01      (    )02      (    )03      (    )04      (    )05 

4) Me esforço para decorar meus versículos e não faço de qualquer jeito. 
                           (    )01      (    )02      (    )03      (    )04      (    )05 
Decidindo: 
(    ) Decido melhorar minha obediência em __________________________________________ 
(    ) Decido pedir perdão a Deus porque tenho sido desobediente. 

Lembre-se: não obedecer 100% é desobediência. 
 

JUMENTO DOIS SERVOS MARTELO ISAQUE LENHA 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo perdão a Deus se você tem sido desobediente em algumas das áreas do 
teste acima, fale para Deus suas decisões. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Abraão e Isaque caminharam juntos até o local indicado por Deus. Leia Gênesis 22:7-8 e escreva a 
conversa entre Abraão e Isaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
2. Abraão tinha fé e Isaque confiava em Deus e em seu pai. Isaque não questionou e obedeceu. Abraão 
teria que passar por esse teste de fé.  Abraão pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o Anjo o chamou. 
Deus ficou feliz com a fé de Abraão. Leia Gênesis 22:11-12 e complete o versículo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Refletindo: Abraão amava Isaque, por isso, não deve ter sido fácil para ele obedecer a essa ordem de 
Deus, mas mesmo assim ele obedeceu sem reclamar. 

 
Decidindo: Leia as frases abaixo em voz alta: 
a) Vou obedecer a Deus mesmo que eu não entenda o motivo. (    ) Falei 
b) Vou obedecer a meus pais sem reclamar. (    ) Falei 
c) Vou obedecer a meus professores sem reclamar. (    ) Falei 
d) Vou dar meu melhor para agradar a Deus com minha obediência (    ) Falei 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus porque Ele te dá oportunidade de amá-Lo através da sua 
obediência. Fale para ele suas decisões. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Quando Abraão subiu ao monte, ele não foi para perder um filho, mas para perder um ídolo. E isso nos 
dá uma grande lição: 
 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o 
_____________________ para o holocausto? 

Deus mesmo vai 
providenciar o 
cordeiro para o 
_________________
_______ meu filho. 

Mas o Anjo do Senhor o chamou do céu: "___________! 
Abraão! " "Eis-me aqui", respondeu ele. "Não toque no 
rapaz", disse o Anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que 

você teme a _________, porque não me negou seu 
filho, o seu único ___________. " 

Meu ____! Sim, meu _______! 



________     ____   ___________   ________    ________    ______    _______ 
13~1~4~1         13~1     13~14~18~18~1     21~9~4~1      15~14~4~5      18~5~17    12~1~9~18 

 
__________________________    ________    __    ________________ . 
9~12~15~14~17~19~1~13~19~5    16~20~5     14     18~5~13~8~14~17 

 
2. Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o carneiro e o sacrificou como 
holocausto em lugar de seu filho (Gênesis 22:13). Sabe o que o Senhor quis mostrar com esse evento? 
Ache no caça palavras as palavras em destaque: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
O propósito da provação é moldar nosso caráter. 

 

 
3. Devemos ser fiéis àquilo que Deus nos chamar para fazer. Complete a tabela que está na próxima 
página com as palavras da alternativa: 

 
Refletindo: 
1. Procure no dicionário o que significa a palavra ídolo e escreva abaixo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. Escreva 1 Coríntios 10:14 abaixo: 
_____________________________________________________________________________ 
3. A quem devemos adorar e idolatrar? _____________________________________________ 
4. Quem é o único Deus verdadeiro? _______________________________________________ 
 
5. Para Deus idolatria é colocar alguma coisa em 1° lugar na sua vida. Deus precisa estar em 1° lugar em 
nosso coração. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus que ele é o único Deus verdadeiro e peça perdão se você tem 
idolatrado outra coisa ou alguém mais que ele: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

S A L V A D O R E N 

S R W R N Y U I B O 

V L U G A R W Q F S 

G H F G L B R Z S S 

H J E S U S B V X O 

Esse evento foi um retrato do Salvador 
que viria. 
Jesus foi sacrificado em nosso lugar. 
 

A – sacrifício – filho – Deus – Monte – obediência – Cordeiro 
B – própria – Messias – você – Calvário – sacrificado – Deus. 

 



SEXTA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Abraão foi obediente e isso teve alguns resultados. Complete as frases de acordo com o enigma 
matemático e depois as leia em voz alta. 

 

1 7 10 3 8 5 

proverá abençoado confiança lembrado amigo de Deus Abraão 

 
a) Abraão foi _abençoado_ (5+2) por Deus e ____________ (2+1) pela sua fé. 
b) ____________ (3+2) creu em Deus e ele foi chamado ________________________ (7+1). 
c) Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor ____________ (2-1)". 
 
2. Abraão voltou com Isaque e encontrou seus servos. Eles foram morar em Berseba. Encontre 5 erros na 
figura que está na próxima página: 

 
3. Ajude o Capitão Kids encontrar o escudo dele no labirinto 
e depois reescreva nas linhas abaixo o que encontrou pelo 
caminho. Dica: Leia Hebreus 10:36 
 
“Vocês _____________________________________ 
  
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
______________________________.” Hebreus 10:36 

 
Refletindo: Obedecer a Deus sempre traz bênçãos para 
nós. 
 
Compartilhando com Deus: 
Essa semana aprendemos bastante sobre obediência. 
Escreva uma oração falando para Deus o que você mais aprendeu essa semana. Agradeça porque ele 
tem te ensinado todos os dias a obedecê-lo. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
A Bíblia continuará mostrando o plano de Deus para resgatar a humanidade e trazê-la de 

volta para si. Daqui para frente Deus usará a família de Abraão, Isaque e seus 
descendentes para cumprir sua promessa. 

 

CERTO ERRADO 


