
 
 
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
 

NOME:__________________________________________________________________DATA: 02/08/2020 

 

OS PRIMEIROS JUÍZES 
 

Versículo para decorar: 

1- “Então o SENHOR Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os 
salvaram dos que os atacavam e roubavam”. (Juízes 2:16)  

2- “Não adore outros deuses; adore somente a mim”. (Êxodo 20:3) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus havia dado aos israelitas tudo o que eles precisavam para serem felizes na terra 
prometida. Complete as frases com as palavras que estão faltando de acordo com a forma do 
desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Os israelitas agiram errado, deixaram de ensinar seus filhos e as pessoas diariamente sobre a 
Palavra de Deus. Faça a operação e descubra qual foi a consequência disso: 
 

100 – 75 + 58 + 217 
= 

____ ANOS DE PROBLEMAS E TRAGÉDIAS 
 

3. Risque as letras R, X e W no quadro abaixo e descubra o que Deus fez para testar o povo de 
Israel. Dica: Quando tiver ZZ é o final de uma palavra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Refletindo: 
- Depois de tudo que Deus fez pelo povo israelita, e das instruções dadas por Josué antes de morrer, o 
povo se voltou contra as instruções de Josué e de Deus, e adorou os falsos ídolos. 
- Não podemos nunca nos esquecer do que Deus fez por nós. 

festas líderes 

ensinar 

Tabernáculo 

DEUS 

a) Cada tribo tinha seus ___________. 
 

 

b) Leis para ____________ o povo.  

c) Como eles deveriam fazer as ________. 
 

 

d) O ________________.  

RWXNWRaRXXçRWXXõXWReWXRsZZ WXRfXXXoRXWrWXRaRXWmZZ 
dWeRiWxWWaRWdRXWaRXWsZZ WnWoZZ RcWaXmWRiWRXnRWhXoZZ ZRdWRoXsZZ 
WRXiWWsXWrRWXaRWXeRWXlRWXiRWXtRWXaRWXsZZ WRXpWRXaWRXrWRXaZZ 
RXWtRXWeTXWsRXWtRXá-lXXWoWXRsZZ WXRpWXRaWXRrWXRaZZ RXWvRXWeRXWrZZ 
WXRsWXReZZ RXWoRXWbRXWeRXWdRXWeRXWcRXWeRXWrRXWiRXWaRXmZZ 
RXWaWRXoWWsZZ RWXmWWaRRnXXdWWaRRmXXeWWnRRtXXoWWsZZ RWdWRoZZ 

WWsRReXXnWWhRWoWRrZZ. 
 

 

 

e) Um supremo líder: _________. 
 



Decidindo: 
(   ) Decido ser fiel a Deus e não me esquecer do que Ele fez e faz por mim. 
(   ) Decido me dedicar no meu caderninho de oração. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje falando para Deus suas decisões. Aproveite e escreva um pedido de oração 
que você tenha para essa semana: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O que Deus diz a respeito de si mesmo é o que ele é. O que for além disso, é idolatria. Não 
devemos inventar coisas sobre Deus. Na Bíblia está a verdade! Para descobrir a diferença entre 
Deus e idolatria escreva as frases em negrito na coluna DEUS VIVO e em sublinhado na coluna  
IDOLATRIA. 
  
 
 
 
 
 

 DEUS VIVO IDOLATRIA 

1  Deus é quem eu digo ser 

2 Deus faz o que ele quer 
 
 
 

3 
 
 

Não dá trabalho, eu invento o que quero 

4 Só há um  

5   

6 Segue as regras que Deus já deu  

7  Eu mando em mim 

 
2. Deus viu que o povo estava sofrendo, e por amor, ele enviou Juízes. Escreva as palavras nos 
lugares certos do quebra-cabeça e descubra quem foram os Juízes. 

3. Os israelitas seguiam o mesmo ciclo constantemente. Eles não seguiam a Deus corretamente. 
(Juízes 2:18-19). Troque os símbolos pelas sílabas e complete o ciclo. 
 

Deus é quem ele diz ser (1)          Deus faz o que eu quero que ele faça (2)          É visível (5) 
 

Dá trabalho para descobrir o que ele quer (3)             Ele é invisível, exige fé (5) 
 

Há vários (4)            Deus manda em mim (7)            Invento regras como eu quero (6) 
 

 



NHOR PAZ DE EN VO SE VOS A US PO VI VA NO 

† ♥ ♫ ☼ ♣ ☺ □ ▬ ◊ Ω ⱻ ♪ ↕ 

 
 
 

Refletindo: 
- Deus escutava o clamor do povo e enviava um juiz. Mas assim que o juiz morria, o povo voltava 
aos maus caminhos adorando outros deuses.  
- Deus quer que tenhamos uma vida completamente fiel a Ele. Sem falhar.  

Decidindo: 
(   ) Decido não abandonar a Deus, e ser completamente obediente a Ele em tudo. 

Compartilhando com Deus: 
Uma das qualidades de uma criança obediente é fazer completamente as ordens que recebe. 
Uma das coisas que precisamos nos dedicar como filhos de Deus, é a obediência. Por isso, 
escreva uma oração agora pedindo para Deus para você ser 100% obediente: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Israel começou a adorar os falsos deuses, Baal e Aserá. Deus então, entregou os israelitas 
nas mãos do rei da Mesopotâmia por 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor e ele levantou 
um libertador. Pinte as letras T e descubra qual o nome desse libertador e escreva ao lado o 
nome dele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Otoniel foi o primeiro Juiz de Israel e o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele 
derrotou o rei da Mesopotâmia e Israel teve paz por 40 anos. Coloque as palavras em ordem e 
escreva o que podemos aprender com esse acontecimento. 
 
 

Quando muitos nós sofrimentos obedecemos evitamos a Deus 

1 6 2 7 3 5 4 

TTOOOTROOOOOOTOTTOTTOOTTTOTOOTOOOOOTTOTTTTT 

TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTOTTOTOOTOTTTTTTTOTTTTT 

TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTTOTOTOOTOOOOOTTOTTTTT 

TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTTTOOTOOTOOOOOTTOTTTTT 

TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTTTTOTOOTOTTTTTTTOTTTTT 

TTOOOTTTTTOTTTTTOOTTTOTTTTOTOOTOOOOOTTOOOOO 

__________________ 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Refletindo: 
- O povo ficou 8 anos sofrendo, mas a Bíblia diz que no momento em que eles clamaram a Deus, 
o Senhor ouviu o clamor do povo e enviou Otoniel. 
- Deus sempre escuta o nosso clamor e está pronto a nos ajudar. 
- Na hora da dificuldade, podemos buscar ajuda em Deus. 

Decidindo: 
(   ) Decido buscar a Deus quando eu estiver passando por algum problema. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva o problema que você está passando: ________________________________________ 

Agora escreva uma oração pedindo para Deus te ajudar nessa dificuldade. Peça também para 
ter sabedoria para saber agir em todas as situações: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Os israelitas mais uma vez fizeram o que o Senhor reprova. Leia os versículos ao lado e 
preencha as lacunas abaixo e descubra o que aconteceu: 
 

a) O povo de ___________ fez o que _________reprova mais uma vez. (Juízes 3:12) 
b) O rei de ___________ fez uma aliança com os ______________ e com os _______________, 
Eglom veio e derrotou ____________ (Juízes 3:13) 
c) Eles ficaram sob o domínio de_________, rei de__________, durante ________ anos. 
(Juízes 3:14) 

 
2. Para libertar o povo de Israel, Deus enviou um novo Juiz. Leia Juízes 3:15-18 e ligue os 
quadros que estiverem com as informações verdadeiras ao respeito desse Juiz. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Israel saiu vitorioso, mas se desviou novamente. Deus então enviou o terceiro juiz para libertar 
Israel. Leia Juízes 3:31 e complete as lacunas e descubra quem era e o que fez. 

Depois de Eúde veio ____________, filho de __________, que matou _________________ 
filisteus com uma __________________ de ________. Ele também __________________ o 

povo de _______________. 
 
 
Refletindo: 
- Leia Salmos 139:14 e responda: 
a) Como fomos feitos por Deus? ________________________________________________ 
b) Como são as obras de Deus? ________________________________________________ 
c) Nesse versículo a palavra “convicção” é usada. Pesquise no dicionário um sinônimo para essa 
palavra que encaixe no versículo, e reescreva abaixo o versículo com o sinônimo que você encontrou: 

LEVOU UM 
PAGAMENTO AO REI 

EGLOM. 
FILHO DE GERA. 

EÚDE FOI MORTO. LEVOU UMA ESPADA 
DE DOIS GUMES. 

EÚDE ERA CANHOTO. TRIBO DE BENJAMIM. 



“ Eu te louvo... ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________” 

Decidindo: 
(   ) Decido agradecer a Deus pelo modo como ele me fez, minha altura, a cor do meu cabelo, a 
cor da minha pele, dos meus olhos e tudo o mais. 

Compartilhando com Deus: 
Agora escreva uma oração agradecendo a Deus pela maneira que Ele fez você. Tem alguma 
coisa que você não goste em você? Se sim, peça perdão por se sentir assim e peça para Deus 
te ajudar a ser sempre agradecido(a) em tudo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Eúde morreu e os israelitas novamente desagradaram a Deus, por isso 
foram oprimidos por mais de 20 anos pelo rei de Canaã, Jabim. Israel perdeu a 
união como nação, não tendo chances contra o unido exército cananeu 
liderado por Sísera. Complete os espaços em branco e descubra a os próximos 
acontecimentos dessa história. 
 
a) Deus enviou uma juíza. Débora era uma _______________ e estava 

sentada debaixo de uma _________________ quando os israelitas vieram 

consultá-la. (Juízes 4:4-5).  

 
2. Débora era a única pessoa que estava próxima de Deus. Complete as histórias dos quadros 
abaixo usando escrevendo ou circulando as palavras corretas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Débora e Baraque louvaram a Deus pela vitória.  
Israel teve paz durante 40 anos. 
 

Débora falou para Baraque reunir __0.000 homens das tribos 
de ________________ e ________________.  
Baraque respondeu: Se _______ for ____________, irei. 
(Juízes 4:6,8) 

 

O comandante Sísera fugiu de carruagem / a pé e encontrou 

Jael / Isabel. Ele pediu água / leite e ela deu água / leite. 

 

Sísera disse à mulher: Fique à saída / entrada da tenda 

vigiando. Ele então dormiu / fugiu. 

 

Jael pegou uma ____________ e um _____________. Ela 

cravou a estaca na ______________ de Sísera e ele morreu 

ali. 



Refletindo: 
- Aprendemos nessa semana o quanto Deus ama o seu povo, e sempre respondia o seu clamor. 
- Podemos contar com Deus sempre. 

Decidindo: 
(   ) Decido contar com Deus sempre. Mesmo que eu me sinta sozinho (a), decido sempre falar 
com Deus, orando e confiando que Ele está cuidando de mim. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração declarando a Deus o seu amor e a sua fidelidade a Ele. Peça para nunca se 
esquecer dele e ter sempre Ele como prioridade no seu coração: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


