
 

 

 

    

 
 

 

               Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:________________________________________________________________DATA: 01/11/2020 

 

O PECADO DE DAVI COM BATE-SEBA E O 

FIM DE SUA VIDA 
 

Versículos para Decorar: 

1- Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas 
transgressões. (Salmos 51:1)  

2- Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. (Salmos 51:2)  
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Deus abençoou Davi com o reino mais sossegado e próspero de todos os tempos. Mas, Davi tirou 
os olhos do Senhor por um segundo! Ele viu uma mulher casada tomando banho e quis ficar com 
ela.  Leia 2 Samuel 11:3-5 e responda às perguntas. 

 

a. Qual o nome dessa mulher? ______________________________ (v. 3) 

b. Com quem essa mulher era casada? _______________________ (v. 3) 

c. O que aconteceu com ela? _______________________________ (v. 5) 
 

 
2. Davi pecou! Ele fez o que desagrava a Deus. E não confessou logo seus pecados. Ele escolheu 
esconder e acabou pecando mais e mais. Marque um grande X na opção que não é de Deus: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Refletindo: 
- Quando pecamos, precisamos confessar o nosso erro a Deus e pedir perdão. É isso que fala em    
1 João 1:8-9. 
- Você tem algum pecado que você ainda não confessou a Deus? (   )SIM   NÃO(   ) 

Decidindo: (   ) Decido confessar agora meu pecado a Deus através da oração escrita abaixo. 
 
Compartilhando com Deus: Faça a oração de hoje completando os espaços: 
“Senhor Jesus, eu __________________(escreva seu nome) quero confessar meu pecado de ____ 
_____________________________________________________________________________. Eu 
reconheço que errei e quero pedir perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, Amém.” 

SE PECAR, É MELHOR CONFESSAR! 

 

SE PECAR, É MELHOR 
ESCONDER! 



 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA: 
1. Depois que Davi pecou, ele não confessou logo o seu pecado. Ele tentou esconder o pecado 
matando o marido de Bate-Seba. Leia 2 Samuel 11:15 e desenhe onde Davi mandou colocar Urias . 
Depois pinte a batalha. 

 
 
Refletindo: - É muito pior esconder os pecados do que confessar a Deus. 
- Deus é bondoso e nos ama, Ele não quer que escondamos nossos pecados dele. 

Decidindo: (   ) Decido ser sincero(a) sempre que eu pecar. Vou logo pedir perdão, não quero 
entristecer a Deus. 
 
Compartilhando com Deus: Escreva a sua decisão de hoje e depois escreva uma oração pedindo 
a Deus um coração humilde que se arrepende e sabe pedir perdão: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
QUARTA-FEIRA: 
1. De manhã Davi mandou uma carta para o capitão Joabe. Ele disse para colocar o soldado Urias 
em um lugar para morrer na batalha. Urias morreu. Marque V para verdadeiro e F para falso nas 
frases abaixo: 



 

 

 

 

 

(      ) Davi assassinou Urias para tentar esconder o seu pecado. 

(      ) Davi confessou logo seu pecado. 

(      ) Davi piorou sua situação quando tentou esconder o pecado. 

(     )  Davi devia ter confessado logo seu pecado. 

2. O profeta Natã contou uma história para chamar a atenção do rei Davi. No final da história Davi 
tomou uma atitude. Que atitude foi essa? Desenrole a cobrinha abaixo e escreva a frase no espaço 
ao lado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Refletindo: 
- Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu seu pecado e confessou. Mas as 
consequências ruins desse pecado ainda viriam. 
- Todo pecado traz consequências ruins. Por isso, Deus quer que nos esforcemos para não pecar, 
assim não teremos que sofrer as consequências ruins que o pecado traz. 
 
Decidindo:(   ) Decido orar mais e me esforçar para sempre cumprir o que Deus manda na Bíblia. 
Não quero sofrer as consequências ruins do pecado. 
 
Compartilhando com Deus: Escreva a sua decisão de hoje em forma de uma oração a Deus: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA-FEIRA: 
1. Deus quer um arrependimento que traz decisões para não pecar de novo. Isso é diferente de 
sentir remorso. Ligue as informações para aprender a diferença entre arrependimento e remorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

B. Traz mudança permanente 
de atitude. 

E. Não me impede de fazer de 
novo. 

 

 C. É rápido e imediato. 

 

A. Tristeza porque meu pecado 
ofendeu a santidade de Deus. 

 

F. Inventa desculpas e joga a 
culpa no outro. 

 

 

D. Faz-me virar as costas para 
o pecado e caminhar para a luz. 

 
E. Lembra-me que nunca mais 
quero fazer. 

F. Assume a responsabilidade 
pelo seu pecado. 

 

Arrependimento 

A. Tristeza porque fui pego. 

 

Remorso 

B. É temporário. 

 

C. É demorado. 

 

D. Faz eu planejar para não ser 
pego na próxima vez. 

 



 

 

 

 

 

2. Parece difícil confessar um pecado, mas é mais difícil ainda confessar dois, ou três, ou quatro. 
Para aprender mais complete a frase com as palavras do quadro: 

 

 

 

 

 

  

 

 

O julgamento e o        __________ de        ________ só       ___________ quando       __________. 
 
 
Refletindo: 
- Confessar e pedir perdão me fortalece e me ajuda a não fazer de novo. 
- Arrependimento é diferente de remorso. Deus prefere sempre o arrependimento. 
- Quando nos arrependemos, mudamos de atitude e não praticamos mais aquele pecado. 
 
Decidindo: (   ) Decido me arrepender e pedir perdão quando eu errar. Não quero sentir apenas 
remorso. 
 
Compartilhando com Deus: Escreva a sua decisão de hoje e depois peça a Deus para dar a você 
um coração puro e que procura obedece-lo sempre: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
SEXTA-FEIRA: 
1. O profeta Natã disse a Davi que o Senhor havia perdoado o seu pecado. Mas se arrepender e 
confessar os pecados não significa cancelar as consequências que virão desse pecado. Muitas 
coisas ruins aconteceram na família de Davi. Para saber quais foram essas consequências pinte de 
preto todas as letras H do quadro abaixo e depois complete as frases:   
 
 

a) O bebê que Davi teve com Bate-Seba  __ 
__ __ __ __ __.  
 

b) Absalão, filho de Davi, __ __ __ __ __  seu 
irmão Amnom. 
 

c) Absalão montou uma __ __ __ __ __ __ __ 
__ contra seu pai Davi. 
 

d) Davi foi obrigado a __ __ __ __ __ do seu próprio palácio. 
 

e) Absalão, filho de Davi, ficou __ __ __ __ __ nos galhos de uma árvore pela cabeça e Joabe o 
matou com três __ __ __ __ __ __ no coração. 
  
 
2. Depois de tudo o que aconteceu com Davi, Deus como é muito misericordioso permitiu que Davi 
tivesse outro filho com Bate-Seba. Davi prometeu a Bate-Seba que esse filho seria o futuro rei de 
Israel. Para saber o nome dele desenrole o visual a seguir: 

a) M H O H R H R H H E H U H 

b) H H M A H T H H O H H U H 

c) H H R E H B E H L I Ã H O 

d) H H H H F H U H G H I R H 

e) P R E S O H H D A R D O S 

          Deus              castigo            demoro            eu                 pioram 

     __________ já sabe o que         _________ fiz. 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Deus é misericordioso, essa qualidade vem de um dos fruto do Espirito, que é a misericórdia. 
- Deus nos ama muito e não fica feliz quando sofremos, mas sabe que para aprender, muitas vezes 
precisamos passar pelo sofrimento.  
- Com certeza Davi sofreu muito com todas as consequências do seu pecado, mas mesmo assim, 
no final da sua vida, Deus teve misericórdia dele e lhe deu Salomão. 
 
Decidindo: (   ) Decido não reclamar quando estou sofrendo pois sei que é uma das maneiras que 
Deus tem para me ensinar e me amar. Deus me ama e por isso me disciplina quando erro. 
 
Compartilhando com Deus: Ore falando para Deus que você aceita a disciplina dele pois sabe que 
é uma maneira dele amar você: 
Orei (   )SIM    (   )NÃO 
 

RECORTE ABAIXO A SUA FIGURINHA E COLE NO SEU ÁLBUM DE 
FIGURINHAS DA VIDA DE JESUS: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caso você não tenha seu álbum, acesse o site da igreja 
(www.nibparana.org), clique na página do Nova Kids e baixe o 
seu! OU Aponte a câmera do seu celular para o QR-CODE ao 

lado! 

Ã O O S M L A 

RESSURREIÇÃO DE 
LÁZARO / JESUS CURA UM 

CEGO 

http://www.nibparana.org/

