
 

 

 

 

    

 

 

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 15/11/2020 

 

O REINO SE DIVIDE 
 

Versículos para decorar: 

1 - Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. (Provérbios 1:8)  

2 - É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos.  (Eclesiastes 7:5)  
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 

Relembrando a história: 

Salomão foi o segundo homem mais sábio que já viveu. Ele teve muitos feitos, escreveu 3.000 provérbios, 
compôs 1.005 canções, escreveu os salmos 72 e 127, além dos livros Eclesiastes e Cantares. Apesar de tudo 
isso, Salomão fez o que o Senhor reprova: ele desobedeceu. Ele teve várias mulheres. Elas fizeram com que 
ele tirasse os olhos do Senhor. Como consequência do pecado de Salomão Deus tirou o reino.  
 
1. Deus falou que o reino de Israel seria dividido e apenas uma parte seria entregue para o filho de Salomão. 
Jeroboão era um homem e mestre de obras do templo. Era uma pessoa normal como eu e você. Mas algo 
mudaria sua vida. Jeroboão fazia bem o seu trabalho, por isso Salomão o viu e colocou para ser líder de um 
grupo de trabalhadores da tribo de José. No caminho para casa, ele encontrou o profeta Aías.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

c) O que significava os pedaços da capa? (   ) 10 pães.   (   ) 10 capas novas.    (   ) 10 tribos. 
 
2. Deus fez uma aliança com Jeroboão. Aliança é um acordo entre duas partes com condições. 
Leia em voz alta as condições que Deus falou para a aliança com Jeroboão. Depois, pinte o 
desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Roboão, filho de Salomão, ficou com duas tribos. Ele pediu conselhos de como liderar o povo. 
Primeiro ele falou com conselheiros mais velhos e depois com seus amigos mais jovens.  
 

a) A quem Roboão deu ouvidos? Dica: Leia 1 Reis 12:8. 
 

SE você fizer tudo o que eu ordenar, 
como Davi fez, eu estarei com você e 

darei Israel a você! 

b) O profeta Aías rasgou a capa. Circule em quantos 
pedaços ele rasgou a capa e marque um X em 
quantos pedaços ele mandou Jeroboão pegar. 

a) Circule o que o profeta estava usando: 
 



 

 

 

 

    

 

 

(   ) Roboão ouviu os conselhos das autoridades de Israel. 
(   ) Roboão ouviu os conselhos dos mais jovens. 
 

b) Quando seus pais dão um conselho e seus amiguinhos da escola falam outra coisa. O que você 
deve fazer? 
(   ) Devo obedecer meus pais pois eles têm mais experiência. 
(   ) Devo seguir os conselhos dos meus amiguinhos pois eles são mais atualizados. 
Lição: 
- A Bíblia fala que Jeroboão se destacou porque era trabalhador, e essa qualidade chamou a 
atenção de Salomão. Jeroboão fazia bem seu trabalho. 
- Jeroboão também se destacou aos olhos de Deus. 
- Você, mesmo criança, pode se destacar aos olhos de Deus. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido me esforçar no Momento com Deus essa semana. 
(    ) Decido decorar os 2 versículos, começando hoje. 
 (    ) Decido manter arrumado meu quarto, meus brinquedos e meu material da escola. 

Compartilhando com Deus: Ser trabalhador é uma ótima qualidade. Todos gostam de alguém 
trabalhador, principalmente Deus. Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus para ser 
trabalhador aos olhos dele e das pessoas: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

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. 

 
TERÇA-FEIRA: 
Entendendo a história: 
1.  Roboão seguiu o conselho ruim: aumentou o trabalho dos israelitas e os castigou mais ainda. O 
povo ficou revoltado e decidiu se rebelar. O reino foi divido: o reino do Norte se chamava Israel e 
reino do Sul se chamava Judá. Complete o quadro abaixo com as informações que estão faltando. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

2. Deus tinha feito uma aliança com Jeroboão. Mesmo assim, ele começou a duvidar. Ele passou a 
pensar sem lógica!  Ligue as frases às respostas certas. Dica: Observe as carinhas. 
 
 
 

 
 
Lição: Aprendemos duas lições importantes hoje: 
1° Sempre devemos escutar os conselhos dos mais sábios e experientes. Roboão se deu mal 
porque decidiu seguir o conselhos dos seus amigos. 
2° Não podemos duvidar do que Deus diz. Se Ele falou, Ele vai cumprir! 

Decisões práticas: 

Reino do Norte 
 
Nome: Israel 
 
Rei: _____________________ 
 
Quantas tribos: ____________ 
 
Dica: Leia 1 Reis 11:31; 12:20. 

Reino do Sul 
 
Nome: Judá 
 
Rei: Roboão 
 
Quantas tribos: 2 
 

Dica: Leia 1 Reis 12:21 

Lógica de Deus 

Lógica do homem 

Se eu obedecer, não vai dar certo. Falta de fé. 

Se eu obedecer, vai dar certo. 



 

 

 

 

    

 

 

(    ) Decido escutar meus pais quando eles me aconselharem. Não vou achar que eu sei mais que 
eles, ou ficar reclamando pelas costas. 
(    ) Decido orar e agradecer a Deus pelas autoridades que Ele colocou na minha vida para cuidar 
de mim. 
(    ) Decido não duvidar do que diz a Palavra de Deus. 
 
Compartilhando com Deus: Escreva agora uma oração pedindo força para cumprir todas as 
decisões que você tomou. Se tiver alguma que você acha muito difícil, escreva uma oração 
específica para ela: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 
Entendendo a história: 
1. Jeroboão começou a duvidar do plano de Deus. Ele achou que deveria garantir o seu próprio 
reino. Ficou tentando dar o seu jeito em tudo, e por causa disso só tomou decisões erradas. Ele não 
confiou em Deus. Por causa disso, ele se afastou de Deus. Cada imagem representa um erro que 
ele fez. Leia em voz alta. Em seguida, pinte as imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Jeroboão cometeu mais 3 erros. Complete os espaços com a palavra certa. 
 

a. Falou para o povo que esta mudança era para facilitar a __ __ __ __ deles. (COMIDA / VIDA) 

b. Construiu __ __ __ __ __ __ __ idólatras. (ALTARES / CANTARES) 

c. Escolheu sacerdotes no povo que não eram __ __ __ __ __ __ __. (PIPAS / LEVITAS) 
 

Jeroboão fez do jeito dele! 
No coração dele e do povo, não tinha mais lugar para Deus. 

Lição: 
- Quando pecamos, nos afastamos mais de Deus. Se não confessarmos nossos pecados e 
pedirmos perdão de Deus pelo nosso erro, nos afastamos mais ainda. 
- O pecado nos aproxima de satanás. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido pedir perdão a Deus pelo cometo que eu cometi.  
(    ) Decido sempre escutar bons conselhos, de pessoas que amam a Deus e querem meu bem. 
(    ) Decido sempre ter espaço para Deus no meu coração! O maior espaço! 
  

Compartilhando com Deus: Escreva agora uma oração pedindo perdão pelo pecado que você 
escreveu acima. Depois escreva uma oração que fale do seu amor a Deus: 

Ouviu os conselhos 
das pessoas erradas. 

 

Fez bezerros de 
ouro. 

 

Disse que esses 
deuses o trouxeram 

do Egito. 

 

Não sacrificou no 
templo em Jerusalém. 
Sacrificou em Betel. 

 



 

 

 

 

    

 

 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 
Entendendo a história: 
1. Jeroboão não cumpriu sua parte da aliança. Por isso, seu reinado não continuou. Para descobrir 
os reis que ficaram no lugar dele, siga as setas e leia as referências. Escreva os nomes dos reis e 
pinte as figuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Jeroboão (1 Reis 14:20) 
Levou os israelitas a se 
desviarem de Deus. 
Tinha medo de perder a 
popularidade. 
Reinou 22 anos.  

_________________ 
(1 Reis 15:25-26) 
Reinou apenas 
durante 2 anos. 
Fez o que o Senhor 
reprova e continuou 
fazendo as coisas 
erradas que seu pai 
fazia. 

________________  
(1 Reis 15:27-30) 
Matou toda a família de 
Jeroboão, inclusive 
Nadabe. Virou rei de 
Israel. Continuou 
desobedecendo a Deus. 
Reinou por 24 anos. 
 

_______________ (1 Reis 16:8-11) 
Filho de Baasa. Era alcólatra e foi 
traído por Zinri no palácio de Tirza. 
Matou toda a família de Baasa. 
Reinou durante 2 anos. 

_________________ 
(1 Reis 16:15) 
Reinou por apenas 7 
dias em Tirza.  
Fez o que o Senhor 
reprova. Ele cometeu 
suicídio e incendiou o 
palácio de Tirza.  

_________________ (1 Reis 16:16) 
Era comandante do exército e foi escolhido 
para ser rei. Reinou durante 12 anos. Fez o 
que o Senhor reprova e pecou mais que todos 
os outros reis. Ficou aliado dos sidônios. 

_________________ (1 Reis 16:28-29) 
Filho de Onri. Reinou durante 22 anos e fez o 
que o Senhor reprova. Casou com a princesa 
sidônia Jezabel. Pecou mais que todos que 
vieram antes dele. 



 

 

 

 

    

 

 

Lição: 
- O pecado nos afasta das bênçãos de Deus não nos fazem prosperar. Vimos que todos esses reis 
reinaram por pouco tempo.  
- A obediência traz boas consequências e a desobediência traz consequências ruins. Essa é a lógica 
de Deus. 
- Deus ama a obediência. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido obedecer meus pais sem reclamar essa semana. 
 (    ) Decido obedecer completamente e não deixar nada para depois. 
  
Compartilhando com Deus: 
Escreva agora uma oração falando sua decisão de obedecer sem reclamar, imediatamente e 
completamente: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 
Entendendo a história: 
 
1. Depois da morte de Salomão, Israel teve 6 reis em 50 anos!! Um dos piores reis foi Acabe. A 
Bíblia diz que ele pecou mais do que todos os reis que vieram antes dele. Ainda por cima Acabe 
casou com uma mulher má, o nome dela era Jezabel. Juntos, fizeram para si um deus chamado 
Baal. Ele se tornou o deus oficial do Reino do Norte. Circule a imagem que completa o desenho 
abaixo: 
 

 
 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

Muitos israelitas adoravam Jeová e Baal.  

Para eles, Jeová era um deus acima de todos, mas era invisível.   

O povo não tinha fé, precisava ver para crer! 

 
2. Acabe e Jezabel eram o pior casal real da história. Eles fizeram o que o Senhor reprova. 
Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda: 

 

a. 1 Reis 16:29-30 

 

(     ) Colocou os alicerces de Jericó à custa da vida do seu filho mais 

velho. 

b. 1 Reis 16:31 (     ) Adorou o deus Baal. 

c. 1 Reis 16:34 (     ) Provocaram a ira de Deus mais do que todos os outros reis 
anteriores. 

 
3. Elias aparece em nome de Jeová. Ele declara guerra contra Baal. Ele trouxe uma mensagem para 
o rei Acabe. Pinte o balão que contém a resposta certa. Dica: Leia 1 Reis 17:1. 
 
 

 
 
Lição: 
- O deus Baal era um deus falso e sem poder algum, era apenas uma estátua. 
- Nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Ele é mais poderoso 
que qualquer outro e só Jesus é capaz de fazer o que é impossível para os homens: nos dar a vida 
eterna. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido crer no poder de Deus acima de todos os outros. 
(    ) Decido seguir Jesus toda a minha vida, sem duvidar do seu amor por mim. 
  
Compartilhando com Deus: 
Escreva agora uma oração falando sua decisão de seguir e crer em Jesus Cristo, sem duvidar: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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. 

 
 
 

Não cairá orvalho nem chuva em 
Israel nos anos seguintes, até 
que eu diga para cair de novo! 

Nunca mais vamos comemorar a 
Páscoa! 



 

 

 

 

    

 

 

RECORTE ABAIXO AS FIGURINHAS 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! 
 
 

JESUS ORA NO GETSÊMANI  JESUS É PRESO  

http://www.nibparana.org/

