
 
 
 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
 

NOME:__________________________________________________________________DATA: 09/08/2020 

 

GIDEÃO 
 

Versículos para decorar: 

1- Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso 
guerreiro. (Juízes 6:12)  

2-" Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se 
fossem um só homem". (Juízes 6:16) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova e durante sete anos foram oprimidos 
pelos midianitas. Isso mostra que eles não tinham Deus como prioridade e sim como a última 
opção quando algo desse errado. Marque um X em cada atitude e diga se essa atitude tem Deus 
como prioridade ou não. 
 

ATITUDES: 

  
Pedir ajuda de Deus só quando você está em uma prova que não estudou.   

Pedir ajuda de Deus quando precisa tomar uma decisão importante.   

Lembrar de Deus só quando vai comer para agradecer pela comida.   

Lembrar de Deus sempre quando tem coisas boas e ruins.   

Falar de Jesus para os amigos da escola.   

Zombar do amigo, não lembrando que Deus o criou e o ama.   

Falar a verdade sempre, pois Deus está observando você.   

  
2. Eles clamaram a Deus e Deus atendeu o seu clamor. Circule a 
resposta certa de acordo com a história. Dica: Leia Juízes 6:11,15 
a. Para quem o anjo do Senhor apareceu?   
Gibeão        Gideão        Jerubaão 

b. De quem ele era filho?  
Boás           Joás          Loás 

c. A que tribo ele pertencia? 
Benjamin        Efraim          Manassés 

d. Onde ele estava?  
Malhando o trigo          Malhando o corpo            Malandro e de boa 
 
3. O anjo do Senhor apareceu e encorajou Gideão dizendo “O Senhor está com você, poderoso 
guerreiro” (Juízes 6:12). Quando temos o Espírito do Senhor podemos vencer qualquer batalha. 
Escreva as palavras que faltam no versículo da próxima página: 
 
 
 

Pois ________ não nos deu _____________ de ________________, mas de ___________, de 

amor e de ____________________.(2 Timóteo 1:7). 



Refletindo: 
- Deus permitiu que o povo de Israel caísse nas mãos dos midianitas. O povo de Israel 
desobedeceu e isso trouxe consequências ruins pra ele. 
- A desobediência sempre nos traz consequências terríveis. 

Decidindo: 
(   )Decido ser obediente e não reclamar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a oração de hoje pedindo para ser uma criança obediente: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Mostre sua oração escrita no final para seu responsável. (   )MOSTREI 
 
TERÇA - FEIRA 
 
Entendendo a História 
1. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e o encorajou, leia Juízes 6:13 e complete o versículo e 
pinte a atitude que ele mostrou com essas palavras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Em seguida Deus 
disse: Vá libertar Israel 
dos midianitas. Não sou 
eu que estou te enviando? 

(Juízes 6:14).  
Você já se sentiu fraco 
alguma vez?  
Siga as setas ao lado e 
escreva a lição. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Refletindo: 
- Gideão colocou a culpa do sofrimento de Israel em Deus, mas era Deus o verdadeiro culpado 
ou era o povo que tinha desobedecido? _____________________________________________ 
- Assim como o anjo incentivou Gideão, nós também precisamos de bons amigos para nos 
incentivar.  
Decidindo: 
(   )Decido ser um bom amigo, encorajando meus amigos.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo para Deus pra ser um bom amigo, que saiba encorajar e que use 
as palavras certas. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Mostre sua oração escrita no final para seu responsável. (   )MOSTREI 

Ele colocou a culpa pelos problemas de 
Israel em Deus, como se não fosse Israel 
mesmo que tinha escolhido desobedecer a 
Deus e adorado outros deuses. 

Ele tinha razão porque Israel era inocente e 
não tinha feito nada para merecer tanto 
sofrimento 

"Ah, Senhor", Gideão respondeu, "se o Senhor está 
____________, por que ______________ tudo isso? 
Onde estão todas as suas _______________ que os 

nossos pais nos contam quando dizem: ‘Não foi o Senhor 
que nos tirou do Egito?’ Mas agora o Senhor nos 

____________________________ nas mãos de Midiã" 
 



QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus queria usar Gideão apesar dos seus medos. Mas antes precisava retirar o pecado de 
seu lar e os ídolos da sua vida. Deus sempre quer usar você, mas precisa eliminar o pecado 
antes. Leia os versículos e complete as frases. 
 
a) Gideão obedeceu a Deus, mas como era medroso fez tudo de __________, e não durante o 
_____. (Juízes 6:27).  
 
b) Os homens da cidade descobriram que Gideão tinha derrubado o altar dos deuses. Seu pai, 
chamado ______ o protegeu: “Se _________ fosse realmente um deus, poderia 
_________________ quando derrubaram seu altar. (Juízes 6:29-31). 
 
c) Naquele dia chamaram Gideão de ____________________ que significa “aquele que luta com 
Baal”. (Juízes 6:32). 
 
2. O Espírito do Senhor entrou em Gideão (Juízes 6:34). No Velho Testamento o Espírito do 
Senhor entrava e saia das pessoas para cumprir o plano de Deus para aquela ocasião. Hoje, o 
Espírito de Deus age diferente. Para aprender como ele age, leia e ache as palavras em 
destaque no caça-palavras abaixo: 
 

A S I A D I V M Q 

S U P J B X A N E 

D S O H C B Z G J 

F E S P Í R I T O 

M J A G W T K D H 

O N R F Q E V R J 

G A R A N T I A U 

 
3. Depois que o Espírito do Senhor entrou em Gideão, ele criou coragem para atacar os 
midianitas. Já sabemos que coragem é fazer o que tem que ser feito, mesmo se você estiver 
com medo. Mas com Gideão podemos aprender algo a mais sobre 
coragem. Descubra o que é, colocando a frase na ordem crescente.  
Escreva o que você descobriu: 

5 6 3 9 7 

ter medo. O medo só que você sua 
obediência 

não pode 

10 2 4 8 1 

a Deus. não significa não vai atrapalhar  Ser 
corajoso 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Refletindo: 
- O medo não pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. 
- Você quer ser alguém com coragem de fazer o que tem que ser feito, mesmo se você estiver 
com medo? (   ) Sim, eu quero! 

Decidindo: 
(   ) Decido ser corajoso(a) e fazer o que precisar ser feito, mesmo que eu seja o(a) único(a) a 
fazer. 

Hoje recebemos o Espírito quando 

entregamos a nossa vida ao Senhor 

Jesus. Ele permanece em nós como 

garantia de que Deus realmente nos 

dará tudo quanto prometeu, e que ele 

garante levar-nos para si mesmo 

(Efésios 1:13/ 2 Coríntios 5:5). 

 



Compartilhando com Deus: 

Escreva a decisão que você teve hoje: 
_____________________________________________________________________________ 

Escreva um medo que você tem na sua vida: 
_____________________________________________________________________________ 

Você acha que Deus é maior ou menor que o medo que você escreveu acima? ______________ 
 
Agora escreva uma oração pedindo para Deus aumentar a sua coragem: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Mostre sua oração escrita no final para seu responsável. (   )MOSTREI 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Gideão já tinha decidido obedecer, pois Deus já havia prometido que iria libertar Israel, mas 
ele voltou a pedir sinais de Deus. Leia Juízes 6.36-40 e relacione as figuras ao que aconteceu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gideão partiu com 32 mil homens para atacar os midianitas. O Senhor viu que tinha muito 
israelita para guerrear, e eles podiam achar que a vitória seria pela força deles. Por isso, Deus 
deu algumas instruções. Leia as instruções e chegue até o resultado final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirando a Lição 
3. O povo escolhido para vencer os midianitas deve ter ficado com medo pela quantidade que 
tinha contra eles. Mas eles não deixaram de obedecer a Deus. Pinte o diálogo que mostra o que 
aprendemos com a lição de Gideão. 
 
         
    

A B 

A vitória vem do Senhor. Precisamos 

depender totalmente dele! É o Espirito do 

Senhor que nos faz um poderoso guerreiro, 

por isso posso vencer qualquer dificuldade.  

A vitória vem do Senhor, mas eu 
não posso depender só dele. É 

através da minha inteligência que 
venço qualquer dificuldade.  

Quero saber se vais 
libertar Israel por meu 
intermédio, como 
prometeste. Vê, 
colocarei uma porção de 
lã na eira. 

Se o orvalho molhar 
apenas a lã e todo o 
chão estiver seco, 
saberei que tu libertarás 
Israel por meu 
intermédio, como 
prometeste”. 

Desta vez faze ficar seca 
a lã e o chão coberto de 
orvalho”. E Deus assim 
fez naquela noite. 
Somente a lã estava 
seca; o chão estava todo 
coberto de orvalho.   

C 

 

32.000 22.000    

Exército 
inicial de 
Gideão 

 

Os que 
estavam com 
medo (Jz 7:3) 
 

Os que lamberam 
água levando-a 
com as mãos até 
a boca (Jz 7:6) 
 

Se 
ajoelharam 
para beber 

água 
 



Circule as armas que eles levaram 
 

 

Refletindo: 
- Dentre dez mil homens, Deus escolheu 300 homens para a batalha.  
- Você sabia que assim como Deus escolheu esses homens, ele também escolheu você para 
servir a ele? 
- Escreva algumas maneiras que você conhece para servir a Deus (na igreja, em casa, etc): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

- Você acha que tem dado seu melhor no seu Momento com Deus? (   ) Sim (   ) Não  

A SUA MEDITAÇÃO TAMBÉM É UMA MANEIRA DE SERVIR A DEUS! 
 
Decidindo: 
(   ) Decido servir a Deus de todo meu coração. 
(   ) Decido dar meu melhor no meu Momento com Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva as duas decisões que você tomou hoje, e depois escreva uma oração pedindo para 
Deus te ajudar a dar o seu melhor em tudo que você fizer, nas suas tarefas da escola, no seu 
Momento com Deus, nas suas tarefas em casa e em todas as outras coisas: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
SEXTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus conhecia os medos de Gideão, por isso Deus disse a ele: “Se você está com medo de 
atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. 
Depois disso você terá coragem para atacar". (Juízes 7:10-11) O que aconteceu? Ligue a 
conversa verdadeira ao desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Após ouvir a conversa entre os dois 
midianitas, Gideão adorou a Deus e saiu 
encorajando o povo. Em seguida dividiu o 
exército em grupos, pegou as armas e partiu 
para a batalha. Marque a alternativa correta. 
(Juízes 7:16) 
 

(   ) Gideão dividiu em 2 grupos de 100 pessoas. 
(   ) Gideão dividiu em 3 grupos de 100 pessoas. 
(   ) Gideão dividiu em 4 grupos de 100 pessoas. 
 

“...seu amigo respondeu: "não 

pode ser outra coisa senão a 

espada de Gideão , filho de Joás, 

o israelita. Deus entregou os 

midianitas e todo o acampamento 

nas mãos dele".  

(Juízes 7.14- NVI) 

 

“seu amigo respondeu: "não 

pode ser outra coisa senão a 

faca de Gibeão, filho de Boás , o 

israelita. Deus entregou os 

israelitas e todo o acampamento 

nas mãos dele".  

(Juízes 7.14- NVI) 

 



3. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor deu a vitória sobre os midianitas. Leia 
Juízes 7.22-24 e coloque as imagens abaixo na ordem correta de 1 a 3: 

               
 
Aplicando em minha vida 
 

4. Apesar de ter medo, Gideão obedeceu ao Senhor. Deus lhe deu coragem. Ele foi citado na 
lista dos heróis da fé em Hebreus 11. Coloque um X nas situações que você precisa de coragem 
para obedecer a Deus: 
___ Me afastar de colegas que me influenciam para o mal, mesmo que fique sozinho(a). 
___ Defender outra criança que está sendo vítima de zombaria. 
___ Falar que a Bíblia é a verdade para algum adulto que não acredita nisso. 
___ Outra situação sua: ________________________________________________________ 
 
Refletindo: 
Deus conhece os seus medos, mas mesmo assim Ele lhe dá coragem para vence-los. Quando 
você sentir medo ore a Deus e confie na sua proteção. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido fazer o que Deus manda eu fazer. Não vou ficar paralisado(a) por causa do medo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você teve hoje e uma oração que explique ela: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


