
Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

 
NOME:______________________________________________________________DATA: 22/01/2023 

 

APRENDENDO SOBRE OBEDIÊNCIA 

Versículos para Memorizar: 
1 - Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e 

sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. (1 Pedro 1:22) 

2 - E este é o amor: que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido 

desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. (2 João 1:6) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Em Colossenses 3:20 Paulo diz o motivo de a obediência aos pais ser tão importante. Para aprender 

mais, complete o versículo abaixo de acordo com as figuras. 

 

Filhos,       ___________ a seus        __________ em tudo, pois isso        __________ ao Senhor.  

 

 

 

 
 

2. Veja as cenas e pinte as cenas que mostram a criança que obedece aos pais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compartilhando com Deus: 

Hoje vimos que obedecer nossos pais agrada a Deus. Acima tivemos alguns exemplos, mas fique atento e 

decida aproveitar toda e qualquer oportunidade de agradar a Deus. Agora escreva uma oração falando 

para Deus suas decisões e pedindo para Ele ajudar você a cumpri-las: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 

TERÇA-FEIRA: 

1. Provérbios é um dos livros da Bíblia que mais tem conselhos que podemos aplicar de forma literal e 

estão escritos de forma prática. Desembaralhe as letras para descobrir qual conselho é este abaixo: 

uOaç, mue lihof, a nãisutçro ed use aip e onã dsezpere o neison ed asu ãem. Porviébros 1:8 

2. Para aprender melhor esse versículo tão importante, e guardar esse conselho no coração, complete-o 

abaixo com as vogais que estão faltando: 

__ __ Ç __ , M__ __ F __ LH __ , __ __ NSTR__ Ç__ __ D__ S__ __ P__ __ __ N__ __  

D __ SPR __ Z __ __ __ NS __ N __ D __ S __ __ M __ __.  (PR __ V __ RB __ __ S 1:8) 

 
MAMÃE PEDIU PARA  

LAVAR A LOUÇA:  

 
PAPAI MANDOU 
FAZER AS TAREFAS 

DA ESCOLA:  

1 2 3 

1 2 3 



Compartilhando com Deus 

Quando aceitamos Jesus, Ele nos limpa de todo pecado. Mas todos temos dificuldades, e áreas que 

apesar de já terem sido limpas, continuamos sujando novamente porque somos falhos. E Jesus entende 

isso. Porém precisamos confessar nossas falhas e pedir ajuda para superar os desafios. Escreva uma 

oração falando para Deus as suas dificuldades e peça ajuda para conserta-las: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 

QUARTA-FEIRA: 

1. Deus promete muitas coisas a quem Lhe obedece. Encontre 

as palavras que estão faltando para completar o versículo 

abaixo dentro do caça-palavras. 

Se ___________ estiverem _____________ a ______________, 

comerão os ______________ frutos desta ___________. Isaías 1:19 

2. O versículo de hoje é uma promessa de Deus para nós. 

Porém toda promessa dEle tem algo que precisamos fazer para 

receber a recompensa. Leia o mesmo texto (Isaías 1:19) em 

diferentes versões da Bíblia (pode pesquisar na internet) e 

complete os espaços com o que você descobrir sobre o que 

precisamos fazer: 

A) NTLH – Se forem __________ e me _____________, vocês comerão das __________ boas que a 

__________ produz. Isaías 1:19 

B) ARA – Se _____________ e me ______________, comereis o __________ desta terra. Isaías 1:19 

C) NVT – Se estiverem ___________ a me ___________, terão __________ com __________. Isaías 1:19 

Compartilhando com Deus: 

Deus prometeu que comeríamos coisas boas, ou, o melhor desta terra... Se O obedecermos. Esta nossa 

parte precisa ser cumprida, e Deus também cumprirá a parte dEle. Apesar de muitas vezes sermos infiéis 

em tantas coisas, inclusive nisso, Deus continua sendo fiel, pois faz parte dEle. Escreva aqui uma oração 

agradecendo a Deus por sempre ser fiel, e pedindo que Ele ajude você a obedecê-lo sempre: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 

QUINTA-FEIRA: 

1. Em nossa história dessa semana, aprendemos como devemos obedecer nossas autoridades. Leia 

Efésios 6:1-3 e complete com a resposta correta de acordo com o texto: 

A) Filhos, ________________ a seus pais no Senhor, pois isso é justo. (Obedeçam / Desafiem) 

B) Honra teu _______ e tua ________ (Pai e Mãe / Irmão e Irmã) 

C) Este é o primeiro mandamento com _______________ (Sentido / Promessa) 

D) Para que tudo te corra __________ (Mal / Bem) 

E) E tenhas ______________ sobre a terra. (Longa vida / Vida boa) 

2. O texto que lemos fala sobre honra aos pais. Mas você sabe o que quer dizer isso? Pode pesquisar se 

desejar. Pinte a(s) alternativa(s) correta(s): 

 

 

 

 
 

Compartilhando com Deus: 

Com esses versículos de hoje, aprendemos e relembramos muitas coisas sobre honra. Escreva aqui uma 

oração agradecendo a Deus por ter autoridades em sua vida, e peça ajuda para conseguir honra-las: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

D I S P O S T O S 

I L O S B I B U T 

D E B A R V J T R 

J M E L H O R E S 

R E D V Ê C A I S 

U F E I M Ê L R G 

S T C A T S I A L 

B H E S N H C D Ê 

T E R R A O Ê S J 

Honra é obedecer 

completamente, 

imediatamente, e 

sem questionar. 

Honra é reconhecer 

o peso de uma 

pessoa, e a sua 

autoridade. 

Honra é fixar o 

valor, estimar 

ou reverenciar 

algo ou alguém. 

Existem várias formas 

de honrar, através de 

pensamentos, 

atitudes e palavras. 



SEXTA-FEIRA: 
Uau! Que semana maravilhosa! Aprendemos o quanto é importante honrar nossos pais, e aprendemos 
também que isso agrada a Deus! Vimos que se obedecemos ao que Deus diz em Sua Palavra, Ele 
promete muitas coisas, inclusive uma vida muito boa! Hoje queremos que você escreva o que Deus falou 
nessa semana ao seu coração. Também pode ser um testemunho sobre como você tem aprendido a 
agradar cada vez mais o coração de Deus: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Compartilhando com Deus: 
Escreva aqui uma oração relembrando de cada decisão que você tomou essa semana, e agradeça pela 
oportunidade de aprender cada dia sobre como agradar a Deus e honrar seus pais: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 


