
 

 

 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 13/02/2022 

 

ELISEU E NAAMÃ 
 

Versículos para decorar: 
1 – Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que 
surgiram coisas novas! (2 Coríntios 5:17)  

2 – Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste. (João 17:3)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA: 
1. Existia um homem importante chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era 
um grande guerreiro, muito respeitado e honrado pelo rei Ben-Hadade. Um dia Naamã ficou 
doente! Siga as setas e coloque as letras no lugar correto para descobrir qual era essa doença. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Leia o texto e coloque as palavras em destaque no diagrama. Despois complete a frase com a 
palavra secreta para descobrir a lição. 
 

Os sírios(5) levaram uma menina 
israelita(2) para ser escrava(4) da 
mulher de Naamã(6). Ela foi separada 
da família para morar em um lugar bem 
longe(1) com estranhos. Mas ela 
entendia uma lição muito importante. 

 
 

3. A menina viu que Naamã estava doente e sabia que só o Senhor poderia curá-lo. Deus a colocou no lugar 
certo e na hora certa. Ela foi corajosa e disse a solução para a esposa de Naamã. Leia 2 Reis 5:3 e pinte a 
alternativa que mostra o que ela falou. 

 

 

 

 

 
Assim como essa menina israelita você também pode fazer a diferença. 

Fale para as pessoas que somente Deus pode nos ajudar! 

Refletindo: 

b) Se, o meu senhor, procurasse o profeta que está em Samaria, ele 
o curaria da lepra.   

 

______  ______  ______  ______  ______ 

E 
L P 

A R 

a) Se, o meu senhor, passar uma pomadinha vai ficar bom rapidinho!  

Deus usa a minha dificuldade para a sua __ __ Ó __ __ __. 
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- Deus colocou você no lugar certo e na casa certa. Ás vezes você pode pensar que nasceu no 
lugar errado, ou deveria ser filho(a) de outra pessoa, mas lembre-se que Deus não erra! Ele tem 
um plano para a sua vida. 
Lição: 
- Não posso reclamar de onde moro, com quem moro, dos meus professores, pais ou parentes. 
Deus não erra! Ele não errou quando me fez e também não errou em nenhuma área da minha vida. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido agradecer agora meus pais (ou responsáveis por mim) por cuidarem de mim. 
(    ) Decido não reclamar dos meus professores (escola, Nova Kids etc). Sei que eles querem meu 
bem. 
(    ) Decido não reclamar de onde moro ou de como eu sou (cor do cabelo, altura, cor da pele, 
olhos etc). Sei que Deus me fez de maneira perfeita, do jeito que Ele queria. 
 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração de gratidão. Agradeça a Deus por seus pais, professores, 
responsáveis, por onde você mora, pelo jeito que Deus fez você e por tudo o mais que Deus tocar 
no seu coração. Fale para Deus que você não quer pecar e reclamar: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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: 

1. Naamã contou ao rei da Síria o que a menina israelita havia dito. O rei o autorizou ir até Israel falar 
com o profeta Eliseu. Naamã levou muitos presentes. Responda as perguntas abaixo circulando as 
respostas corretas. Dica: leia 2 Reis 5:5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O rei de Israel ficou chateado quando leu a carta, pois sabia que não poderia fazer nada por 
Naamã. Eliseu ficou sabendo e pediu para que enviassem Naamã até ele. Ligue os personagens 
às suas falas. Dica: leia 2 Reis 5:7-8. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
3. Naamã foi até a casa de Eliseu com seus cavalos, carros e 
presentes. Mas o profeta não foi recebe-lo, apenas mandou um 
mensageiro dizer para Naamã se banhar no rio Jordão. Pinte o 

a)  O que Naamã deveria 
entregar ao Rei de Israel?  
 

b) Quais foram os presentes que Naamã levou para o profeta 
Eliseu? 
 

 

Carta Presente Ouro, prata e roupas finas. 
Animais exóticos 

Por acaso sou Deus? Esse homem está querendo me provocar! 
 

Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. 
 



 

número que representa a quantidade de vezes que ele deveria 
mergulhar para ser curado. Dica: leia 2 Reis 5:10 
 
Refletindo: 
- Quem tinha poder para curar Naamã? (   )DEUS    ELISEU(   ) 
 
Lições: 
- O profeta Eliseu era um homem comum, Deus é que tem poder para fazer milagres.  
- O profeta Eliseu era uma pessoa escolhida por Deus para fazer a vontade de Deus.  
- Eu também sou escolhido(a) por Deus para fazer a vontade dele: ser obediente, amar as 
pessoas, aprender mais da Palavra de Deus e muito mais. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido ser uma criança que obedece: completamente, imediatamente e sem reclamar. Quero 
ser obediente assim como Eliseu foi. 
(    ) Decido buscar ajuda quando eu passar por algum problema, assim como Naamã fez.  
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus suas decisões de hoje. Não deixe para Deus, faça agora. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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. Naamã tinha suas próprias ideias de como seria curado. Achava que Eliseu deveria recebê-lo 
com regalias e receber uma cura admirável. Ele preferia se banhar em outro rio mais bonito que o 
rio Jordão.  Ele não quis obedecer a simples instrução de Eliseu. 

a) Circule a resposta certa: Qual o principal problema de Naamã?  
 

dinheiro  /  orgulho  /  feridas 
 

b) Circule a figura que mostra o que aconteceu quando Naamã 
finalmente obedeceu às ordens de Eliseu. 
 

2. É Deus quem dita as regras. Deus falou que seria sete vezes no Jordão, então ele deveria fazer 
exatamente como mandado, sem isso não haveria cura. Naamã ficou com a pele tão limpa quanto 
de uma criança! Marque C para Correto e E para Errado. Dica: leia 2 Reis 5:15-16 

 Depois de ter sido curado, Naamã reconheceu o Senhor como único Deus verdadeiro. 

 Depois de ter sido curado, Naamã foi agradecer ao rei por ter indicado o profeta. 

 Naamã ofereceu presentes a Eliseu, mas ele não aceitou pois a glória era de Deus. 

 
3. A Síria continuava em guerra contra Israel. O rei da Síria tentou de tudo para atacar e vencer 
Israel, mas seus planos sempre eram descobertos. Ele até pensou que tinha um traidor no seu 
exército! Mas não tinha, Deus sabe de todas as coisas e revelava a um homem que você já 
conhece! Escreva o nome dele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

É ___ ___ ___ ___ ___ ___, o profeta quem descobre os seus planos e 
conta ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto, a 

portas fechadas! Dica: leia 2 Reis 6:12 
 

Um oficial do exército da Síria disse: 
 



 

Refletindo: 
- Naamã era orgulhoso e por isso não quis obedecer imediatamente a ordem de Eliseu. O orgulho 
nos impede de agradar 100% a Deus. 
Lições: 
- Para agradar a Deus não posso ser uma criança orgulhosa. Leia agora Tiago 4:6. 
- O orgulho me prejudica. Leia agora Provérbios 16:18 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido ser uma criança humilde: que sabe obedecer, reconhece quando está errada, sabe 
pedir perdão, pede ajuda e quer agradar a Deus. 
(    ) Decido pedir perdão a Deus pelo meu orgulho: achar que estou sempre certo, não aceitar 
repreensão, querer fazer tudo sozinho, não aceitar ajuda, me achar melhor que os outros, querer 
toda a atenção só pra mim... 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a oração de hoje falando para Deus todas suas decisões e pedindo para ser uma 
criança humilde. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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. Ontem você aprendeu que Eliseu descobria todo o plano do rei da Síria e alertava o rei de Israel. 
Mas você sabe quem contava esses planos sírios para o profeta? Escreva a letra inicial de cada 
figura para descobrir e complete a frase. 
 
 
 
 
 
2. O rei da Síria mandou procurar e prender Eliseu. Ele estava em Dotã. Seu servo levantou cedo 
pela manhã e quando saiu viu que uma grande tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado 
a cidade. Leia a continuação da história e complete as lacunas de acordo com as letras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
__________ mostrava todos os planos dos sírios para Eliseu.  

_____  _____  _____  _____ 

Então o Senhor abriu os do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao 
redor de Eliseu. Faça um desenho dessa cena impressionante. 

Ah, meu Senhor! O 
que faremos? 

Não tenha A._________! Aqueles que estão 

conosco são mais B.________________ do 

que eles.  

O servo não 
entendeu nada do 
que Eliseu disse. 

 
Eliseu então orou: Senhor, C. _________ 

os olhos dele para que D. __________.  

   A. medo / B. numerosos / C. abre / D. veja 



 

 
3. Quando os arameus foram atacar Eliseu, ele orou ao Senhor para que ferisse aquele exército de 
cegueira. Deus atendeu o pedido e todos ficaram cegos! Eliseu levou os soldados até o homem 
que eles procuravam, bem no meio de Samaria. Marque um X na alternativa correta.  
Dica: leia 2 Reis 6:20-23. 
 

(   ) Eliseu orou ao Senhor para que os homens abrissem os olhos. 
(   ) O rei de Israel matou todos os homens. 
(   ) Eliseu mostrou misericórdia e ordenou que enviassem os homens para sua terra. 
(   ) As tropas da Síria continuaram a lutar contra Israel por muito tempo. 
 
Refletindo: 
- Deus cuida de nós mesmo quando não vemos. Ele nos livra de acidentes, doenças, e todo tipo de 
mal. 
 
Lições: 
- Não preciso sentir medo: do escuro, dormir sozinho, morte ou qualquer outra coisa, porque Deus 
está cuidando de mim. 
- Nada acontece comigo sem a permissão de Deus. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido confiar que Deus está cuidando de mim. Mesmo que eu não o veja, sei que Deus está 
me protegendo. 
(    ) Decido orar e pedir pra Deus tirar meus medos.  
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo quais são os medos que incomodam você: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Agora escreva uma oração pedindo para Deus tirar esses medos e ajudar você a confiar que Ele 
está cuidando de você: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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. Leia abaixo e procure as palavras em destaque no caça-
palavras. 
 
 
                                                          
 
 
 
 

Milagre não acontece porque alguém tem poderes mágicos 
ou especiais. Milagre acontece porque DEUS TEM TODO O 
PODER!  
 
2. Eliseu morreu e foi sepultado, mas os milagres não acabaram. Certo dia, alguns israelitas 
estavam sepultando um homem. De repente uma tropa de moabitas invadiu o país e os israelitas 
ficaram muito nervosos. Sabe o que eles fizeram? Se precisar leia 2 Reis 13:21 e depois responda: 

Eliseu foi o profeta mais parecido com Jesus no 

sentido de ter compaixão das necessidades das 

pessoas. Eliseu serviu ao Senhor e seu ministério 

durou mais de 50 anos. 

 

P O E L I S E U D C

P R O F E S A R M O

J A O P E S S O I M

E Ç C F A G U A N P

S Ã A J E S U S I A

E O C A F T O D S I

L P E S S O A S T X

I G U A L D A D É Ã

M I N I S T É R I O



 

 
 
 
 
 
 

3. Deus mostrou o seu poder por meio de Eliseu. E muitas pessoas glorificaram a Deus. Agora 
ligue corretamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Eliseu largou tudo para seguir a Deus. Ele começou bem e acabou bem! 
- Eliseu cuidava das pessoas e os milagres serviam para que o nome de Deus fosse glorificado. Eliseu 
não buscava fama, ele queria que as pessoas conhecessem a Deus e experimentassem do Seu poder. 
 
Lições: 
- Preciso me esforçar para continuar bem com Deus: orando, fazendo com excelência meu 
Momento com Deus, obedecendo minhas autoridades e sendo humilde. Assim como Eliseu viveu 
sua vida para a glória de Deus, eu também preciso viver minha vida para glorificar a Deus. 
- Deus é poderoso e capaz de fazer maravilhas na minha vida também. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido decorar meus versículos. Vou dedicar um tempo especial hoje e amanhã para decorar 
eles, revisar e fazer com excelência.  
(    ) Decido revisar agora meu Momento com Deus da semana toda, vendo se deixei alguma coisa 
em branco. Vou entrega-lo 100% completo no domingo. 
(    ) Decido fazer o meu melhor na escola, na igreja (obedecendo, prestando atenção na aula, não 
conversando e dando um bom testemunho) e onde eu for. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo todas as suas decisões de hoje. Depois escreva uma oração sincera falando para 
Deus que você quer ser um exemplo, assim como Eliseu foi: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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. 
  

a) Os israelitas jogaram o corpo do homem no _____________ de Eliseu (túmulo/túnel). 
 

b) Depois os israelitas ___________________! (cantaram/fugiram). 
 

c) Quando o corpo do homem encostou-se nos _____________ de Eliseu, o homem 
voltou à vida (ossos/copos) 
 

Os milagres acontecem 
quando alguém tem 
poderes mágicos ou 

especiais. 

Os milagres acontecem 
quando Deus quer 

porque ele tem todo o 
poder. 


