
MOMENTO COM DEUS – NOVA KIDS 1 

SEMANA 28: A INCREDULIDADE E A MURMURAÇÃO NO DESERTO 

 

Versículo para decorar: 

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo15:22 a 17:7 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 
 

Fale para a criança: O povo atravessou o Mar Vermelho. Agora eles iriam passar uma longa 
viagem no deserto. Moisés conduziu o povo até o deserto de Sur.  

Continue: Mas depois de andar no deserto, o povo começou a ficar com sede, e ficaram 3 dias 
caminhando procurando água.  

Diga: De repente viram água! Correram para beber e cuspiram porque era amarga. Sabe o que 
eles fizeram? 

Fale em tom de desaprovação: Começaram a 
reclamar... Mas Moisés clamou ao Senhor e Deus 
lhe mostrou algo.  

Pergunte: Sabe o que Deus mostrou? 

Continue: Deus mostrou um arbusto. Moisés pegou 
esse arbusto e lançou na água. Sabe o que 
aconteceu com a água que estava amarga? Ela 
ficou boa para beber. 

Conclua: Os israelitas foram testados e não 
passaram. Ainda reclamaram pela segunda vez. Mesmo assim Deus dá mais uma promessa. Deus 
prometeu que se o povo atentasse para o Senhor, fizessem o que ele aprova, e dessem ouvidos 
aos seus mandamentos e obedecessem as suas ordens, Deus cuidaria deles. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus odeia a reclamação. 
 

Atividade: Se tiver papel azul em 
casa, cole na figura ao lado, 
mostrando a água boa para beber. 
Depois, pinte bem colorido a figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete:  
Deus, me ajuda a não reclamar como 
o povo de Israel reclamou. 

FAÇAM TUDO SEM QUEIXAS NEM DISCUSSÕES. (FILIPENSES 2:14) 



TERÇA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Agora vamos aprender o significado de duas palavras: incredulidade e 
murmuração.  

Continue: Murmuração é não reconhecer que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. É 
reclamar. É ser ingrato 

Diga: Incredulidade é se recusar a crer apesar do que sabe e do que 
viu 

Fale chateado: Deus odeia a murmuração porque quando 
reclamamos estamos falando para Deus que não estamos satisfeitos 
com o que Deus nos deu. 

Continue: Deus ama quando mostramos gratidão. Mesmo quando 
temos problemas, ou situações difíceis, Deus quer que você tenha um 
coração grato. Deus nos ama e cuida sempre de nós.Os israelitas 
chegaram a um lugar chamado Elim. Aquele lugar mostrava a 
provisão de Deus e seu cuidado pelo seu povo porque lá haviam 12 
fontes de água e 70 palmeiras. 

Conclua: Apesar dos israelitas terem murmurado, Deus foi bom mais 
uma vez com eles. Deus odeia murmuração. Deus quer que façamos 
tudo sem reclamar e sem brigar. Ele se alegra com a gratidão.  

Fixando a lição/A criança repete: Devemos agradecer a ele por tudo. 
 
Atividade: Pinte as imagens que representam gratidão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUARTA-FEIRA 

 

Fale para a criança: O povo de Israel saiu de Elim e chegaram no deserto de Sim. Após 45 dias 
de Deus ter mostrado seu poder em tirar os israelitas do Egito, eles já haviam esquecido tudo o 
que o Senhor havia feito. 

Fale chateado: Mais uma vez eles reclamaram e desejaram voltar para o Egito. O Egito era um 
lugar de idolatria e escravidão, mas não era isso que Deus queria para o seu povo. O povo estava 
falando que preferia ser escravo, do que ser livre.  

Diga com firmeza: A reclamação é um pecado, e como todo pecado, ele nos impede de ver as 
coisas de maneira sábia. O pecado não nos deixa inteligentes. 

Continue: O povo reclamou falando “No Egito comíamos carne e pão a vontade”... Mas eles eram 
escravos... Mesmo assim, Moisés clamou e Deus o escutou.  

Diga com olhos de espanto e alegria: Deus mandou nuvens 
de aves (codornizes) como areia da praia para o povo comer. 

Conclua: Deus estava tendo muita paciência com esse povo 
ingrato. Viram tantos milagres e mesmo assim reclamavam.  
Nunca esqueça: Deus odeia reclamação.  

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por tudo o que tenho e por me dar o 
necessário. 
 
 
 
 



Fixando a lição/A criança repete: Preciso ter 
cuidado com as minhas palavras e não deixar a 
reclamação virar um hábito. 

 

 

 

Atividade: Procure na imagem ao lado as 2 
codornizes que são iguais e pinte-as. 

 

 

 

 

 

 
 

 
QUINTA-FEIRA 

Fale para a criança: Ao amanhecer havia uma camada de orvalho 
ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos 
estavam sobre a superfície do deserto. O mesmo Deus que fez 
chover granizo agora fez chover maná.  

Continue: O maná era o “pão dos céus”, era branco, o seu sabor 
lembrava um bolo de mel. Quando os israelitas viram aquilo 
começaram a perguntar uns aos outros: “Maná, maná, o que é isso?” 
Pois não sabiam do que se tratava.  

Diga: Moisés falou para o povo: “Esse é o pão que o Senhor lhes deu 
para comer”.  

Fale com atenção: Deus fez o teste do maná para mostrar que ele cumpre com sua promessa. 
Deus mandou que cada família só juntasse o suficiente para aquele dia, não poderiam guardar 
para o dia seguinte. Deus também mandou que no 6° dia, fosse juntado o suficiente para dois dias, 
porque no sábado não cairia maná. 

Pergunte: Você sabe por que isso foi um teste? 
Por que Deus mandou apenas ser juntado o 
maná pro dia, e não guardar? 

Afirme com alegria: Porque Deus queria 
ensinar pro povo que eles deveriam confiar todo 
dia em Deus, confiar que Deus cuida de nós 
todos os dias. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus cuida 
de mim todos os dias. Não preciso me 
preocupar, sei que Ele vai me dar o necessário 
para viver. 

Atividade: Cole algodão (opcional) nos pedaços 
de maná nos cestos e no chão e depois pinte 
bem bonito a figura ao lado: 

 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, 
obrigado por cuidar de mim todos os dias. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a ter um coração agradecido. 



SEXTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: O povo então saiu do deserto de Sim, e andaram de um lugar para outro, 
conforme Deus ordenava. Viajaram até chegar na região de Refidim, mas lá também não havia 
água. 

Fale olhando nos olhos da criança: Deus cuidou do povo de forma milagrosa, mesmo com tanta 
reclamação, ele providenciou água e alimentos no deserto.  

Pergunte: Você acha que ia deixar de cuidar do povo?  

Afirme: Não, mesmo depois de tanta reclamação, Deus cuidou 
do povo. 

Fale com entusiasmo: Deus mandou Moisés ir até o monte 
Horebe com seu cajado e bater na pedra, e sabe o que sai de 
lá? Água. Ele deu um nome aquele lugar: Massá e Meribá. 

Conclua:  Deus não abandonou o povo no deserto, Deus nunca 
nos abandona. Mesmo quando estivermos passando por 
problemas, Deus está conosco. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus nunca vai me 
abandonar. 

Atividade: Pinte bem bonito a figura da 
água jorrando da pedra. Caso queira, 
enfeite também com o que tiver em casa: 

 

 

  

 

 
 
 
  
  
  
 
 

 
 
 Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu não quero ter um coração que esquece os teus 

milagres. 


