
 

 

 
 

           Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

 

NOME:______________________________________________________________DATA: 01/11/2020 

 

O PECADO DE DAVI COM BATE-SEBA E 

O FIM DA SUA VIDA 
 

Versículos para Decorar: 

1- Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas 
transgressões. (Salmos 51:1)  

2- Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. (Salmos 51:2)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA - FEIRA 

Entendendo a História 
1. Leia 2 Samuel 11:2-3 e circule a palavra correta: 
 
Uma tarde Davi levantou-se da (cadeira / cama) e foi passear 

pelo terraço do (palácio / prédio). Do terraço viu uma mulher 

muito (magra / bonita) tomando (sol / banho), e mandou 

alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: "É (Bate-

Seba / Bate-Sebi) filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita". 

 
3. Davi então mandou chamar Bate-Seba, esposa de Urias e 
adulterou com ela. Davi cometeu dois pecados! Ele cobiçou e cometeu adultério com Bate-Seba. 
Relacione as colunas corretamente: 
 

A) Adultério (     ) É querer alguma coisa que os outros têm. 

B) Cobiça 
(     ) É fazer sexo com alguém que não seja o marido ou a 
esposa. 

 

Refletindo: 
- Davi quebrou dois mandamentos que Deus havia dado: não cobiçaras e não adulteraras.  
- Quando Davi procurou saber quem era aquela mulher, ele soube que ela era casada. Davi tinha 
opção de fazer o certo, mas mesmo assim escolheu fazer o errado. Decida fazer o certo! 
 
Decidindo: (   ) Decido fazer o certo quando eu tiver opção de errar. Quero agradar a Deus em 
todas as minhas decisões. 
Compartilhando com Deus: Escreva uma oração agora pedindo para Deus lembrar você da 
sua decisão e fale para Deus que você quer agrada-Lo em todas as situações: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. Sabe o que Davi fez para esconder seu pecado? Ele planejou para que Urias e Bate-Seba 
tivessem uma noite romântica e ela engravidasse, assim pensariam que o filho seria de Urias. 
Leia 2 Samuel 11:6-13 e enumere as cenas na ordem correta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Para encobrir um pecado, Davi pecou novamente. Com isso, aprendemos que não dá para 
anular um pecado cometendo outro pecado. Como Davi não conseguiu que Urias fosse para 
casa, ele planejou mais uma vez como poderia esconder seu pecado. Davi mandou uma carta 
para Joabe. Leia 2 Samuel 11:14-15 e escreva o que Davi pediu: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

O plano de Davi deu certo? (   ) Sim   (   ) Não 

Refletindo: 
- Cada vez mais Davi se enrolou no seu pecado. Primeiro ele pecou com Bate-Seba, depois 
planejou para matar Urias. Com isso, Davi adicionou a sua lista de mandamentos quebrados 
mais um: não matarás. 
- Não adianta encobrir, esconder ou querer melhorar um pecado cometendo outro. Para Deus 
isso nunca funciona. 

Decidindo: (   ) Decido não piorar minha situação encobrindo um pecado com outro pecado. Vou 
logo confessar assim que errar. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão abaixo e depois peça para Deus te dar um coração humilde que se 
arrepende quando erra: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. Depois da morte de Urias, Bate-Seba casou com Davi e ela teve a criança. Ele poderia pensar 
que o pecado estava resolvido, mas Deus vê todas as coisas e aquilo o desagradou muito. Deus 
mandou o profeta Natã falar com Davi. Leia 2 Samuel 12:1-7 e coloque a história na ordem 
correta.  

 
(   ) Urias era um homem leal e decidiu 
não ir para casa e dormiu na entrada do 
palácio. 
(   ) Davi perguntou porque Urias não foi 
para casa. 
 

Segunda tentativa: 
 
(   ) A tarde Urias saiu para dormir. 
 
( 1) Davi pediu para Urias ficar mais um 
dia, e no dia seguinte mandaria Urias de 
volta para batalha. 
 

Primeira tentativa: 
(   ) Ele disse para Urias ir para casa 
descansar. 
(   ) Urias disse que não poderia ir para 
casa, dormir com sua esposa enquanto 
os outros estavam na guerra. 
( 1) Davi mandou chamar do campo de 
batalha, Urias, marido de Bate-Seba. 
 

 (   ) Mesmo bêbado, Urias era um 
homem de honra, ele não foi para casa. 
E dormiu em sua esteira, onde os 
guardas dormiam. 
(   ) Urias ficou, e no dia seguinte Davi o 
convidou para comer e beber. 
(   ) Davi fez Urias ficar bêbado. 
 



 

 

 
 

     

(   ) Então Natã disse a Davi: "Você é esse homem!” 
( 1 ) Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro, pobre. 
(   ) Certo dia, o rico pegou a única cordeirinha do homem pobre e matou para comer com um 
visitante”. 
(   ) Davi ficou com muita raiva e disse a Natã: "Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez 
isso merece a morte! 
(   )  O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre só tinha uma cordeirinha que ele cuidava 
como uma filha. 
 
2. O profeta Natã contou uma história para chamar a atenção do rei Davi. No final da história 
Davi tomou uma atitude. Que atitude foi essa? Desenrole a cobrinha abaixo e escreva a frase no 
espaço ao lado.  

 

 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Se você tiver algo para confessar ou tiver que contar algo de errado que fez, faça agora, e peça 
perdão! Aproveite a chance que Deus está te dando para se consertar: 
Meu pecado é: ____________________________________________________ 

Decidindo: (   ) Decido confessar agora meu pecado ao meu pai ou minha mãe, ou algum 
responsável que more comigo.  
 
Compartilhando com Deus: 
Agora peça perdão a Deus. Escreva uma oração pedindo perdão a Deus pecado que você 
escreveu acima. Se você não tiver lembrado de nada, escreva uma oração pedindo para Deus te 
lembrar sempre de pedir perdão e confessar seus pecados: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. Deus quer um arrependimento que traga decisões para não pecar de novo. Isso é diferente de 
sentir remorso. Ligue as situações abaixo para o local correto: 
 
Estava colando na prova e fiquei triste quando fui pego.●  
 

Quebrei o quadro que fica na sala da minha casa e falei 
imediatamente para minha mãe. ● 
 

Zombei de uma criança e pedi desculpa só porque a professora pegou. ● 
 

Peguei dinheiro da minha mãe, percebi que fiz errado, falei e pedi perdão. ● 
 
 
2. Complete o quadro abaixo com as palavras corretas: 

(1) Arrependimento (2) Remorso 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

REMORSO 

ARREPENDIMENTO 



 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
3. Pode até parecer difícil confessar um pecado, mas é mais difícil confessar muitos pecados. 
Deus já sabe que você errou, e 
quanto mais você demora para 
confessar, o julgamento e o 
castigo de Deus só pioram. Siga 
a tabela abaixo e escreva a frase 
nas linhas abaixo 
 
 
__________________  ___   __________  __________  ___  __________________________.     
                 1A                 2B          1B                   4D           2D                            1D 
 
__________________  __________  ____________  ___  ______  _________  _________________ 
                 1B                        4D                   2C             1C       3A            3C                          3B 
   
____  ____ ____  _______________  ____________  _______  __________  __________________. 
  2B     3D     2D                4A                          4C              2B                4B                         3B 
 
Decidindo: (   ) Decido pedir perdão sinceramente a Deus quando eu errar, não quero falar da 
boca pra fora.  
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão e depois escreva uma oração pedindo para Deus que você não sinta 
remorso quando pecar, e sim arrependimento verdadeiro e sincero: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. No decorrer da semana, vimos os pecados que Davi cometeu. Hoje vamos ver as 
consequências que esses erros causaram. Leia as frases abaixo e coloque (V) para Verdadeiro 
e (F) para Falso: 
 
(   ) Davi engravidou Bate-Seba, mas o profeta Natã disse que a criança iria morrer. (2Sm 12:14) 
(   ) Absalão conspirou contra seu pai Davi e o rei fugiu com toda sua família. (2Sm 15:10,16 e 
30) 
(   ) Amnon filho de Davi, violentou sua irmã Tamar e Absalão mandou mata-lo. (2Sm 13:14, 28) 
(   ) Absalão morreu pendurado numa árvore. (2Sm 18:9 e 14) 

(      ) Tristeza porque meu pecado ofendeu a 

santidade de Deus; 
(      ) Tristeza porque fui pego. 

(      ) É temporário. (      ) Traz mudança permanente de atitude. 

(      )  É demorado. (      ) É rápido e imediato. 

(      ) Faz-me virar as costas para o pecado e 

caminhar para a luz. 

(      ) Faz eu planejar para não ser pego na 

próxima vez. 

(      ) Me impede de fazer de novo. (      ) Lembra-me que nunca mais quero fazer. 

(      )Assume a responsabilidade pelo pecado (      ) Inventa desculpas e joga a culpa no outro. 

 A B C D 

1 CONFESSAR PEDIR A FORTALECE 

2 HOJE E AJUDA ME 

3 NÃO NOVAMENTE FAZER EU 

4 SENTIREI RETO LIMPO PERDÃO 



 

 

 
 

    (   ) Davi desagradou ao Senhor quando teve a ideia de contar as pessoas do seu povo. (2Sm 
24.10) 
(   ) Davi foi punido por Deus e 70 mil homens morreram. (2Sm 24:15) 
(   ) Davi escolheu um lugar pra construir o templo mas Deus disse - você não! (1 Cr 28:2-3) 
 
Refletindo: 
3. Não adianta tentar esconder seu pecado. Você não desfaz um pecado cometendo outro. Deus 
sabe de todas as coisas. Tem algo que precise confessar? Siga os passos. Marque conforme 
fizer: 
(    ) Fale primeiro com Deus sobre o que aconteceu. 
(    ) Depois, tome coragem, procure seu pai, sua mãe, seu professor Nova Kids, ou alguém que 
possa ajudar você a limpar e corrigir a situação. 
(    ) Depois, faça o possível para acertar com a(s) pessoa(s) envolvida(s). 

Você se sentirá melhor e estará agradando a Deus com sua atitude. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo a Deus porque ele te ama e te perdoa quando você erra, e se 
houver ainda algum pecado não confessado, confesse 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. 
 
 

 
 

RECORTE ABAIXO A SUA FIGURINHA 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! 

 

RESSURREIÇÃO DE 
LÁZARO / JESUS CURA UM 

CEGO 

http://www.nibparana.org/

