
 

 

 

    

 

 

 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 08/11/2020 

 

A VIDA DE SALOMÃO 
 

Versículos para Decorar: 

1 - Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; 
e lhe será concedida. (Tiago 1:5)  

2 - O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a dis-

ciplina. (Provérbios 1:7)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA  
1. Para aprender mais sobre Salomão leia o texto abaixo e depois procure no caça-palavras as palavras 
que estão em negrito. 
 
 
  
 
 
  
 
 
2. A passagem do reinado de Davi para Salomão não foi fácil. Enumere a coluna da direita de acordo com 
a coluna da esquerda para saber como Salomão tornou-se o rei de Israel. 
 

( 1 ) Amnon (    ) Soube que um dos filhos de Davi estava tentando tomar o reino e conversou 
com Bate-Seba para impedir que isso acontecesse. (1 Rs 1.11-12) 

( 2 ) Absalão  (    ) Filho de Davi que nunca havia sido contrariado pelo pai. Por causa disso, no 
futuro ele tentou tomar o reino para si. (1 Rs 1.5-6) 

( 3 ) Adonias (    ) Filho de Davi que Absalão mandou matá-lo. 
(2 Sm 13.28) 

( 4 ) Profeta Natã (    ) Revoltou contra o pai e proclamou-se rei. (2 Sm 15.1-6) 

 
3.  Você lembra o processo para ser rei? Marque com X a alternativa correta. 

(   ) Adonias era filho do rei, tinha o apoio do sacerdote Abiatar e por causa disso ele 
podia se declarar rei. 
(   ) Absalão era o mais valente e por isso deveria ser o rei. 
(   ) Salomão foi escolhido por Deus, ungido pelo sacerdote Zadoque com o azeite do 
chifre que estava no tabernáculo e coroado, por isso poderia ser rei. 
 
Refletindo: 
4.  Quando Adonias soube que Salomão era o novo rei, ficou desesperado e com medo de morrer. Rees-
creva a frase de trás para frente na ordem correta e descubra o que aconteceu. 
 

OÃMRI   UES   O    UOODREP   E   UOGNIV   ES   OÃN   OÃMOLAS.   OÃDREP   UIDEP   SAINODA. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Salomão foi o décimo filho de Davi e o segundo de 

Bate-Seba. Ele subiu ao trono com 20 anos de idade. 

Foi o terceiro rei de Israel e tornou o reino do seu pai 

10 vezes maior do que quando ele recebeu. O apelido 

de Salomão era Jedidias. 

P R I M E I R O N

A S E G U N D O O

D E C I M O R Z N

A G R D B N E W O

R J E D I D I A S

I E I D I I N L O

A D T R O N O E U

LEIA EM VOZ ALTA: Perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu. Perdão é deixar Deus se vingar de 
quem ofendeu você. Quando você perdoa, você mostra que confia em Deus para cuidar de seu caso. 

 



 

 

 

    

 

DECIDINDO: 
(    ) Decido perdoar e pedir perdão quando eu sofrer uma ofensa ou for ofendido. Vou orar e en-
tregar a situação nas mãos de Deus, pois sei que ele cuida de mim. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te dar um coração que sabe perdoar: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. O quê Davi fez antes de morrer? (1 Reis 2:1) 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Davi aconselhou Salomão a fazer 03 coisas. Responda as perguntas e depois complete a cruzadinha 
com as respostas. Leia 1 Reis 2:2-4 para ajudar. 
 

a) Salomão deveria ser ____________ e h_____________. 

b) Davi aconselhou Salomão a _____________________ todas as leis e mandamentos. 

c) Se Salomão seguisse todos esses conselhos, ele seria bem ____________________. 

d) A obediência de Salomão faria com que Deus cumprisse a ________________________ que ha-

via feito a Davi. 

e) Deus prometeu a Davi que seus __________________________ governariam Israel. 

f) Salomão deveria obedecer de todo _______________ e com toda a sua ___________________. 

  

      d)          

                 

                 

                 

  a)             a)       

                  

    e)                         

                  

      f)               

                 
f)                       

 c)                       

 b)                       
 
 
3. A Bíblia conta que o reino de Salomão era forte ( 1 Reis 2:12). Deus abençoou esse povo. Complete o 
versículo abaixo que mostra como as pessoas viviam no reino de Salomão. 
 

“O povo de __________ e de __________ era tão _____________ como os grãos de areia da 

praia do mar; eles ___________,____________ e eram ______________.” 1 Reis 4:20 

 
4. Além de ter paz dentro do seu povo, Salomão conseguiu paz também com quem? Leia 1 Reis 4:24 
para responder. 



 

 

 

    

 

___________________________________________________________________________________ 
 

REFLETINDO: 
- Salomão era filho de um rei, mas mesmo assim se dedicou em aprender. Nós também precisa-
mos ser dedicados e aproveitar todas as oportunidades para aprender. 

DECIDINDO: 
(    )Decido ser uma criança que sabe aproveitar as oportunidades que Deus me dá (colégio, cur-
sos, etc). 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a sua decisão de hoje e depois escreva uma oração agradecendo a Deus as oportunida-
des que Ele te dá: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. A Bíblia conta que Salomão fazia duas coisas que Deus gostava. Leia as referências abaixo e 
ligue corretamente as colunas.  

      Salomão reconhecia a soberania de Deus.     1 Reis 8:55 
      Salomão orava em favor do seu povo.     1 Reis 8:60 
 
2. Durante o seu reinado, Salomão construiu e reconstruiu diversas cidades. Escreva o nome 
das 3 cidades que a Bíblia cita que ele reconstruiu. Leia 1 Reis 9:15 para responder. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Essas cidades que o rei Salomão construía tinham várias finalidades. Leia 1 Reis 9:19 e cir-
cule figuras que mostram algumas dessas finalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

__________________ __________________ __________________ 

ARMAZENAR 

MANTIMENTOS 

PARA LAZER DAS       

PESSOAS 

GUARDAR OS CAVALOS 

DE GUERRA 



 

 

 

    

 

 
4. Imagine só! Salomão possuía cidades especificas para cada coisa. Ele possuía uma qualidade 
muito importante e que nós devemos ter também. Leia 1 Reis 10:4-5 e circule qual era essa qua-
lidade que a Bíblia conta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Refletindo 
Mesmo com tanta coisa para fazer, Salomão ainda assim era organizado. Isso nos ensina que nós tam-
bém devemos ser. 
 

DECIDINDO: 
(    ) Decido ser mais organizado(a) com as minhas coisas: tarefas da escola, Momento com 
Deus, meu quarto e meus brinquedos. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te ajudar a ser uma criança sábia e organizada 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. Além de muitas cidades, Salomão construiu seu palácio, onde morava e julgava as causas do 
povo. A Bíblia conta que esse palácio era muito grande e que cada cômodo servia para alguma 
coisa. Leia 1 Reis 7:1 para ajudar a decifrar quantos anos Salomão demorou para construir seu 
palácio. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A  M D I N F O V C W U T G B Q P S H R E Z 

 
___ ___ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___ 

             12   19   20    21   20               1      5     7    17 
 
 
2. Além de seu palácio, Salomão decidiu construir um Templo de adoração a Deus. Para apren-
der mais sobre esse templo complete as frases abaixo. 

a)Motivo:  Salomão falou que só poderia construir o templo de Deus quando houvesse ________ 
em todas as fronteiras. (1Reis 5:4)  

b) Tempo:  O templo demorou ____________ anos para ser construído. (1 Reis 6:38) 



 

 

 

    

 

Salomão começou a construir o Templo ______ anos após a saída do povo do Egito.  
(1 Reis 6:1) 

c) Execução: Davi planejou a obra do Templo, mas foi _____________ quem de fato o construiu. 
(1 Reis 8:17-20) 

d) Compromisso: O templo foi construído e terminado exatamente como havia sido _________                    
__________. (1 Reis 6:38) 

e) Beleza: Todo o templo por dentro e o altar do Lugar Santíssimo era revestido de ________. (1 
Reis 6:22) 

f) Promessa: Deus prometeu viver no Templo e nunca _____________ o povo. (1 Reis 6:13) 

 

3. Salomão orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Deus prometeu proteger e cuidar do 
Templo (1 Reis 9:3). Mas para isso Deus alertou Salomão para algumas coisas. Complete os 
versículos abaixo com as palavras que estão dentro do quadro e aprenda mais sobre o que Deus 
falou a Salomão. 

AFASTA-
REM 

PRO-
MESSA 

TRONO INTEGRI-
DADE 

SERVIR CORAÇÃO DESCENDENTE CONSAGREI 

ORAÇÃO DEUSES OLHOS SÚPLICA 

 OBEDECENDO  

  
a) Deus ouviu a oração de Salomão: 

“O Senhor lhe disse: Ouvi a _____________ e a __________________ que você fez diante de 

mim; consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. 

Os meus ___________ e o meu _________________ estarão sempre nele. (1 Reis 9:3) 

 

b) A promessa que Deus fez: 

“ firmarei para sempre sobre Israel o seu ___________, conforme prometi a Davi, seu pai, 

quando lhe disse: Nunca faltará ____________________ para governar Israel.” (1 Reis 9:5) 

 

c) Condição para a promessa acontecer: 

“E, se você andar segundo a minha vontade, com ____________________ de coração e com 

retidão, como fez o seu pai, Davi; se fizer tudo o que ordeno a você, ____________________ 

aos meus decretos e às minhas ordenanças” (1 Reis 9:4) 

 

d) Consequência caso Salomão desobedecesse a Deus: 

“Mas, se você ou seus filhos se __________________ de mim e não obedecerem aos manda-

mentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei 



 

 

 

    

 

Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que 

______________ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os po-

vos”. (1 Reis 9:6-7) 

Refletindo 
- Deus fez uma promessa muito boa a Salomão, tudo o que ele precisava fazer era obedecer e não ado-
rar outros deuses. Nós também precisamos decidir adorar somente a Deus e obedecê-Lo de todo o cora-
ção. 
 

DECIDINDO: 
(    ) Decido obedecer sempre a Deus em primeiro lugar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo a Deus para ser uma criança obediente:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. Mesmo Salomão entendendo a condição para a promessa de Deus se cumprir, ele fez algo 
que desagradou a Deus. Leia 1 Reis 11:1, desembaralhe a palavra e complete o versículo. 

 

Salomão amou muitas mulheres _________________ (ERTANSEISAGR). Além da __________ 

(HIFAL) do rei do Egito, ele casou com mulheres heteias e com mulheres dos países de Moabe, 

Amom, Edom e Sidom. 

 

2. Salomão teve várias mulheres. Faça as contas e descubra quantas foram. 

50 x 6 + 100 + 300 = _________ princesas 

3 x 150 – 150 = ______________ concubinas 
 
3. O coração de Salomão se voltou para outros deuses e isso deixou Deus irado e isso teve uma 
consequência para Salomão. Leia as referências e responda V(VERDADEIRO) ou F(FALSO) 
para as afirmações abaixo. Leia 1 Reis 11:11-13,38 para ajudar a responder. 
 

(     ) Salomão teve várias mulheres, mas não quebrou nenhuma aliança com Deus.  

(     ) Deus ia tirar o reino de Salomão e entregar nas mãos de um de seus oficiais.  

(     ) Deus ia tirar o reino das mãos de Salomão enquanto ele estivesse vivo. 

(     ) O nome do oficial era Jeroboão.. 

 
Refletindo 
Assim como Salomão sofreu as consequências do seu pecado, nós também sofremos as consequências 
dos nossos pecados. 
 

DECIDINDO: 
(    ) Decido ser fiel a Deus por toda a minha vida. 



 

 

 

    

 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo a Deus para ser uma criança fiel e que o ama acima de to-
das as coisas:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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 AS FIGURINHAS E COLE NO SEU ÁLBUM DE FIGU-
RINHAS 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! 
 
 
 

JESUS CELEBRA A PÁSCOA  ENTRADA EM JERUSALÉM  

http://www.nibparana.org/

