
 

 

 

Momento com Deus – Crianças de 10 e 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 02/05/2021 

 

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)  
3 – O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. (Salmos 34:7) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Ao norte de Israel estava a Síria, lá viviam os arameus, seu rei era Ben-Hadade. O 
comandante do exército desse povo era um guerreiro muito respeitado e honrado, seu nome era 
Naamã. Leia 2 Reis 5:1-7 e numere os acontecimentos na sequência da história. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

2. Imagine aquela menina sendo arrancada da casa dos pais e sendo levada como escrava para 
outro país. Ela poderia ter reclamado e se tornado amarga, mas ela entendeu o propósito de 
Deus. Pinte somente a forma indicada de cada figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leia as frases e marque apenas as que falam a verdade. 
(   ) Aquela menina entendeu que Deus tinha levado ela àquele lugar por propósito dele. 
(   ) Ela estava no lugar certo, na hora certa e não perdeu a oportunidade. 
(   ) Você também pode aproveitar apenas as boas oportunidades. 
(   ) Somente nesses lugares você pode cumprir o propósito de Deus: em casa, na igreja. 
(   ) Você pode falar do amor de Deus em qualquer lugar.  

Ela foi servir a mulher de Naamã. 
 

Naamã ficou leproso. 
 

Ela disse que se ele procurasse o 
profeta seria curado 
 

Naamã partiu levando muitos 
presentes e uma carta. 

 

A menina viu que Naamã 
estava doente. 
 

Mas o rei de Israel rasgou as 
vestes se perguntando se por 
acaso ele era Deus. 
 

Uma menina israelita foi 
levada cativa. 

 

O propósito de 
Deus é...   

Que eu 
seja feliz. 

Que Deus seja 
glorificado. 

Deus usa minhas 
dificuldades....  

Para se 
alegrar 

Para sua 
Glória 

Na eternidade 
seremos felizes...  

Eu posso fazer a 
diferença....  

Por um 
tempo

o 

 Por um 
tempo 

Para sempre 

Quando for 
conveniente 

Independente 
da situação ou 
da minha idade 
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Refletindo: 
- 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 
Entendendo a História 
1. Complete os trechos dos quadros fazendo o que pede cada questão: 
 

a) Quando Eliseu soube que o rei de Israel 
tinha rasgado suas vestes, ele disse algo. 
Leia 2 Reis 5:8 e pinte o que ele disse: 
 

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

Israel 

Envia o homem a 
Elias, e ele saberá 
que há profeta em 

Israel 
 

b) Naamã foi até a casa de Eliseu para que 
fosse curado. Leia 2 Reis 5:9 e circule o que 
ele levou de presente: 
 
 
 
 
 
 

c) Qual foi a instrução que Eliseu deu para 
Naamã? Leia 2 Reis 5:10, pinte o que Naamã 
deveria fazer e circule quantas vezes. 
 
 
 
 
 
 
 

d) Naamã ficou indignado e saiu reclamando 
de Eliseu. Leia 2 Reis 5:10 e defina como era 
Naamã marcando um X na resposta correta. 
(    ) Naamã estava acostumado a ser tratado 
com honra, mas Eliseu o tratou como uma 
pessoa comum. 
(    ) Naamã era um homem comum, humilde e 
servo, mas Eliseu lhe tratou como se fosse um 
rei. 

Carros e 
cavalos 

Ouro, prata e 
roupas finas 

6 7 8 
Tomar banho 
no rio Jordão. 

Tomar banho 
no rio Jorão. 

 



 

 

e) Naamã ficou indignado só de pensar em se 
banhar no rio Jordão. Ele lembrou de outros 
dois rios de Damasco.  
(   ) Abana e Farfar. 
(   ) Abano e Fafá. 
(   ) Abane e Farfe. 

 

3. Naamã sofria de lepra, uma doença na pele. Toda humanidade também nasceu com uma 
doença chamada de “pecado”. Porém, nosso pecado tem cura. Qual a forma pela qual podemos 
receber a cura dos nossos pecados? 
(   ) Indo à escola. 
(   ) Fazendo de Jesus Senhor e Salvador. 
(   ) Negando para mim mesmo que sou pecador. 

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  
Entendendo a História 
1. Naamã ficou irado porque a cura parecia simples demais. Ele queria algo admirável. O rio 
Jordão era pequeno e sujo. Complete com as informações que faltam em cada cena.  
Dica: 2 Reis 5:12-16. 
 

           
 
 
 
 
 

Os servos de 
Naamã o 
convenceram e ele 
desceu ao 
_____________. 

Ele mergulhou 
_____ vezes 
conforme a 
ordem do 
Senhor. 

Naamã foi 
purificado! Sua 
pele ficou limpa 
como de uma 
___________. 

Ele reconheceu o 
Senhor como Deus 
verdadeiro e 
ofereceu presentes 
a _________. 

Eliseu não 
aceitou para não 
receber a glória 
por algo que 
________ fez. 



 

 

2. Geazi, servo de Eliseu, foi dominado pela ganância. Coloque V, se a frase for verdadeira e F, 
se for falsa. Dica: 2 Reis 5:21-25. 
 

Geazi correu até Naamã e inventou uma história para receber os presentes.  
Geazi pediu 10 Kg de prata e duas roupas finas.  

Naamã deu o dobro do que ele pediu: 70 Kg de prata com as duas mudas de roupas.   

Geazi guardou os presentes em sua casa.  

Eliseu perguntou onde Geazi estava. Ele falou a verdade dizendo que estava com 
Naamã. 

 

 

3. Geazi pensou que conseguiria enganar Eliseu, mas se deu 
mal. Leia 2 Reis 5:26-27 e complete com o que Eliseu disse para 
Geazi. 
 

 
 
 
 

Lembre-se: Não podemos esconder nada do Senhor. 
Refletindo: 
- Naamã era orgulhoso e por isso não quis obedecer imediatamente a ordem de Eliseu. O 
orgulho nos impede de agradar 100% a Deus. 
- Não há nada que possamos esconder de Deus. 

Lições: 
- Para agradar a Deus não posso ser uma criança orgulhosa. Leia agora Tiago 4:6. 
- Não há nenhum pecado que eu pratique que eu possa esconder de Deus. 

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 pelos meus pecados. Não quero esconder nada de Deus. 

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  
Entendendo a História 

Você acha que eu não estava com _________ em __________ 
quando enganou Naamã? Por isso a _________ de _______ 
atingirá você e seus ____________________ para ___________. 



 

 

1. Um tempo depois, os discípulos do profeta Eliseu estavam precisando de mais espaço para 
suas reuniões. Então, eles foram até o Jordão pegar troncos de árvore e Eliseu foi junto.  
Quando estavam lá um dos machados que estavam usando e que era emprestado caiu na água. 
Leia 2 Reis 6.1-7 e faça um desenho do que aconteceu e como Eliseu solucionou este problema. 

 
 
 
 
2. Enquanto isso, o rei da Síria reunia seus oficiais para planejar como pegar Israel 
de surpresa! Mas o rei de Israel sempre era alertado. O rei da Síria ficou furioso e 
pensou que poderia ter um traidor entre eles. Reescreva a frase abaixo. 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Era Deus quem contava para Eliseu sobre todos os planos dos Sírios para atacar Israel. Leia 
Salmos 139:1-3 e preencha o que falta do versículo: 
 

 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Para Deus não há impossível. 
- Deus sabe de todas as coisas, Ele me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. 
 
Lições: 
- O meu Deus é maior que qualquer problema. Posso confiar e entregar nas mãos dele tudo, 
porque eu sei que Ele cuida de mim. 
- Não preciso esconder nada de Deus. Posso me abrir e falar meus problemas, porque Ele já 
sabe de tudo que acontece comigo. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido orar e falar para Deus tudo que tem acontecido na minha vida: meus problemas, 
saúde, família etc. Quero que Ele seja meu melhor amigo. 

A : / 
E : // 
I : /// 

O : //// 
U : ///// 

//liseu, o prof//t/, é qu//m d//sc////bria os s//us pl/n////s e cont/va ao r//i de 
Isr/el, /té as pal/vr/s d///tas em segr//d//// no se///// quarto, a p////rtas fech/d/s 

 

Senhor, tu me __________ e me ________________Sabes quando me ___________ e quando 

me ________________; de longe percebes os meus ___________________. Sabes muito bem 

quando ________________e quando ________________; todos os meus _______________  são 

bem conhecidos. 

 

Como Eliseu conseguiu fazer o machado flutuar? A resposta é simples, porque Deus está 
acima das leis da física. Deus criou todas as leis da biologia, física, matemática.  
                      TODA A CIÊNCIA SE SUBMETE A ELE! 



 

 

 
Compartilhando com Deus: 
Deus não precisa que você fale as coisas pra ele, Ele já conhece seu coração. Mas Ele gosta de 
escutar e conversar com você. Por isso, escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus 
que você O ama e quer que ele seja seu melhor amigo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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. O servo de Eliseu levantou cedo da manhã e viu que uma tropa com cavalos e carros de 
guerra havia cercado a cidade. Eliseu não tinha medo e orou ao Senhor para que abrisse os 
olhos do seu servo para que visse as colinas cheias de cavalos e carros de fogo.  
Leia 2 Reis 6:17-18 e descubra o que aconteceu com o exército arameu.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Eliseu disse que iria levar os soldados do exército arameu. Quando chegaram no meio de 
Samaria, Eliseu orou para que o Senhor lhes abrisse os olhos. Eles foram poupados e enviados 
para sua terra. E as tropas da Síria pararam de invadir Israel por um tempo. Complete as frases 
de acordo com as palavras que se encaixam em cada afirmação a seguir: 

a) Eliseu foi o ____________ mais parecido com __________ no sentido de ter compaixão das 
necessidades das pessoas.  
b) Eliseu __________ ao Senhor e seu ministério durou mais de _____ anos. 
c) Eliseu morreu e foi ______________________. 
d) Eliseu largou tudo para ___________ a Deus. Começou bem e _______________ bem. 
 
 
 
4. Os milagres na vida de Eliseu não acabaram quando ele morreu. Desenhe nos quadros abaixo 
cada etapa, do milagre envolvendo Eliseu, segundo a história a seguir:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profeta Jesus serviu 50 sepultado seguir terminou 

1 2 

(    ) O exército arameu morreu queimado. 
(    ) O exército arameu adormeceu. 
(    ) O exército arameu desistiu de atacar Israel. 
(    ) O exército arameu ficou cego. 

“Certa vez 
alguns 
israelitas 
estavam 
sepultando 
um homem. 
 

Uma 
tropa de 
moabitas 
invadiu o 
país.  

 

Os homens 
jogaram o 
cadáver na 
sepultura de 
Eliseu e 
fugiram.  

 

Quando 
o corpo 
tocou nos 
ossos de 
Eliseu, o 
homem 
ressusci-
tou.” 
 

 



 

 

 
 
 
Milagre não acontece porque alguém tem poderes mágicos ou especiais. Milagre acontece 

porque Deus tem todo poder. O nosso Deus trata pessoalmente com seus filhos. 
 

Refletindo: 
- 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: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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