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ESTAÇÃO
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ACONTECE NO
MINISTERIO INFANTIL
9h I Berçário e Maternal
Tempo de Celebração de 3 a 8 anos
*Tempo de Celebração: Jogos, brin
cadeiras bíblicas, parque e Brinkds.
9h45 às 10h30 1 Coro infantil
de 5 a 8 anos.
13h30 às 12h15 1 Escola Bíblica Divi
didis por faixa etária de O a 8 anos.
*Berçário, Maternal e Sala Efraim 3
anos tem musicalização com Meire
Martins e equipe.
(15 min. cada sala).
18h30 1 EBD para crianças
de 3 a 8 anos
Berçário e Maternal
Quinta-feira às 20h I EBD
Crianças 3 a 8 anos.

IGREJA BATISTA DO BACACMERI
RUA AMAZONAS OE SOUZA AZEVEDO, 134
BACACHERI I CURITIBA I PR
INFANTIL@IBB.ORG.BR
188.0RG.BR

Deus Escolhe Abrão
Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, conheça os visitantes, incentive
a trazerem seus amiguinhos. Ore abençoando cada um dos
presentes, suas famílias e pelos que faltaram.
Tempo de Louvor (10 min)
Este é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele tem cuidado de nós.
Pai Abraão
Pai Abraão, tem muitos filhos. Muitos filhos ele tem.
Eu sou um deles, você também. Louvemos ao senhor
1.Braço direito. Pai Abraão...
2. Braço direito, braço esquerdo. Pai Abraão...
3. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. Pai Abraão..
4. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda.
Pai Abraão...
5. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda,
balança a cabeça. Pai Abraão...
6. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda,
balança a cabeça, dá uma rodada. Pai Abraão...
7. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda,
balança a cabeça, dá uma rodada e dá um pulinho. Pai Abraão...
8. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda,
balança a cabeça, dá uma rodada e dá um pulinho, agora aplaude.

Por favor, observe o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Sugestão ao líder: Professor cifra do Pai Abraão:

https://www.cifras.com.br/cifra/corinhosevangelicos/pai-abraao-tem-muitos-filhos
3 a 5 anos: Filme: Abraão chamado por Deus em animação.
https://www.youtube.com/watch?v=eiYVdLkQ7zs
Texto Bíblico: Gênesis 3
Versículo para memorizar: Estou contigo, e te guardarei por onde
quer que fores. Gênesis 28.15
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças, que quando Deus nos
manda fazer algo tem que obedecer e confiar, porque Ele sempre
tem o melhor para nós!
1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: A viagem de Abrão.
Separe as crianças em duplas. Uma delas será a guia e a outra terá
os olhos vendados.
A criança de olhos vendados será colocada no início de caminho
montado com obstáculos. Outra criança deverá guiar a criança de
olhos vendados até o final do circuito com as suas indicações, sem
tocar nela. Faça cada criança, passar pela experiência de caminhar
sem saber aonde vai.
Converse com as crianças, de como é difícil seguir alguém com os
olhos vendados, falar sobre as dificuldades, medo, insegurança,
ao estarem com os olhos vendados, mas elas confiaram, em todo
momento, em seguir a voz do coleguinha.

Alguma vez fez alguma viagem muito longa sem saber qual era o
destino?
Material: Uma venda para os olhos e vários
objetos, para colocar como obstáculos no caminho.
2°) Mensagem (25 min):
A Bíblia nos conta que há muito tempo atrás existia um homem
chamado Abrão. Ele morava com sua família numa cidade
chamada Ur dos Caldeus. Abrão morava com sua esposa Sarai, seu
pai Terá e seus dois irmãos: Harã e Naor, Sarai, a esposa de Abrão,
não podia ter filhos, porque ela era estéril.
Ur dos Caldeus ficava na Babilônia, e era lugar onde as pessoas
acreditavam em vários deuses e os adoravam. Deus não aprovava
o tipo de vida que o povo de Ur dos Caldeus vivia e, então
ordenou que Abrão saísse do meio daquele povo e fosse à uma
terra que já estava preparada, a Terra Prometida: Canaã.
Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão:
- Sai da sua Terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai
e vá para uma terra que Eu lhe mostrarei. Os seus descendentes
vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será
famoso, e você será uma benção para os outros. Abençoarei os
que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por
meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo.
Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia
ordenado. Ele não ficou preocupado, nem perguntou para Deus,
como dele surgiria uma grande nação, já que não tinha filhos, pois
sua esposa não podia engravidar. Ele simplesmente obedeceu.
Abrão também nem mesmo sabia para onde ia. Sabem, crianças é
esta atitude de fé e obediência.

Quando chegaram a Canaã. O Senhor apareceu a Abrão e disse:
- Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Quando Abraão
estava com cem anos e sua mulher com noventa. Sara ficou
grávida! Vejam só. Sara ficou grávida aos noventa anos! Abraão
foi fiel a Deus.
Deus é fiel em suas promessas e jamais deixa de cumpri-las!
Deus não falha com suas promessas. Ele Não é como algumas
pessoas que, às vezes, prometem, mas se esquecem e não
cumprem. A Bíblia diz que Deus é diferente das pessoas, que Ele
nunca mente, (Nm 23.19).
Para conhecermos as promessas de Deus, Precisamos ouvir com
atenção as histórias da Bíblia e o que dizem nossos pais e
professores da escola pública.
3°) Aplicação:
Você já recebeu do seu pai, ou de alguém da sua família, uma
promessa? Por ex: Se você passasse de ano, ou se fizesse toda a
tarefa de casa ou da escola, você receberia uma recompensa?
Como ganhar uma bicicleta, um sapato novo, uma cama nova ou
um passeio. E aí, a promessa feita já se cumpriu ou você ainda
está esperando?
Momento de orar (10min):
Crianças, vamos fechar nossos olhos para orar. E escolha 2(duas)
crianças para também orar.
Ore com as crianças, para Deus possa nos ajudar a sermos
obedientes e fazermos sua vontade.
4°) Atividades: Fazer a atividade do dia.

Deus Escolhe Abrão
Faixa etária 3 a 4 anos

Nome da criança: _________________________________

Deus Escolhe Abrão
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: _________________________________

Deus Escolhe Abrão
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: _________________________________

