Abraão rumo a uma terra desconhecida
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Louvar é Bom Demais - Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=npa07sQVJcg

1. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

2. Ah, Eu Amo a Cristo – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=PX4BxN2Ntag

1. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

2. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

Texto Bíblico: Gênesis 12.1-9
Princípio Bíblico:
Caráter – Abraão tinha qualidades que o fizeram ser chamado de
amigo de Deus. Essa era a sua marca. Mesmo sem saber o que ia
acontecer e para onde estava indo, Abraão confiou em Deus e
isso revelou o caráter de Jesus nele.
Em momentos difíceis, assim como aconteceu com Abraão, o
caráter de Jesus é moldado em nós. Temos a oportunidade de
mostrar para Deus que estamos dispostos a sermos
transformados e ficarmos mais parecidos com Ele, mesmo que
isso seja muito difícil para nós.

Versículo-chave:
“Cumpriu-se assim a Escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e
isso lhe foi creditado como justiça", e ele foi chamado amigo de
Deus.” Tiago 2.23.

1°) Mensagem (25 min):
Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: “Saia da sua terra, do
meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra
que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o

abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma
bênção”.
Abraão tinha setenta e cinco anos quando partiu de um lugar
chamado Ur, como Deus havia ordenado. Ele não sabia quais
terras eram essas, porém ele confiou em Deus e fez o que Ele
ordenou: arrumou as coisas, pegou sua esposa e seu sobrinho Ló,
que vivia com eles, e partiu.
Ele e Sara eram idosos e não tinham filhos. Abraão não sabia onde
estavam indo, sua esposa Sara não o entendeu, e seu sobrinho Ló
também não, mas mesmo assim todos viajaram. Cada um deles
pegou seus pertences e seus animais e foram.
Os três viajantes estavam começando uma jornada em busca de
uma nova terra que Deus iria mostrar para eles. A viagem deles
durou muito tempo. Eles passaram por várias terras diferentes e
conheceram muitos povos. Durante toda a viagem, os três
armavam tendas para dormir e acampar durante a noite e
desarmavam pela manhã. Com certeza, eles viveram muitas
aventuras durante essa longa viagem.
O tempo passava, Abraão e Sara já eram idosos e ainda não
tinham filhos. Até que Sara teve a ideia de dar sua escrava para
Abraão para que com ela ele pudesse ter filhos. E então, nasceu
Ismael, quando Abrão tinha oitenta e seis anos.
Quando eles chegaram a uma terra chamada Canaã, Deus
apareceu para Abraão e disse: “Olhe para o céu e conte as
estrelas”. E Deus continuou falando: “Assim será a sua
descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso; ande segundo
minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança com

você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado
Abrão; seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas
nações. E te farei frutificar grandissimamente; de ti farei nações e
de você procederão reis.”
Sara, sua esposa, também recebeu um novo nome: era chamada
de Sarai e passou a ser Sara, porque riu ao pensar que na velhice
realizaria o sonho de ser mãe! E Deus disse a ela: Existe alguma
coisa impossível para o seu Senhor? Abraão ficou admirado e
contemplando as estrelas do céu. Acreditou na promessa de
Deus. Ele e Sara continuaram a jornada para as terras que Deus
lhes mandou, com o coração cheio de expectativa do
cumprimento da promessa do Senhor. Por sua fé Abraão foi
conhecido e chamado de “Amigo de Deus”! Do mesmo modo, por
crer em Deus podemos ser chamados de seus amigos.
Adaptado: [Sementes do Amor – Ur: Abraão rumo à uma terra desconhecida]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 3 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 anos)
1) Você já saiu da cidade em que mora para conhecer outro lugar?
2) Você tem a marca de filho de Deus como Abraão?
3) Você quer ser amigo de Deus, como Abraão foi?
4) Seu comportamento de obediência aos seus pais mostra o
caráter de Deus no seu coração (por exemplo: ir tomar banho,
arrumar o quatro, ir dormir mais cedo quando eles pedem)?

5) Você vive alguma situação na escola ou na sua casa que precisa
de oração para confiar no Senhor que Ele tem o melhor para a sua
vida?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Abraão rumo a uma terra desconhecida
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ajude Abraão chegar à cidade de Canaã:

Abraão rumo a uma terra desconhecida
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Coloque as palavras abaixo em ordem, e descubra qual
foi a promessa de Deus para Abraão e Sara.

Abraão rumo a uma terra desconhecida
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Ligue os pontos de 1 ao 53 e descubra o que precisamos
ter para agradar a Deus.

