Abraão e Isaque: O sacrifício do menino
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:

Louvar é Bom Demais - Aline Barros & Cia.

1.

https://www.youtube.com/watch?v=npa07sQVJcg

Deus é tão bom – 3 Palavrinhas

2.

https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

3.

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

Os Sete Princípios – Educação por Princípios

4.

https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

Canção dos Princípios – Educação por

5.
Princípios

https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

Texto Bíblico: Gênesis 22.1-18
Princípio Bíblico:
Semear e Colher – Abraão tinha qualidades que o fizeram ser
chamado de amigo de Deus. Ele confiou e creu em Deus.
Obedeceu, esperou e recebeu as promessas para a sua vida. Sua
atitude abençoou muitas pessoas e famílias.
A fé de Abraão possibilitou conhecermos a Jesus. Assim como
Abraão, podemos crer em Deus e em suas promessas.

Versículo-chave:
“Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá". Por isso
até hoje se diz: "No monte do Senhor se proverá".” Gênesis 22.14.

1°) Mensagem (25 min):
Como vimos semana passada, Abraão, Sara e Ló chegaram a terra
que Deus prometeu, depois de muitas semanas de viagem. Eles se
lembravam da promessa que Deus fez a eles, que teriam uma
grande família. Abraão confiava que Deus iria cumprir o que
prometeu, mas ele e sua esposa já estavam ainda mais velhos e
não tiveram filhos juntos.
Depois de muito tempo, Abraão já tinha cem anos e Sara noventa,
Deus cumpriu a sua promessa e Sara teve um filho chamado
Isaque.
Quando Isaque já estava maior, Deus quis fazer uma prova muito
difícil com Abraão. Deus chamou Abraão e disse: “Abraão, pegue
o seu único filho, Isaque, aquele que ama muito, e vá até a terra
de Moriá e ofereça ali um sacrifício sobre as montanhas”.
Que dura tarefa Deus deu a Abraão, entregar o próprio filho,
aquele filho que demorou tantos anos para chegar. A Bíblia não
conta o sentimento de Abraão, mas certamente ele ficou muito

abalado. Mesmo abalado e com medo, Abraão foi obediente a
Deus. Então, na manhã seguinte, ele pegou o jumento, dois de
seus servos, seu filho, cortou a lenha e partiu para Moriá.
Depois de três dias de viagem, eles chegaram a Moriá que ficava
em Jerusalém. Abraão então dispensou os seus servos e colocou a
madeira nas costas de Isaque para subirem o monte e adorarem a
Deus. Durante o trajeto Isaque perguntou para o pai onde estava
o cordeiro que eles iriam entregar como sacrifício para Deus. E
Abraão respondeu que Deus ia prover. Isaque confiou em seu pai
e continuou caminhando.
Quando chegaram ao lugar onde Deus havia dito, Abraão
construiu um altar para o sacrifício. Colocou a lenha no lugar,
amarrou seu filho Isaque, deitou-o sobre o altar e estendeu a mão
com o facão para sacrificar seu filho ao Senhor. Então, de repente
desceu um anjo dos céus dizendo: “Abraão, Abraão! Não estenda
a mão sobre esse moço e não lhe faça nada; agora eu sei que você
teme a Deus e não negou em entregar o seu próprio filho. Atrás
de Isaque tem um carneiro.” Abraão pegou o carneiro e ofereceu
um sacrifício a Deus.
Depois disso, o monte Moriá ficou conhecido como o monte onde
o Senhor proverá.
O anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez dizendo que
ele não havia negado entregar o próprio filho. Deus disse que ele
seria muito abençoado e a descendência de Abraão seria ainda
maior, assim com as estrelas dos céus e como a areia que está na
praia. Deus abençoou toda a descendência de Abraão.
A família de Abraão e Isaque foi muito numerosa e muitas nações
se formaram a partir das famílias de seus filhos e um dos
descendentes de Abraão, foi Jesus Cristo.
Adaptado: [Sementes do Amor – Monte Moriá: O sacrifício do menino.]

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 deseja ser amigo de Deus, como Abraão foi?
2) Você já passou por alguma situação em que precisava confiar
em Deus?
4) Quando fazemos algo ruim, nós recebemos a consequência da
nossa má escolha. Mas quando fazemos algo bom, somos
recompensados por isso. Você já recebeu uma boa recompensa
após ter feito algo bom (um elogio, um beijo, um agradecimento)?
5) Quais boas atitudes você pode semear para colher bons frutos
no futuro?
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 e Isaque: O sacrifício do menino
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Abraão e Isaque: O sacrifício do menino
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Encontre as sete
diferenças entre os dois quadros, onde Abraão está
prestes a sacrificar seu único filho, Isaque.

Abraão e Isaque: O sacrifício do menino
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Ligue os pontos de 1 ao 70 e descubra qual foi a prova que
Deus fez com Abraão.

