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estação

KIDS

DE 14 A 20 DE JULHO DE 2019

ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:

9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA BATISTA DO BACACHERI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134
Bacacheri | Curitiba | PR
Mais informações: infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

Jacó e Esaú
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

Texto Bíblico:
Princípio Bíblico:
Caráter – Jacó sabia a importância de ser abençoado por seu pai e
por Deus, ele lutou e insistiu até receber a promessa. Ele teve o
caráter transformado por Deus e então Deus mudou o seu nome
para começar uma nova vida.

Versículo-chave:
“Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta". Mas
Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me
abençoes". O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?"
"Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será
mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com
homens e venceu".” Gênesis 32.26-28

1°) Mensagem (25 min):
Semana passada, aprendemos sobre quando aconteceu o milagre na
vida de Abraão e Sara com o nascimento de Jacó.
Depois que Jacó cresceu e se transformou em um homem adulto,
casou-se com Rebeca e tiveram filhos gêmeos, chamados Jacó e Esaú. A
família morava nas terras de Canaã, onde Deus havia lhes dado para
morar, mas ali também moravam outras pessoas que não conheciam a
Deus e eram chamados de cananeus. Nos dias de hoje, essa região fica
em uma parte da Jordânia, do Líbano e uma parte da Síria.
Esaú foi o primeiro a nascer e por isso seu pai Isaque, queria dar uma
bênção especial. Naquela época havia uma tradição em que o pai
abençoava o primogênito (filho mais velho). Mas Jacó, o outro filho,
também queria receber essa benção. Quando os gêmeos cresceram,
Esaú tornou-se um caçador e Jacó era um homem muito simples que
morava em tendas. O nome Jacó, significa enganador.

Certo dia, Esaú chegou em casa após caçar e encontrou Jacó preparando
a comida, e pediu para comer. Jacó respondeu que só daria a comida se
Esaú o deixasse receber a benção de seu pai em seu lugar. Esaú não se
importou e concordou. Então Jacó para enganar seu pai, se vestiu como
seu irmão, com a ajuda da mãe.
Esaú ficou com muita raiva do irmão e queria matá-lo. Isaque e Rebeca,
seus pais sabiam que Esaú poderia fazer isso com seu irmão, por isso
enviaram Jacó para as terras de Harã, onde o irmão Labão morava, para
que ele escolhesse uma esposa do seu povo.
Foi aí onde a jornada de Jacó começou e Deus tinha um plano para a sua
vida, ensinaria Jacó a ser um homem honesto e não enganar mais
ninguém. No caminho de Harã, Jacó teve um sonho onde havia uma
escada que ligava o céu e a terra. Nessa escada subiam e desciam anjos
e no meio da escada estava Deus vindo ao encontro de Jacó. Deus dizia
para Jacó não sentir medo porque Ele guardaria e lhe daria aquela terra
por herança. Deus disse: “Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de
Isaque; essa terra em que está deitado darei a sua descendência; E a sua
descendência será como o pó da terra, e irá se estender até o ocidente,
ao oriente, ao norte e ao sul, em ti e na tua descendência serão
benditas todas as famílias da terra; porque não te deixarei, até que haja
cumprido o que te tendo falado.” (Gênesis 28.13-15)
Jacó temeu ao Senhor e naquele lugar onde estava, levantou e fez um
altar com pedras a Deus e chamou de Betel. Jacó fez um voto ao Senhor,
dizendo: “Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que
estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em
segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus.”
(Gênesis 28.20-21)
Jacó chegou a Harã e encontrou Labão e se apaixonou por Raquel, sua
filha. E ofereceu seu trabalho para com ela poder casar-se. Ele trabalhou
por sete anos. No dia do casamento, Labão, pai de Raquel, o enganou e
entregou a outra filha, chamada Lia. Quando Jacó descobriu ficou
furioso, mas concordou em casa e negociou mais sete anos de trabalho
para se casar com Raquel. Naquela época os homens podiam ter mais
de uma esposa. Labão enganou Jacó por várias vezes fazendo-o ficar em

suas terras, porém Jacó prosperou e tinha muitos animais, servos e
servas e também tivera muitos filhos.

 daptado: [Sementes do Amor – Canaã: Jacó na casa de Labão.]
A
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.)
Todas as questões (3 a 9 anos)
1) As nossas atitudes refletem o caráter de Deus em nós. Quais
são as atitudes que você acredita que podemos ter, e quais
atitudes não devemos ter?
2) Quais atitudes você gostaria de fazer para abençoar outras
pessoas? (doar alimentos para pessoas com dificuldade
financeira, doar brinquedos para crianças que não têm, orar por
alguém, etc)
3) Abençoar outra pessoa é uma atitude que deve estar em
nossos corações e nas nossas palavras. Quais palavras podemos
falar que expressam benção às outras pessoas?
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

Jacó e Esaú
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Jacó e Esaú
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Mas Esaú nao se importava muito com seus direitos.
Descubra o que Esaú pediu em troca do seu direito de
primogenitura.

Jacó e Esaú
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Quando Jacó ficou moço, fez o que pai pensar que ele era
Esaú e Isaque abençoou como o filho mais velho.
Encontrei as sete diferenças.

