Tema: Aliança com Israel
Texto Bíblico: Gênesis 12.1-9.
Versículo para memorizar: “Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o que era velho, e já
chegou o que é novo.” 2 Coríntios 5.17
Princípio Bíblico: União – Nosso alvo é incentivar a criança a viver em aliança com Jesus.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos! É muito bom estar aqui com vocês hoje, continuaremos viajando pelo antigo
testamento e temos muitas coisas legais para aprender hoje.
Que tal começarmos com uma brincadeira de adivinhação? Mas essa brincadeira será diferente, cada um
tentará adivinhar de quem é a árvore genealógica que vamos desenhar. Preparados?
Pegue sua folha e não desenhe você, nem coloque seu nome, você vai desenhar os seus pais e avós, embaixo
do desenho de cada um coloque o nome deles. (Depois que todos terminarem os desenhos, recolha e faça as
trocas, entregue para que cada um tente adivinhar de quem é aquela família.)
Vamos compartilhar curiosidades sobre as nossas famílias, tais como: onde moravam, profissão dos avós, etc.
Mensagem:
Quem conhece a história de Abraão? Ele teve dois filhos: Ismael, filho de Hagar, e Isaque, filho de Sara. Isaque
casou-se com Rebeca e foi pai dos gêmeos Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, casou-se com as irmãs Lia e Raquel, e
teve mais quatro filhos de suas servas Zilpa e Bila.
Naquela época, mais ou menos 2000 antes de Cristo nascer era comum, os homens se casarem com várias
mulheres, mesmo não sendo o plano de Deus para a família.
Vamos ouvir a história de quando Deus falou com Abraão pela primeira vez.

Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para
a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e
você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio
de você todos os povos da terra serão abençoados". Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com
ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos
os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a terra de Canaã e lá
chegaram.
Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus
habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: "À sua descendência darei esta terra". Abrão
construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a
leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado
ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Gênesis
12:1-9
Abraão confiou em Deus e com 99 anos Deus apareceu para ele e fez com ele uma aliança, Deus disse à ele: Minha aliança com você será esta: Você será o pai de muitas nações. Abraão creu nessa palavra que Deus
tinha lhe dito e logo depois sua esposa Sara engravidou, mesmo sendo uma mulher idosa, e então nasceu
Isaque. Abraão continuou obedecendo tudo que Deus lhe ordenava.
O tempo passou, Isaque cresceu e casou-se com Rebeca. Eles tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó cresceu e
deu continuidade à aliança de Deus com seu avô Abraão. Os filhos de Jacó deram origem ás doze tribos de
Israel. Após conhecermos essa grande e abençoada família, a quinta parada da nossa viagem chama-se Aliança
com Israel. Assim conhecemos as famílias dos patriarcas Abraão, Isque e Jacó. Eles são os patriarcas que
deram origem à nação israelita. (Mostre a árvore genealógica da família de Abraão para as crianças
conhecerem).
Abraão e Sara tiveram uma grande família. Foi dessa família que Jesus, o Filho de Deus nasceu (família de
Judá).
Nós também podemos fazer parte da família de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5.17 - “Quem está unido com
Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo.” Fazemos parte da família de
Deus, escolhendo viver em união com Cristo.
Como é a sua família? Vocês vivem em união com Cristo? O que podemos fazer para ajudar nossa família a ser
diferente?
Podemos orar e buscar a ajuda de Deus e da igreja para o nosso lar. Vamos orar pela nossa família?
Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar Israel, esse é o país que Deus separou para Abraão e sua família
morar. Porém muita coisa aconteceu desde que Deus deu aquele país para eles, e hoje existe muitos conflitos
entre Israel e outros países.

Momento de orar:
Vamos interceder para que haja paz e união entre as famílias que moram em Israel e que eles venham a
conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.

ALIANÇA COM ISRAEL.
NOME: ___________________________________________________________________

A FAMÍLIA DE ABRAÃO ERA MUITO NUMEROSA, COMPLETE OS NÚMEROS DE 1 A 12, PARA RELEMBRAR
QUANTOS FILHOS HOMENS JACÓ TEVE.
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Nome: _________________________________________________________________________________
HOJE APRENDEMOS O PRINCIPIO DA UNIÃO. DESENHE DENTRO DO RETÂNGULO 3 ALIANÇAS E PINTE-AS
NA COR AMARELA.

MINHA FAMILIA

