Meditação – Infantil 3

SEMANA 5 – ABRAÃO – PARTE 1
Nome:__________________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Sem fé é impossível agradar a Deus. (Hebreus 11:6a).






Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;

Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Gênesis 12:1-3/ 13: 14-17 / 16: 1-13 (Sua leitura)
_______________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois de quase 300 anos após o Dilúvio, já
existiam muitas pessoas na terra. Durante todo esse tempo Deus
não falou com nenhuma pessoa. Mas Ele não tinha esquecido o
seu grande plano de trazer todas as pessoas de volta para sua
família.
Fale sorrindo: Deus estava planejando fazer uma grande nação
que chamaria de “meu povo”.
Explique: Tudo começou com um grande homem chamado Abrão,
casado com uma mulher chamada Sarai. Depois de um tempo,
Deus mudou o nome deles para Abraão e Sara.
Diga para criança repetir os nomes em negrito:  pai de
Abraão era Terá. Terá veio da família de Sem, que era um
dos filhos de Noé. Terá teve três filhos:
Abraão, Naor e Harã.
Fale com expressão de curiosidade: Sabia que Noé e
Sem viveram na mesma época de Abraão? Eles falaram
para as pessoas sobre Deus e o Dilúvio.
Fale com voz de suspense: Abraão casou com Sara, mas
ela era estéril. Você sabe o que é isso? Significa que ela
não podia ter filhos.
Explique: Abraão vivia em uma cidade cheia de pecado,
chamada Ur. Lá muitas pessoas cometiam idolatria, ou seja,
elas adoravam deuses falsos. Até o próprio pai de Abraão
adorava outros deuses.
Continue: Por causa de todo esse pecado, Abraão tinha
muitas chances de desobedecer a Deus, mas ele sempre foi
muito obediente.
Atividade: Vamos colorir Abraão?
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter um plano para minha vida.

Terça-feira
Fale para a criança: Terá (pai de Abraão) pegou Abraão, Sara
e seu neto Ló e saíram de Ur dos Caudeus e ficaram morando
na cidade de Harã.
Prossiga: Quando Abraão tinha 75 anos, Deus falou com ele e
disse para sair de sua terra e ir para uma terra que ele não
conhecia. Pela fé Abraão obedeceu!
Fale com entusiasmo: Abraão tinha muita fé! Ele deixou seus
parentes e foi para uma terra que ele nem conhecia!
Explique: Fé é acreditar no que Deus diz, mesmo que você
não consiga ver.
Continue: Em Hebreus 11:6 (Mostre na Bíblia) diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Quer dizer que para obedecer, nem sempre você precisa entender.
Ensine: Seus pais não precisam explicar tudo, mas você tem que obedecer. Acreditar que eles
querem o seu bem.
Diga: Deus deu ordem para Abraão e também muitas promessas (Gênesis 12:2-3) - Deus prometeu
abençoar Abraão e disse que ele seria conhecido no mundo todo, mas ele tinha que ser obediente.
Fixando a lição/A criança repete: Eu preciso obedecer a Deus, mesmo que eu não consiga
entender.
Atividade: Cole bolinhas de papel na palavra fé.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ter fé como Abraão!
Quarta-feira
Fale para a criança: Depois que Deus mandou Abraão sair
de sua terra, ele morou sua vida toda em tendas.
Diga com alegria: Deus mostrou para Abraão toda a terra
que daria a ele e sua família que nasceria depois.
Continue e faça cara de espanto: Ele ainda disse a
Abraão que sua família seria muito grande, tão grande
quanto às estrelas do céu e a areia do mar, tão grande que
ninguém poderia contar.
Pergunte à criança: Mas como Deus faria isso se Abraão
e Sara não podiam ter filhos, ela não era estéril?

Explique: Deus tinha um plano para Abraão e falou que ele teria um filho. Quando Deus fala você
pode acreditar que Ele vai fazer.
Fale com tristeza: Mas Abraão e Sara não souberam esperar o tempo de Deus e fizeram do seu
jeito.
Continue: Sara tinha uma escrava egípcia chamada Hagar e falou para Abraão que ele podia ter
um filho com ela, pois já havia passado dez anos que eles tinham saído de sua terra e eles ainda
não tinham nenhum filho.
Fale com seriedade: Abraão e Sara decidiram fazer diferente do que Deus tinha falado. Quando
você faz diferente do que Deus diz você tem muitos problemas.
Atividade: Desenhe o lugar que Abraão morou durante sua vida toda. Dica: Tendas.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ensina a fazer todas as coisas do Seu jeito.
Quinta-feira
Fale para a criança: Hagar engravidou e começou a desprezar sua senhora. Então Sara começou a
maltratar Hagar e ela acabou fugindo para o deserto.
Prossiga: O anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no deserto e disse: “Volte para
Sara e continue servindo a ela. Você terá muitos descendentes que ninguém poderá contar, você
está grávida e terá um filho, o nome dele será Ismael e ele terá muitos problemas com seus irmãos”.

Explique: Quando Ismael então nasceu, Abraão tinha 86 anos. Ismael não era o filho que Deus
tinha prometido para Abraão, mas o Senhor não o esqueceu e nem o desprezou.
Deus disse: “No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei; eu o farei
produtivo e multiplicarei muito sua descendência, ele será pai de doze príncipes e dele farei um
grande povo. Mas minha aliança será com Isaque!”
Atividade: Leve Abraão até o filho da promessa de Deus Isaque:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim.
Sexta-feira
Fale sorrindo: Deus te ama muito! Ele escolheu onde você
iria morar, quem iria cuidar de você. Ele sabe tudo que
acontece com você e Ele nunca vai te esquecer.
Explique: Quando você nasceu, Deus te deu 3 coisas:
-

Uma família: Aqueles que cuidam de você, todos eles
são sua família.
Sua aparência: Deus te criou de forma especial. Você
é perfeito. (Leia Salmos 139:13-14)
Deu talentos: Você sabe o que é isso? É a inteligência
para fazer algumas coisas, como: Saber matemática,
desenhar, pintar, escrever e várias outras coisas.

Fale sorrindo: Você é muito importante para Deus. Ele te ama e nunca vai te deixar sozinho.
Continue: Deus não esqueceu de Ismael, mas ele não era o filho que Deus tinha prometido a
Abraão. Isaque era o filho prometido!
Fale com convicção: Deus sempre cumpre suas promessas, você pode confiar!
Fixando a lição/A criança repete: Eu preciso obedecer a Deus, mesmo que eu não consiga
entender.
Atividade: Revise o versículo da semana com a criança (Hebreus 11:6a) e depois peça para ela
cobrir abaixo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu confio em Ti mesmo sem ver.

