Meditação – Infantil 3

SEMANA 6 – ABRAÃO- PARTE 2
Nome:_________________________________________________________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
E ele [Abraão] foi chamado amigo de Deus. (Tiago 2:23b)
Data para falar o versículo: 11.04.2021






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 18:1-15 / 21:1-21 / 22:1-14 (Sua leitura)
_______________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Era quase meio-dia e o sol estava muito
quente, quando três homens enviados por Deus apareceram a
Abraão que estava sentado perto da sua tenda.
Continue: Abraão os recebeu muito bem e pediu para eles
descansarem em baixo de uma árvore. Depois mandou fazer pão,
assou um animal para eles comerem, levou queijo, leite e lavou
seus pés.
Fale sorrindo: Esses três homens tinham vindo do céu e eles
vieram dar uma notícia para Abraão: Lembrar da promessa de Deus de que Sara, sua esposa, teria
um filho e da família desse filho, Jesus nasceria.
Explique: Abraão e Sara já eram bem velhos. Sara já havia passado da idade de ter filhos (Gênesis
18:11).
Prossiga: Sara estava dentro da tenda, ouvindo a conversa, e quando o Senhor disse que no
próximo ano ela teria um filho. Sabe o que ela fez?
Responda: Ela riu, duvidou e pensou: “Será que depois de velhos eu e meu marido ainda vamos ter
um filho?”. Ensine: Deus ouve e vê TUDO!
Fale com seriedade: O Senhor perguntou de Abraão: “Por que Sara riu? Existe alguma coisa
impossível para o Senhor?” (Leia Gênesis 18:14 mostrando a Bíblia para a criança)
Explique: Sara estava com medo e mentiu
dizendo que não riu. Naquele momento, ela
não mostrou fé na promessa de Deus, mas
depois ela acreditou no que Deus falou.
(Leia Hebreus 11:11 para a criança).
Atividade: Pinte Abraão e seus três
visitantes:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a sempre acreditar em Tua Palavra.
Terça-feira
Fale com alegria: O Senhor Deus fez uma promessa a Sara e foi muito bondoso com ela! Podemos
confiar no Senhor mesmo sem saber o que vai acontecer no final. Isso é fé, isso é confiar em Deus.
Voz surpresa: Sara ficou grávida e deu à luz um menino exatamente como Deus falou e no tempo
certo. Eles deram o nome da criança de Isaque, como Deus havia dito.
Fixando a lição/A criança repete: Deus sempre cumpre o que promete.
Continue: Isaque cresceu e finalmente parou de mamar. No mesmo dia, Abraão deu uma festa para
comemorar. Naquela festa, Sara viu que Ismael estava rindo de Isaque e não gostou nada disso!

Fale com rosto sério: Deus não gosta quando rimos das pessoas e zombamos delas. Sabe
porquê? Quando você zomba de alguém essa pessoa fica triste.
Prossiga: Porque Ismael riu de Isaque, Sara mandou expulsar ele e Hagar de casa. Abraão ficou
muito preocupado porque Ismael também era seu filho. Mas Deus acalmou Abraão e disse que
cuidaria de Ismael.
Fale: Então Abraão pegou água e pão e deu para Ismael e Hagar, e eles foram embora para o
deserto, onde Ismael viveu e cresceu. Isaque continuou crescendo e aprendendo tudo sobre Deus
com Abraão e Sara!
Atividade: Leia Provérbios 11.12 para criança, explique o versículo e diga para ela completar a
abaixo. Dica: você pode escrever pontilhado e a criança cobre.

O _________________ QUE NÃO TEM ________________
RIDICULARIZA O SEU ________________.
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a respeitar as pessoas.
Quarta-feira
Fale para a criança: Deus quer ser o primeiro na nossa vida.
Depois de um tempo, chegou a hora dele testar a fé de Abraão.
Continue: Deus queria saber quem Abraão amava mais, se a ele
ou a Isaque, seu único filho.
Explique: Nosso Deus não é egoísta, querendo tudo só para Ele.
O que Ele quer, é saber se Ele está acima de todas as coisas na
nossa vida, porque Ele é nosso criador e nos ama mais que tudo.

Mude a voz: Deus falou: “Abraão!”. Abraão respondeu: “Eis-me
aqui”. Abraão ainda não sabia o que Deus iria lhe pedir, mas
estava pronto a obedecer. Deus mandou Abraão levar Isaque à
região de Moriá, para um monte que iria lhe mostrar.
Deus deu algumas ordens a Abrão:
1.
2.
3.
4.

Que pegasse Isaque seu único filho amado;
Que o levasse para a região de Moriá;
Que Abraão o sacrificasse;
Que o sacrifício era uma oferta queimada.

Explique: Você sabe o que é sacrificar? Sacrificar é entregar como oferta a Deus. Mas hoje Deus
não quer mais sacrifício, ninguém precisa morrer porque Jesus já morreu por nós. Deus quer sua
obediência.
Fale com seriedade e tristeza: Abraão ficou muito triste, mas não falou para Deus de sua dor em
sacrificar Isaque, seu único filho e também não reclamou. Ele somente obedeceu.
Diga com carinho: Abraão colocou Deus como o primeiro em sua vida. Obedecer não é fácil, e na
maioria das vezes não sentimos vontade e nem gostamos do que Deus está nos pedindo.
Fixando a lição/A criança repete: Deus sempre cumpre o que promete.
Atividade: A madeira era usada para fazer sacrifícios. Cole palitos de fósforo ou de palito de dente
em cima do altar imitando a madeira.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te obedecer sempre.
Quinta-feira
Fale para a criança: No dia seguinte, bem cedo Abraão fez o que
Deus mandou. Levou seu filho Isaque, um jumento, dois de seus
servos e a lenha. Ele preparou tudo para fazer o melhor para Deus.
Prossiga: Foram três dias de uma viagem muito longa. No terceiro dia,
Abraão olhou e viu o lugar e disse aos seus servos: “Fiquem aqui com
o jumento enquanto eu e meu filho Isaque vamos até lá. Depois de
adorarmos ao Senhor voltaremos”.
Fale com rosto triste: Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque
e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Isaque sabia como
fazia um sacrifício e percebeu que faltava alguma coisa e então
perguntou:
Mude a voz conforme o personagem: Isaque: “Meu pai! “Abraão:
“Sim meu filho”. Isaque: “As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde
está o cordeiro para o sacrifício?” Abraão: “Deus vai providenciar o
cordeiro para o sacrifício, meu filho. ”

Explique: Abraão começou a preparar o local. Ele
tinha fé em Deus e Isaque também confiava. Isaque
poderia ter fugido, mas decidiu obedecer ao seu pai e
confiar.
Atividade: Desenhe ao lado Abraão e Isaque
conversando.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me ensinar a confiar em ti.
Sexta-feira
Fale com voz de suspense: Chegou a hora… Abraão amarrou seu filho Isaque, colocou-o sobre o
altar em cima da lenha.
Fale espantado: Abraão estendeu mão e pegou a faca para sacrificar o seu próprio filho porque
Deus tinha mandado. Quando de repente…o anjo do Senhor apareceu e o chamou do céu: “Abraão!
Abraão! ”

Continue: Abraão novamente respondeu pronto a obedecer: "Eis-me aqui!" Deus respondeu: "Não
toque no rapaz! Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu
único filho!"
Fale sorrindo: Abraão então viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o carneiro
e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho.
Ensine: A fé de Abraão foi provada e ele venceu! Ele foi um grande herói, sua fé agradou a Deus!
Ele ficou conhecido no mundo todo como: “Pai da fé” e “Amigo de Deus”.
Explique: Depois disso, Deus usou a família de
Abraão e seus descendentes para cumprir sua
promessa e você continuará aprendendo sobre
plano de Deus para salvar as pessoas do
pecado e levar para perto Dele.
Fixando a lição/A criança repete: Deus
sempre cumpre o que promete.
Atividade: Cole algodão como se fosse a lã do
carneiro que Deus mandou para ser sacrificado
no lugar de Isaque.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cumprir o que promete!

