A VIDA DE Abraão
Parte 1
Nas próximas semanas você vai meditar sobre a vida de Abraão um homem que foi
um exemplo de fé, considerado amigo de Deus, foi escolhido para ser o pai da nação
de Israel. Faça sua meditação de qualidade e veja quantas lições Abraão nos
deixou.
Segunda-feira – O Chamado de Abraão
“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que
mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde
estava indo” Hebreus 11:8
ENTENDENDO: O versículo de hoje fala
sobre o momento que Deus chamou a Abraão,
leia Gênesis 12:1 e diga qual foi a ordem que
Abrão, e da nona geração
Deus deu a Abrão quando o chamou: ____
depois de Sem ( filho de
_________________________________
Noé). O nome do seu pai
_________________________________
era Terá e dos seus
IMPORTANTE: Nesta época Abraão ainda
irmãos Naor e Harã. Era
casado com Sarai e tinha
era chamado de Abrão e Sara de Sarai,
um sobrinho chamado Ló,
semana que vem você vai meditar sobre o
filho de Harã. Ló morava
momento que seus nomes foram mudados.
com ele, pois seu pai havia
Quando Deus chamou a Abrão também lhe
falecido.
fez algumas promessas (Gênesis 12:2-3),
complete com que falta e veja quais foram
essas promessas: 1.Farei de você um grande _________ e o ______________;
2.Tornarei famoso o seu _______ e você será uma ___________; 3.Abençoarei
os que o ____________; 4.Amaldiçoarei os que o_____________; 5. Por meio
de vocês todos os _________ da terra serão _____________. Assim como Deus
chamou a Abraão, Ele também te chama para cumprir o propósito Dele em sua vida.
MEMORIZANDO: Vamos lá, não pule esse passo. Anote o versículo em um papel e
repita 3 vezes. Repita o versículo até conseguir falar sem olhar para o papel ( )
anotei no papel ( ) memorizei.
TIRANDO A LIÇÃO: Quando Deus chamou Abrão, ele atendeu e partiu da sua
terra como o Senhor tinha ordenado, leia Gênesis 12:4-6 e coloque V (verdadeiro)
ou F (falso) nas afirmações a seguir, para afirmações falsas coloque a informação
correta:

( ) Abrão tinha 65 anos de idade quando saiu de Harã. _____________________
( ) Abrão levou sua mulher Sarai, seu filho Ló, seus bens e seus servos. ________
____________________________________________________________
( ) Eles partiram de Harã para a terra de Canaã. _________________________
( ) Depois de chegarem a Canaã, Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho
de Moré, em Siquém. Lá habitavam os cananeus.__________________________
Pense Nisso!!! Abrão não conseguia ver como seria o seu futuro, mas ele teve fé,
confiou em todas as promessas de Deus e por isso obedeceu imediatamente e
atendeu o chamado de Deus, ele não ficou relutando e nem dando desculpas. Deus
também te chama adolescente, o Senhor tem propósitos para você, e não pense
que esse propósito é somente para quando você for mais velho, quando for jovem
ou adulto, Deus quer agir através da sua vida agora, Então responda ao Senhor:
“Eis me aqui”, obedeça a vontade Dele e seja uma testemunha de Cristo em sua
casa, escola e em qualquer lugar que Deus te colocar!
Leia os versículos a seguir e diga o que a Palavra de Deus fala sobre o chamado de
Deus para cada um dos seus filhos.
Salmos 138:8
Isaías 26:3
Jeremias 29:11
Romanos 8:28
DECIDINDO: Hora da decisão: ( ) Decido atender ao Chamado do Senhor e ser
testemunha Dele nos lugares que Ele me colocar, sendo obediente aos meus pais,
honesto, ficando longe da imoralidade sexual e de tudo que me afasta de Deus. ( )
Decido fazer minha meditação com qualidade para aprender tudo que Senhor quer me
ensinar com a vida de Abraão.
COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore ao Senhor para que Ele o ajude a ter um
coração voltado a obedecer à Deus e atender ao Seu chamado. Independente das
circunstâncias que você sempre decida obedecer à Deus e confiar nos planos que Ele
tem para você.
Terça-feira – Fale sempre a Verdade

“O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a
verdade”. Provérbios 16:13
ENTENDENDO: De acordo com versículo qual o tipo de lábios que agrada o rei:
( ) Honestos ( ) Desonestos.
O que faz o rei dá valor a um homem? ________________________________
A mensagem do versículo de hoje é muito clara, as pessoas que falam a verdade
são valorizadas, pois transmitem aos que estão ao seu redor confiança.

MEMORIZANDO: O versículo de hoje é bem simples, por isso não deixe para
depois, memorize agora.
TIRANDO A LIÇÃO: No capítulo 12 de Gênesis a partir do versículo 10 lemos
que a terra onde Abrão estava passou por um período de fome, então Abrão desceu
para o Egito, quando ele estava chegando no Egito, Abrão fez um pedido a sua
esposa Sarai, qual foi esse pedido? ____________________; Por que Abrão
pediu isto a sua esposa Sarai? ______________________________________
Quando os homens da corte viram Sarai, o que fizeram e o que aconteceu com ela?
____________________________________________________________
Quais foram as consequências dessa atitude? ___________________________
O que aconteceu com Abrão? _____________________________________
Pense Nisso! Quando Abrão disse que Sarai era sua irmã, ele não estava mentindo,
pois ela era realmente sua irmã por parte de pai (Genesis 20:12). Porém ele não
contou toda a verdade, e você já sabe que verdade pela metade é mentira. Abrão
ficou com medo dos egípcios, não confiou no Senhor e quis resolver do seu jeito.
Como consequência Faraó e sua corte foram feridos com graves doenças. Assim
também sou eu e você, muitas vezes não confiamos que Deus está controle e
mentimos para nos beneficiar achando que essa é a melhor solução, prejudicando
a nós e a outras pessoas. Mas Deus quer que você fale sempre a verdade, pois Ele
é a verdade.
Agora leia Gênesis 20 e complete o quadro:
Abraão mentiu para o povo de ......
O Rei ....... tomou Sara para si porque acreditou que
ela fosse irmã de Abraão
Deus veio Abimeleque em sonho e disse que ele iria
....., pois estava com uma mulher casada
O rei sabia a verdade sobre Sara? ( ) Sim ( ) Não;
O rei fez com má intenção? ( ) Sim ( ) Não
Da mesma forma que Abraão ficou com medo do povo do Egito, ele também ficou
com medo do povo de Gerar, mentindo novamente sobre Sara. Ele já havia passado
pela mesma situação, sabia o que deveria fazer, mas de novo contou uma meia
verdade (mentira). Todo pecado tem consequências e cair no mesmo erro também.
Abraão não só pecou contra Deus mentindo, mas quase causou a morte de pessoas
inocentes. O pecado quer entrar na sua vida para destruir você e quem estiver ao
seu redor, porém Deus quer que você tenha uma vida abundante e longe do pecado.
Se arrependa, confesse seu pecado, conte a verdade, o Senhor é misericordioso
com você quando você confessa e abandona o pecado.
DECIDINDO: É sempre bom você tomar decisões em relação a sua língua. ( )
Decido contar a verdade mesmo em situações que tenho medo de ser prejudicado;

( ) Decido contar a verdade ao meus pais ou líder sobre algo que esteja escondendo
ainda esta semana.
COMPARTILHANDO COM DEUS: Deus não quero viver uma vida de mentiras,
mas sempre falar a verdade, pois Tu és a Verdade, sou Teu filho e quero Te
agradar.
Quarta-feira – Evite Contendas
“Façam todo o possível para viver em paz com todos” Romanos 12:18

ENTENDENDO: Segundo o versículo de hoje o quanto você tem que se esforçar
para ter paz com todos:
( )
( )
( ).
O versículo fala que você deve fazer de TUDO, isto significa que é 100% de
esforço, mesmo que você ache que está com razão, é melhor buscar ter paz, pois
isso agrada a Deus, do que ter razão.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é um mandamento de Deus para sua vida.
Portanto, o memorize bem para nunca mais esquecer.
TIRANDO A LIÇAO: Como você meditou na segunda-feira, quando Abrão saiu de
sua terra, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló o acompanharam. Leia Gênesis 13:19, veja o que aconteceu após a saída de Abrão do Egito e responda as perguntas:
➢ Abrão tinha enriquecido muito, quais as riquezas que ele tinha? ___________
_________________________________________________________
➢ Abrão adorou o Senhor num lugar entre as cidades de ______ e de _____,
onde já havia passado antes e construído um ______.
➢ Abrão e seu sobrinho Ló ficaram muito ricos no Egito e os seus pastores
brigaram porque a terra não podia sustentá-los. Como Abrão resolveu a desavença
entre seus pastores e os de seu sobrinho Ló? ___________________________
____________________________________________________________
Leia Gênesis 13.10-18, marque com V, para verdadeiro e F para falso, sendo que
para afirmativas FALSAS, coloque o correto.
( ) Ló escolheu todo o vale do Jordão _________________________________
( ) Abrão ficou na terra de Canaã ___________________________________
( ) Ló viu que o vale do Jordão era ruim ________________________________
( ) Ló mudou seu acampamento para um lugar distante de Sodoma. ____________
____________________________________________________________
( ) Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o
Senhor _____________________________________________________
( ) Abrão muda-se para Hebrom e lá constrói um altar para o Senhor. _________
Pense Nisso!!! Abrão como tio e mais velho que Ló, tinha prioridade na escolha da
região onde gostaria de morar e poderia ter mandado seu sobrinho seguir a direção
contrária. Porém, ele deu a preferência de escolha ao seu sobrinho. Adolescente,

somente quem confia em Deus e entrega seus desejos e direitos nas mãos
Dele, tem força para uma atitude dessa. Abrão preferiu amar seu sobrinho, em
vez de seus próprios interesses. Ele preferiu uma separação pacífica, sem
contendas, em vez de disputas em guerras por território com Ló, tão comuns
naquela época. Parece até que Jesus estava pensando em Abrão quando ensinou:
Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra por herança (Mateus 5.5).
Deus quer que você seja manso, pacificador, evite brigas (inclusive na sua casa),
mesmo quando você estiver certo, não arrume confusão, ore e entregue seus
direitos para Deus e Ele lhe recompensará e fará o que é justo.
Leia Gênesis 13:14-17 e perceba Deus mais uma vez reforçando sua promessa a
Abrão. Escreva quais terras Ele daria a Abrão? _________________________
Em relação a quantidade, a que Deus comparou a descendência de Abrão? ______
____________________________________________________________
Essa história faz você refletir que:
( ) Não devo deixar ninguém levar a vantagem, mas brigar pelo melhor.
( ) Deus abençoa quem evita brigas, busca a paz e confia Nele.
( ) Deus quer que você se esforce para viver em paz com o seu próximo, inclusive
com seus pais e irmãos.
Lembre-se: Prefira sempre o caminho da paz
DECIDINDO: Adolescente, é necessário imitar a mansidão de Abrão, evitar
contendas e entregar todos os seus interesses nas mãos do Senhor, no lugar das
brigas. ( ) Decido parar de brigar com _____________ por algo que disputamos.
( ) Decido não retrucar com xingamentos, quando sofrer alguma injustiça, mas orar
“Deus entrego isso nas suas mãos”.
COMPARTILHANDO COM DEUS: Senhor me ajude a entregar todos os meus
direitos a Ti, e a confiar que o Senhor está no controle de todas as situações. Me
dê coragem para viver Provérbios 11.19 que diz que A sabedoria do homem lhe dá
paciência; sua glória é ignorar as ofensas.
Quinta-feira – Guerreando contra Inimigo
“Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do
Senhor nosso Deus” Salmos 20:7

ENTENDENDO: Nos tempos bíblicos os grandes exércitos eram compostos por
carros puxados por cavalos totalmente adestrados para as batalhas. Os reis e
generais acreditavam ser mais poderosos que os exércitos que não tinham esse
aparato militar. Porém este versículo mostra que para se ganhar uma batalha você
deve confiar em __________. Adolescente nunca perca sua confiança em Deus,
Ele vai te ajudar a guerrear contra o inimigo, mesmo que ele seja mais forte do
que você.

MEMORIZANDO: Tenha em mente a Palavra de Deus. Decore o versículo de hoje
para prosseguir a meditação. ( )Decorei :)
TIRANDO A LIÇÃO: Na meditação de ontem você aprendeu que Abrão e Ló se
separaram, Ló escolheu uma terra próxima à Sodoma, cidade repleta de homens
perversos. Vamos saber o que aconteceu com ele por causa desta decisão.
Os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá durante 12 anos foram
dominados pelo Rei Quedorlaomer, porém no décimo terceiro ano resolveram se
rebelar e isso causou uma grande guerra, leia Gênesis 14:1-2 e preencha a tabela
abaixo:
Rei
Região
C
Rei
Região
1. Anrafel
O
1.
Gomorra
2.
N
2.
3.
T
3.
4.
Goim
R
4.
------------A
5. Belá
➢ Nesta guerra quais foram os reis que perderam? _____________________
➢ E os que os vencedores fizeram? __________________________________
____________________________________________________________
Essa guerra custou a Ló todos os seus bens, sua liberdade e sua família. Ele havia
tomado uma decisão ruim, indo para uma terra habitada por pessoas ímpias.
Agora leia Gênesis 14:14-16, enumere os fatos em ordem cronológica e veja o
que aconteceu quando Abrão ficou sabendo o que tinha acontecido com Ló.
( ) Abrão saiu em perseguição aos inimigos até Dã.
( ) Foi Deus quem entregou os inimigos nas mãos de Abrão.
( ) Abrão mandou convocar os 318 homens treinados na casa dele.
( ) Abrão recuperou Ló e todos os prisioneiros com seus bens.
( ) Abrão ouviu que Ló tinha sido levado prisioneiro.
( ) Abrão atacou-os durante a noite em grupos e os derrotou.
➢ Leia Gênesis 14: 17-20 e coloque C (Correto) ou E (Errado) para as
afirmativas:
( ) Quando Abrão estava voltando vitorioso sobre os reis que tinham levado Ló, o
rei de Sodoma foi ao seu encontro .
( ) Melquisedeque, rei de Salém foi ao encontro de Abrão, levando pão e vinho e o
abençoou.
( ) Abrão não deu o dízimo de tudo para Melquisedeque.
Pense Nisso!!! Abrão tinha um exército pequeno, com apenas 318 homens, é menos
que um terço dos adolescentes que temos no Novateens, mesmo assim Ele não
temeu, porque sabia que Deus estava com Ele. Melquisedeque declarou a verdadeira
origem da vitória de Abrão: Deus o fez vencer (Gênesis 14:20). Adolescente,
hoje você também vive em guerra, mas é contra o pecado, contra os maus desejos

da carne, não se torne prisioneiro do pecado como Ló foi do Rei Quedorlaomer,
mas decida vencer essa guerra com ajuda do Senhor, como Abrão fez.
➢ Em Gênesis 14:21-24 mostra que o Rei de Sodoma quis recompensar Abrão
com bens que ele tinha recuperado na guerra, porém Abrão não aceitou. Por quê?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Abrão sabia que tudo que ele tinha foi Deus que lhe deu e não queria que outra
pessoa levasse a fama e a glória por isso. Deus que te dá todas as coisas, reconheça
isso, sendo grato ao Senhor e O honrando a cada dia.
DECIDINDO: Adolescente, é hora de tomar uma decisão assim como Abrão que
não ficou parado, mas foi à luta resgatar seu sobrinho Ló, agora é sua vez de agir.
( ) Decido lutar contra o pecado, me afastando de lugares e pessoas que me levam
a pecar, escreva o nome do lugar e das pessoas_________________________
____________________________________________________________
( ) Decido reconhecer o agir de Deus em tudo que me acontecer essa semana,
sendo grato e dando a honra e a glória a Ele, falando a frase “Deus seja louvado”.
COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore ao Senhor, seu Deus, entregando suas
decisões e pedindo uma ousadia como a de Abrão para guerrear todas as suas
batalhas.
Sexta-feira – Abrão: Homem de Fé
“Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.” Gênesis 15:6

ENTENDENDO: De acordo com o versículo acima responda: Em quem Abrão
creu?___________ Procure o significado da palavra: Creditado __________
______________________ e Justiça _____________________________
Leia Gênesis 15:4 e responda: Em que Abrão creu? ______________________
___________________________________________________________
Abrão creu na promessa que Deus estava lhe fazendo, sem se importar se as
circunstâncias confirmavam ou não que essa promessa se cumpriria. Ele teve fé e
creu, e isso fez com que Abrão andasse em conformidade com o Senhor, pois sabia
que Deus estava sempre com ele.
➢ Veja o que Deus falou para Abrão mostrando que estava sempre com ele.
Lembre-se para números iguais, letras iguais.
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MEMORIZANDO: Deus tem sido bondoso com você essa semana, lhes mostrando,
tantas promessas que Ele fez, faz e vai fazer, por isso não perca tempo memorize
agora o versículo de hoje. ( ) Memorizei.
TIRANDO A LIÇÃO: Desde o início da história de Abrão, você vê Deus fazendo
promessas a Ele. Abrão creu em Deus, mas como qualquer homem gostaria de saber
como isso ia acontecer, então fez algumas perguntas para Deus e veja o que Senhor
respondendo, complementando a tabela. ( As respostas estão em Gênesis 15)
Referências
Perguntas de Abrão
Referências Respostas de Deus
Gênesis 15:2
Seu herdeiro será um filho
gerado por você mesmo
Senhor, como saberei
que tomarei posse
dela

Pense Nisso: Abrão quando olhou para sua realidade, viu que já tinha uma idade
avançada e que era pouco provável que poderia ter filhos com Sarai, até porque ela
também tinha idade avançada. Foi aí que houve sua indagação para com o Senhor,
contudo, Deus com Todo carinho disse a Abrão que ele geraria um filho e que sua
descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Abrão creu no Senhor, e isso
foi lhe creditado como justiça, pois mesmo Abrão sabendo que aos olhos humanos
seria impossível que ele gerasse um filho com sua esposa, ele sabia que Deus
poderia fazer qualquer coisa. Abrão teve Grande Fé Em Deus a creu nas promessas
do Senhor com sinceridade no coração e por isso também foi considerado o Pai da
Fé, pois mesmo sem ver muitas das promessas não sendo cumpridas durante sua
vida, confiava que Deus cumpriria tudo. E Deus
cumpriu.
➢ Procure no caça-palavras os povos que suas
terras seriam herança de Abrão. Dica: são 10 povos.
DECIDINDO: Que área da sua vida você precisa
ter mais fé (confiar) em Deus: A Salvação da sua
família. Decida: ( ) falar de Deus obedecendo aos
seus pais na hora e orar por eles; Entender uma
matéria da escola que você considera difícil.
Decida: ( ) Estudar mais e Deus fará você lembrar
o que estudou; Forças para vencer as tentações
Decida: ( ) Cuidar da sua saúde espiritual, fazendo a meditação, memorizando e
orando diariamente.
COMPARTILHANDO COM DEUS: Aproveite esse momento e encerre
agradecendo a Deus por seu amor, cuidado e bênçãos sobre você esta semana.

