
APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIAAPRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA

Uma família prometida Uma família prometida 

Base bíblica:  Base bíblica:  Gênesis 12.1-9; 13.1-18; 15.5-8; 17.1-9; 18.1-15; 21.1-7; Josué 24.15;Gênesis 12.1-9; 13.1-18; 15.5-8; 17.1-9; 18.1-15; 21.1-7; Josué 24.15;

Eclesiastes 12.13; Hebreus 11.8 Eclesiastes 12.13; Hebreus 11.8 

Objetivo   Objetivo   As  crianças  aprenderão  que  devem  obedecer  a  Deus  em  qualquerAs  crianças  aprenderão  que  devem  obedecer  a  Deus  em  qualquer

circunstânciacircunstância

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

"Sê tu uma bênção!" (Gn 12.2). "Sê tu uma bênção!" (Gn 12.2). 

A vida  de  Abraão  nos  faz  perceber  que  os  grandes  desafios  de  Deus,  seguidos  deA vida  de  Abraão  nos  faz  perceber  que  os  grandes  desafios  de  Deus,  seguidos  de

obediência, resultam em bênçãos para nós e para outros. A ordem de Deus foi um desafioobediência, resultam em bênçãos para nós e para outros. A ordem de Deus foi um desafio

para Abraão — sair de Ur dos caldeus (At 7.3), um rico, populoso e adiantado centropara Abraão — sair de Ur dos caldeus (At 7.3), um rico, populoso e adiantado centro

pagão. pagão. 

Isso significava deixar a sua comodidade social e a estabilidade local. Abraão teria queIsso significava deixar a sua comodidade social e a estabilidade local. Abraão teria que

deixar a sua parentela e a casa de seu pai Terá, do qual temos poucas informações, masdeixar a sua parentela e a casa de seu pai Terá, do qual temos poucas informações, mas

Josué 24.2 afirma que adorava deuses pagãos. Josué 24.2 afirma que adorava deuses pagãos. 

Assim, Abraão teria que deixar sua comodidade familiar e rejeitar os costumes idólatrasAssim, Abraão teria que deixar sua comodidade familiar e rejeitar os costumes idólatras

de seu pai. Com a ordem, Abraão também recebeu a promessa: de seu pai. Com a ordem, Abraão também recebeu a promessa: “de ti farei uma grande“de ti farei uma grande

nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome” (Gn 12.2). nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome” (Gn 12.2). 

Abraão ainda não tinha filhos,  mas era uma referência à nação judaica,  por meio deAbraão ainda não tinha filhos,  mas era uma referência à nação judaica,  por meio de

Isaque e Jacó. E ainda recebeu outra promessa muito especial:  Isaque e Jacó. E ainda recebeu outra promessa muito especial:  “em ti serão benditas“em ti serão benditas

todas as famílias da terra” (Gn 12.3)todas as famílias da terra” (Gn 12.3), significando que o Messias, Jesus Cristo, haveria de, significando que o Messias, Jesus Cristo, haveria de

nascer de sua descendência. nascer de sua descendência. 

Abraão foi obediente e teve um relacionamento íntimo com Deus, e as promessas foramAbraão foi obediente e teve um relacionamento íntimo com Deus, e as promessas foram

cumpridas nas bênçãos temporais que Abraão recebeu: (Gn 13.2; 24.35), nas bênçãoscumpridas nas bênçãos temporais que Abraão recebeu: (Gn 13.2; 24.35), nas bênçãos

espirituais (Gn 21.22) e na fama de que desfrutou (Gn 23.6; Is 41.8). espirituais (Gn 21.22) e na fama de que desfrutou (Gn 23.6; Is 41.8). 

Tudo isso nos incentiva a avaliar o nosso relacionamento com Deus e a nossa disposiçãoTudo isso nos incentiva a avaliar o nosso relacionamento com Deus e a nossa disposição

em obedecer a Ele. A palavra de Deus a Abraão foi:  em obedecer a Ele. A palavra de Deus a Abraão foi:  “Sê tu uma bênção”“Sê tu uma bênção”. Certamente. Certamente

Deus deseja que você e eu sejamos bênçãos na vida das crianças e da família delas. Deus deseja que você e eu sejamos bênçãos na vida das crianças e da família delas. 

Por  isso,  invista  tempo em oração por  elas,  em visita  a  seus lares,  mesmo que issoPor isso,  invista  tempo em oração por  elas,  em visita  a  seus lares,  mesmo que isso

signifique desafio ou renúncia. Lembre-se: o Deus que abençoou Abraão e o engrandeceusignifique desafio ou renúncia. Lembre-se: o Deus que abençoou Abraão e o engrandeceu

pode fazer o mesmo por você. pode fazer o mesmo por você. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia:  

Eclesiastes 12.13Eclesiastes 12.13

Leve uma foto antiga, uma de sua família (ou de uma família contemporânea) Leve uma foto antiga, uma de sua família (ou de uma família contemporânea) 

Temos aqui a foto de uma família antiga, observem!  As roupas são diferentes. Temos aqui a foto de uma família antiga, observem!  As roupas são diferentes. 

Que mais é diferente? Agora tenho aqui a foto de uma família. Que mais é diferente? Agora tenho aqui a foto de uma família. 

Como é essa família? Qual a diferença entre essas duas famílias? Como é essa família? Qual a diferença entre essas duas famílias? 



Essas famílias têm algumas diferenças, porém, as duas certamente têm algumas coisasEssas famílias têm algumas diferenças, porém, as duas certamente têm algumas coisas

em comum: geralmente as famílias se amam, gostam de estar todos juntos e queremem comum: geralmente as famílias se amam, gostam de estar todos juntos e querem

sempre ser feliz. sempre ser feliz. 

Mas sabem, crianças, para uma família ser realmente feliz ela precisa obedecer a Deus.Mas sabem, crianças, para uma família ser realmente feliz ela precisa obedecer a Deus.

Hoje, vamos ler um versículo da Bíblia que nos fala da importância de obedecermos aHoje, vamos ler um versículo da Bíblia que nos fala da importância de obedecermos a

Deus.  Deus.  

Eclesiastes 12.13 Eclesiastes 12.13 

MENSAGEM:MENSAGEM:  

Você já mudou de cidade com a sua família? Como foi? Como vocês se sentiram? Você já mudou de cidade com a sua família? Como foi? Como vocês se sentiram? 

Nem sempre é fácil deixar tudo o que gostamos, nossos parentes, nossos amigos, nossaNem sempre é fácil deixar tudo o que gostamos, nossos parentes, nossos amigos, nossa

escola,  nossas  coisas  e  irmos  para  um  lugar  distante,  que  muitas  vezes  nemescola,  nossas  coisas  e  irmos  para  um  lugar  distante,  que  muitas  vezes  nem

conhecemos, não é verdade? conhecemos, não é verdade? 

Foi exatamente o que aconteceu com a família sobre a qual estudaremos hoje. Mas essaFoi exatamente o que aconteceu com a família sobre a qual estudaremos hoje. Mas essa

família  tinha  um bom motivo  para  se  mudar:  alguém muito  especial  havia  mandado.família  tinha  um bom motivo  para  se  mudar:  alguém muito  especial  havia  mandado.

Vamos ver que família era essa e quem é que a mandou sair de sua terra? Vamos ver que família era essa e quem é que a mandou sair de sua terra? 

I — Uma família escolhida I — Uma família escolhida 

Deus queria ter um povo Dele, que Ele pudesse ensinar, mostrar como queria que vivesseDeus queria ter um povo Dele, que Ele pudesse ensinar, mostrar como queria que vivesse

e que ensinasse outras pessoas sobre Ele. e que ensinasse outras pessoas sobre Ele. 

Abrão amava a Deus e procurava sempre agradar-lhe. Ele era casado com Sarai. PorAbrão amava a Deus e procurava sempre agradar-lhe. Ele era casado com Sarai. Por

isso, Deus escolheu a família de Abrão, para começar a formar o Seu povo. isso, Deus escolheu a família de Abrão, para começar a formar o Seu povo. 

Certo dia, Deus disse a Abrão: Certo dia, Deus disse a Abrão: “Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa“Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa

do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formardo seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar

uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênçãouma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção

para os outros.” (Gn 12.1-2)para os outros.” (Gn 12.1-2)  

Abrão e Sarai eram ricos, tinham muitos empregados e animais. Será que iam aceitar sairAbrão e Sarai eram ricos, tinham muitos empregados e animais. Será que iam aceitar sair

daquela terra em que estavam tão bem e ir para um lugar que nem sabiam onde era? daquela terra em que estavam tão bem e ir para um lugar que nem sabiam onde era? 

II — Uma família obediente II — Uma família obediente 

Abrão amava a Deus e confiava Nele, por isso resolveu obedecer-Lhe.Abrão amava a Deus e confiava Nele, por isso resolveu obedecer-Lhe.

Abrão pegou sua esposa, seus empregados, seus animais e também seu sobrinho Lá, eAbrão pegou sua esposa, seus empregados, seus animais e também seu sobrinho Lá, e

saiu sem saber bem para onde ia. A viagem não deve ter sido muito fácil. Já pensaramsaiu sem saber bem para onde ia. A viagem não deve ter sido muito fácil. Já pensaram

como deve ser difícil e cansativa uma viagem muito longa a pé ou de camelo, dormindocomo deve ser difícil e cansativa uma viagem muito longa a pé ou de camelo, dormindo

em tendas e sem nem saber para onde ir? em tendas e sem nem saber para onde ir? 

Vocês já fizeram alguma viagem difícil assim?Vocês já fizeram alguma viagem difícil assim?

Enfim, chegaram à terra que Deus havia prometido. Enfim, chegaram à terra que Deus havia prometido. 

Depois de algum tempo ali, os empregados de Abrão e de Ló começaram a brigar. PorDepois de algum tempo ali, os empregados de Abrão e de Ló começaram a brigar. Por

isso, Abrão e Ló tiveram que se separar. Abrão poderia escolher as melhores terras, masisso, Abrão e Ló tiveram que se separar. Abrão poderia escolher as melhores terras, mas

mandou que Ló escolhesse primeiro. Abrão mostrou com isso ser um bom homem, e quemandou que Ló escolhesse primeiro. Abrão mostrou com isso ser um bom homem, e que

não era egoísta. não era egoísta. 

Muitas vezes queremos ser os primeiros em tudo, queremos sempre o melhor para nós eMuitas vezes queremos ser os primeiros em tudo, queremos sempre o melhor para nós e

temos dificuldade em repartir, não é verdade? temos dificuldade em repartir, não é verdade? 



Tudo estava indo bem, porém, havia um problema... Deus havia prometido que AbrãoTudo estava indo bem, porém, havia um problema... Deus havia prometido que Abrão

teria uma grande família,  mas ele e Sarai  não tinham nem um filhinho.  Abrão estavateria uma grande família,  mas ele e Sarai  não tinham nem um filhinho.  Abrão estava

preocupado e triste com isso. Abrão contou toda essa preocupação a Deus, e sabem opreocupado e triste com isso. Abrão contou toda essa preocupação a Deus, e sabem o

que Deus disse? que Deus disse? “Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem! Será esse o“Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem! Será esse o

número dos seus descendentes” (Gn 15.5)número dos seus descendentes” (Gn 15.5). . 

Você já tentou contar as estrelas? Não dá! São muitas, não é? Você já tentou contar as estrelas? Não dá! São muitas, não é? 

Apesar de Abrão ainda não ter nem um filho, Deus lhe disse que sua família seria muitoApesar de Abrão ainda não ter nem um filho, Deus lhe disse que sua família seria muito

grande. Será que Abrão acreditou no que Deus lhe disse? Vamos ler:  grande. Será que Abrão acreditou no que Deus lhe disse? Vamos ler:  “Abrão creu em“Abrão creu em

Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou”Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou” (Gn 15.6).  (Gn 15.6). 

Abrão confiou em Deus e isso deixou Deus muito feliz! Mais tarde, Deus mudou o nomeAbrão confiou em Deus e isso deixou Deus muito feliz! Mais tarde, Deus mudou o nome

de Abrão e Sarai para: Abraão e Sara. de Abrão e Sarai para: Abraão e Sara. 

III — Uma família abençoada III — Uma família abençoada 

Abraão e Sara já estavam velhos e ainda não tinham filhos. Será que Deus havia seAbraão e Sara já estavam velhos e ainda não tinham filhos. Será que Deus havia se

esquecido de Sua promessa? Não! Deus nunca deixa de cumprir o que promete! esquecido de Sua promessa? Não! Deus nunca deixa de cumprir o que promete! 

Num dia de muito calor, Abraão estava sentado perto da entrada da sua barraca, quandoNum dia de muito calor, Abraão estava sentado perto da entrada da sua barraca, quando

viu três homens de pé na sua frente. Aqueles homens eram enviados de Deus. Abraãoviu três homens de pé na sua frente. Aqueles homens eram enviados de Deus. Abraão

ficou muito feliz com aquela visita e os tratou muito bem, foi até preparar comida paraficou muito feliz com aquela visita e os tratou muito bem, foi até preparar comida para

eles. Depois de comer, os homens perguntaram onde estava Sara, e Abraão respondeueles. Depois de comer, os homens perguntaram onde estava Sara, e Abraão respondeu

que ela estava em sua tenda. Então, um daqueles homens disse que dali a um ano Saraque ela estava em sua tenda. Então, um daqueles homens disse que dali a um ano Sara

teria um filho. Sara, que estava do lado de dentro da tenda, bem perto deles, ouviu ateria um filho. Sara, que estava do lado de dentro da tenda, bem perto deles, ouviu a

conversa e riu. Sara riu porque ela e Abraão estavam muito velhos e já haviam passadoconversa e riu. Sara riu porque ela e Abraão estavam muito velhos e já haviam passado

da idade de ter filhos, por isso não acreditou no que estavam dizendo. da idade de ter filhos, por isso não acreditou no que estavam dizendo. 

O homem disse: “Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter umO homem disse: “Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um

filho?” Sara, naquele instante, tentou negar dizendo que não havia rido. Mas o homemfilho?” Sara, naquele instante, tentou negar dizendo que não havia rido. Mas o homem

sabia que era mentira dela.  Ele ainda a repreendeu,  dizendo: será que ela acha quesabia que era mentira dela.  Ele ainda a repreendeu,  dizendo: será que ela acha que

existe alguma coisa difícil demais para Deus? existe alguma coisa difícil demais para Deus? 

E vocês, acham que existe? Será que há alguma coisa que Deus não consiga fazer? E vocês, acham que existe? Será que há alguma coisa que Deus não consiga fazer? 

Não, nós podemos confiar em Deus, Ele é Todo-Poderoso e nunca mente, vamos lerNão, nós podemos confiar em Deus, Ele é Todo-Poderoso e nunca mente, vamos ler

Números 23.19. Números 23.19. 

Depois de um ano, como Deus havia prometido, Abraão e Sara tiveram um filho. NaquelaDepois de um ano, como Deus havia prometido, Abraão e Sara tiveram um filho. Naquela

época, Abraão tinha 100 anos, o nascimento do menino foi realmente um milagre! época, Abraão tinha 100 anos, o nascimento do menino foi realmente um milagre! 

Aquela realmente era uma família abençoada! O bebê recebeu o nome de Isaque queAquela realmente era uma família abençoada! O bebê recebeu o nome de Isaque que

quer dizer "riso". quer dizer "riso". 

Quando Isaque cresceu, teve filhos que tiveram vários filhos, e realmente a família deQuando Isaque cresceu, teve filhos que tiveram vários filhos, e realmente a família de

Abraão  foi  muito  grande  e  se  tornou  o  povo  escolhido  por  Deus.  Esse  povo  ficouAbraão  foi  muito  grande  e  se  tornou  o  povo  escolhido  por  Deus.  Esse  povo  ficou

conhecido como israelitas. conhecido como israelitas. 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Deus escolheu uma família para formar o Seu povo. Essa família obedeceu a Deus, saiuDeus escolheu uma família para formar o Seu povo. Essa família obedeceu a Deus, saiu

da sua terra e foi para onde Ele mandou. Por causa dessa obediência, foi abençoada eda sua terra e foi para onde Ele mandou. Por causa dessa obediência, foi abençoada e

recompensada. recompensada. 

- você acha que sua família está sendo abençoada por Deus?- você acha que sua família está sendo abençoada por Deus?


