
 
 

SEMANA 09 –  JACÓ – Parte 1 (A BÊNÇÃO DE ISAQUE) 
 

NOME: ______________________________________________ - Data: 27/02/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar 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); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Gênesis 27:1 a 28:5 (sua leitura); 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por 
elas). 

 
 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE: 

 
“SABEMOS QUE DEUS AMA VOCÊS” (1 Tessalonicenses 1:4a) 

 
Gestos: SABEMOS- dedo indicador na cabeça; QUE DEUS- apontar para o alto; AMA – passar a 
mão no lado esquerdo do peito; VOCÊS- apontar para as crianças. 
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 
* HISTÓRIA: 

Isaque já estava bem velhinho, não enxergava mais. Seus 
filhos, Esaú e Jacó, já estavam adultos. Esaú era caçador e Jacó 
era pastor de rebanho. Isaque amava muito a Esaú e queria dar 
sua bênção para ele antes de morrer. Mas Rebeca queria que 
Jacó recebesse essa bênção. 

Isaque disse para Esaú: Vá caçar um animal e fazer uma 
comida bem gostosa, pois depois de comer eu irei te dar a minha 
bênção. Rebeca ouviu tudo e para que Esaú não fosse abençoado 
ela inventou uma mentira. Mas o que Rebeca vai fazer? Amanhã 
vai saber. Pois: “Deus odeia a mentira, mas se alegra com a 
verdade”. 

 
* Repetir o versículo com seu filho (a): SABEMOS QUE DEUS AMA VOCÊS. 

 
* ATIVIDADE: Esaú era caçador e Jacó pastor de ovelhas. Pinte a cena. 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, eu quero te agradar em tudo. 
Amém.” 

 
TERÇA-FEIRA: 

 
* HISTÓRIA: 

Rebeca contou para Jacó tudo o que tinha ouvido sobre a 
conversa de Isaque e Esaú. Por isso mandou Jacó pegar um 
cabrito para ela preparar uma comida bem gostosa para Isaque 
antes que Esaú chegasse em casa. Jacó decidiu fazer o que era 
errado e enganar seu pai. 

Deus ainda iria ensinar muitas coisas para Jacó entender 
que deveria falar sempre a verdade e obedecer a Deus! 

Jacó disse para sua mãe Rebeca: "Mas o meu irmão Esaú 
é peludo e eu não tenho pelos, se meu pai descobrir vai ficar com 
raiva de mim". 

Deus não gosta de mentiras. Sabe por quê? Porque o pai 
da mentira é o diabo, tudo que ele fala é mentira. O diabo é inimigo 
de Deus e nosso inimigo também. Deus quer que você fale a 
verdade sempre, mesmo quando alguém pede para você mentir. 

Deus odeia a mentira, mas se alegra com a verdade. 

 
* Repetir o versículo com seu filho (a): SABEMOS QUE DEUS 
 AMA VOCÊS. 

 
* ATIVIDADE: No prato abaixo, cole uma imagem ou faça um desenho da comida que você 
mais gosta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, me ajude a falar 
sempre a verdade! Amém.” 

 

QUARTA-FEIRA: 

 
* HISTÓRIA: 

Rebeca preparou tudo para Jacó enganar Isaque. Deu as 

roupas de Esaú para Jacó vestir, colocou pelo de cabrito nas 

mãos e no pescoço, para ele ficar peludo como o Esaú. 

Com a comida pronta, Jacó foi até o quarto de seu pai 

Isaque e ofereceu a comida. Isaque perguntou como ele tinha 

conseguido caçar um animal tão rápido. Jacó respondeu: “Foi  o 

seu Deus que me ajudou!”. Ele mentiu de novo. Isaque não 

estava acreditando. Ele disse: “A voz é de Jacó, mas as mãos 

são de Esaú”. Depois de comer, Isaque chamou Jacó, pensando ser Esaú e o abençoou. 

Quando Isaque terminou de abençoar Jacó, seu irmão Esaú chega a casa. E agora? Será que 



Isaque tem outra bênção para da a Esaú? Até amanhã.... 

 
* Repetir o versículo com seu filho (a): SABEMOS QUE DEUS AMA VOCÊS. 

 
* ATIVIDADE: Rebeca colocou pelo em Jacó para ficar igual a seu irmão. Ligue a Jacó o 

animal de onde foi retirado o pelo para parecer que seu braço era peludo como seu irmão. 

 

 
CABRITO 

 
 
 
 

GALINHA 

 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, me ajude a fazer o que é certo 

e ser uma criança obediente sempre. Amém.” 
 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Esaú voltou da caça, preparou uma comida bem gostosa e levou para seu pai. Esaú 
disse: "Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o senhor me dê sua bênção". 
Isaque perguntou: "Quem é você?”. Esaú respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho!" 

 
 

Isaque ficou muito triste e nervoso porque percebeu que  foi  enganado  pelo  seu  filho  Jacó. 
Esaú gritou com muita tristeza, e pediu a seu pai que o abençoasse também, e chorou. Mas 
seu pai já tinha dado todas as bênçãos a Jacó. 

 
* Repetir o versículo com seu filho (a): SABEMOS QUE DEUS AMA VOCÊS. 
 

* ATIVIDADE: Como Esaú ficou quando soube que perdeu sua benção? Faça um círculo na 
carinha. 



 

 

ALEGRE COM SONO CHOROU 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, quero te deixar feliz, falando 
sempre a verdade! Amém.” 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Esaú ficou triste, chorou e seu coração ficou cheio de raiva do seu irmão Jacó. Então 
ele decidiu matar Jacó assim que seu pai Isaque morresse, mas sua mãe Rebeca ouviu e 
avisou Jacó. Foi preciso Jacó fugir para a casa do seu tio Labão que era irmão de sua mãe 
Rebeca. 

 
 

Jacó recebeu a benção do seu pai, mas de forma errada, porque ele mentiu. Depois que 
ele fugiu, Jacó nunca mais viu a sua  mãe  e  ainda  ganhou  o  ódio  do  seu  irmão Esaú. Jacó 
fez muitas coisas erradas e teve que fugir. Mas Deus já tinha um plano para mudar a vida de 
Jacó. Será que Jacó vai parar de mentir e obedecer a Deus? Logo você vai aprender. 

E lembre-se sempre: Deus odeia a mentira, mas se alegra com a verdade. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): SABEMOS QUE DEUS AMA VOCÊS. 

 
* ATIVIDADE: Cole arroz no caminho que Jacó fez até a casa do seu tio Labão. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Obrigado, Deus, porque aprendi que 
é sempre melhor obedecer. Amém.” 


