
 
 

SEMANA 06 – ABRAÃO – Parte 1 (DEUS ESCOLHE ABRAÃO) 

NOME: _____________________________________________ - Data: 06/02/2022 

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 12:1-3 / 13:14-17 / 16:1-13 (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: 

Depois do Dilúvio, Deus não falou com ninguém na terra 

durante muitos anos, mas ele não tinha esquecido o seu plano de 

trazer as pessoas novamente para perto dele. Por isso, Deus 

chamou um homem chamado Abrão. Ele era casado com uma 

mulher chamada Sarai.  

Depois de um tempo, Deus mudou o nome deles para Abraão 

e Sara (peça para a criança repetir). 

Toda a família de Abraão morava na cidade chamada Ur. Nesse lugar as pessoas não 

obedeciam a Deus e adoravam deuses falsos. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): 

SABEMOS QUE DEUS AMA VOCÊS. 

 

* ATIVIDADE: Vamos pintar Abraão e Sara! 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho(a), você 

poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado 

por sempre estar perto de mim. Amém.” 

 

 

 

 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus disse para ele deixar sua terra e se mudar 

para uma terra que ele não conhecia. Mesmo Abraão não sabendo onde iria morar, obedeceu a 

Deus e deixou tudo. 

Uau! (fale sorrindo) Abraão era um homem de FÉ!  Para agradar a Deus nós precisamos ter 

fé, acreditar nele. 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas o que é Fé? (Pergunte e deixe responder) É acreditar no que Deus diz sem precisar 

ver. 

Para obedecer você não precisa entender e nem seus pais ou responsável não precisam 

explicar tudo, mas você precisa obedecer. 

Com essa história aprendemos que: Eu preciso obedecer a Deus! 

 

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

 

* ATIVIDADE: Pela fé Abraão obedeceu a Deus e saiu da sua cidade. Pinte a estrada de marrom 

e a árvore de verde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho(a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, quero te agradar 

com a minha fé! Amém.” 



QUARTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Abraão saiu da sua terra e morou em tendas (cabanas) o resto da 

sua vida. Deus disse que Abraão ganharia muitas coisas boas se ele fosse 

obediente. Deus disse que Abraão seria muito conhecido, que ele teria 

uma família bem grande da quantidade das estrelas do céu e as areias da 

praia. 

Mas Sara a esposa de Abraão, não podia ter filhos. Como eles 

poderiam ter uma família grande? 

Quem tem fé confia em Deus mesmo sem ver. Deus sempre 

cumpre o que promete e Ele já tinha falado que Abraão e Sara teriam um 

filho. Mas Abraão e Sara não souberam esperar por Deus e resolveram 

tudo do jeito deles.  

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

 

* ATIVIDADE: Deus fez uma promessa a Abraão: uma descendência tão numerosa como as 

estrelas do céu e a areia da praia. Pinte as estrelas e a areia na imagem abaixo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aprender a esperar! Amém.” 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Sara não esperou o tempo de Deus e pediu para sua escrava chamada Hagar (empregada 

de Sara) ter um filho com Abraão. Hagar ficou grávida e deu ao seu filho o nome de Ismael. Mas 

Ismael não era o filho que Deus tinha prometido para Abraão e Sara para realizar seu plano.  

Quando você faz as coisas diferentes do que Deus falou, você vai ter muitos problemas.   

Mesmo Ismael não sendo o filho da promessa, Deus cuidou de Ismael e o abençoou com 

uma grande família.  

 

 

 

 



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

 

* ATIVIDADE: Circule a figura que representa Ismael:  

 

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

sempre confiar em Ti. Amém.” 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Assim como Deus abençoou Abraão com uma grande família, Deus também escolheu sua 

casa, sua família, o lugar que você nasceu. Deus sabe tudo o que acontece com você. Ele não 

esquece nunca de você, porque te ama muito. Você foi planejado (a) por Deus para nascer de 

uma forma especial. E com Deus você vai aprender o que é melhor para sua vida. 

 

 

 

 

Deus iria cumprir tudo que ele prometeu a Abraão. Pois, Deus sempre cumpre o que promete 

e quem tem fé confia em Deus mesmo sem ver. Você vai ver na Nova Baby que Deus fez muito 

mais coisas maravilhosas na vida de Abraão. 

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

 

* ATIVIDADE:  Cubra o nome de quem te fez de uma forma especial. Depois pinte.                                           

 

 

  

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, muito obrigado 

pela minha família. Amém.” 


