
 
 
 

 
ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 

  
SEMANA nº 07 – TEMA: ISAQUE  

 

NOME: _______________________________________________        Data: 23/03/2020 

___________________________________________________________________________________ 

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 24:1-67 / 25:19-26 (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:  
 

“Amem uns aos outros” (João 13:34) 
(Gestos: entregar um coração para sua criança e ao repetir o versículo ela deve entregar o seu para 

mamãe ou papai) 

___________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HÍSTORIA: 

Isaque cresceu e Abraão estava bem velhinho, ele precisava casar e ter filhos para que a família 
de Abraão continuasse crescendo como Deus tinha prometido, mas a esposa tinha que ser escolhida 
por Deus entre as mulheres do seu povo. Então Abraão chamou seu servo Eliezer e disse: “Prometa que 
você vai buscar uma esposa para Isaque longe desse povo que não ama a Deus. E Deus enviará um anjo 
a sua frente para que traga uma esposa para Isaque”. 

Eliezer fez como Abraão mandou. Foi para a Mesopotâmia terra onde morava Naor, irmão de 
Abraão, encontrar uma esposa para Isaque entre os parentes deles. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “Amem uns aos outros”. 

 

* ATIVIDADE: Pinte a cena em que Abraão manda seu servo encontrar uma esposa para Isaque. 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto 

com seu filho, você 

poderá ler e ele (a) 

repetir: 

“Deus, obrigado por se 

importar comigo!” 

 

 

                             NOVA BABY – 2 e 3 anos                     



TERÇA-FEIRA: 

 

* HÍSTORIA: 

Eliezer, servo de Abraão, obedeceu e saiu para cumprir sua missão: achar uma esposa para 
Isaque. Ele viajou de camelos. Sabe o que ele fez quando chegou lá? (pergunte) Ele orou para que Deus 
o ajudasse encontrar a esposa certa para Isaque.  

Orar é quando você conversa com Deus, igual quando você conversa com um amigo.  
 

          
  Você pode conversar com Deus a hora que você quiser, quando você quiser e falar com ele sobre 
tudo da sua vida. Isaque também estava orando a Deus pela sua esposa. Então não se esqueça: Oração 
é conversar com Deus. 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “Amem uns aos outros”. 

 

* ATIVIDADE: Circule a imagem da criança que está orando – Conversando com Deus. 
 
 
 

                 
 

 

 

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

“Deus, eu quero conversar contigo todos os dias!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA: 

 

* HÍSTORIA: 

Era uma viagem muito longa pelo deserto, por isso Eliezer foi 
de camelos. Ainda bem que Deus fez os camelos, pois eles são 
animais fortes que podiam andar pelo deserto por muitos dias sem 
tomar água. Quando eles chegaram lá, todos foram para perto do 
poço para dar água aos camelos. Eliezer orou pedindo para Deus 
como deveria ser a esposa de Isaque. Para ter certeza que 
encontraria a mulher que Deus tinha escolhido, ele pediu assim: 
“Senhor a mulher que chegar no poço e oferecer água para mim e 
para os camelos, essa será a esposa de Isaque”. 

 
* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “Amem uns aos outros”. 



 

* ATIVIDADE: Ajude o servo de Abraão a encontrar o caminho até cidade que em que moravam Naor e 
Rebeca. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  
“Deus, eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para mim!” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HÍSTORIA:  

Antes mesmo de Eliezer terminar a oração, uma 
mulher chamada Rebeca chegou perto do poço. Eliezer 
perguntou: Você pode me dar água para beber? Adivinha! 
Rebeca fez tudo como Eliezer tinha pedido para Deus. Ela 
deu água para ele e para os camelos. Na mesma hora, 
Eliezer lhe deu muitos presentes e descobriu que Rebeca 
era da família de Abraão. Eliezer foi encontrar com a família 
dela e pediu para Rebeca casar com Isaque. Todos aceitaram. Eliezer cumpriu sua missão porque confiou 
em Deus. Quando voltou para casa, levou Rebeca e ela se casou com Isaque.  
 

Mas tinha um problema! Rebeca não podia ter filhos. E agora?   
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “Amem uns aos outros”. 

 

* ATIVIDADE: Marque um X no que Rebeca fez para Eliezer saber que ela era a esposa escolhida por 
Deus para casar com Isaque. 
 

                    
         Deu água para Eliezer e os camelos                               Foi embora                               

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  
“Querido Deus, obrigado por ouvir minha oração!” 
______________________________________________________________________________ 

 



SEXTA-FEIRA: 

* HÍSTORIA: 

Rebeca não podia ter filhos, mas Isaque orou a Deus com muita fé e 
Deus respondeu a oração de Isaque. Rebeca ficou grávida de gêmeos. 
Uau! Dois bebês dentro da barriga dela! 

Quando oramos para Deus, ele pode responder nossas orações 
com três respostas (peça para criança repetir): 

Sim       Não      Espere o tempo certo  
 

Oração é conversar com Deus. E Deus faz isso porque Ele sabe o que é melhor para você. 
Rebeca teve dois filhos: Esaú que tinha o cabelo vermelho e era cheio de pelos e Jacó que 

nasceu segurando o pé do seu irmão. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “Amem uns aos outros”. 

 

* ATIVIDADE: Quantos filhos Deus deu para Rebeca e Isaque? Ligue Isaque a sua quantidade certa de 
filhos com Rebeca. 
 

 
 

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

“Deus, eu quero aprender a esperar a tua vontade!” 

______________________________________________________________________________ 

 


