
  
 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA 5 – ABRAÃO – PARTE 1 

NOME: ____________________________ -   Data:  08/03/2020 

_____________________________________________________________________________ 

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); 

• A criança precisa olhar para meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

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

• Para você entender o ensino desta semana, leia: 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:  

“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 e dar um abraço.) 
____________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

Nessa aulinha aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, Ele nos ama e é nosso amigo. Pinte 
bem bonito esse desenho de Jesus ensinando as crianças sobre a Palavra de Deus. Lembre-se: 
Ele ama muito você!  

 

 

                                  NOVA BABY – 2 e 3 anos 

  

Oração - Leia e a criança repete:  Deus obrigado por sempre estar perto de mim 

http://www.google.com.br/imgres?q=jesus+crian%C3%A7as&num=10&hl=pt-BR&tbo=d&biw=1600&bih=744&tbm=isch&tbnid=RrAYdTl1ANJmYM:&imgrefurl=http://obavamoscolorirdesenhos.blogspot.com/2012/07/desenhos-para-colorir-de-jesus-e-as.html&docid=gB_KjCe_MjZeGM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-2xMngve1JZI/UAanRfouMJI/AAAAAAAAAyw/ibVNAMOpqCw/s1600/Jesus+e+as+Crian%C3%A7as+-+Desenhos+B%C3%ADblicos+para+Colorir+(2).JPG&w=1600&h=1142&ei=fMHtUM3EBYim9gTNroG4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=540&vpy=181&dur=5638&hovh=190&hovw=266&tx=145&ty=104&sig=106347049724412141500&page=2&tbnh=145&tbnw=203&start=41&ndsp=50&ved=1t:429,r:55,s:0,i:325


TERÇA-FEIRA: 

Fale para a criança: 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. 

Diga para criança repetir os nomes em negrito: Por isso, 
Deus chamou um homem chamado Abrão, ele era filho de 
Terá e tinha dois irmãos chamados Naor e Harã.  

Diga: Abrão 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). 

Continue: Toda a família de Abraão morava na cidade 
chamada Ur dos Caldeus. Nesse lugar as pessoas não obedeciam a Deus e adoravam deuses 
falsos. 

 

Atividade: Vamos pintar Abraão e Sara! 

 

Fale para a criança: Quando Abraão tinha 75 
anos de idade, Deus disse para ele deixar sua 
terra e se mudar para uma terra que ele não 
conhecia. 

Continue: Mesmo Abraão não sabendo onde iria 
morar, obedeceu a Deus e deixou tudo, seus 
amigos e sua casa.  

Fale sorrindo: Uau! Abraão era um homem de 
FÉ!  Para agradar a Deus nós precisamos ter fé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunte e deixe responder: Mas o que é Fé? É acreditar no que Deu diz sem precisar ver. 

Ensine: Para obedecer você não precisa entender e nem seus pais ou responsável não precisam 
explicar tudo, mas você precisa obedecer. 

Fixando a lição/A criança repete: Eu preciso obedecer a Deus. 

 

Atividade: Pela fé Abraão obedeceu a Deus e saiu da sua cidade. Pinte a estrada de marrom e a 
árvore de verde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

Fale para a criança: Abraão saiu da sua terra e morou em tendas 
(cabanas) o resto da sua vida. 

Continue: Deus disse que Abraão ganharia muitas coisas boas se ele 
fosse obediente.   

Diga: Deus mostrou a terra que Ele iria dar a Abraão e para todas as 
pessoas que nascessem depois dele.  

Continue: 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. 

Fale em tom de suspense bem baixinho: Mas Sara a esposa de Abraão, não 
podia ter filhos. Como eles poderiam ter uma família grande? 

Fale sorrindo: Deus sempre cumpre o que promete e Ele já tinha falado que 
Abraão e Sara teriam um filho.  

Faça rosto de reprovação: Mas Abraão e Sara não souberam esperar por 
Deus e resolveram tudo do jeito deles. O que será que eles fizeram? Amanhã 
você irá saber. 

Fixando a lição/A criança repete: Quem tem fé confia em Deus mesmo sem 
ver. 

Atividade: Ajude Abraão a chegar à terra prometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te agradar com a minha fé. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a aprender a esperar! 

 

 



QUINTA-FEIRA: 

Diga para criança repetir os nomes em negrito: 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. 

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

 

 

 

 

 

 

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

Continue com a história: Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu e mesmo ele não sendo 
o filho da promessa, Deus cuidou de Ismael e o abençoou com uma grande família.  

Atividade: Circule a figura que mostra o que aconteceu com Hagar a escrava de Sara. 

 

 

 

 

 

 

                                    Triste                                                                            Grávida 

  

______________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

Fale para a criança: Assim como Deus abençoou Ismael com uma grande família, Deus também 
escolheu sua casa, sua família, o lugar que você nasceu. 

Continue: Deus sabe tudo o que acontece com você. Ele não esquece nunca de você, porque te 
ama muito.  

Fale sorrindo: Você foi planejado por Deus para nascer de uma forma especial. E com Deus 
você vai aprender o que é melhor para sua vida. 

Conclua: Deus iria cumprir tudo que ele prometeu a Abraão. Deus sempre cumpre o que 
promete. Você vai ver no Nova Baby que Deus fez muito mais coisas maravilhosas. 

Fixando a lição/A criança repete: Quem tem fé confia em Deus mesmo sem ver. 

Atividade: Cubra o nome de quem te fez de uma forma especial e depois pinte.              

                               

 

 

                

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ajude a sempre acreditar em ti. 

 

 

Oração - Leia e a criança 

repete: Deus, obrigado por 

minha família! 

 

 


