
  
 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA 6 – ABRAÃO – PARTE 2 

NOME: ____________________________  -  Data: 15/03/2020 

____________________________________________________________________________ 

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 18:1-15 / 21:1-21 (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: 

Jesus é muito poderoso e fez vários milagres. Um deles foi alimentar muitas pessoas que ouviam 
seus ensinamentos com 5 pães e 2 peixinhos. Com a ajuda do papai ou da mamãe recorte e cole 
nas mãos do menino o que ele ofereceu a Jesus, depois pinte bem bonito. 

 

                                  NOVA BABY – 2 e 3 anos 

  



Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me criar de uma forma especial. 

__________________________________________________________________ 

  TERÇA-FEIRA: 

Fale para a criança: Abraão e Sara já estavam bem velhinhos 
e ainda não tinham nenhum filho. 

Continue: Em um dia muito quente, Abraão estava sentado 
perto da sua tenda quando de repente recebeu uma visita. 

Voz de surpresa: Eram três homens que Deus tinha mandado 
para dar um aviso para Abraão. Esses homens eram anjos.  

Continue: Abraão recebeu muito bem aqueles homens. Deu 
comida e lavou os pés deles. 

Os homens falaram: “Sara, a sua mulher, te dará um filho”. 
Que legal Sara ia ficar grávida! 

Fixando a lição/A criança repete: Deus sempre cumpre o que 
promete. 

 

Atividade: Pinte a cena em que Abraão está recebendo a visita dos anjos enviados por Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fale para a criança: Enquanto Abraão conversava com os anjos, Sara estava perto e ouviu 
quando Deus disse que ela teria um filho. 

Sabe o que Sara fez? Ela riu! Porque ela não acreditou que iria ter um filho, pois já era muito 
velhinha.  

Afirme: Mas Deus vê (aponte para os olhos) tudo o que fazemos e ouve (aponte para os 
ouvidos) tudo o que falamos (mostre a boca) e sabe tudo o que pensamos (aponte para a 
cabeça). 

Deus perguntou para Abraão: Por que Sara riu? “EXISTE ALGUMA COISA IMPOSSÍVEL 
PARA O SENHOR”? 

Diga: Deus pode fazer tudo, porque ele é poderoso!   

Voz triste: Sara ficou com medo e mentiu dizendo que não tinha rido. Ela não acreditou que 
ficaria grávida, (Voz alegre) mas depois se arrependeu e acreditou em Deus.  

Fixando a lição/A criança repete: Deus sempre cumpre o que promete. 

 

Atividade: O que Sara fez quando ouviu que teria um filho? Faça um (X) na resposta certa. 



Oração - Leia e a criança repete: Deus, é muito bom aprender as histórias da Bíblia! 

 

 

 

 

 

                

        

     

   (    ) RIU                                      (     ) DORMIU                                       (    ) CHOROU 

 

_______________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

Fale para a criança: No tempo certo Sara ficou grávida. Ela ia ter 
um filho! Abraão e Sara ficaram muito felizes porque Deus 
cumpriu o que tinha falado. 

Ensine: Você sempre deve acreditar no Deus fala mesmo 
quando você não consegue ver. Isso é fé!  

Continue: Abraão tinha 100 anos quando o filho dele nasceu. 
Eles chamaram o bebê de Isaque (diga para a criança repetir).  
Esse foi o filho que Deus tinha prometido para eles. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus sempre cumpre o  

que promete. 

Atividade: O que Deus deu para Sara e Abraão no tempo certo? Pinte de amarelo a resposta 
certa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA: 

Fale para criança: Isaque cresceu e parou de mamar.  

Por causa disso Abraão fez uma grande festa para comemorar.  

Continue: Ismael, o outro filho de Abraão, estava rindo de Isaque. 
Sara viu Ismael zombando de seu filho, ficou triste e contou tudo 
para Abraão. 

Explique: Zombar é rir do amigo quando ele cai, é falar coisas 
ruins que deixam seu amigo triste. 

Afirme: Deus não gosta de zombaria, porque isso deixa as 
pessoas tristes. 

Continue com a história: Sara ficou tão zangada que pediu para 
Abraão mandar Ismael e Hagar irem embora. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre acreditar no Senhor.  

 



Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero aprender mais sobre o Senhor na Nova Baby.. 

 

 

Abraão ficou triste com o pedido de Sara porque também amava seu filho Ismael. 

Diga: Deus disse para Abraão que cuidaria de Ismael, seu filho que foi morar no deserto com sua 
mãe. 

Isaque continuou morando com seu pai Abraão. 

Atividade: Deus não gosta de zombaria! Circule a figura que mostra a pessoa ajudando o colega 
e não zombando dele. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA: 

Fale para a criança: Isaque continuou crescendo e aprendendo sobre Deus com seus pais: 
Abraão e Sara. 

Continue com entusiasmo: Que legal! Abraão ensinou tudo sobre Deus para que Isaque fosse 
obediente. 

Mostre a figura da família: Da mesma forma estamos fazendo com você, ensinando tudo sobre 
Deus para que você cresça obediente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue: Em casa você também pode aprender mais sobre Deus, sabe como? Fazendo a 
meditação todo dia, pedindo para alguém ler a Bíblia para você e orando. 

Conclua: Tudo isso é muito importante, para que você possa conhecer a Deus. Nunca esqueça 
que ele te ama e sempre quer o melhor para você. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus sempre cumpre o que promete. 

Atividade: Circule as figuras que mostram onde as crianças podem aprender mais sobre Deus. 

 

 

 

 

 
 

 

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ajude a cuidar bem das pessoas. 

 

 


