
 

 

 

 

Nas próximas semanas você vai meditar sobre a vida de Abraão um homem que foi um 
exemplo de fé, considerado amigo de Deus, foi escolhido para ser o pai da nação de 
Israel. Faça sua meditação de qualidade e veja quantas lições Abraão nos deixou. 
 

Segunda-feira – O Chamado de Abraão 
 
 
 
 
Nos primeiros capítulos da história de Abraão ele é chamado de Abrão e Sara de Sarai. 
Semana que vem você vai meditar como e porque isso aconteceu. 
Leia Gênesis 12 para responder as perguntas 
 Qual foi a ordem que o Senhor deu a Abrão? ___________________________ 
_______________________________________________________________ 

 Sobre as bênçãos que o Senhor 
prometeu a Abrão, complete com o que falta: 
1. Farei de você um grande ____________ 
_________________________________. 
2. Tornarei famoso o seu _____________ 
_________________________________. 
3. Abençoarei ______________________. 
4. Amaldiçoarei ____________________ 
_________________________________. 
5. Por meio de vocês todos ____________ 
__________________________________ 
 Marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
(   ) Abrão partiu como o Senhor lhe 
ordenara. 
(   ) Abrão tinha 65 anos de idade quando saiu 
de Harã. 

(   ) Abrão levou sua mulher Sarai, seu filho Ló, seus bens e seus servos. 
(   ) Eles partiram de Harã para a terra de Canaã. 
(  ) Depois de chegarem a Canaã, Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de 
Moré, em Siquém. Lá habitavam os amorreus. 

Abrão, e da nona 
geração depois de Sem. 
Que foi um dos filhos 

de Noé. O nome do seu 
pai era Terá e dos seus 
irmãos Naor e Harã. 

Era casado com Sarai, 
seu sobrinho Ló, filho 
de Harã, morava com 
ele, pois seu pai havia 

falecido. 

                          A VIDA DE  ABRAÃO 
Parte 1 

     
    

 
    

 
   

“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais 
tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo” 

Hebreus 11:8 



 Preencha as palavras cruzadas com as dicas: 
VERTICAL: 1- Esposa de Abrão; 3- Sobrinho de 
Abrão. HORIZONTAL: 2- Foi construído em 
dedicação ao Senhor; 4- Abrão e sua esposa viveram 
um tempo lá. 
 De acordo com o capítulo de hoje, complete o 
quadro com o que falta: 

Versículo Ensinamento 
Gn 12:...... O Senhor disse a Abrão:” À sua .......................................... darei esta terra. 
Gn 12:...... Abrão construiu um altar ......................................... ao Senhor e 

.................................... o nome do Senhor. 
Gn 12:...... Depois Abrão partiu e prosseguiu para ............................................... 
Gn 12:...... Houve ....................... naquela terra e Abrão desceu ao ....................... 

 
 

 
 
 
 Responda: 
Por que Abrão pediu a sua esposa Sarai que dissesse que ela era sua irmã? 
____________________________________________________________ 
Quando os homens da corte viram Sarai, o que fizeram e o que aconteceu com ela? 
________________________________________________________ 
O que aconteceu com Abrão? ______________________________________ 
___________________________________________________________ 
 O que o Senhor fez com o faraó? (   ) Abençoou faraó e sua corte com riquezas.  
(  ) Puniu faraó e sua corte com graves doenças. (  ) Fez faraó enlouquecer. 

Abrão não conseguia ver como seria o seu futuro, mas ele teve fé, 
confiou em todas as promessas de Deus e por isso obedecia 

imediatamente, não ficava relutando. Assim deve ser com você! Não 
relute contra Deus, obedeça, confie Nele, busque e conheça todas as 
promessas, Deus te mostra na Sua Palavra tudo o que está reservado 

para você. Ele garante o seu futuro!!! 
 

Para Pensar!!! A família de Abrão era de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia, próximo ao 
Rio Eufrates. Ur era um centro cultural e, também, centro de uma religião pagã que 
cultuava a Lua e a família de Abrão era idólatra (Js 24:2), porém quando Deus ordenou 
que Abrão saísse de sua terra e do meio de sua parentela, ele obedeceu, isso mostra 
que Abrão conhecia Deus, mesmo em meio aquela sociedade idólatra. Adolescente, você 
pode ser o único da sua casa que serve o único Senhor e Salvador, e as vezes é difícil 
permanecer fiel a Deus, mas não desista, porque assim como Deus tinha um plano para 
Abrão, Ele também tem um plano para você.  
 
 

 



 Depois disso, Abrão: (  ) Foi preso. (  ) Foi expulso do Egito sozinho. (  ) Partiu com 
sua esposa e com tudo o que possuía. 

DECIDINDO: Hoje pelo menos 3 lições importantes você aprendeu da vida de Abrão, 
reflita nelas e faça pelo menos duas decisões: _____________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM 
“X” NO QUADRADO 

 

Terça-feira – Abrão: Um Homem Manso 

 
 

Leia Gênesis 13 para responder as perguntas 
 Quando Abrão saiu do Egito, ele foi para Neguebe,  duas pessoas o acompanharam 
que foi? (   ) Sua esposa Sarai e seu pai Terá  (   ) Sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló  
(   ) Sua esposa Sarai e seu irmão Naor. 
 Abrão já tinha enriquecido muito, quais as riquezas que ele tinha? ____________ 
_______________________________________________________________ 
- Abrão tinha ______ muito, tanto em ______ como em _______ e ______. 
- Abrão adorou o Senhor num lugar entre as cidades de ______ e de _____, onde já 
havia passado antes e construído um ______. 
 Abrão e seu sobrinho Ló ficaram muito ricos no Egito. De acordo com a leitura de 
Gn 13.5-9, os pastores de Abrão e Ló brigaram porque a terra não podia sustentá-los. 
Fica claro na história que: 
(   ) O espaço e alimento se tornaram poucos para todo gado de Ló e de Abrão 
(   ) Não estava chovendo, assim a terra não os sustentava 
(   ) Abrão e Ló estavam recusando sustento para seus pastores 
 Como Abrão resolveu a desavença entre seus pastores e os de seu sobrinho 
Ló?  ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 Após ler Gn 13.10-18, marque com V, para verdadeiro e F para falso, para 
afirmativas FALSAS, coloque o correto. 
(  ) Ló escolheu todo o vale do Jordão ___________________________________ 

     
    

 
    

 
   

“Façam todo o possível para viver em paz com todos” Romanos 12:18 

Pense Nisso! Quando Abrão disse que Sarai era sua irmã, ele não estava mentindo, pois 
ela era realmente sua irmã por parte de pai (Gn 20:12). Porém ele não contou toda a 
verdade, e você já meditou que verdade pela metade é mentira. Abrão ficou com medo 
dos egípcios, não confiou no Senhor e quis resolver do seu jeito. Como consequência 
Faraó e sua corte foram feridos com graves doenças. Assim também sou eu e você, 
muitas vezes não confiamos que Deus está controle, queremos agir do nosso jeito e 
acabamos nos dando mal. Confie a sua vida a Deus, deixe Ele no controle e tudo correrá 
de acordo com a vontade do Senhor.  
 

 



Para refletir: Abrão como tio mais velho de Ló, tinha prioridade na escolha da região onde 
gostaria de morar e mandado seu sobrinho seguir a direção contrária. Porém, ele deu a 
preferência de escolha ao seu sobrinho. Somente quem confia em Deus e entrega seus 
desejos e direitos nas mãos Dele, tem força para uma atitude dessas. Abrão preferiu amar 
seu sobrinho, em vez de seus próprios interesses. Ele preferiu uma separação pacífica, em 
vez de disputas em guerras por território com Ló, tão comuns naquela época. Parece até 
que Jesus estava pensando em Abrão quando ensinou: Bem-aventurados os mansos, porque 
receberão a terra por herança (Mt 5.5). Deus quer que você seja pacificador, evite brigas, 
mesmo quando você tiver certo, não arrume confusão, ore e entregue seus direitos para 
Deus e Ele lhe recompensará e fará o que é justo. 

(  ) Abrão ficou na terra de Canaã ______________________________________ 
(  ) Ló viu que o vale do Jordão era ruim _________________________________ 
(  ) Ló mudou seu acampamento para um lugar distante de Sodoma. ______________ 
_______________________________________________________________ 
(  ) Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor 
_________________________________________________________ 
 (  ) Abrão muda-se para Hezrom e lá constrói um altar para o Senhor. ___________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marque a correta, essa história faça você refletir que: 
(   ) Não deve deixar ninguém levar a vantagem, mas brigar pelo melhor. 
(   ) Deus abençoa quem evita brigas, busca a paz e confia Nele. 
(   ) Deus não quer que você se esforce para viver em paz com o seu próximo. 
 Leia Gn 13:14-17 e veja mais uma vez Deus reforçando sua promessa a Abrão, quais 
terras ele daria a Abrão? Em relação a quantidade, a que Deus comparou a descendência de 
Abrão? __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
DECIDINDO: Adolescente, é necessário imitar a mansidão de Abrão, entregando 
todos os seus interesses nas mãos do Senhor, no lugar das brigas. (  ) Decido parar de 
brigar com ___________ por algo que disputamos. (  ) Decido não retrucar 
xingamentos, mas orar “Deus entrego isso nas suas mãos”.  
Compartilhe com o Senhor sua decisão. 
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM 
“X” NO QUADRADO 

 

Quarta-feira – Abrão: Guerreando contra Inimigo 

 

 
Na meditação de ontem você aprendeu que Abrão e Ló se separaram, Ló escolheu uma 
terra próxima à Sodoma, cidade repleta de homens perversos. Vamos saber o que 

     
    

 
    

 

“Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do 
Senhor nosso Deus” Salmos 20:7 

 



Pense nisso!!! Abrão tinha um exército pequeno, com apenas 318 homens, é mais ou 
menos a metade de adolescentes que temos no Novateens, mas mesmo assim Ele não 
temeu, porque sabia que Deus estava com Ele. Melquisedeque declarou a verdadeira 
origem da vitória de Abrão: Deus o fez vencer (Gn 14:20). Adolescente, hoje você 
também vive em guerra, mas é contra o pecado, contra os maus desejos da carne, não 
se torne prisioneiro do pecado como Ló foi prisioneiro do Rei Quedorlaomer, mas decida 
vencer essa guerra com ajuda do Senhor, como Abrão fez.  
 

aconteceu com ele por causa desta decisão. Leia o capítulo 14 de Gênesis para as 
atividades a seguir. 
 Os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá durante 12 anos foram 
dominados pelo Rei Quedorlaomer, porém no décimo terceiro ano resolveram se 
rebelar e isso causou uma grande guerra, leia Gn 14:1-2 e preencha a tabela abaixo: 

Rei Região C Rei Região 
1. Anrafel  O 1. Gomorra 
2.  N 2.  
3.  T 3.  
4. Goim R 4.  

------------- A 5. Belá  
 Nesta guerra quais foram os reis que perderam? _____________________  
 E os que os vencedores fizeram? ________________________________ 
____________________________________________________________  
 Marque um X na alternativa certa. O que aconteceu com Ló, sobrinho de Abrão que 
morava perto de Sodoma?  
(  ) Ló foi levado cativo, junto com seus bens (  ) Escondeu-se nos montes (  ) Morreu 
na guerra 
 Alguém que tinha escapado foi e relatou tudo o que acontecera com Ló para:  
( ) Melquisedeque   ( ) Moisés  ( ) Abrão  
 Enumere os fatos em ordem cronológica, conforme Gn 14: 14-16 e veja o que 
aconteceu quando Abrão ficou sabendo o que tinha acontecido com Ló.  
( ) Abrão saiu em perseguição aos inimigos até Dã.   
( ) Foi Deus quem entregou os inimigos nas mãos de Abrão.   
( ) Abrão mandou convocar os 318 homens treinados na casa dele.  
( ) Abrão recuperou Ló e todos os prisioneiros com seus bens. 
( ) Abrão ouviu que Ló tinha sido levado prisioneiro.  
( ) Abrão atacou-os durante a noite em grupos e os derrotou.   
 Leia Gn 14: 17- 24 e coloque C (Correto) ou E (Errado) para as afirmativas:   
( ) Quando Abrão estava voltando vitorioso sobre os reis que tinham levado Ló, o rei 
de Sodoma foi ao seu encontro .  
( ) Melquisedeque, rei de Salém foi ao encontro de Abrão, levando pão e vinho e o 
abençoou.  
( ) Abrão não deu o dízimo de tudo para Melquisedeque.  
( ) Abrão aceitou o que pertencia ao rei de Sodoma.    

 

 

 



 O Rei de Sodoma quis recompensar Abrão com bens que ele tinha recuperado na 
guerra, porém Abrão não aceitou. Por quê? __________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Lição: Abrão sabia que tudo que ele tinha foi Deus que lhe deu e não queria que 
outra pessoa levasse a fama e a glória por isso. Deus é quem te dá todas as coisas, 
reconheça isso, sendo grato ao Senhor e O honrando a cada dia. 

DECIDINDO: Adolescente, é hora de tomar uma decisão assim como Abrão que não 
ficou parado, mas foi à luta resgatar seu sobrinho Ló, agora é sua vez de agir. 
(  ) Decido lutar contra o pecado, me afastando de lugares e pessoas que me levam a 
pecar e me aproximando de pessoas que me levam mais para perto de Deus e assim 
conseguirei vencer a guerra contra o pecado.  (  ) Decido reconhecer o agir de Deus e 
tudo que me acontecer essa semana, sendo grato e dando a honra e a glória a Ele, 
falando a frase “Deus seja louvado”. 
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM 
“X” NO QUADRADO 

 

Quinta-feira – Abrão: Homem de Fé 
 
 
Leia Gênesis 15 para responder as perguntas 
 Veja o Deus falou para Abrão mostrando que está sempre com ele. Lembre-se 
para números iguais, letras iguais. 

       H       ,  B    !       
  1      2       3                4      5        1                   2                6        5        7       3                 2                 8        2        3                5      9               10      3        9 

            ; G           
 3                10         5         9                 5        10        11         9         7          3                               8         2         1          7           5               10        5          8       5 

           P     Gn 15: 
 2                 10          9          2                     8         5         11          3           6                      5          1          10         2 

 Abrão fez algumas perguntaspara Deus e veja o que Senhor respondendo, 
complementando a tabela.  

 Abrão pediu confirmação de Deus de que ele iria receber a terra que estava como 
herança. Leia Gn 15:9-17 e conte com suas palavras como Deus confirmou que 
cumpriria essa promessa ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Referências Perguntas de Abrão Referências Respostas de Deus 
Gn 15:2   Seu herdeiro será um filho 

gerado por você mesmo 
 Senhor, como saberei 

que tomarei posse dela 
  

“Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.” Gênesis 15:6 

 

 



 
Procure no caça-palavras os povos que suas terras seriam herança de Abrão. Dica: são 
10 povos. 
DECIDINDO: Que área da sua vida você precisa ter mais 
fé em Deus... A Salvação da sua família? Entender uma 
matéria da escola que você considera difícil? Saúde de 
alguém que você ama? Aproveite esse momento e faça uma 
decisão em relação à área que você precisa ter fé. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS 
DE ORAR MARQUE UM “X” NO QUADRADO 

 

Sexta-feira – Aprendendo a Perseverar 
 
 
 
Leia Gênesis 16 para responder as perguntas 
 Coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F) 
(   ) Hagar era serva de Sarai (  ) Hagar tratou Sarai bem quando descobriu que 
estava grávida (  ) Abrão maltratou Sarai (  ) Hagar fugiu pro deserto (  ) Ismael 
foi o nome dado ao filho de Hagar (  ) Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu  
(  ) O Anjo do Senhor insistiu para que Hagar continuasse a fugir da Sarai. 

 Lição: Sarai, acabou não perseverando até o fim e tomou uma atitude precipitada por 
não esperar em Deus, percebemos que ela estava inconformada por não poder ter 
filhos (Gn 16:2) e acabou se intrometendo nos planos de Deus e gerou problemas para 
ela e Abrão. Toda vez que tentamos adiantar os planos de Deus perdemos algo ou 
temos problemas, devemos confiar! 

Pense Nisso: Abrão quando olhou para sua realidade, viu que já tinha uma idade 
avançada e que era pouco provável que poderia ter mais filhos com Sarai, foi ai que 
houve sua indagação para com o Senhor, contudo, Deus com Todo carinho disse a Abrão 
que ele geraria um filho e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas 
do céu. Abrão creu no senhor, e isso foi lhe creditado como justiça, pois mesmo Abrão 
sabendo que aos olhos humanos que seria impossível que ele gerasse um filho com sua 
esposa, ele sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa. Abrão teve Grande Fé Em Deus 
a creu nas promessas do Senhor com sinceridade no coração e por isso também foi 
considerado um pai da fé, pois mesmo sem ver muitas das promessas não sendo 
cumpridas durante sua vida, confiava que Deus cumpriria tudo. E Deus cumpriu.  
 
 

 

“Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de 
Deus, recebam o que ele prometeu” Hb 10:36 

 

 



 Hagar começou a desprezar Sarai, o que fez Sarai maltratá-la, por causa disso 
o que Hagar fez? __________________________________________ 
 Faça o desenho de Gn 16: 7-9 
 
 
 
 
 
 

Pense Nisso!! Você já meditou sobre como Deus se agrada quando você respeita as 
autoridades, e vemos nessa passagem que Hagar não estava respeitando Sarai, por isso 
o Anjo do Senhor falou para ela voltar para casa e se sujeitar a Sarai.  
 O Anjo do Senhor também a falou com a Hagar o que aconteceria com os seus 
descendentes, relacione as colunas completando as frases. 
a) Multiplicarei tanto os seus descentes...    (  ) ... e lhe dará o nome de Ismael, porque o 

Senhor ouviu em seu sofrimento. 

b) Você está grávida e terá um filho... (  ) ... sua mão será contra todos 

c) Ele será como jumento selvagem; (  ) ... e ele viverá em hostilidade contra todos 
os seus irmãos. 

d) E a mão de todos contra ele... (   ) ... que ninguém poderá contar. 

DECIDINDO: Decida confiar em Deus! Escreva abaixo uma decisão prática de 
confiar e esperar em Deus. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM 
“X” NO QUADRADO 

Pense Nisso: Sarai cometeu um erro gravíssimo, pediu para que Abrão tivesse um filho 
com sua serva para que assim pudesse de alguma forma ser mãe e dar continuidade aos 
descendentes de Abrão e dessa forma nasceu Ismael e como o anjo disse, ele guerrearia 
contra os seus irmãos e hoje vemos muitos conflitos no Oriente Médio devido a isso. 
Precisamos entender que o Tempo de Deus é diferente do nosso tempo, Deus não atrasa, 
nós é que não sabemos esperar, o tempo de Deus é perfeito e tem um propósito, 
precisamos perseverar, DEUS NÂO FALHA, ele cumpre o que promete, precisamos ter 
mais fé e paciência e entender que Deus está no controle de Tudo e que ele nos dará 
tudo que nos foi prometido. 
 
 
 

 


