
 

 

 

 
 

Segunda-feira – Abraão – Aliança com Deus 
 
 
 
 

 
Leia Gênesis 17 para responder as perguntas  
Neste capítulo, Deus fala novamente com Abrão, para estabelecer com ele uma aliança. 
Com quantos anos Abrão estava nesse momento? 
_________________.  
 Coloque os acontecimentos abaixo na ordem em 
que aconteceram: 
(   ) Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, 
porque ele seria pai de muitas nações. 
(   ) Deus prometeu dar a Abraão e sua descendência 
à terra de Canaã. 
(   ) Abrão prostrou-se com o rosto em terra. 
(   ) Deus disse a Abrão quem Ele era, o Deus todo-
poderoso, e lhe disse também para fazer a vontade 
dEle e ser íntegro. 
(   ) Deus disse que Abrão seria muito prolífero 
(fértil, que se reproduz em grande quantidade) e reis descenderiam dele. 
(   ) A parte de Abraão era: ele e seus descendentes, obedecerem à aliança do Senhor. 
(   ) A aliança com Deus seria eterna entre Abraão e seus futuros descendentes, e o 
Senhor seria para sempre o Deus deles. 
 Complete as frases abaixo com as palavras que estão dentro do quadro: 
 
 
 
A aliança que Deus estabeleceu com Abraão foi a ____________________.  
Todos os ___________ deveriam ser circuncidados na carne após  _________ dias de 
nascidos. Essa aliança seria  _____________, que significa para sempre.  
Tanto os nascidos na casa dele, quanto os ______________ e os ______________. 
Quem fosse incircunciso seria ______________ do meio do povo, por quebrar a 
______________. Deus mudou o nome de Sarai para __________, que significa 
_______________. 
 
 

                             A VIDA DE ABRAÃO 
Parte 2 

     
    

 
    

 
   

Aliança: É a união entre 
duas ou mais entidades 
em prol de um objetivo 
comum, podendo ocorrer 
entre pessoas, empresas, 
sociedades, partidos, 
países etc. Aliança, 
segundo a Bíblia, foi cada 
um dos pactos que Deus 
fez. 

 
 

“Não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus 
lábios” Salmos 89:34 

 

ALIANÇA             COMPRADOS         HOMENS          CIRCUNCISÃO            SARA 
ESTRANGEIROS         PRINCESA             ELIMINADO       PERPÉTUA       OITO                                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Abraão não duvidou de Deus e por isso pediu para Ismael ser seu herdeiro. 
(   ) Deus disse que Sara teria um filho chamado Isaque e ele seria o descendente de 
Abraão.  
(   ) Deus disse que faria Sua aliança com Isaque e sua descendência. 
(   ) O Senhor não considerou o que Abrão lhe pediu para Ismael e sua descendência seria 
pequena. 
(   ) Naquele mesmo dia Abraão fez o que Deus mandou e circuncidou todos os homens de 
sua casa, obedecendo ao Senhor. 

DECIDINDO: Tem alguma promessa que Deus fez na Bíblia que você tem dificuldade de 
crer? Decida conversar com seu líder sobre isso e tirar as suas dúvidas. (  ) Eu decido. 
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X” 
NO QUADRADO   

Terça-feira – Abrão: Um Homem Servo 

 
 
 

Leia Gênesis 18 para responder as perguntas. Complete o quadro e descubra o principal 
sentimento que Deus tem por seus filhos: ________ 
Senhor apareceu na hora mais quente do...     
O Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de....      
Abraão vou até eles e curvou-se até o...      
Abraão viu... homens     
 Ao receber o Senhor e os homens que estavam com ele, Abraão tomou uma série de 
atitudes, vamos listá-las: 
1. Mandou buscar água para _____________________________________________ 

     
    

 
    

 
   

“Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará. 
Aquele que me serve, meu pai o honrará.” João 12:26  

A CIRCUNCISÃO era uma condição necessária na nacionalidade judaica. A cerimônia acontecia 
cortando a pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino e mostrava que aquela pessoa fazia 
parte da aliança de Deus feita com o povo de Israel. É claro que não era apenas o corte na carne 
que fazia com que alguém andasse na presença de Deus. Era necessária obediência aos 
mandamentos do Senhor para que tivesse realmente valor. No Novo Testamento, a circuncisão 
ganha um significado mais profundo nas cartas de Paulo, onde ele fala sobre a “circuncisão do 
coração” (Rm 2:29), que significa uma conversão genuína, baseada na fé e na obediência a 
Jesus Cristo. Deus não requer mais de nós um sinal feito na carne, mas sim um sinal feito no nosso 
coração. 

Pense Nisso!!! Como você leu neste capítulo, mais uma vez Deus confirmava a promessa que fez a 
Abraão. Você pode perceber que a Abraão tinha dificuldade acreditar que seria como Deus estava 
prometendo, afinal já tinha se passado 24 anos, ele e Sara já estavam velhos. Por isso pediu para 
Ismael ser considerado seu herdeiro. Mas como vemos no versículo de hoje, Deus não modifica as 
promessas que faz. Então, adolescente, todas as promessas que você vê na Bíblia para aqueles que 
são filhos de Deus, o Senhor vai cumprir, não deixe de crer.  

 



2. Enquanto descansavam embaixo da árvore, prometeu trazer algo para eles _________ 
3. Disse para Sara pegar 3 medidas da MELHOR _________ para fazer ________ 
4. Escolheu o MELHOR __________ e deu a um servo para prepará-lo 
5. Levou __________, _______ e o novilho e os _________ 

 Quando o Senhor disse que na Primavera Sara teria um filho o que ela fez? (  ) riu (  ) 
chorou  (   ) agradeceu ao Senhor. Por que ela teve essa atitude? __________________ 
___________________________________________________________________ 
Mas veja o que Senhor respondeu a ela. (Lembre-se para números iguais, letras iguais) 
E X        G U  A  C      I       V   
 1               2      3    4       1             5     6                             7         5                         8        2      3       5             2      7        9      8      3       3      2                  1    6    

       N H O  ? Gn 18:__a 
9         5       10        5                 3        1           8       10                             

 Ao se levantarem para partir, o Senhor disse a Abraão que acusações contra Sodoma e 
Gomorra eram graves, e ele iria verificar se era verdade, e se fosse ele iria destruí-las. 
Abraão ficou preocupado, pois quem da sua família morava nessa região? ________. 
Quantas vezes Abraão perguntou a Deus se houvesse certo número de justos se Ele 
pouparia a cidade da destruição por amor a eles? ______________________________ 

 Lição: Abraão pergunta a Deus seis vezes, porém você pode perceber que ele faz isso com 
humildade, com respeito, entendendo que a vontade de Deus é soberana, e que suas decisões são 
mais corretas. Adolescente, você também pode falar com Deus, você lhe fazer perguntas, mas 
lembre-se sempre que Deus tem o melhor para cada um dos seus filhos e que sua vontade é BOA, 
PERFEITA e AGRADAVEL. 

 Será que tinha número suficiente de justos para Deus não destruir Sodomo e 
Gomorra? Leia Gênesis 19 e faça um pequeno resumo do que aconteceu ______________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Os anjos falaram para Ló e sua família não olharem para trás, mas um deles olhou, quem 
foi? (   ) Sua esposa   (   ) Sua filha mais velha    (   ) Sua filha mais nova.  
No que ela se transformou? _____________________________________________ 

Pense Nisso!!! Ao receber o Senhor e os homens que estavam com ele, visitantes bem especiais, 
Abraão deu um tratamento VIP, tudo que ele fez foi visando o MELHOR, pois para Deus não podia 
ser qualquer coisa, ele serviu o Senhor com prontidão e alegria, pois queria agradá-lo. E você 
tem feito seu MELHOR para Deus. Será que quando você está presença do Senhor você tem feito 
de tudo para agradá-lo? Como é seu comportamento no culto do Novateens? Conversa, reclama de 
tudo, canta desanimado ou nem canta? E sua meditação, faz correndo para terminar logo? Você 
pode perceber que depois que Abraão os serviu, ficou perto, debaixo da árvore, sabe por quê? 
Porque ele estava desfrutando da presença do Senhor. Desfrute também da presença do Senhor, 
nos cultos, na hora da meditação e nos momentos que você tira para falar com Deus.  

 



Reflita!!! Você percebeu que Ló hesitou ao sair da cidade e o anjo teve que puxá-lo? E que a mulher de 
Ló olhou para trás? Eles tiveram dificuldade em deixar para trás a vida que eles tinham construído 
ali. E muitas vezes, adolescente, você passa pela mesma dificuldade, você sabe que tem que largar o 
pecado, pois ele é prazeroso e satisfaz os desejos da sua carne, porém ele te leva à destruição. Mas 
com ajuda de Deus e de seus líderes, você pode conseguir, é só você obedecer à ordem do Senhor. 

DECIDINDO: Muitas lições você aprendeu hoje, agora faça suas decisões. ___________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X” 
NO QUADRADO 

Quarta-feira – Abraão 
 
 
 
Leia Gênesis 20 para responder as perguntas. 
 Para se situar na história, preencha as palavras 
cruzadas com as dicas: VERTICAL: 1- O rei mandou 
buscá-la e a tomou como esposa. 2- Abraão partiu 
para a região de ...; 3- O nome da terra em que 
Abraão morou por algum tempo. HORIZONTAL: 4- 
Abraão passou a viver entre ... 
 Responda: 
Abraão passou a viver em Gerar, e lá o que ele dizia 
sobre Sara? ________________________ 
Qual o nome do rei de Gerar? (  ) Abede-Nego (  ) Ahmoleque (  ) Abimeleque. 
Por que o Senhor disse em sonho ao rei que ele morreria? ____________________ 
_______________________________________________________________ 
O rei sabia a verdade sobre Sara? (  ) SIM (  ) NÃO. 
O rei fez com má intenção? (  ) SIM (   ) NÃO. 
O Senhor impediu que o rei pecasse, porque Abraão havia lhe contado que Sara era 
somente sua irmã, e não sua esposa. O que Abraão falou era:  
           (  ) VERDADE                  (  ) MEIA-VERDADE                (  ) MENTIRA. 
 

 
Complete os versículos e marque V (verdadeiro) ou F (falso) sobre o que se fala neles: 

Gn 20:...... (   ) Deus mandou o rei Abimeleque devolver Sara a Abraão, senão ele (o rei) e 
todos os seus morreriam. 

Gn 20:...... (   ) Quando o rei contou aos seus conselheiros, eles não tiveram medo. 

Gn 20:...... (   ) Abraão disse que falou que Sara era sua irmã porque achava que seria 
morto por causa dela, pois ninguém temia a Deus. 

Gn 20:...... (   ) Sara é irmã de Abraão por parte de mãe e veio a ser sua esposa. 
Gn 20:...... (   ) O rei deu presentes a Abraão, mas não lhe devolveu Sara. 
Gn 20:...... (   ) Para reparar a ofensa feita a Sara, o rei deu a Abraão mil peças de ouro. 

     
    

 
    

 
   

“Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os 
abandona encontra misericórdia”. Provérbios 28:13 

Mais uma vez Abraão mente a respeito de Sara. Lembre-se mesmo Sara sendo 
sua irmã, ela também era sua esposa, ele disse uma meia-verdade, e: MEIA-
VERDADE = MENTIRA. Agora você já sabe a resposta certa da última questão. 

 
 



Gn 20:...... (   ) Abraão orou por Abimeleque, sua mulher e suas servas, e eles foram 
curados e puderam ter filhos novamente. 

 

Lição: Abraão ficou com medo do povo de Gerar e mentiu novamente sobre Sara. Ele já havia passado 
pela mesma situação, ele sabia o que deveria fazer, mas pecou de novo ao invés de confiar em Deus e 
agradá-LO. Todo pecado tem consequências e cair no mesmo erro também. No caso de Abraão, ele não 
só pecou contra Deus mentindo, mas poderia também causar o prejuízo e até a morte de pessoas 
inocentes. O pecado quer entrar na sua vida para destruir você e quem estiver ao seu redor. E essa é 
a vontade do diabo que veio para roubar, matar e destruir. Mas a vontade de Deus é que você tenha 
uma vida abundante e longe do pecado. E tudo de errado que você se arrepende verdadeiramente e 
confessa você é perdoado e purificado (1 João 1:9). Mesmo se você sofrer prejuízo ou for castigado, 
você deve falar a verdade e confessar (Sl 15:4). O Senhor é misericordioso com você quando você 
confessa e abandona o pecado, mas se você esconde o pecado não será bem sucedido em nada (Pv 
28:13). 

 Marque um X nas alternativas corretas: 
(   ) O rei teve intenção de pecar quando tomou Sara como esposa. 
(   ) Abraão pedia que Sara disse que ela era sua irmão aonde quer que eles fossem como 
prova de lealdade dela. 
(   ) Abraão era sacerdote por isso deveria orar pelo rei para que ele não morresse. 
(   ) O Senhor havia ferido o rei e suas mulheres com graves feridas por causa de Sara. 

Pense nisso!!! Abrão era autoridade na vida de Sara e pediu para ela falar a meia-verdade aonde quer 
que eles fossem. Isso pode acontecer com você, alguma autoridade sua, que não tenha Jesus como 
Senhor, pode pedir para você mentir ou fazer algo errado, mas lembre-se que a sua maior autoridade 
é DEUS! Então se pergunte se aquilo que você precisa fazer vai agradar a Deus em primeiro lugar. 

DECIDINDO: Há algo na sua vida que precisa ser confessado? Há algo que você precisa 
pedir ajuda para parar de pecar? Algo que você não conseguiu deixar até hoje. Ou talvez 
você precise deixar de lado o hábito de mentir. Ou deva falar a verdade sobre algo. 
Decida: (   ) Confessar algo aos seus pais ou ao seu líder (  ) Pedir ajuda ao seu líder para 
deixar o pecado de: ______________________________.  
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X” 
NO QUADRADO 

 
Quinta-feira – Abrão: 

 
 
 
 
Leia o capítulo 22 de Gênesis e descubra o que aconteceu com Abraão e Isaque ao serem 
provados por Deus. 
Passado algum tempo , ________pôs Abraão á prova, dizendo–lhe: _______________.  
Ele respondeu: “Eis- me _______”  
Então disse Deus: “Tome seu_______, seu __________filho, Isaque , a quem você 
_____, e vá para a região de __________. Sacrifique-o ali, como ___________ num dos 
___________que lhe indicarei. ”  

“Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. 
Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único 

filho”. Hb 11:17  
 

 

 

     
    

 
    

 
   



Responda as perguntas:  
1.  O que Abraão fez na manhã seguinte após Deus ter falado com ele? 
___________________________________________________________________ 
2. Quem foi com Abraão nesta viagem? 

_________________________________________________________________ 
3. O que Abraão disse aos seus servos após ter avistado o lugar de longe? 
__________________________________________________________________ 
4. O que Isaque perguntou ao seu pai? 

_________________________________________________________________ 
5. Qual foi a resposta dada por Abraão ao seu filho? 

_________________________________________________________________ 
Leia Gn 22: 9-13 e faça um desenho ou uma colagem que represente este momento de 
grande prova da obediência e fé de Abraão em Deus.  
 
 
 
 
 

Organize as frases abaixo, escrevendo-as corretamente e descobrindo sua respectiva 
referência: 
 
 
 “Anjo rapaz Não no”, toque disse o”.______________________________________ 
• me seu Agora seu único que Deus, porque teme a negou filho sei não, você filho.”  
___________________________________________________________________ 
• preso pelos e viu ergueu chifres um carneiro num os olhos Abraão arbusto.  
___________________________________________________________________  
• “cordeiro de prover filho Deus o mesmo há o para meu holocausto,”.  
___________________________________________________________________ 
DECIDINDO: Fé é a convicção de que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos, seja 
qual for a circunstância, Abraão confiou em Deus quando levou Isaque para ser 
sacrificado. Ele depositou toda a sua fé em Deus. O Senhor proveu um cordeiro para o 
holocausto, e Abraão chamou aquele lugar de “O Senhor proverá”. Agora é sua vez 
adolescente de confiar em Deus e ter fé de que o Senhor é o único que pode prover aquilo 

Para refletir! : Quem você mais ama nessa vida? Pode ter pensado em sua mãe, ou em sua avó ou 
sua família. Já pensou se eles fossem retirados de você? Qual seria sua atitude? Você ficaria com 
raiva de Deus? Nós devemos ser como Abraão, entregar a Deus tudo o que mais amamos e confiar 
na vontade dele pra nossa vida.  O que tem mais importância pra você? Obedecer a Deus ou ter 
aquilo que você tanto sonhou? Assim como Abraão, devemos fazer o que Deus manda, apesar de 
nossas vontades; por exemplo, Deus manda você esperar o tempo certo para namorar, não colar 
nas provas, não reclamar da família em que Ele te colocou...     

Gn 22.13     Gn 22.8     Gn 22.12a      Gn 22.12b 



de que você tanto precisa. Adolescente, é hora de tomar uma decisão que demonstre sua 
total confiança e obediência ao Senhor, assim com Abraão no monte Moriá. Decido: 
(  ) Confiar em Deus de que Ele escolheu a família certa que eu precisava ter e não 
reclamar. (  ) Confiar em Deus mesmo nas provas mais difíceis da escola, e não “colar”, nem 
passar “cola”. (  ) Confiar ao Senhor a situação financeira da minha família, orando essa 
semana todos os dias por esse problema (desemprego, pensão atrasada etc). 
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X” 
NO QUADRADO 
 

Sexta-feira  
 
 
 
 
Leia Genesis 23 e de acordo com a leitura de hoje, responda as perguntas 
Sara morreu com quantos anos?  _______ Em que 
cidade ela morreu? (diga os dois nomes que era 
conhecida a cidade) ___________\ ______________ 
Qual o nome da cova que Abraão comprou para 
sepultamento de Sara? ______________ A quem 
pertencia? _____________ Por quanto foi comprada?  
__________________ Entre os Hititas Abraão era 
conhecido como? __________________________ A 
cidade de Hebrom ficava em que terra? 
________________ A caverna de Macpela ficava de 
leste de onde?  ________________ 
Estamos finalizando a história de Abraão, leia Genesis 24:1-9 e 25:1-10 e veja o que 

lhe aconteceu após a morte de Sara. 
De acordo com Genesis 24:1-9 marque Certo (C) ou Errado (E)  
(  ) Deus Abençoava Abraão em Tudo (  ) Abraão ainda estava novo (  ) o servo colocou a 
mão embaixo do braço de Abraão para fazer o juramento (  ) O servo que Abraão mandou 
chamar era o servo mais velho de sua casa (  ) Abraão queria que uma Cananéia casasse 
com Isaque (  ) Abraão queria uma mulher no meio dos seus parentes para Isaque (  ) 

“Não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que têm em comum a 
justiça com a maldade? ou que comunhão pode ter luz com as trevas?” 

2 Coríntios 6:14 
 

 Você sabia? Abraão não tinha 
terra em seu nome, vivia entre 
o povo heteu, era estrangeiro.  
Canaã foi uma das terras que 
Abraão receberia por herança 
prometida por Deus. contudo, o 
terreno de Macpela foi o único 
terreno que Abraão teve em 
seu nome enquanto vivo. 

Pense Nisso!!! Ao lermos este capitulo às vezes passamos despercebidos por algo 
muito importante, quando Sara faleceu, Abraão não optou por sepultar Sara em sua 
terra natal, Ur dos caldeus, onde vivia a maior parte de sua família. Abraão e Sara 
entenderam que eram peregrinos chamados por Deus e que ele e seus descendentes 
teriam a terra de Canaã como Herança, Abraão tinha fé de que a terra de Canaã seria 
dele e de seus descendentes e por isso optou enterrar Sara em Canaã, pois sabia que 
naquele momento eram estrangeiros, mas que essa terra seria deles pois o Senhor 
tinha prometido e assim aconteceu, Deus não falhou e os descendentes de Abraão 
conquistaram a terra de Canaã com Josué muitos anos depois. 
 

 

     
    

 
    

 
   



Abraão não queria que Isaque voltasse para terra de onde ele havia saído (  ) Abraão 
livraria o servo do juramento somente quando Isaque tivesse casado. 
 

 

Pense nisso!!! Sabemos que somos filhos de Deus, filhos da Luz, a palavra de Deus nos diz:  "E, 
também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no 
lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa" (Mateus 5:15).  Não se mistura a luz 
com as trevas, Abraão sabia disso, por isso ele precisava que Isaque casasse com alguém que 
também fosse luz, alguém que tivesse o mesmo Deus que ele, por isso pediu para que o Seu servo 
fosse buscar uma mulher entre seus parentes para que ela viesse a ser a mulher de Isaque. Você 
precisa entender que não há possibilidade de luz e trevas se misturarem, elas não podem conviver 
no mesmo lugar. Abraão sabia que sua promessa vinha por meio de Isaque e cuidou para que ele 
tivesse ao seu lado uma mulher que o ajudaria a servir a Deus. Muitas vezes você se interessa mais 
nos amigos de fora da igreja, se relaciona mais com as pessoas que não tem bons costumes, que não 
tem bom caráter e muitas vezes sem perceber se torna parecido com elas em suas atitudes e se 
distancia de Deus, e assim enfraquece a sua luz. Você deve sim ter colegas fora da igreja, mas para 
mostrar a luz de Cristo para eles e não para enfraquecer a luz de Cristo em você.  

- Agora que você já sabe que luz e trevas não se misturam, separem as características de 
quem anda na luz e daqueles que andam nas trevas. 
Luz                                                                                                Trevas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De acordo com Genesis 25:1-10. Relacione corretamente a 1ª coluna com a 2ª 
1- Abraão (  ) Casou com Quetura 
2- Outros filhos de Abraão (  ) Ganhou toda a herança de Abraão 
3- Isaque (  ) Foram enviados para longe de Isaque 
 (  ) faleceu aos 175 anos 

 

(  ) Ganharam presentes 
(  ) sepultou Abraão com Ismael 
(  ) Foi enterrado ao lado de Sara 
(  ) Eram filhos de Quetura  
(  ) Foram enviados para terra do Oriente 

 

DECIDINDO: (  ) Decido avaliar minhas amizades e ver se elas estão fazendo com que eu 
tenha mais luz ou se estão me apagando, caso estejam me prejudicando vou me distanciar. 
(  ) Decido desde agora não casar com uma pessoa que não seja filho (a) de Deus. 
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM X NO 
QUADRO  
 
 

Mentira, verdade, sinceridade, 
bom falar, elogio,  palavrão, 
pensar antes de falar,  
falsidade, más companhias, 
pornografia, pureza, bondade, 
maldade, ira 

  


