LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
8

Deus chamou Abraão (1)
LEITURA BÍBLICA: Gn 11:1-9, 27-31; 12:1-7; 15:5-6; Js 24:2; At 7:2-3

OBJETIVO: Ajudar as crianças a ver que Deus nos escolheu e nos chamou para segui-Lo. Ao obedecermos ao
Seu chamado, podemos confiar plenamente Nele para nos guiar e cuidar de nós.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Hebreus 11:8 (Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que receberia por herança;
e partiu, sem saber para onde ia.); 1 Tessalonicenses 1:9b (... e como, deixando os ídolos, vos convertestes a
Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro); 1 Pedro 2:9 (Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes Daquele que vos chamou
das trevas para a Sua maravilhosa luz); Salmo 9:10a (Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome).

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
(1) Faça uma tenda de origami – as instruções para várias tendas podem ser encontradas na internet.
(2) Faça um móbile fazendo furos ao longo da borda de um prato de papel e usando fios para pendurar diversas
estrelas de papel.

CONTEXTO: Após o grande dilúvio que destruiu todas as coisas vivas, os filhos e as noras de Noé começaram a
ter filhos que encheram a terra. Depois de muitos anos e gerações se passarem, a humanidade se tornou
novamente muito pecadora e rebelde aos olhos de Deus. O povo se encheu de orgulho e começou a construir
uma grande cidade de tijolos e uma torre que pudesse chegar até o céu. O homem estava, neste ponto, em
rebelião total. Por causa de seu orgulho e arrogância, eles queriam fazer um nome para si mesmos. Era como se
estivessem dizendo a Deus: “Não precisamos de Ti!” (Gn 11:1-4).

O Senhor viu a cidade e a torre, e disse: “Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o
começo; agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer.” Então o Senhor Deus decidiu confundir a
linguagem dos homens para que não se entendessem mais. Ele os espalhou pela face de toda a terra, e eles
pararam de construir a cidade. A cidade foi chamada Babel (que significa confusão, Gn 11:9, nota 1) porque ali
o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali Ele espalhou o povo por toda a terra (Gn 11:5-9).
Nota para os que servem: Orem e tenham comunhão sobre quais detalhes abordar com as crianças. Para as
crianças menores pode ser apropriado encurtar ou pular certos detalhes, ou usar um vocabulário mais simples.

CONTEÚDO: Nessa época todos haviam se afastado do Deus verdadeiro e tinham passado a adorar falsos deuses
que fizeram com suas próprias mãos (ídolos). Em vez de destruir toda a ímpia raça humana novamente, como
fez na época de Noé, Deus chamou um homem, Abrão (Deus mais tarde mudaria seu nome para Abraão).
Ninguém na família de Abrão conhecia o Deus verdadeiro e, assim como todos os demais parentes e amigos,
também adoravam ídolos (Js 24:2).

Abrão morava em Ur dos Caldeus. Foi lá, em uma terra idólatra, que o Deus da glória apareceu a ele. Deus lhe
disse: “Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que Eu te mostrarei.” (At 7:2-3). Abrão não
respondeu imediatamente ao chamado de Deus, mas permaneceu em Ur por algum tempo. Por fim Deus fez com
que o pai de Abrão, Terá, mudasse a família de Ur para Arã. Após a morte do seu pai, Deus apareceu a Abrão pela
segunda vez e o chamou novamente. Deus fez algumas promessas maravilhosas para Abrão se ele obedecesse
ao Seu chamado e O seguisse para uma nova terra, um novo país que Deus havia preparado para Abrão e seus
descendentes.
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● Deus prometeu fazer de Abrão uma grande nação (Gn 12:1). Isso significava que Abrão e sua esposa Sarai
teriam muitos descendentes (filhos). Os descendentes de Abrão seriam tão numerosos quanto as estrelas do
céu que Abrão poderia contar, se pudesse contá-las (Gn 15:5). Esta “grande nação” inclui muitos milhões de
judeus e cristãos hoje (Gl 3:29; 4:28).
● Deus prometeu abençoar Abrão e engrandecer seu nome, e por meio dele todas as famílias da terra seriam
abençoadas (Gn 12:2-3).

● Deus prometeu dar a terra aos descendentes de Abrão (Gênesis 12:7).

Abrão tinha 75 anos quando respondeu ao chamado de Deus. Abrão, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló
deixaram seu país e toda a sua família e obedeceram a Deus a fim de ir para uma terra que nunca tinham visto
antes. Deus disse que os levaria para uma terra que iria lhes mostrar, e Abrão creu em Deus. Ele não tinha um
mapa ou GPS, nem sabia o caminho para chegar lá; só tinha o “Deus da glória” verdadeiro e vivo para guiá-lo.
Quando Abrão chegou a um lugar chamado Siquém, na terra de Canaã, o Senhor apareceu a ele novamente e lhe
prometeu: “À tua descendência darei esta terra.” Isso mostrou a Abrão que ele estava no lugar certo, e ali ele
construiu um altar ao Senhor.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.

● Abraão foi obediente ao chamado de Deus. Abrão obedeceu ao chamado de Deus. Devemos
obedecer a nossos pais e ter a confiança de que eles sabem o que é melhor. Às vezes podemos pensar que
sabemos mais do que nossos pais, mas Deus nos deu nossos pais e precisamos obedecê-los e honrá-los.
Por exemplo, se nossos pais nos pedem que nos aprontemos para a escola, façamos nosso dever de casa
ou nos vistamos para ir à reunião da igreja, devemos obedecer imediatamente.
● Deus nos escolheu e nos chamou para fora do mundo. Visto que somos o povo de Deus, somos
diferentes de outros que não conhecem a Deus. Quando outras crianças se comportam mal na sala de
aula, como devemos reagir? Não devemos participar. Não devemos responder aos nossos professores;
devemos ouvir e nos comportar como povo escolhido de Deus; não devemos zombar de outras crianças,
pelo contrário, devemos cuidar dos outros.

● Podemos confiar plenamente em Deus para nos guiar e cuidar de nós. Abrão não tinha um mapa
ou GPS, nem sabia qual caminho seguir; só tinha o “Deus da glória” verdadeiro e vivo para guiá-lo. Assim
como Abrão, podemos confiar plenamente em Deus para nos guiar e cuidar de nós em todas as situações
enquanto permanecemos obedientes a Ele. Talvez você esteja com medo do escuro ou ansioso por causa
de uma prova na escola; você sempre pode falar com Deus em oração para ajudá-lo. [Outros exemplos
apropriados para a idade também podem ser compartilhados com as crianças com base nas experiências
dos servidores em confiar em Deus por meio de orações respondidas e não respondidas.] Deus sempre sabe
o que é o melhor para nós.

● Abrão amou e seguiu a Deus. Assim como Abrão, não devemos amar coisa alguma mais do que
amamos a Deus. Abrão rejeitou ídolos para seguir a Deus. Videogames, televisão, esportes ou qualquer
outra coisa que tenha o primeiro lugar em nossas vidas além de Deus podem ser nossos ídolos. Podemos
orar para que Deus nos ajude a não amar coisa alguma mais do que amamos a Ele.
● Deus sempre cumpre Suas promessas. Deus fez algumas promessas maravilhosas a Abrão. Você já
prometeu algo que não foi capaz de cumprir? Deus sempre cumpre Suas promessas. Aprenderemos mais
sobre Abrão nas próximas lições, e veremos como Deus cumpriu todas as promessas que fez a ele.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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