LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
9

Deus chamou Abraão (2)
LEITURA BÍBLICA: Gn 16:1-16; 17:1-27

OBJETIVO: Ajudar as crianças a ver que Deus sempre é fiel em cumprir Suas promessas.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Mateus 24:35 (Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras de nenhum modo passarão.); Romanos 4:3b
(Abraão creu em Deus, e isso lhe foi considerado como justiça.); Hebreus 6:15 (E assim, depois de esperar com
paciência, Abraão obteve a promessa.); Atos 3:25b (... a aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo
a Abraão: No teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra.); Gálatas 3:16a (Ora, as promessas
foram feitas a Abraão e ao seu descendente.); Romanos 4:21b (... Ele era poderoso para cumprir o que
prometera.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Bonecos de Abraão e Sara feitos de palitos de picolé. Para indicar a idade
avançada, estique bolas de algodão e cole nas cabeças como cabelo branco ou barba branca.
ABORDAGEM: Pergunte às crianças se alguma vez tiveram que esperar por algo que lhes foi prometido. Como
foi esperar por aquilo? Como alternativa, pergunte às crianças se elas já prometeram alguma coisa mas não
cumpriram a promessa. Mesmo que nem sempre sejamos capazes de cumprir nossas promessas, Deus sempre
cumpre Suas promessas.
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: Deus havia prometido dar um filho a Abrão, mas depois de muito tempo Abrão e Sarai ainda não
tinham tido um filho. Como já eram bastante velhos, tiveram dificuldade em esperar. Eles decidiram tomar as
coisas em suas próprias mãos e fazer algo em vez de esperar pela promessa de Deus. Sarai disse a Abrão que
tomasse sua serva Agar como segunda esposa a fim de ter um filho através dela. Assim nasceu Ismael por meio
de Agar, a serva. Em vez de continuar confiando em Deus, Abrão ouviu a sugestão de Sarai. Este foi um erro
muito grande. Abrão ofendeu muito a Deus e por causa disso perdeu a presença de Deus por treze anos! Foi
muito tempo sem ter o falar de Deus! Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, e 99 anos quando o Senhor
lhe apareceu novamente.

Embora Abrão tivesse cometido falhas e não tivesse a presença de Deus por 13 anos, Deus ainda cumpriu Sua
promessa para ele. Deus não o lembrou de seus fracassos; Ele lembrou Abrão de Suas promessas e as confirmou.
Neste momento Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado, mas Abraão significa
pai de muitas nações. Até mesmo ao mudar seu nome Deus estava indicando Sua promessa, pois um “pai de
muitas nações” significava que ele teria muitos filhos, netos e muito mais. Deus também mudou o nome de sua
esposa, de Sarai para Sara. Sarai significa minha princesa, e Sara significa princesa. Deus prometeu dar-lhe um
filho; ela seria mãe de nações, e reis de povos procederiam dela.

Você sabe como Abraão reagiu quando Deus falou com ele sobre essa promessa de ter um filho? Abraão
prostrou-se com o rosto no chão e começou a rir. Ele disse em seu coração: “A um homem de cem anos há de
nascer um filho? Dará à luz Sara com seus noventa anos?” Abraão queria que Ismael vivesse diante do Senhor.
Mas Deus disse: “De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque; estabelecerei com ele a minha
aliança, aliança perpétua para a sua descendência.”

O Senhor também cuidou de Ismael; ele se tornaria uma grande nação. Mas o Senhor estabeleceu Sua aliança
com Isaque. Deus havia prometido um filho por meio de Sara, a esposa adequada, e Ele definitivamente
cumpriria Sua promessa.
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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.

● Deus sempre cumpre Suas promessas. Deus sempre cumprirá Sua promessa para nós porque Ele é fiel.
Ele não pode negar a Si mesmo (2Tm 2:13). Embora Abraão tivesse falhado, ainda assim Deus manteve Sua
promessa e lhe deu um filho por meio de sua esposa Sara. Às vezes nós também falhamos diante de Deus. Mas
Ele ainda nos ama e mantém Suas promessas para nós.

● Há muitas promessas na Bíblia. Peça às crianças para fazerem uma lista das promessas que conhecem
tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se elas tiverem uma Bíblia, podem consultá-la como referência.
Também podemos ajudar apontando alguns exemplos adicionais:
● As crianças podem se lembrar das recentes lições de Noé sobre a promessa associada ao arco-íris,
quando Deus prometeu que não julgaria novamente a terra por meio de um dilúvio (Gn 9:12-17).
● Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR, teu Deus, te
dá. (Êx 20:12; Ef 6:2 – o primeiro mandamento com uma promessa).
● Quando falhamos, devemos confessar nossos pecados. Deus prometeu nos perdoar (1Jo 1:9).

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