LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
10

Deus chamou Abraão (3)
LEITURA BÍBLICA: Gn 18:1-33; 19:1-3, 12-26

OBJETIVO: Ver que devemos ser separados das coisas pecaminosas a fim de escapar do julgamento de Deus.
Ao mesmo tempo devemos ter um coração de cuidar dos outros e orar por eles para que sejam salvos do
julgamento de Deus.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
1 Timóteo 6:11a (Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça ...); 1 Coríntios 15:33 (Não
vos enganeis: as más companhias corrompem os bons costumes.) Tiago 5:16b (Muito pode, por sua eficácia, a
súplica do justo.) Mateus 5:37 (Seja, porém, a vossa palavra: Sim, sim; não, não. O que passar disso é do
maligno.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Mãos que se ajudam: Peça a cada criança que trace o contorno das suas mãos em cartolina colorida. Escreva
seus nomes nas mãos do papel e recorte-as. Troque uma ou mais mãos desenhadas com outra criança. Cole as
mãos em outra cartolina. Escreva “Mãos que se ajudam” ou outras frases-chave como “praticar a hospitalidade”,
“orar uns pelos outros”, “cuidar uns dos outros”, “ajudar um amigo”, etc.
2) Prepare um recorte de papel da figura de uma cidade e cole em papel celofane vermelho-laranja para
representar o fogo.

CONTEXTO: Abraão obedeceu ao chamado de Deus, deixou seu país e tudo o que conhecia, e foi para uma terra
desconhecida. Deus fez uma aliança com Abraão. Pergunte às crianças se elas lembram quais foram as
promessas que Deus fez a Abraão. (Deus prometeu que daria a terra a Abraão e à sua descendência, e que ele se
tornaria uma grande nação; sua descendência seria como as estrelas do céu.) Quando Deus apareceu novamente
a Abraão quando ele tinha 99 anos, prometeu mais especificamente a Abraão que ele e Sara teriam um filho na
velhice, a quem chamariam de Isaque. Abraão riu quando Deus lhe disse que Sara teria um filho. Em outra
ocasião Sara também riu ao ouvir a notícia de que teria um filho.

CONTEÚDO: Deus visita Abraão, e Abraão e Sara cuidam de seus visitantes. Um dia Deus veio visitar Abraão
em sua tenda, e trouxe dois anjos com Ele. Abraão correu para cuidar de seus visitantes; ele forneceu água e
preparou comida para eles, e comeram. Então perguntaram a Abraão sobre Sara, e o Senhor disse a Abraão que
Sara teria um filho. Sara estava ouvindo na entrada da tenda e, quando ouviu isso, começou a rir no seu íntimo,
pois ela e Abraão já eram muito idosos. O Senhor perguntou a Abraão por que Sara tinha rido, e disse: “Acaso,
para o SENHOR há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá
um filho.” Sara negou ter rido, pois estava com medo. Mas Deus sabe todas as coisas e disse a ela: “Não é assim,
é certo que riste.”

Deus conta a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. Depois de comer, os três visitantes de
Abraão se levantaram e olharam para uma cidade chamada Sodoma; e Abraão caminhou com eles. O Senhor
decidiu contar a Abraão Seu plano de destruir Sodoma e Gomorra por causa de seus caminhos iníquos. Os dois
anjos começaram a se dirigir para Sodoma e deixaram Deus e Abraão sozinhos. Abraão e Deus então tiveram
uma conversa. Abraão perguntou a Deus se Ele destruiria os justos junto com os iníquos da cidade. “Se houver,
porventura, cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta
justos que nela se encontram?" Abraão estava preocupado com os justos. Ele disse ao Senhor que o Juiz de toda
a terra deve agir com justiça e não destruir os justos com os iníquos. Abraão estava especialmente preocupado
com seu sobrinho Ló e com a família de Ló, que morava em Sodoma. Ele conversou com Deus sobre isso de amigo
para amigo. Deus prometeu a Abraão que não destruiria a cidade se houvesse cinquenta homens justos. Então
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Abraão continuou fazendo perguntas a Deus com muito respeito, reduzindo o número de justos de 45 para 40,
30, 20, e perguntou a Deus se Ele ainda destruiria a cidade. Finalmente Abraão questionou o Senhor mais uma
vez: “Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez: Se, porventura, houver ali dez? O Senhor garantiulhe que por causa de dez justos não destruiria a cidade.

Quando os dois anjos chegaram a Sodoma à noite, o sobrinho de Abraão, Ló, estava sentado junto ao portão de
Sodoma. Eles visitaram Ló em sua casa e os anjos lhe perguntaram que outros membros da família ele tinha na
cidade. Os anjos disseram a Ló que a cidade seria destruída porque o povo de Sodoma havia pecado muito aos
olhos de Deus. Ló foi contar isso aos dois homens que iam se casar com suas filhas, mas eles não acreditaram, e
acharam que estava brincando. De manhã os anjos vieram buscar Ló. Ele demorou e não queria ir. Os anjos
tiveram que insistir com Ló, agarrar sua mão e também pegar sua esposa e filhas pela mão e removê-los da
cidade. Uma vez fora da cidade, os anjos avisaram, dizendo: “Livra-te, salva a tua vida; não olhes para trás, nem
pares em toda a campina; foge para o monte, para que não pereças.” Ló perguntou a Deus se ele poderia escapar
em direção à pequena cidade de Zoar em vez das montanhas. Quando Ló chegou a Zoar, o Senhor fez chover
enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes
das cidades e tudo o que crescia no chão. Mas a esposa de Ló ignorou o aviso dos anjos; ela estava atrás de Ló e
olhou para trás em direção a Sodoma, e se tornou uma estátua de sal.

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 está servindo.
● Ser amigo de Deus. Deus considerou Abraão um amigo (Tg 2:23). Amigos passam tempo juntos e
aprendem o que o outro gosta e o que não gosta. Hoje podemos ser amigos de Deus. Podemos conhecê-Lo
lendo e memorizando Sua palavra. Ali descobrimos o que o Senhor ama e o que odeia. Ao falar com Ele nós
Lhe abrimos nosso coração, para que aprendamos a ter o mesmo coração.
● Orar pelos outros. Devemos orar uns pelos outros. 2Co 13:7a diz: “Oramos a Deus para que não façais mal
algum”. O longo questionamento de Abraão sobre cinquenta, quarenta e cinco e até dez pessoas justas na
cidade foi provavelmente por causa da preocupação com seu sobrinho Ló. Deus enviou Seus anjos para
resgatar Ló. Podemos pedir a Deus, até mesmo persistentemente, para ajudar nossos amigos e familiares a se
separarem de situações pecaminosas e serem salvos do julgamento de Deus.

● Permanecer longe de situações más. Embora Ló não concordasse com os pecados do povo de Sodoma,
ainda permaneceu lá. Ele até teve dificuldade para sair. Hoje o mundo é tão mau e tão corrupto; às vezes
aceitamos coisas degradadas como sendo aceitáveis. Talvez as pessoas ao nosso redor estejam xingando,
trapaceando, mentindo, assistindo a filmes inadequados, gritando, respondendo, desobedecendo, etc. É fácil
ficar passivo como fez Ló. Devemos nos opor à má condição da sociedade de hoje e nas nossas escolas, e
separar-nos para nos proteger da sua influência.

● Ter cuidado ao falar. Ló aprendeu da maneira mais difícil sobre a importância de ser sincero. Quando ele
disse a seus futuros genros, que iam se casar com suas filhas, que deveriam deixar Sodoma porque o Senhor
iria destruir a cidade, a Bíblia diz que parecia aos homens que Ló estava brincando. Talvez Ló tivesse o hábito
de brincar, contar piadas, e por isso os homens não acreditaram quando ele estava lhes contando a verdade.
Devemos praticar a sinceridade em nossas palavras para que as pessoas possam confiar no que dizemos.

● Cuidar das visitas. Abraão e Sara aproveitaram a oportunidade de oferecer hospitalidade. Eles prepararam
comida, água e um lugar de descanso para seus três visitantes; compartilharam alegremente o que tinham. Ló
também ofereceu aos anjos um banquete e um lugar para ficar. Podemos ajudar nossos pais a cuidar dos
hóspedes, por exemplo, limpando a casa, preparando refeições, arrumando a mesa, oferecendo algo de beber,
pendurando os casacos ou perguntando se precisam de algo para se sentirem confortáveis. Romanos 12:13b
nos diz: “Praticai a hospitalidade.”

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