LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
11

Deus chamou Abraão (4)
LEITURA BÍBLICA: Gn 21:1-5; 22:1-19; Hb 11:17-19

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)
Hebreus 11:17 (Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque; sim, aquele que acolheu
alegremente as promessas estava oferecendo o seu unigênito); 1 Pedro 1:7 (para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo); Marcos 12:30 (Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma, de toda a tua mente e de toda a tua força.) Mateus 6:33 (Buscai, porém, em primeiro lugar, o Seu reino
e a Sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Prepare um “altar” de cartolina, desenhe pedras nele e coloque
pedaços de “lenha” feitos de papel amassado. Com bolas de algodão prepare um carneiro preso pelos chifres
nos arbustos e escreva “Deus proverá”.
ABORDAGEM: Peça um voluntário entre as crianças. Um servidor fica atrás da criança, perto o suficiente
para segurá-la. A criança então cairá para trás e o servidor a segurará. Isso ajuda a demonstrar a questão da
fé e da confiança.

CONTEXTO: Nas lições anteriores vimos que Deus chamou Abraão para segui-Lo. O próprio Deus conduziu
Abraão, sua esposa Sara e Ló, seu sobrinho, com sua família, para a terra de Canaã. Este é o lugar onde Abraão
e sua família iriam morar, e é ali que Abraão receberia a bênção de Deus.

CONTEÚDO: Abraão tinha cem anos quando sua esposa Sara deu à luz seu filho Isaque. O nascimento de
Isaque foi um milagre de Deus. Quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, prometeu que ele teria
muitos descendentes. Agora, vinte e cinco anos depois, Deus começou o cumprimento de Sua promessa com
o nascimento de Isaque. Isaque, sendo o único filho de Abraão nascido de Sara, era especialmente precioso
para ele.

Um dia Deus testou Abraão. Ele lhe pediu que levasse Isaque para a terra de Moriá e o oferecesse lá como
holocausto. Abraão imediatamente obedeceu a Deus. Ele se levantou cedo na manhã seguinte, preparou seu
jumento e levou dois de seus servos e seu filho Isaque com ele. Cortou lenha para o holocausto e partiu para
o lugar que Deus lhe havia falado.

No terceiro dia Abraão viu o lugar de longe, e disse aos seus servos: “Esperai aqui, com o jumento; eu e o
rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós.” No caminho Isaque perguntou a
Abraão: “Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?” (Gn 22:5-7) Abraão asseguroulhe que o próprio Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Então os dois continuaram caminhando juntos.
Tendo chegado ao lugar do qual Deus havia lhe falado, Abraão construiu ali um altar e colocou a lenha em
ordem. Amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e
pegou a faca para matar seu filho. Mas o Anjo do Senhor o chamou dos céus e disse: “Abraão, Abraão ... Não
estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças; pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o
filho, o teu único filho” (Gn 22:9-12).
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Abraão ergueu os olhos e viu que atrás dele havia um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Deus proveu!
Abraão pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de
Jeová-Jiré, como se diz até hoje: “No monte do SENHOR se proverá” (Gn 22:14). E o Anjo do Senhor chamou
Abraão uma segunda vez dos céus e disse: “Jurei, por mim mesmo, diz o SENHOR, porquanto fizeste isso e não
me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como
as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar; a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos,
nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz.” (vv. 16-18). Então Abraão
voltou para junto de seus servos, e eles foram juntos para Berseba, onde Abraão morava.

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.
● Devemos dar o nosso melhor ao Senhor. Deus na verdade não queria que Abraão matasse Isaque.
Deus queria testar Abraão. Assim como Abraão, não devemos amar coisa alguma mais do que amamos a
Deus. Embora Deus nos tenha abençoado com muitas coisas, não devemos amar nenhuma dessas coisas
mais do que amamos a Deus. Abraão amava muito seu filho Isaque, mas ainda estava disposto a entregá-lo
a Deus. Podemos orar para que Deus nos ajude a não amar coisa alguma mais do que amamos a Ele
(videogames, programas de TV, esportes, livros, etc). Quando damos ao Senhor o nosso melhor, seremos
mais úteis a Ele e seremos abençoados por Ele.

● As promessas da Bíblia são a Palavra de Deus. Abraão creu no que Deus prometeu. Deus havia
prometido que Abraão teria um filho, Isaque, e que haveria muitos descendentes. Abraão estava disposto
a sacrificar Isaque, mas Abraão também acreditava que Deus poderia ressuscitar alguém dos mortos com
base nessa promessa (Hb 11:19a: “… porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo
dentre os mortos”). Às vezes podemos não entender o que Deus está fazendo, ou por que passamos por
certas experiências difíceis, mas, assim como Abraão, devemos acreditar nas promessas de Deus. As
palavras do homem podem mudar, mas as palavras de Deus são fiéis e dignas de confiança, e Ele sempre
cumpre Suas promessas. Podemos conhecer muitas promessas de Deus lendo a Bíblia e memorizando
nossos versículos. Quando temos a Palavra de Deus armazenada em nossos corações, isso nos ajudará a
obedecer voluntariamente a Deus, porque cremos no que Ele prometeu.

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