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AULA 2- Montão de estrelas 

Alegria de Abraão 

 

Mais uma aula da nossa Campanha, que alegria!! Vamos orar, meditar e pedir a direção de Deus, para 

termos criatividade, sabedoria e conduzir esta campanha de forma que Ele se agrade da nossa oferta.  

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Deus disse que Abraão seria Pai de multidão. Mas existia um probleminha Ele não tinha nenhum filho, pois, 
sua mulher era estéril. Mas Deus queria que Abraão exercesse sua fé, em uma oração Deus chama Abraão 
para fora naquele céu limpo e diz: “Olha para o céu Abraão conte as estrelas (se você consegue contar), 
assim será a sua descendência.” 
Assim como Abraão, devemos olhar para as estrelas e pensar o quanto temos promessas de Deus nas 
nossas vidas, promessa de salvação, promessa de suprimento, promessa de abundancia, promessa de ser 
usado por Deus. E se você ainda não está enxergando isso o Senhor te chama para fora para contar 
estrelas.  
 
 
LEIA E MEDITE: 

 

Genesis 15:1-6 
 
OBJETIVOS: 

 
Levar a criança entender que temos muitas promessas e devemos nos alegrar por isso. 
  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Para esta aula sugerimos  

 Que tal, fazer uma cabana para desenvolver a história; 

 Montar as estrelas de forma que fiquem penduradas no bambolê, como na imagem. 
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MINISTRANDO: 

 

Olá galerinha!  
Alguem aqui ja entrou em alguma cabana, igual esta? É legal, né? Hoje nossa história sera aqui dentro! 
Vamos ouvir a história de um homem que queria muito ter um filho, o nome dele era Abrão, ele morava 
numa cabana igual esta, sabiam? Ele sempre quis ter um filho, para ensinar a brincar, orar, amar e 
obedecer à Deus, igual ele fazia. 

Nosso pai sempre quer ensinar coisas legais e nos ajudar, não é mesmo? Teve um dia, que Abrão estava 
orando e ouviu Deus falando assim: 

- Abrão, vai lá fora e tenta contar quantas estrelas tem no céu. (Neste momento, leve-os para fora da 
cabana e comece a contar as estrelas do bambole,  1, 2, 3, 4..... Nossssssaaa tem muitas estrelas aqui, né?  
Imagina Como foi para Abrão tentar contar as estrelas do céu?).  
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E Deus continuou falando com Abrão:   

- Abrão, não da para contar todas as estrelas, e assim eu vou te dar tantos filhos que não da nem para 
contar! 

Abrão ficou tão feliz! Mesmo sendo velhinho, ele confiou em Deus, porque ele amava, confiava e obedecia 
à Deus, ele era o amigo de Deus!! E por isso, depois de um tempinho, nasceu Isaque, o primero filho de 
muitos outros que Abraão iria ter!  

Uaaaallll Deus disse mesmo que Abraão seria pai, né? Se formos amigos de Deus e obedecer, o que a gente 
pedir para Deus, Ele nos dará, é só a gente ter fé e confiar em Deus. 

Deus escolheu Abraao para ser pai e escolheu o seu papai também, hoje é dia do papai vamos orar por ele. 

 
ORAÇÃO: 

 

Papai do céu, hoje eu quero agradecer, por todas as promessas de bênçãos na minha vida, que quero me 
alegrar, e assim como Abraão, não perder a fé. Muito obrigado pelo meu papai, cuida dele. Em nome de 
Jesus, Amém! 
 
 
VERSÍCULO: 

 
Gênesis 15: 6  Ele (Abrão) , creu no Senhor. 

 
ATIVIDADE  

 

Sugerimos: 
1. Cartão para o dia dos pais . 

  
 
2. Levar as estrelinhas já cortadas para que as crianças colem um cartaz na parede, colem muitas 

estrelinhas. 
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3. Uma cortina com estrelas para as crianças terem contato com elas 
 

 
 
 
 
LEMBRANCINHA: 

 
 
Caderninho para  o papai! 


