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Família +QV 

Aula 3 – Família de Abraão  
Vamos conhecer mais um exemplo de família mais que vencedora, vamos falar de 
Abraão como o pai dessa família. 
Vamos lá! 
  
 Para você professor (a) 
Chamado e benção de Abraão. ”Deixa a sua terra”: Abraão rompeu com a idolatria 
dos seus ancestrais, filhos de Sem, e entregou-se ao único e verdadeiro Deus. 
“vai para a terra que eu te mostrar”: cumprir o envio de Deus; 
“farei de ti uma grande nação”: benção da fertilidade, multiplicação e crescimento; 
“abençoar-te-ei”: ser bendito por Deus na Terra; tudo prosperará debaixo da Palavra 
de Deus; 
“exaltarei o teu nome”: ser honrado e reconhecido na Terra como filho abençoado de 
Deus; 
“ser fonte de bênçãos”: espalhar unção, fé, fidelidade, alegria, regozijo e cura para 
todos ao redor; 
“abençoarei aqueles que te abençoarem”: confirmar e liberar bênçãos sobre a vida 
dos justos que desejam a felicidade da obra de Deus e de seus filhos; 
“amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem”: trazer juízo de Deus sobre aqueles 
que são malignos de coração, adversários da obra de Deus; 
“todas as famílias da terra serão benditas em ti”: cumprir o envio apostólico de 
Cristo, levando o evangelho, sua salvação e restauração até os confins da Terra. 

Bíblia Apostólica. 
 
 
Base Bíblica 
Genesis 12 a 15. 
 
Objetivo 

 

 Que a criança entenda que Deus honra quem tem fé. 
 

Situação da Criança 
Existem famílias que tem o costume de viver reclamando, e achando que sua historia 
não vai mudar. Através das ministrações no kids a criança pode levar a verdade para a 
família e pela fé ter sua sorte mudada. 
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 Use recursos visuais para ilustrar a historia. A sugestão é com caixas de 
leite, mas você pode usar sua criatividade e ir muito mais além. 

     

                
 
Contando a História 
 

Ola crianças, como foi o desafio dessa semana que passou. Ouça os relatos e os 
parabenize. Muito bom, hoje vamos conhecer mais uma historia de uma família 
mais que vencedora, pois obedeceu a Deus. Vamos lá! 
 Certo dia Deus falou com para um homem de uma forma muito especial. Deus 
disse: " Deixe a sua terra e os seus parentes e vai para uma terra que eu mesmo 
vou te mostrar. Eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Você será uma 
bênção. O mundo inteiro será abençoado por sua causa.Imaginem o que esse 
homem fez? Vocês sabem o nome dele?  Era Abraão , ele não teve duvida e 
obedeceu a ordem de Deus .Abraão arrumou suas coisas, pegou sua esposa e 
partiu sabendo que Deus lhe mostraria o caminho. Abraão era um homem rico, 
morava com seus familiares e agora ter que partir para um lugar que não 
conhecia! Não era fácil.  Mas, ele obedeceu a Deus e partiu porque ele sabia que 
Deus cumpriria a sua promessa e que ele seria feliz. 
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 Abrão foi caminhando, caminhando e Deus mais uma vez falou com ele, Deus 
disse que a família dele  seria muito numerosa,  tantos como o pó da terra. Assim 
como ninguém pode contar os grãozinhos assim será sua família! Naquele lugar, 
Abrão construiu um altar para agradecer a Deus. 
 Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que sua 
descendência, sua família, seria como a areia da praia, como as estrelas do céu, 
não dá para contar não é mesmo? Então seria muito grande a família de Abraão 
Mas ele já era velho e sua esposa também, como teriam filhos para multiplicar?  
 Depois de algum tempo a promessa começou a cumprir, nasceu Isaque foi à 
primeira estrelinha, o primeiro grãozinho de areia para formar aquele grande povo, 
o povo de Deus, aquela família que Deus havia prometido para Abraão.  
Isaque cresceu e casou-se e a família foi crescendo, a promessa de Deus não 
falha, mas precisamos obedecer. Abraão não duvidou e obedeceu a Deus e teve 
sua família muito abençoada.  
Você também deve obedecer ao Senhor irá cumprir as promessas na vida da sua 
família. Abraão foi chamado de pai da fé. E você deve usar a sua fé e esperar que 
Deus vai realizar milagres na sua família. 
 

Oração  
Jesus querido, eu quero ter fé assim como Abraão teve, e ser obediente como ele 
foi, me ajuda Senhor. Mostra-me a direção que eu e minha família devemos seguir 
para fazer a tua vontade. 
Amem. 
 
Versículo  
Deus proverá para si o cordeiro. Genesis 22.8 

Verificação do Ensino 

 Abraão é chamado o pai da.... 

 O que Abraão fez quando Deus falou com ele? 

 Deus disse que Abraão seria pai de quem? 

 A família de Abraão foi uma família...... 
 

Oferta         
 

Quando Isaque era ainda um menino ele sempre ajuda seu pai quando ele oferecia 
ofertas e sacrifícios para Deus. Mas certo dia Deus pediu para Abraão entregar seu 
filho Isaque como sacrifício, Abraão escolheu obedecer a Deus mais uma vez e foi para 
o monte com Isaque, o que Isaque não sabia é que ele seria o próprio sacrifício. E 
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perguntou. – Pai onde esta o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus 
proverá o cordeiro meu filho. 
Mas Deus olhou mais uma vez para a fé e obediência de Abraão e quando Isaque 
estava no altar para ser sacrificado Deus falou com Abraão, o anjo do Senhor apareceu 
e disse: Sei que temes ao Senhor, não faça nada com o menino. E logo viram um 
cordeiro e ofereceram como oferta ao Senhor. 
Entregue uma oferta de sacrifício ao Senhor. 
 
Atividade 

Vamos confeccionar um cofre para juntar o nosso sacrifício diário. Pela nossa 
família. 
Com caixa de leite, deixe que a criança decore com sua preferência. 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

Bilhete para os pais 
              

                     FAMILIA + QV 
 Olá papai e mamãe! 
Hoje aprendemos sobre Abraão, o pai da fé. Ele demonstrou sua fé e temor ao Senhor 
obedecendo e oferecendo seu próprio filho como sacrifício. O Senhor o poupou e fez 
dele uma grande nação. E o abençoou grandemente.  
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O desafio dessa semana é: 
Entregar uma oferta de fé. 
Oferte também seu tempo no Ministério Kids. 
Depois nos conte como foi. 
 

Deus proverá para si o cordeiro. Genesis 22.8 

 
 
Lembrancinha 
 
 Cole a tag  
 
 
 

 
 
 
                      

Boa aula! 

Deus proverá para 
si o cordeiro. 
Genesis 22.8 


