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AULA 1 – O amigo fiel 

Este mês, nossa campanha será sobre fidelidade. 

Ter fidelidade é uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. 

É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. 

Fidelidade é uma das características de Deus, e significa que Deus não desiste, não vira as 

costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que nós, seus filhos, expressem 

fidelidade em relação a Ele.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Abrão era um semita, descendente de Sam. Quando se encontrou estabelecido em Harã, 
recebeu um chamado de Deus para deixar sua casa, a sua parentela e sua cidade, cheia de 
deuses, idolatria e porfias para servir um Deus Todo poderoso em uma terra que ele iria lhe dar; 
Abrão creu prontamente e foi. É considerado um homem de fé, pois sua segurança era o Senhor. 
Creu na terra, na herança e na família que Deus iria lhe dar, alcançando as promessas devido a 
seus posicionamentos inigualáveis. Conquistou a benção para o mundo inteiro, sendo o pai do 
povo de Deus no antigo testamento e a referência das promessas de Deus no novo testamento. 

Página 23 – Bíblia Apostólica. 

Abrão foi fiel a Deus, e pela sua fidelidade teve sua sorte transformada de tal maneira que Deus 
firma sua aliança com ele (gênesis 17:5 – Abrão não será o teu nome, e sim Abraão; porque por 
pai de numerosas nações te constituí.) 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Genesis 12 e 15 
 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que ser fiel nos leva a viver as promessas de Deus. 
 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 

 Para esta aula sugerimos: Que tal ilustrar com flanelógrafo. 
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MINISTRANDO: 

 
Hoje eu quero apresentar para vocês esse meu amigo aqui, o nome dele é Abrão ele morava em 
uma casa beeem grande, tinha muitos animais, era casado e eles viviam muito bem, mas ainda 
não tinham nenhum filho e era tudo o que ele mais queria era ter um bebê! Abrão era muito fiel a 
Deus, ele confiava demaissss em Deus! 
Um dia Deus falou para Abrão: Abrão sai da sua casa, deixa tudo o que você tem e vai morar em 
um lugar que ainda vou te mostrar!! 
Como assim? Ele tinha uma casa linda e grande e Deus pediu pra ele sair e ir para um lugar que 
ninguém conhecia e nem sabiam como iria fazer para chegar lá!? Aaahh será que ele fez o que o 
Senhor mandou? 
Simmm!! Abrão fez o que o Senhor mandou, seguiu andando e ouvindo o que Deus falava, ele 
não teve medo de dar errado, porque sabia que se confiasse em Deus, seria muito bem cuidado 
em tudo. 
Eles andaram bastante, mas nunca desistiram, até que chegaram à terra prometida por Deus, 
imagina só a felicidade?!! Uaaauu 
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E por ter sido fiel ao Senhor, ter tido fé e nunca desistir, Deus se agradou tanto de Abrão que 
falou para ele: Abrão não será o teu nome, e sim Abraão; porque por pai de numerosas nações te 
fiz. E também Deus prometeu a Abraão que ele seria pai, que ele teria seu filho como herança 
bendita. Abraão foi chamado de amigo de Deus. 
 
E também vivemos as promessas do Senhor quando somos fieis a Ele, nada nos falta. Mesmo 
que seja difícil ele sempre nos ajuda a alcançar as bênçãos que nos prometeu. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, quero ser fiel como Abraão foi para eu viver as minhas promessas, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Entregue o teu caminho ao Senhor e confia que Ele fará. 
Salmos 37 
 
ATIVIDADE  

 
Que tal, fazer parte da história de Abraão?  
Coloque atrativos dentro da tenda (brinquedos) para deixá-los à vontade, depois de um tempinho 
dentro da tenda, teremos que sair, faça em outro cantinho outro ambiente com muito mais 
atrativos, músicas e o lanche. 
Vamos precisar de: 
 

 Tenda  

  
 
 

 Painel com as estrelas que também será usado durante a história 
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LEMBRANCINHA: 

 

Almofadinha em formato de estrela: 

 

  
 

Ou um coração com um balão! 

 
 

Boa aula! 


