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AULA 2- MONTÃO DE ESTRELAS! – ALEGRIA  

 

Hoje vamos falar de Abraão, quando Deus fala para ele sair da sua tenda e olhar para o céu e olhar o montão de 
estrelas que é impossível de contar. E hoje, neste domingo, comemoramos o Dia dos Pais! 
Vamos Orar pelos pais e levar as crianças a profetizar sobre a vida deles! 

 

Para você professor (a): 

Abrão aqui neste contexto ainda era Abrão que significa: "pai elevado", "pai ilustre", “pai excelso”. Depois Deus 
mudou o nome dele para Abraão (Abrahim, em hebraico) significa "pai de muitos". 
 Ele tinha acabado de voltar do resgate do seu sobrinho Ló.  Tudo leva a crer que ele estava cansado e sem 
esperança, medo e desprotegido porque Deus fala para ele: “Não temas, Abrão, eu sou teu escudo!” 
E pela fala de Abrão, ele já não acreditava mais na sua promessa e alegria de ser pai! 
Ele estava também triste no seu interior  
Mas ele creu na fidelidade do Senhor e certamente uma alegria inundou seu coração. 
Leia as anotações da Bíblia Apostólica página 27. 
Vamos ter esta experiência com o Espírito Santo! Deixa-lo manifestar sua fidelidade em nós! 
 
“Quem crê que está para acontecer o maior derramar do Espírito Santo aqui na terra, de todos os tempos? Nós 
somos a geração que veremos isto... Um dos indicadores são os sinais e milagres... Deus tem reservado a tua vida 
para viver isto...” 
 (Ap. Estevam - Ceia de Julho) 
 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Gênesis 15:1-6 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que neste ano Deus disse que tudo será Montões (bastante mesmo, muito, 
muito) em tudo; em casa; na família; na escola; na igreja; em todos os lugares...; 

 Ensiná-la que como Abraão creu, as crianças também precisam acreditar que Deus tem montões na família, e 
na vida do papai; 

 Que o nosso Deus não é Deus de pouquinho, nem de miséria, mas é o Deus da abundância. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Hoje comemoramos o Dia dos Pais. Que presente as crianças podem entregar para seus pais, senão o melhor 
presente que é orar e profetizar para que Deus mostre a cada pai, “as estrelas”? Um montão que não se pode 
contar; cada “estrela” significa a prosperidade de Deus em todas as áreas! 
Algumas crianças pode ser que tenham a ausência dos pais, por “n” motivos (vamos nos atentar para isto). Nos 
tempos de hoje, muitas crianças não têm referência masculina em casa! Mas elas estão debaixo da cobertura 
apostólica e vamos profetizar nesta geração e a despeito de todas as coisas, hoje elas sairão acreditando que Deus é 
o Pai que supre todas as coisas e tem montões para cada criança, como as estrelas dos céus, em nome de Jesus! 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Vamos Fazer Uma Decoração?  

 Para esta aula sugerimos móbiles de Estrelas significando os montões para família e montão alegria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Leve muitas estrelinhas para que as crianças possam “contar”. Faça de tal maneira que os minutos você der 
para contarem não vai dar tempo e eles não vão conseguir contar! Então precisa ter muitas estrelinhas. 

 Que tal fazer uma tenda na sala, colocar almofadas e ministrar aula dentro da tenda? Neste caso as estrelas 
ficam do lado de fora e na hora que Deus fala para olhar para o céu, todos saem para ver o montão de 
estrelas.  

 Você pode se vestir de Abraão (ponha uma barba) e contar sua história dramatizando ou pedir para algum 
auxiliar dramatizar com você e pergunta para Abrão porque ele está tão triste e pensativo e daí ele vai 
contando sua história e você vai direcionando perguntas conforme a ministração. 

 Deixe um painel em branco ou mesmo uma lousa. Escreva DIA DOS PAIS. Com um canetão ou giz peça para 
as crianças escreverem o nome do pai. (escreva para os menores), para orarmos por eles.  

 

MINISTRANDO: 

 
Olá crianças!  
Hoje vamos falar dos montões de alegria que Deus vai nos dar, nossa história será aqui nesta tenda, linda não é 
mesmo? A história será muito legal que está aqui na Bíblia no livro de Gênesis! 
Mas primeiro vamos dividir em “x” turmas vou dar um punhado de estrelinhas para cada turma e vocês vão ter que 
contar quantas tem combinado? Vou dar poucos minutos, ok? Vamos lá? 
Já contaram? Não dá tempo? É muita estrela? Humm... Não vai dar né? Imagine então contar todas as estrelas que 
tem no céu?  Alguém já tentou?  
Impossível! 
Havia um homem aqui na Bíblia, que se chama Abrão, acho que nós já ouvimos falar dele. 
Deus tinha feito a ele uma promessa de que ele seria pai de uma família enorme com um montão de filhos. Mas ele 
já estava ficando velho, e nada. Ele não tinha nenhum filho. Sua esposa não podia ter! E eles já estavam casados há 
um tempão. 
Um dia ele tinha voltado de uma guerra, e estava bem cansado. Estava desanimado, desapontado, e também triste. 
E com medo que ele fosse morrer, porque já era velho e ele não tinha nenhum filho. Acho que naquele momento ele 
nem acreditava mais. Porque tinha passado muito tempo. Então ele entrou na tenda onde morava e Deus apareceu 
para ele. Uau! Deus apareceu para ele!E falou: Abrão... Não fique com medo, eu te protejo e seu prêmio vai ser 
muito, muito grande! 
Então Abrão contou da sua tristeza e todo sentimento que estava no seu coração: 
- Deus que prêmio vai ser este? Eu não tenho nenhum filho e tudo que eu tenho, acho que vai ficar com meu 
empregado. O Senhor ainda não me deu filhos!  
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- Ah Abrão, não se preocupe você terá um filho. Vem cá... Sai pra fora! Sai da tua tenda, olha para o céu e conta 
todas as estrelas! 
 
Humm... Será que Abrão ia contar mesmo? Ou ele já entendeu o que Deus estava querendo dizer? 
Vocês sabiam que até hoje cada dia nasce uma estrelinha nova? Então é impossível de contar! 
( tem um link muito legal que dá para mostrar para os maiores: 1,45min) 
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/videos/camera-registra-bercario-de-estrelas,481625.html 
 
Deus continuou dizendo: Assim será sua graaaaaaaannnndeeee família. Pode acreditar! Você será Pai de muitas 
nações. Sabe o que é Nação? É país! 
Abrão, Eu tirei você lá da sua terra, longe, para te dar esta terra que você está e vou cumprir minha promessa. 
 Será que Abrão acreditou, agora? 
Sim! Ele acreditou! Ele ficou muito feliz e o seu coração encheu de fé! 
Muitas vezes ficamos tristes com muitas coisas. Muitas vezes até o papai fica triste e na família também todos ficam 
tristes! Por muitas coisas! Às vezes porque não tem dinheiro, não tem emprego, ou alguém esta doente. 
E às vezes não acreditamos que Deus tem montões para nós, igual às estrelas. 
Hoje, Deus nos trouxe até aqui. Para dizer que Ele é Deus que faz todas as coisas. Que faz todas, todas as estrelas 
que existem no céu. Ele tem poder! E ele mesmo pode dar um montão de alegria no nosso coração. E dar tudo o que 
precisamos! 
Deus tem montão de alegria para entregar para as crianças, nas suas casas e nas suas famílias. Quem vai fazer igual 
Abrão e vai acreditar? 
Sabe esta história continua. Deus deu para Abraão um filho Isaque. Isaque teve gêmeos! E os gêmeos tiveram 
filhos... Um deles te 12 filhos e os 12 filhos tiveram filhos e até hoje, filhos estão nascendo... 
E todos nós somos dessa grande família, que é a família de Deus! 
 
Vamos orar? Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pelos Pais. 
 
 (Ore, unja o painel com os nomes e profetize Isaias 11, na vida de cada criança) 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor Deus, nesta hora, quero fazer como Abrão.  Ele acreditou na promessa. Ei acredito, Senhor que eu e minha 
família e meu pai vamos viver os montões. Eu sei que o Senhor tem montões para minha vida, então eu te peço e eu 
sei que o Senhor pode me dar, porque está escrito na Tua Palavra. E eu creio; eu acredito. Em nome de Jesus. Amém 
 

VERSÍCULO: 

 
Gênesis 15: 6  Ele (Abrão) , creu no Senhor  
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. De quem foi a história  hoje? 
2. Por que ele estava preocupado e triste? 
3. O que aconteceu? 
4. O que Deus falou para ele?  
5. O que Deus usou para mostrar do seu grande poder? 
6. Qual foi a resposta de Abrão? Ele creu? 
7. Deus responde nossas orações?  
8. Será que Deus pode abençoar os pais? 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/videos/camera-registra-bercario-de-estrelas,481625.html
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9. O que precisamos fazer? (crer) 
10. O que Deus falou que vamos viver neste ano?  

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Gênesis 5:6 
Deus falou que vamos viver os Montões, certo? Deus lhe mostrou as estrelas e Abrão creu 
Abrão viveu os Montões, certo?Nossa oferta precisa ser de fé!  
Quem trouxe hoje seu kilo de alimento? 
Vamos fazer nossos montaão!! 
Cada domingo, nós vamos trazer 1 kg de alimento, mas para ser montão vamos precisar de ajuda. Então nós vamos 
pedir em casa (os pais e mães já devem estar sabendo), para nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos e nós 
vamos trazer para fazer o nosso montão, certo? 
Pra quê? Para abençoar as pessoas que tem pouco e às vezes não tem nada nem para comer nem para vestir. 
Porque quem tem montões pode repartir, Esta será nossa entrega, em nome de Jesus! 
 
Vamos fazer aumentar o nosso montão? 
 
(envie novamente mensagens para os pais) 
 

ATIVIDADE  

Confeccionar o cartão para o dia dos pais. 

 

 
 

 

LEMBRANCINHA  

Sugestão: Um caderninho. Oriente a criança falar para os pais que vamos viver montões e 

montões, e quando pedimos com sabedoria o Senhor atende então o papai irá escrever aquilo 

que lhe da esperança e o que ele precisa fazer para viver montões e montões. As crianças 

podem ajudar a decorar colando as estrelas. 

 


