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QUEBRA-GELO  

Recorde estrelas em papéis coloridos, enumere uma 

por uma, de acordo com o número de perguntas que 

irá usar. Escreva no verso de cada estrela uma 

pergunta. Exemplos: Qual foi o melhor momento da 

sua semana? Qual é sua pessoa favorita no mundo? 

Uma coisa chata que aconteceu essa semana. Se 

pudesse dar um presente para alguém, o que daria e 

para quem? Seu versículo bíblico preferido é? Depois, 

peça para cada junior escolher um número de 1 até o 

número de perguntas que você tiver preparado. Leia a 

pergunta que está no verso da estrela escolhida e ouça 

a sua resposta. A brincadeira termina quando todos 

tiverem respondido uma pergunta. 

 

Oração breve 

Agradeça a Deus por cada junior e pela oportunidade 

de estarem juntos mais uma vez. Peça que a presença 

Dele se manifeste no encontro hoje.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Deus faz uma promessa a Abraão 

Texto Bíblico: Gênesis 12.1-7 e 15. 1-6. 

Deus disse a Abraão que saísse da terra onde morava 

com seus parentes para ir à uma terra que Ele lhe 

mostraria. Disse ainda que os descendentes de Abraão 

formariam uma grande nação. E que o abençoaria e 

que ele seria uma benção para os outros. Abraão tinha 

75 anos quando partiu de Aarã, sua terra, como o 

Senhor havia ordenado. Ele levou a sua mulher Sarai e 

todas as riquezas e escravos que tinha. Então, eles 

chegaram a Canaã, e naquele tempo os cananeus 

viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e 

disse à ele que daria aquela terra aos seus 

descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um 

altar a Deus, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. 

Depois disso Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe 

disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo 

perigo. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus de que 

vale isso, se eu continuo sem filhos? Tu não me deste 

filhos e por isso um dos meus empregados será o meu 

herdeiro. Então o Senhor falou: “O seu próprio filho 

será o seu herdeiro, e não o seu empregado. Aí o 

Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu 

conte as estrelas se puder. Pois bem! Será esse o 

número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, 

e por isso o Senhor o aceitou. 

DEUS FAZ UMA PROMESSA A ABRAÃO 

Quando Deus falou com Abraão, ele vivia em um lugar 

chamado Haran, junto com seus familiares. Deus 

então disse para ele sair de lá e ir para uma terra 

chamada Canaã, pois lá Deus iria abençoá-lo. 

Deus fez uma promessa para ele. Vocês sabem o que é 

uma promessa? Uma promessa é uma palavra. Deus 

deu uma palavra para Abraão e disse que ia abençoa-

lo muito, que ele iria crescer e se tornar um povo 

numeroso e muito poderoso. 

Abraão creu no que Deus falou e, por isso, partiu para 

a terra de Canaã e levou tudo o que ele tinha. Mas 

Abrão não ficou triste por deixar sua família, pois ele 

sabia que Deus cumpriria a sua palavra.  

OS PLANOS DE DEUS. 

Às vezes, os planos de Deus não são iguais aos nossos. 

Talvez você pense que mudar com sua família para 

outra cidade, fazer novos amigos seja algo ruim. Mas 

se forem planos de Deus, será muito bom! Por isso, é 

muito importante que cada pessoa conheça os planos 

de Deus para sua vida. 

Mesmo ainda jovens podem conhecer aquilo que Deus 

tem planejado para vocês. Por exemplo: Antes de 

escolher uma escola, você pode orar e perguntar a 

Deus qual é a escola certa pra você estudar. Deus tem 

prazer em nos contar os planos dele, sabia? 

Porém, mesmo depois de conhecer os planos de Deus, 

é preciso ter fé para obedecer. Abraão precisou ter fé 

para obedecer a Deus, pois ele não conhecia a nova 

terra onde ia morar. Ele precisou confiar que os planos 

de Deus dariam certo. 

DEUS MANDA ABRAÃO CONTAR AS ESTRELAS DO 

CÉU 

Depois que Abraão já estava morando na terra de 

Canaã, o tempo foi passando e ele começou a ficar  
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preocupado porque Deus dissera que a sua família 

seria grande, mas ele ainda não tinha nenhum filho.  

Então, Abraão foi orar para ter certeza de que aquele 

era mesmo o plano de Deus para ele. E Deus disse 

assim: “Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, 

porque assim será sua descendência”. 

Você já contou as estrelas do céu, quando o céu está 

estrelado, fica muito difícil contar as estrelas, vocês 

não acham? Porque elas são muitas! Deus disse para 

Abraão conta-las porque as estrelas representavam o 

número de pessoas que teriam a família de Abraão, 

como filho, netos e bisnetos, até formar um grande 

povo. Deus queria que Abraão se lembrasse da 

promessa que fizera e continuasse crendo nela. 

DEUS NÃO SE ESQUECE DAS PROMESSAS DELE 

É preciso ter fé para acreditar nas promessas de Deus 

pois algumas promessa demoram muito tempo para 

acontecer. Por exemplo: Se Deus dissesse pra você 

hoje que, quando crescer, você terá muitos filhos, será 

muito rico e também vai viajar para muitas nações 

para falar de Jesus às pessoas, será que você 

acreditaria? 

Bem, talvez. Às vezes as pessoas se esquecem das 

promessas que Deus faz à elas, mas Deus não se 

esquece de nenhuma de suas promessas! 

 Você também precisa ter fé para acreditar nas 

promessas de Deus. Aprenda com Abraão a crer nas 

promessas de Deus para você! Sabe por que? “Porque 

para Deus nada é impossível” Lucas 1.37. 

 

ORAÇÃO 

Querido Deus, eu confio em ti, ensina-me a ter fé em 

tuas promessas e mostra-me teus planos para minha 

vida. Ponha em meu coração os teus sonhos para que 

eu possa sonhar os sonhos de Deus. Assim como fez 

com Abraão, me usa para abençoar as nações. Eu me 

entrego a ti, Senhor, e creio que os teus planos são o 

melhor para mim. Em nome de Jesus, amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção líder!  

Lembre-se que o momento do compartilhamento é  

muito importante para verificar se os juniores 

entenderam o conteúdo que foi ministrado e também 

para conhecê-los melhor através dos relatos de suas 

experiências. Fique à vontade para usar quantas 

perguntas quiser. Ore, peça a Deus estratégias e muita 

criatividade.   

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Quem Deus mandou sair da sua terra e ir para 

outra?  

2- Qual era o nome da mulher de Abraão?  

3- Qual o nome da terra a qual Deus mandou 

Abraão ir?  

4- O que Deus prometeu dar a Abraão?  

5- Por que Deus mandou Abraão contar estrelas?  

6- Você aprendeu o versículo que fala sobre 

promessas?  

7- Você acha que foi difícil para Abraão deixar 

tudo para trás e obedecer a Deus? Como você 

acha que ele conseguiu?   

8- E hoje como podemos obedecer a Deus? 

9- Você já teve dificuldade para obedecer a 

Deus e a sua vontade? Como conseguiu? 

10- Você lembra de alguma promessa de Deus 

para sua vida?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Querido líder,  

Como foi a resposta dos juniores a proposta de fazer 

duplas ou trios para compartilhamento. Deu certo? 

Eles conseguiram? Que tal repetir a proposta 

novamente essa semana? 

Faremos nossa reunião online de compartilhamento e 

avaliação do trabalho realizado até aqui nesse 

domingo, dia 16/05 às 16h. Contamos com sua 

participação. 

Tire foto do encontro, publique e marque: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


