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QUEBRA-GELO  

Parece, mas não é! Leve duas figuras parecidas, mas 

com algumas diferenças. Pode ser um jogo dos sete 

erros, gravuras de duas pessoas com a mesma roupa, 

duas fotos do mesmo lugar, mas com pessoas 

diferentes, etc. Mostre as duas figuras para as crianças 

e peça para falarem o que as duas têm em comum, 

depois peça para identificarem as diferenças.  

Conclua, dizendo: - Existem algumas coisas que 

parecem iguais, mas não são. Com pessoas acontece a 

mesma coisa: elas podem ser muito semelhantes na 

aparência, mas não no coração. Deus escolhe as 

pessoas certas para fazerem a obra dele.  

 

Oração breve 

Senhor, eu creio que o Senhor tem planos bons para 

mim. Por isso, ajuda-me a esperar e a confiar em Ti. 

Esteja conosco nesse encontro de hoje, em nome de 

Jesus, Amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Deus dá um filho a Abraão.  

Texto Bíblico: Gênesis 16.1-15/17.1-17/21.1-17. 

Sara a mulher de Abrão, não tinha filhos. Ela possuía 

uma escrava que se chamava Agar. Então, ela disse 

para Abrão ter um filho com a sua escrava. Agar ficou 

grávida e deu um filho a Abrão, e ele pôs o nome de 

Ismael. Quando Abraão tinha noventa e nove anos, 

Deus disse: Sara, a sua mulher, te dará um filho. E você 

o chamará de Isaque. Abraão se ajoelhou e disse: - Por 

acaso um homem de cem anos pode ser pai? E Sara, 

com noventa anos, poderá ter um filho? 

O SENHOR Deus abençoou Sara, ela ficou grávida, e o 

menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e 

Abraão pós nele o nome de Isaque. Certo dia, Ismael 

estava zombando de Isaque. Quando Sara viu isso, 

disse a Abraão:- Mande embora essa escrava e o filho 

dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto 

com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito 

preocupado, pois Ismael também era seu filho. Mas 

Deus disse: - Abraão, não se preocupe com o menino, 

nem com a sua escrava, faça o que Sara disse, pois 

você terá descendentes por meio de Isaque. 

DEUS CUMPRE TODAS AS PROMESSAS DELE 

Abraão e Sara estavam morando na terra de Canaã há 

muito tempo, e Sara pensou que Deus havia se 

esquecido da promessa de lhe dar um filho, pois estava 

demorando muito. Então, Sara decidiu ter um filho de 

outra maneira, através da sua escrava. Por isso Abraão 

teve um filho com outra mulher. Mas Deus não gostou 

do que eles fizeram, porque não era esse o seu plano 

para eles. Deus queria que eles continuassem crendo 

na promessa dele, porque Deus ia cumprir o que Ele 

havia prometido e lhes daria um filho. 

Vamos imaginar uma situação? No inicio do ano, o seu 

pai diz assim pra você: - Se você estudar e tirar notas 

boas, eu vou dar um celular pra você. Então, você 

começa a fazer todas as tarefas da escola, estudar para 

as provas e suas notas melhoram, mas o tempo vai 

passando, e nada do celular chegar. Um dia você vê o 

celular do seu irmão mais velho em cima da mesa e 

decide pegar e ficar usando escondido até ganhar o 

seu, assim, depois você devolve o celular dele. Veja, 

parece um plano perfeito, mas tem um problema: 

quando o seu pai descobrir o que você fez, ele 

certamente vai ficar triste com isso, pois ele já havia 

prometido que lhe daria o celular, você só precisava 

esperar mais um pouco. Entenda uma coisa, não é 

assim que Deus nos abençoa. Quando Deus promete 

nos dar algo, Ele fará isso de acordo com os planos dele 

e não de acordo com os nossos planos. A Bíblia diz que 

as pessoas podem até fazer seus próprios planos, mas 

a última palavra vem de Deus. A promessa de Deus 

para Abraão era que ele e Sara teriam um filho juntos, 

e era exatamente isso que Deus ia fazer. Deus não 

mudou de plano só porque eles mudaram o deles. 

Deus é fiel! Quando Deus fala, Ele cumpre as suas 

promessas. 

O FILHO ISAQUE 

Depois de muitos anos, quando Abraão e Sara já 

estavam velhos, Deus falou de novo que lhes daria um 

filho. Eles acharam isso quase impossível! Mas Deus  
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cumpriu o que prometeu, e Isaque nasceu! Isaque era 

o filho que Deus prometeu a Abraão. Por isso, Deus 

passou a ser conhecido como O Deus de Abraão e 

Isaque.  

AMIZADES ERRADAS NÃO AGRADAM A DEUS. 

Deus disse a Abraão que ia abençoar o outro filho dele, 

Ismael, pois Deus cuida de todos. Mas era através de 

Isaque que viria o grande povo que Deus havia 

prometido a Abraão e que seria conhecido como "o 

povo de Deus!". Para que Deus pudesse completar os 

planos dele na vida de Isaque, havia algo que precisava 

ser feito. Isaque e Ismael precisavam ser separados, 

pois Ismael zombava de Isaque. Zombar é criticar! 

Deus não gostou disso, e nem Sara, a mãe de Isaque. 

Por essa razão, Sara disse a Abraão que Isaque e Ismael 

precisavam se separar. Deus concordou em separá-los 

e Abraão obedeceu. Deus tinha planos para Isaque, 

pois era através dele que Deus iria fazer a família de 

Abraão se tornar uma nação abençoada. Deus não ia 

deixar que nada atrapalhasse os seus planos. Por isso 

os dois irmãos tinham que se separar. Isso aconteceu 

com Isaque quando ele ainda era pequeno, portanto, 

pode ser que aconteça também com você hoje. Como? 

Talvez em relação a amigos errados que influenciem 

você a fazer coisas erradas, como mentir, brigar, falar 

palavrões, ver imagens erradas na internet, e outras 

coisas que desagradam a Deus e não fazem bem para 

você. De amizades assim, você precisa se afastar! Isso 

nem sempre é fácil, mas às vezes é necessário, para 

seu bem. Deus é fiel e Ele sempre tem planos bons 

para você Aprenda a confiar nele e os planos dele se 

cumprirão na sua vida. Lembre-se do que a Bíblia diz: 

"As pessoas podem fazer planos, mas é Deus quem dá 

a última palavra" (Provérbios 16.1).  

ORAÇÃO 

Senhor livra-me de amizades erradas, de pessoas que 

vêm para me desviar dos teus planos. Guarda a minha  

vida. Faz de mim alguém abençoado como Isaque, pois 

eu quero cumprir tua vontade para a minha vida. Em 

nome de Jesus. Amém! 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Qual o nome da mulher de Abrão?  

2- Por que Sara achou que Deus estava 

demorando cumprir a promessa?  

3- Qual foi o plano de Sara?  

4- Deus concordou com esse plano?  

5- Qual o nome do filho da escrava?  

6- Qual o nome do filho de Abraão e Sara?  

7- Quem Deus escolheu para formar o povo de 

Deus? 

8- Quantos anos tinha Abraão quando Isaque 

nasceu?  

9- Quantos anos tinha Sara quando teve um 

filho? 

10- Qual é o versículo de hoje que fala sobre fazer 

planos?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Estamos iniciando um projeto de células infantis. Cada 

líder de célula com crianças deverá convidar uma 

pessoa para ser líder do encontro de célula infantil, 

mais ou menos como uma mini célula. A pessoa 

escolhida será capacitada e acompanhada pelo MINI 

para realizar essa grande missão de liderar uma célula 

com os pequeninos. Ore por isso. Em breve teremos 

mais informações. 

Aos domingo às 10h temos o culto presencial do MINI. 

Crianças de 3 a 8 anos são bem-vindas. Lembre os pais 

que é necessário fazer a reserva somente do filho no 

app da PIBJC. 

Os nossos Cultos online do MINI continuam, aos 

domingos às 17h30 em nosso canal Pib Jardim 

Camburi, no YouTube. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 







 

Lição 7 – Atividade Extra para crianças menores 


