
 
 

A FÉ EM UM DEUS EXTRAORDINÁRIO. 

Baseado em Genesis 15, 17 e 18. 

 

OBJETIVO: Ensinar às crianças que as promessas de Deus são verdadeiras, e 

não importa o tempo, elas vão se cumprir. Mas temos que ter fé para receber 

as promessas de Deus! 

 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 

a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes). 

 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR: Abraão- CD Amigo de Deus- Diante do Trono. 

 
 

QUEBRA GELO: Você já recebeu do seu pai, ou de alguém da sua família, uma 

promessa? Por Ex: Se você passasse de ano, ou se tirasse notas boas em todas 

as avaliações você receberia uma recompensa? Como ganhar uma bicicleta, um 

passeio ou aquele joguinho novo que você estava ansioso para ter.  

 

A FÉ EM UM DEUS EXTRAORDINÁRIO. 

Baseado EM Genesis 15, 17 e 18. 

 

 

 

       Abraão foi desafiado por Deus a sair de onde morava e ir para uma 

terra que ele não conhecia, porém Deus disse que ele não poderia levar seus 

parentes com ele para esse novo lugar,  que ele não falou onde seria. Mas Deus 

lhe disse  assim: Veja as estrelas como são numerosas assim farei de você uma 

família tão populosa quanto essas estrelas,  olhe os grãos de areia do mar, 

assim seria a descendência de Abraão. Dele sairia uma grande nação, e que ele 

seria uma bênção na vida de muitas pessoas. Ele acreditou e confiou que Deus 

sabia o que era melhor, Abrão fez como Deus tinha mandado, e sabia que como 

Deus havia prometido, Ele iria cumprir. 

Ele obedeceu à voz de Deus, confiou e foi, mas levou com ele seu sobrinho Ló. 

         Passado alguns anos, Abraão estava sendo muito abençoado, mas ainda 

lhe faltava algo para que se cumprisse a promessa: Ele não tinha filhos!  Então 

como ele seria pai de multidões? 

 Como o próprio Deus havia dito, sendo que ele não tinha sequer um filhinho ou 

filhinha? Foi quando ele orou, pedindo por um milagre, já que a sua mulher, 

Sara, não podia ter filhos, e ambos eram muito velhos! 

         Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa vinda da parte de 

Deus. 

 

1- ALGUMAS PROMESSAS PASSAM PELO TESTE DO TEMPO. 

 

          O Deus que promete é fiel pra cumprir, porém a idade deles fez Sara 

duvidar da promessa e ela riu da possibilidade de ser mãe com aquela idade e 

sendo estéril (Não podia engravidar).  

Amiguinhos em uma história parecida vemos Ana que também não podia 

engravidar e clamava a Deus por um filho, o Sacerdote Eli pensou até que ela 

estava embriagada, mas era angústia, ela explicou seu sofrimento e ele liberou 

uma palavra sobre ela, vai te em paz e que Deus conceda o teu desejo, a bíblia 

diz que ela creu de tal forma que chegou em casa feliz, a tristeza deu lugar a 

confiança e foi até se alimentar. 

Diferente de Sara que no primeiro momento duvidou. 

 

2-SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS. 

 

         Se passaram muitos anos ainda para que a promessa se cumprisse na vida 

de Sara, Abraão nunca duvidou, mas Sara sim.... 

        Sara engravidou e deu à luz a Isaque. De Isaque então, deu-se o início de 

toda a descendência de Abraão acontecendo tudo que Deus prometeu pra 

Abraão. 

        Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu, A promessa de Abraão veio 

a ser verdade porque ele confiou em Deus e escolheu viver diferentemente dos 

outros. 

       Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o Deus que fez 

Sara,  uma idosa gerar, quando Isaque cresce, Deus resolve testar Abraão 

pedindo Isaque como sacrifício, mais uma vez Abraão passou no teste quando 
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eles estão a caminho do sacrifício e Isaque pergunta, pai estou vendo tudo aqui 

mais cadê o cordeirinho pra gente sacrificar? 

       Quando ele responde: Meu filho, Deus proverá! 

 Ele tinha fé que se Deus não enviasse um bichinho para aquele sacrifício, Deus 

poderia ressuscitar seu filho. (Genesis 22:8) 

Por isso que Abraão é reconhecido como Pai da fé. 

 

3-AS CARACTERÍSTICAS DE ABRAÃO. 

 

         Abraão tinha algumas características que agradavam a Deus, e 

podemos nos inspirar nele para agradarmos a Deus também em nossa 

maneira de viver.  

 

1-Ele era obediente (Genesis 12:4) 

2-Ele era generoso (Genesis 13:9) 

    3-Ele era corajoso (Genesis 14:14) 

4-Era um homem de oração (Genesis 18:23 ao 33) 

5- Ele era um homem de fé (Genesis 22:8) 

 

            

CONCLUSÃO: 

 

            Muitas vezes nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus pra 

nossa vida porque achamos que estão demorando muito, mas Deus tem um 

tempo certo para que cada coisa aconteça.  Mas assim como fez na vida de 

Abraão e sua esposa que já eram velhos e Sara estéril e no tempo determinado 

por Deus nada pode impedir que a promessa de Deus se cumprisse e Sara teve 

um filho, assim também Deus fará na sua vida. 

 
                  

Por: Juliana Soares. 

 

VAMOS ORAR? Deus nessa noite eu te peço aumenta minha fé, pois quero te 

agradar confiando em tudo que o SENHOR está fazendo na minha vida e na 

minha casa. 

Amém. 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 

 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

AVISOS: Culto kids – Domingo às 17h e 19h (leve seus amiguinhos) 
 

 

 

 

                    HORA DO LANCHE 

 
 

 

 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

 

                    HORA DAS ATIVIDADES! 

 

 

  

     

 



 

 

  

 


