
4

Deus fala com Abrão
Seu filho aprendeu que foi Deus quem teve a ideia de fazer a família. Muito tempo atrás, 
Deus falou com um homem. O nome dele era Abrão. Deus disse: “Abrão, saia desta terra, 
e de perto de sua família, e vá com sua esposa Sarai para um lugar que eu vou mostrar a 
você. Eu quero abençoar você e todas as famílias.” Deus também ama a nossa família e quer 
abençoá-la. Devemos agradecer a Deus por isso.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.1-3

“... Sê tu uma bênção!” 
Gênesis 12.2

NOME DATA

Lembrem-se de agradecer a Deus pela família. Orientem seu filho a colar atrás desta ficha 
a foto da família de vocês.



4

Abrão obedece a Deus
Seu filho aprendeu que Deus mandou Abrão mudar-se para um lugar que Ele iria mostrar. 
Deus prometeu abençoar Abrão e todas as famílias da terra. Abrão levou sua esposa Sarai, 
seu sobrinho Ló e todas as pessoas que trabalhavam para ele. Abrão foi obediente a Deus. 
Deus fica contente quando você obedece aos seus pais, aos seus avós e às pessoas que cuidam 
de você.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.4-6

“... Sê tu uma bênção!” 
Gênesis 12.2

NOME DATA

A obediência é um valor que deve ser aprendido desde cedo. Ensinem seu filho a obedecer 
a vocês e valorizem as atitudes que demonstrem obediência. Desenhem um rostinho alegre 
no verso da ficha sempre que ele obedecer!

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA



4

Deus fala de novo com Abrão

Seu filho aprendeu que Abrão foi obediente a Deus indo para Canaã. Quando chegou a 
Canaã, Deus falou de novo com Abrão, dizendo: “Eu vou dar esta terra aos seus parentes.” 
Depois de ouvir essa promessa, Abrão fez um altar e adorou a Deus. Hoje a adoração a Deus 
é muito diferente da adoração dos tempos bíblicos. Adoramos a Deus na igreja, em casa ou 
em qualquer lugar, cantando, orando... 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.7

“... Sê tu uma bênção!” 
Gênesis 12.2

NOME DATA

Aproveitem este ensino para adorar a Deus no culto doméstico. É muito importante a 
adoração em família. Adorem a Deus por meio de um cântico ou de uma oração.

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA



4

É bom andar com Deus e falar com Ele

Seu filho aprendeu que Deus falou com Abrão, ele fez um altar e adorou ao Senhor. Abrão 
continuou a viagem com sua família, e Deus estava com eles o tempo todo. Em todos os lugares 
que parava, Abrão adorava a Deus com a família. É muito bom andar com Deus e falar com 
Ele. A percepção da constante presença de Deus nos traz conforto e segurança.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.1-8

“... Sê tu uma bênção!” 
Gênesis 12.2

NOME DATA

Peçam que seu filho desenhe um coração no verso da ficha. Pontilhem a letra D dentro do 
coração e peçam que ele a cubra com giz de cera. Digam que a letra D se refere a Deus. Sua 
família pode andar com Deus e falar com Ele.

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA



4

Deus muda o nome de Abrão e de Sarai

Depois que Deus falou com Abrão, ele prosseguiu a viagem. Quando Abrão chegou a Canaã, 
Deus falou de novo com ele, dizendo: “Abrão, a partir de hoje o seu nome será Abraão e o de 
sua esposa será Sara”. Deus mudou o nome deles para que se lembrassem da promessa que 
Deus havia feito de abençoar a família deles e também todas as famílias da terra.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 17.1-8,15

“... O Senhor... os abençoe, como prometeu!” 
Deuteronômio 1.11 NTLH

NOME DATA

Lembrem-se de que Deus abençoa e cumpre as promessas Dele, mesmo quando elas 
demoram para se cumprir. Dramatizem essa história e depois orem para que Deus os ajude 
a perseverar, crendo que as promessas Dele se cumprirão na família.



4

Deus promete dar um filho a Abraão e Sara

Seu filho aprendeu que Deus mudou o nome de Abraão e de Sara. Ele aprendeu ainda que, 
certo dia, Deus falou de novo com Abraão dizendo que ele e Sara teriam um filho, e que o 
nome do bebê seria Isaque. Deus prometeu abençoar a família de Abraão e todas as famílias 
da terra.
 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 17.16-17,19,21

NOME DATA

Lembrem-se de agradecer a Deus pela família. Providenciem uma foto de família (de revista 
ou da internet), colem-na em papel resistente e cortem-na em seis ou mais partes, formando 
um quebra-cabeça para o seu filho brincar.

“... O Senhor... os abençoe, como prometeu!” 
Deuteronômio 1.11 NTLH

TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA



4

Isaque nasceu

Seu filho aprendeu que Deus prometeu abençoar a família de Abraão e Sara, dando-lhes 
um filho. Não demorou muito para que Sara ficasse grávida, e a cada dia o bebê ia crescendo 
na barriga dela. Que alegria quando o bebê nasceu! Eles deram ao bebê o nome de Isaque. 
Como Deus é bom! Ele cumpriu a Sua promessa. Podemos confiar nas promessas de Deus, 
que estão na Sua palavra, a Bíblia.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 21.1-3

NOME DATA

Separem um momento a cada dia para lerem a Bíblia em família. Providenciem uma fita 
colorida para marcar as páginas que vocês forem lendo.

“... O Senhor... os abençoe, como prometeu!” 
Deuteronômio 1.11 NTLH

TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA



4

Abraão obedece a Deus

Deus mandou que Abraão fosse com seu filho Isaque a uma montanha para adorar a Deus. 
Abraão obedeceu. Depois de subir a montanha, Isaque perguntou: “Pai!... onde está o carnei-

rinho para o sacrifício?” (Gn 22.7 NTLH). Abraão confiou que Deus mandaria um carnei-
rinho. E Deus mandou! Deus ficou feliz com a atitude de Abraão e disse: “Abraão, eu vou 
abençoar muito você e sua família”. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 22.3-8, 13-14

NOME DATA

Deus mandou Jesus para ser sacrificado em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Peçam 
que seu filho desenhe no verso da ficha uma cruz para lembrar que Jesus morreu na cruz 
para salvar cada pessoa.

“... O Senhor... os abençoe, como prometeu!” 
Deuteronômio 1.11 NTLH

TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA



4

Eliézer obedece a Abraão

Seu filho aprendeu que, quando Isaque se tornou adulto e estava na idade de se casar, Abraão 
chamou seu empregado Eliézer e mandou que ele fosse à terra dos seus parentes, a fim de 
encontrar uma moça para se casar com Isaque. Eliézer obedeceu à ordem do seu patrão. Ele 
arrumou dez camelos de Abraão, muitos presentes e começou a viagem.  

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

A FAMÍLIA ESTÁ 
CRESCENDO

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 24.1-4,10

“Confie no Senhor de todo o coração...” 
Provérbios 3.5 NTLH

NOME DATA

Conversem sobre a importância de obedecer na hora o que a mamãe e o papai pedem. Nesta 
semana, quando o filho de vocês obedecer imediatamente, façam um rostinho alegre atrás da 
ficha e peçam para ele pintar.



4

Deus ouve a oração de Eliézer

Eliézer orou pedindo que Deus o ajudasse a encontrar uma esposa para Isaque. Ele estava ao 
lado do poço quando Rebeca foi buscar água. Eliézer pediu um pouco de água e ela lhe deu e deu 
também aos camelos. Eliézer foi para a casa de Rebeca e explicou à família dela porque estava 
ali. Rebeca aceitou o convite e foi embora com Eliézer, a fim de se encontrar com Isaque. Ela e 
Isaque gostaram um do outro e se casaram.   

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 24.11-67

NOME DATA

Podemos confiar em Deus e orar como fez Eliézer, porque Deus ouve as orações. Façam um 
momento de oração pelas necessidades da família.

TEMA DO MÊS:

A FAMÍLIA ESTÁ 
CRESCENDO

“Confie no Senhor de todo o coração...” 
Provérbios 3.5 NTLH



4

O nascimento de Esaú e de Jacó

Isaque e Rebeca queriam muito ter um bebê. Então, Isaque orou pedindo um bebê, e Deus ouviu 
a sua oração. Logo depois, eles tiveram uma grande surpresa! Rebeca estava com dois bebês na 
barriga! O que nasceu primeiro recebeu o nome de Esaú, e o que nasceu depois, Jacó. Isaque e 
Rebeca estavam felizes com o nascimento dos filhinhos.
  

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 25.19-26

NOME DATA

Lembrem-se de que os filhos são presentes de Deus para a família. Deem ao seu filho um pedaço 
de papel, um lápis e tubo de cola. Peça que ele desenhe a família, depois faça uma bandeira para 
colar no lápis.

TEMA DO MÊS:

A FAMÍLIA ESTÁ 
CRESCENDO

“Confie no Senhor de todo o coração...” 
Provérbios 3.5 NTLH



4

Os irmãos crescem

Isaque e Rebeca estavam felizes com os filhos: Esaú e Jacó. O tempo passou, os meninos 
cresceram e se tornaram adultos. Esaú gostava de trabalhar no campo caçando animais. Jacó 
gostava de ficar em casa, cuidando das ovelhas, das cabras que eram animais da família, e gostava 

de cozinhar. Deus estava cuidando da família de Isaque.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 25.27

NOME DATA

Lembrem-se: assim como Deus cuidou da família de Isaque, também cuida da sua família. 
Orem a Deus agradecendo o cuidado Dele. Peçam que seu filho desenhe no verso da ficha uma 
forma de cuidado de Deus para com a família.

TEMA DO MÊS:

A FAMÍLIA ESTÁ 
CRESCENDO

“Confie no Senhor de todo o coração...” 
Provérbios 3.5 NTLH



4

Jacó engana seu pai

Isaque e Rebeca tiveram dois filhos: Esaú e Jacó. Isaque pediu que Esaú lhe preparasse uma 
comida saborosa, porque queria lhe dar um presente: a bênção especial. Esaú foi para o campo 
caçar. Jacó ficou sabendo e quis o presente. Depressa, ele preparou a comida e levou para Isaque. 
Jacó enganou seu pai que, sem poder enxergar, pensou que era Esaú. Isaque deu a bênção especial 
para Jacó. Que triste! Jacó mentiu para seu pai.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

PERDÃO NA FAMÍLIA
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 27.1-41

“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” 
Salmo 133.1

NOME DATA

Lembrem-se, a família deve estar unida. Incentivem atitudes amistosas entre os membros da 
família, proporcionando momentos de brincadeiras e interações.



4

Jacó foge do seu irmão

Seu filho aprendeu que, quando Esaú soube que Jacó havia mentido, ficou muito zangado e disse 
que iria se vingar dele. Depois desse dia, aconteceu algo bem triste... Jacó precisou fugir do seu 
irmão, Esaú, indo morar num lugar bem longe da sua família. Deve ter sido muito triste para ele. 
Devemos amar as pessoas da nossa família e tratá-las bem.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 27.42-45; 28.1-10

“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” 
Salmo 133.1

NOME DATA

Observem as atitudes dos filhos e enfatizem que devemos tratar bem todos os membros da nossa 
família. Peçam que seu filho faça um quadro no verso da ficha, retratando o amor que ele tem 
pela família.

TEMA DO MÊS:

PERDÃO NA FAMÍLIA



4

Jacó faz as pazes com seu irmão

Seu filho aprendeu que, um dia, Jacó decidiu voltar e pedir perdão ao seu irmão. Ele levou muitos 
presentes para Esaú. Quando se encontraram, eles fizeram as pazes, se abraçaram e não brigaram 
mais. Esaú perdoou Jacó. Deus gosta quando os irmãos fazem as pazes. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 31.3; 33.1-12

“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” 
Salmo 133.1

NOME DATA

Aproveitem as ocorrências para enfatizar o que foi aprendido. Estimulem uns aos outros a 
praticarem o perdão. Peçam que seu filho faça um cartão no formato de coração e desenhe 
dentro dele a família, para lembrar que é preciso perdoar sempre.

TEMA DO MÊS:

PERDÃO NA FAMÍLIA



4

Jacó tem uma grande família

Jacó voltou para a sua terra trazendo também sua grande família. Deus cuidou da família de 
Jacó. Ele também cuida da sua família. A família é um presente de Deus. Devemos amar a nossa 
família e respeitá-la.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 29.28-30; 35.23-26

“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” 
Salmo 133.1

NOME DATA

Todos os dias, reservem alguns minutos a fim de agradecer a Deus pelo cuidado Dele com a 
família de vocês. Escrevam no verso da ficha alguns motivos de gratidão.

TEMA DO MÊS:

PERDÃO NA FAMÍLIA


