
4

Deus fala com Abrão
Digam ao bebê que Deus falou com um homem chamado Abrão. Deus mandou Abrão 
mudar de casa e ir morar num lugar bem longe... Deus disse que iria abençoar Abrão e toda 
a sua família. Abençoar é dar algo especial! Deus ama as famílias. O Papai do Céu abençoa 
a família do [nome do bebê].

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

1

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.1-3

“... Sê tu uma bênção!”  
Gênesis 12.2

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado por abençoar a minha família. Em nome de Jesus. Amém!



4

Abrão obedece a Deus
Veja Abrão! Deus disse a ele: “Abrão, você vai ter que mudar de casa e ir para um lugar 
bem longe. Eu vou abençoar você e sua família!” Será que Abrão obedeceu? Sim, Abrão 
obedeceu a Deus e levou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e também todas as pessoas que 
trabalhavam pra ele! [Nome do bebê], o Papai do Céu fica contente quando você obedece a 
Deus, ao papai, à mamãe.

MÊS

1
AULA

2
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.4-6

“... Sê tu uma bênção!”  
Gênesis 12.2

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-me a ser obediente. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA



4

Deus fala de novo com Abrão

Depois de obedecer à ordem de Deus, Abrão chegou na nova terra: Canaã. Abrão levou sua 
esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todas as pessoas que trabalhavam pra ele. Deus falou de novo 
com Abrão e disse: “Eu vou dar esta terra aos seus parentes”. Então Abrão fez um altar e 
adorou a Deus. Você também, [nome do bebê], pode adorar a Deus agradecendo por tudo o 
que Ele faz para você e sua família. Em seguida, cantem uma música de louvor e adoração 
a Deus.

MÊS

1
AULA

3
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.7

“... Sê tu uma bênção!”  
Gênesis 12.2

NOME DATA

Papai do Céu, eu Te adoro e Te agradeço por tudo o que tens feito na minha família. Em 
nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA



4

É bom andar com Deus e falar com Ele

Conte ao bebê que Deus falou: “Abrão, quero que você mude para um lugar bem longe... Eu 
vou abençoar você e sua família.” Abrão obedeceu a Deus. Onde ele chegava, fazia um culto 
para adorar a Deus. Abrão gostava de falar com Deus. [Nome do bebê] também pode falar 
com Deus.

MÊS

1
AULA

4
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 12.1-8

“... Sê tu uma bênção!”  
Gênesis 12.2

NOME DATA

Papai do Céu, muito obrigado porque nosso bebê pode falar com o Senhor. Em nome de 
Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PROMESSA 
MARAVILHOSA



4

Deus muda o nome de Abrão e de Sarai
Mostrem Abrão e falem: Deus disse a ele: “Abrão, de agora em diante, você vai se chamar 
Abraão”. Repitam o nome “A-bra-ão” compassadamente e estimulem seu filho a repetir. 
Mostrem Sarai e falem: Deus também disse a Abraão: “A partir de hoje, sua esposa vai 
se chamar Sara”. Repitam o nome dela: Sa-ra! Deus mudou o nome deles! Sabe por quê? 
Porque queria que Abraão e Sara se lembrassem da promessa que Deus havia feito: abençoar 
a família deles e também todas as famílias da terra. [Nome do bebê], Deus abençoa a nossa 
família também!

MÊS

2
AULA

1
TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 17.1-8,15

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

NOME DATA

Papai do Céu, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem dado à nossa família. Em 
nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



4

Deus promete dar um filho a Abraão e Sara

Contem ao bebê que Deus falou de novo com Abraão. Deus disse que Abraão e sua esposa 
Sara iriam ganhar um bebê! Que notícia boa! Abraão e Sara vão ter um lindo bebê! Ele 
vai se chamar Isaque! Peguem seu bebê no colo, abracem-no e digam: [nome do bebê], você 
também é um lindo bebê que Deus nos deu. Papai e mamãe amam muito você!

MÊS

2
AULA

2
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 17.16-17,19,21

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado pelo lindo bebê que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA



4

Isaque nasceu

Olhe como Abraão e Sara estão contentes! Sabe por quê? Apontem para o bebê que está 
na cena. Nasceu o filhinho deles! Sabe qual é o nome do bebê? Isaque! Estimulem seu bebê 
a repetir o nome “Isaque”. Papai e mamãe também ficaram muito contentes quando você 
nasceu, [nome do bebê]!

MÊS

2
AULA

3
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 21.1-3

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado porque o Senhor abençoou nossa família com o nascimento do(a) 
[nome do bebê]. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA



4

Abraão obedece a Deus

Certo dia, Deus disse a Abraão: Abraão, leve Isaque, seu filho, para me adorar na montanha. 
Abraão obedeceu e chamou Isaque: Vamos juntos subir a montanha para adorar a Deus. 
Digam: Papai, mamãe e [nome do seu filho] também devem obedecer a Deus e adorá-Lo. 
Como é bom adorar a Deus em família!

MÊS

2
AULA

4
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 22.3-8,13-14

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

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-me a obedecer. Minha família e eu queremos adorar o Senhor. Em nome 
de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PROMESSA CUMPRIDA



4

Eliézer obedece a Abraão

O tempo foi passando, passando até que Isaque já estava grande e na hora de casar. Certo dia, 
Abraão chamou seu empregado e disse: “Eliézer, quero que você vá até a terra onde moram 
meus parentes. Lá procure uma moça para se casar com meu filho Isaque”. Rapidamente Eliézer 
obedeceu ao seu patrão. Ele arrumou dez camelos, vários presentes e começou a viagem. Você, 
[nome do bebê], também deve obedecer na hora o que o papai e a mamãe pedem.

MÊS

3
AULA

1
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

Papai do Céu, ajuda-me a obedecer aos meus pais. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



4

Deus ouve a oração de Eliézer

Eliézer era empregado de Abraão. Ele precisou fazer uma viagem bem longa... Eliézer 
foi procurar uma moça para se casar com Isaque, filho de Abraão. Será que Eliézer vai 
encontrar uma noiva para Isaque? Antes de sair, Eliézer orou pedindo que Deus o ajudasse 
a encontrar a noiva. Que surpresa! [Mostre a imagem da devocional e aponte para Rebeca.] 
Eliézer encontrou Rebeca! Ela quis se casar com Isaque! Deus é bom o tempo todo!

MÊS

3
AULA

2
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 24.11-67

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

A FAMÍLIA ESTÁ 
CRESCENDO



4

O nascimento de Esaú e de Jacó

MÊS

3
AULA

3
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 25.19-26

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

NOME DATA

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

Contem ao seu filho que Isaque e Rebeca se casaram e formaram um casal bonito! Eles 
queriam muito ter um filhinho. Então Isaque orou: Papai do Céu, abençoe Rebeca, para 
que ela possa ter um bebê. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Isaque! [Mostre 

os bebês na cena.] Que surpresa! Rebeca ganhou dois bebês: o nome deles é Esaú e Jacó! 
Os bebês são presentes de Deus! Digam ao seu filho: Você é um presente de Deus para o 
papai e para a mamãe!

Papai do Céu, obrigado pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém!

TEMA DO MÊS:

A FAMÍLIA ESTÁ 
CRESCENDO



4

Os irmãos crescem

Isaque e Rebeca tiveram dois bebês: Esaú e Jacó! Os filhos são presentes de Deus. Esaú 
e Jacó estavam crescendo. [Façam com as mãos o movimento de crescer.] Eles não são mais 
bebês, agora são adultos! Deus cuidou da família de Isaque. Deus cuida da nossa família 
também. [Falem o nome de cada membro da família.]

MÊS

3
AULA

4
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 25.27

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado por cuidar da minha família. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

A FAMÍLIA ESTÁ 
CRESCENDO



4

Jacó engana seu pai

Papai Isaque e mamãe Rebeca tiveram dois lindos filhos: Esaú e Jacó! Esaú gostava de caçar 
animais no campo! Jacó gostava de cuidar dos animais da família. Certo dia, Jacó mentiu ao 
seu pai. Que triste! Isso não é nada bom. Deus quer que sejamos unidos. Devemos tratar bem 
a nossa família. Você, [nome do bebê], deve amar cada pessoa da família. [Leiam o versículo de 

Salmo 133.1 para o bebê e expliquem-no a ele.] É muito bom a família viver unida!

MÊS

4
AULA

1
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

Papai do Céu, ajude-me a tratar bem a minha família. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



4

Jacó foge do seu irmão

Contem ao seu bebê que Jacó enganou o pai a fim de ganhar o presente que era para Esaú. Ah! 
Que triste... Sabe o que aconteceu depois disso? Esaú ficou muito bravo. Então Jacó [apontem 

para Jacó na cena] teve de ir embora, fugindo para bem longe... [Nome do bebê], brigar com as 
pessoas da família é muito ruim. Deus quer que a gente ame a nossa família e trate-a bem.

MÊS

4
AULA

2
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 27.42-45; 28.1-10

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

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-me a amar a minha família e a tratar bem a todos. Em nome de Jesus. 
Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PERDÃO NA FAMÍLIA



4

Jacó faz as pazes com seu irmão

Contem ao seu bebê que certo dia Jacó decidiu voltar e pedir perdão ao seu irmão. Ele levou 
muitos presentes para Esaú. Sabe o que aconteceu quando os dois se encontraram? Eles se 
abraçaram, fizeram as pazes e não brigaram mais. Eles ficaram amiguinhos um do outro. 
Deus gosta quando os irmãos fazem as pazes.

MÊS

4
AULA

3
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 31.3; 33.1-12

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

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-me a ser amiguinho das pessoas da família. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PERDÃO NA FAMÍLIA



4

Jacó tem uma grande família

[Perguntem ao seu bebê:] Você sabe quem são essas pessoas? [Mostrem a cena.] São os filhos de 
Jacó. Que família grande! Deus amava a família de Jacó! [Nome do bebê], Deus ama a nossa 
família e cuida dela também!

MÊS

4
AULA

4
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 29.28-30; 35.23-26

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado por amar a minha família e cuidar dela. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

PERDÃO NA FAMÍLIA


