MEDITAÇÃO – Kids 1

Palavra Fest
2a. Semana

SEMANA 13 – DEUS PROVA ABRAÃO
Nome:_______________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: _______________________ /_____________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Atenção NOVAKIDS: O Palavra Fest 2019 já começou!
Já estamos na segunda semana. Vamos lá! Nesta semana você irá memorizar: Tiago 4:7-12 (anexo).
Quem decorar participará de BRINCADEIRAS e SORTEIOS no Novakids onde poderão ganhar prêmios. Quanto
mais versículos decorar, mais chance terá de ganhar. A criança pode falar tudo de uma vez ou parcelar. Também
pode decorar todos os versículos do Palavra Fest para ter mais chances.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação das 3 semanas, ganhará o Prêmio final do Palavra
Fest.

SEGUNDA-FEIRA

1. Passado certo tempo, chegou o dia de Deus testar a fé
de Abraão mais uma vez. Abraão já era velho e amava
seu filho Isaque que era um garoto. Mas será que Abraão
continuava amando a Deus acima de todas as coisas?
Pinte a cena.

2. Deus chamou: “Abraão!” Ele respondeu prontamente: “Eis-me aqui”. Para descobrir o que
significa “eis-me aqui” circule apenas as palavras destacadas e escreva no espaço abaixo.
ESTAR LIGAR ATENTO DESATENTO PARA AQUI OUVIR SENTIR E OBEDECER.
_______________________________________________________________________________
3. Abraão estava novamente pronto para obedecer. Deus mandou levar Isaque para a região de
Moriá, para um monte que iria mostrar. Deus disse a Abraão exatamente o que deveria fazer. Leia
Gênesis 22:2 e pinte as respostas certas.
a) O que Deus queria de Abraão?

Seu único filho.

b) Para onde Deus queria que Abraão fosse?
c) O que Abraão deveria fazer?
d) Como ele deveria fazer?

Seu único servo.

Região de Maribá

Sacrificar Isaque

Como holocausto (queimado)

Região de Moriá

Abraçar Isaque
Como gratidão (cozido)

Deus estava mostrando para Abraão e para nós o preço do sacrifício que viria: Jesus.
Falando com Deus: Deus, eu quero estar pronto para te obedecer.
TERÇA-FEIRA
1. Deus mandou Abraão para uma missão muito importante. Abraão não questionou, não
reclamou, não deixou as emoções falarem mais alto. Ele simplesmente obedeceu. Escreva a
primeira letra de cada figura e complete a lição.

Obedecer não é fácil, vai além das nossas

___________ Ç Õ ______

e _____________ J _______

2. No dia seguinte, bem cedo, Abraão fez o que Deus mandou. Ele não esperou uma semana e
nem organizou uma festa de despedida para Isaque. Ele preparou tudo para fazer o melhor para
Deus. Leia Gênesis 22:3 e pinte as imagens que mostram o que Abraão levou.

Lenha, jumento e Isaque

Lâmpada

Dois servos

3. Foram três dias de viagem, mas ele perseverou até o fim. No terceiro dia de viagem, Abraão viu
o lugar ao longe e disse algo a seus servos. Leia
Gênesis 22:5 e complete a resposta.
Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o
rapaz vamos até lá. Depois de A __ __ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __ ____ __ __.

Abraão sabia que obedecer a Deus é o maior culto de adoração.
Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer mesmo que seja difícil.
QUARTA-FEIRA
1. Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo, e a
faca. Caminhando os dois juntos, Isaque demonstrou que já entendia como se fazia sacrifício. Ele
estranhou não ter o cordeiro. Leia Gênesis 22:7-8 e complete a conversa dos dois.
Meu pai!

Sim, meu filho!

As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o
_____________________ para o holocausto?

Deus mesmo vai
providenciar o
_____________ para
o _______________
meu filho.
2. Abraão começou a preparar o local. Isaque poderia ter escapado, mas ele também estava
obedecendo. Abraão amarrou seu filho, colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Encontre 5
erros.

3. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o Anjo do Senhor o
chamou do céu: “Abraão, Abraão!” O que Abraão respondeu? Pinte a resposta certa.

Falando com Deus: Deus, me ajude a ser obediente como Abraão e Isaque.
QUINTA-FEIRA
1. Abraão subiu ao monte não para perder o filho,
mas para perder um ídolo. Nada na nossa vida pode
ser mais importante que o Senhor. O propósito da
provação é moldar nosso caráter e Abraão passou
no teste! Isaque não foi sacrificado! Cubra os pontos
e descubra que animal Abraão viu. Depois pinte
Isaque.

Ele pegou o carneiro e o sacrificou como
holocausto em lugar de seu filho.

2. Isso que aconteceu, lembrava que um dia o Salvador viria. Há muitas coisas parecidas entre o
sacrifício de Isaque e a morte de Jesus. Leia as frases e ligue corretamente.
Carregou a própria cruz onde
seria sacrificado
Era o filho prometido
Deus tanto amou a mim e a
você que deu seu Filho
Unigênito

Era o Messias prometido
Abraão tanto amou a Deus que
deu seu único filho e de Sara
para ser sacrificado
Carregou a própria lenha que
serviria para o seu sacrifício

Falando com Deus: Deus, obrigado por mandar Jesus para me salvar.

SEXTA-FEIRA
1. Abraão obedeceu a Deus e isso trouxe coisas boas para ele. Ligue as figuras semelhantes e
descubra os resultados da obediência de Abraão.
Somos encorajados

pela sua fé

Foi chamado

por Deus

Lembrado

amigo de Deus

Abençoado

até hoje

2. Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá". Pela segunda vez o Anjo do Senhor
chamou do céu a Abraão. Ele reforçou a promessa de que o abençoaria e faria a sua descendência
numerosa. Abraão voltou com Isaque e encontrou seus servos. Eles foram morar em Berseba.
Pinte somente quem foi sacrificado no lugar de Isaque.

3. Desenrole o versículo e escreva nas linhas ao lado. Depois, leia em voz alta. Dica: O versículo é
Hebreus 10:36.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

A Bíblia continuará mostrando o plano de Deus para salvar a humanidade e trazê-la de volta
para perto dele. Daqui para frente Deus usará esta família e seus descendentes para cumprir
sua promessa.
Falando com Deus: Senhor, obrigado por ter um plano para me salvar. Eu te amo!

