TOP KIDS
4ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2C
SEMANA 10 – NASCIMENTO DE ISMAEL / 8 ALIANÇAS
Nome:____________________________________________________________________________
Professor / Contato: _________________________________ /_______________________________
Versículos para Decorar (Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações
daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. (Deuteronômio 7:9)
2 – Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis". (Mt. 19:26)
3 – Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele
que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. (1 Pedro 2:9)
4 – De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. (Gálatas 6:15)

SEGUNDA - FEIRA – Sarai e Hagar
Entendendo a História
1. Leia a pergunta e marque a resposta correta:
a. Sarai não podia ter filhos por que era ....(Gênesis 11.30)
ESTÉRIL
ESTÉRICA
GORDA
b. Qual foi a proposta que Sarai fez a Abrão? (Gênesis 16.2)
ORAR
ADOTAR UMA CRIANÇA
TER UM FILHO COM A SUA SERVA
c. Quantos anos fazia que Abrão vivia em Canaã quando tomou Hagar? (Gênesis 16.3)
5 ANOS
8 ANOS
10 ANOS
d. Como Hagar tratou Sarai quando descobriu que estava grávida? (Gênesis 16.4)
COM AMOR
COM DESPREZO
COM ZELO
2. Sarai tanto maltratou Hagar que ela acabou fugindo para o deserto. O Anjo do Senhor encontrou Hagar
perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur.
a. Ligue os pontos abaixo, depois preencha os
b. O Anjo do Senhor encontrou Hagar e fez
perguntas a ela. Ela disse que estava fugindo de
espaços com vogais e descubra o nome do poço
Sarai, sua senhora. Risque o que o anjo NÃO
onde Hagar estava... Gênesis 16.14
disse a Hagar, Gênesis 16.9-12:






Volte a Sarai e continue servindo a ela.
Você terá muitos descendentes que ninguém
os poderá contar.
Seu filho morrerá.
Você terá um filho e ele se chamará Ismael.
Ele vai ter muitos problemas com seus
irmãos.

3. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu e depois Deus ficou em silêncio por 13 anos. Então o
Senhor aparece novamente a Abrão.
a. Escreva o versículo escolhendo a sequência correta de palavras. Gn 17.1-2:
( ) Todo-poderoso – íntegro – aliança ( ) Onipresente – bom – casa ( ) de Adão – obediente - família
"Eu sou o Deus__________________; ande segundo a minha
vontade e seja __________. Estabelecerei a minha __________
entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência".

b. Ligue as palavras de acordo com o seu conceito verdadeiro:
ÍNTEGRO 
ALIANÇA 

Acordo contraído por mútuo consentimento
entre duas pessoas baseado em promessa.
Fazer o que é correto em todos os lugares,

independente de quem estiver olhando.


Compartilhando com Deus: Diga a Deus que você quer ser uma pessoa íntegra.

TERÇA - FEIRA – Deus faz 8 Alianças com Abrão – Parte 1
Entendendo a História
1. Deus permanece cumprindo sua aliança com o ser humano da mesma forma como fez com Noé
quando mostrou o arco-íris! Hoje iremos estudar sobre as 6 (seis) primeiras alianças que Deus fez com
seu servo Abrão. Leia os textos e ligue com as afirmações corretas.
Gênesis 17.7 ●
● 1ª Aliança: Mudança do nome.
Gênesis 17.5 ●
● 2ª Aliança: Será prolífero!
Gênesis 17.6b ●
● 3ª Aliança: Reis viriam por meio de sua descendência.
Gênesis 17.6a ●
● 4ª Aliança: Deus seria o Deus de Abraão e seus descendentes.
2. Essas 4 alianças mudaram a vida de Abrão. Vamos entender o que significou cada uma delas.
Responda as questões abaixo:
1ª Aliança: Mudança do Nome
2ª Aliança: Será Prolífero!
Em Gênesis 17.5 Deus muda o nome de Abrão
para ____________________ (desembaralhe
as letras abaixo para descobrir).
A R B
O Ã A
DEUS

Em Gênesis 17.6a diz “extremamente prolífero”, ou
seja “que se multiplica”
Isso significa que:
( ) De Abraão viria várias nações e que elas iriam se
multiplicar na terra.
( ) Que Abraão seria um matemático.

3ª Aliança: Reis viriam por meio de sua
descendência
Em Gênesis 17.6b, Deus
diz: “...de você procederão
reis”
O rei Saul, Davi, Salomão,
e muitos outros vieram da
descendência de Abraão.
Deus cumpriu essa
aliança?
( ) Sim.
( ) Não.

4ª Aliança: Deus seria o
Deus de Abraão e seus
descendentes
Essa aliança até hoje
está acontecendo, pois,
Deus deseja ser o nosso
Deus. O Deus da nossa
nação e o seu Deus.
Diga:
Deus é o Deus do(a):
_____________________________.
(coloque seu nome aqui)

5ª aliança: Escreva a palavra de cada peça, onde ele se encaixa no quebra-cabeça.

6ª aliança: Desembaralhe as sílabas das palavras abaixo e complete as frases.
a) Abraão e seus _________________ (DEN – CEN – DES –TES) teriam que ser circuncidados, como
um sinal de _________________ (O – BE – ÊN – CIA – DI).
b) A __________________ ( SÃO – CUN – CIR – CI) servia para separar o povo de Deus dos outros
povos.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por ele ser o nosso Deus.

QUARTA - FEIRA – Deus faz 8 Alianças com Abraão – Parte 2
Entendendo a História
7ª aliança: Deus mudou o nome de Sarai, a abençoou, e por meio dela daria um filho para Abraão
(Gênesis 17.15-16). Assim Deus dava continuidade ao seu plano de enviar o Salvador (Gênesis 17.21).
Ligue as pessoas aos seus nomes:

● SARA
● ISMAEL
● ABRAÃO
● HAGAR
● ISAQUE
8ª aliança: Deus não se esqueceu de Ismael. Não importam as circunstâncias do seu nascimento, Deus
não esquece de você. Ligue os pontos corretamente.
Família
●
● Deus me criou e me fez de modo especial e
admirável (Salmos 139.14)
●

Aparência

●

Deus me deu talentos e habilidades conforme a
sua graça (Romanos 12.6)
Habilidades
●
● Deus escolheu a sua família. Não foi um acidente
você ter seus pais ou quem cria você.
3. Existem três áreas na sua vida que são muito importantes, e Deus planejou cada uma delas de uma
forma especial. Aprenda mais fazendo a tarefa abaixo:
PARENTESCO
APARÊNCIA
HABILIDADE
Leia Jó 33.4 e responda: Quem Leia Salmos 139.14 e
Leia 1 Coríntios 7.7b e responda: O
responda: De que forma Deus
fez você?
que ganhamos da parte de Deus?
lhe fez?
Leia 1 João 3.1 e escreva de
quem você é filho(a):

Leia 2 Timóteo 2.15 e responda: O
Leia 1 Samuel 16.7 e responda: que você deve saber usar bem?
O que importa para Deus?

Leia:
Independente das circunstâncias
do seu nascimento, Deus não
esquece de você.

Leia:
As mãos de Deus me fizeram e
me formaram.

Leia:
Todos nós temos algo que fazemos
bem e esse dom veio da parte de
Deus. Faça bem aquilo que é
importante!

Deus quer que você saiba que ele planejou tudo. Deus está no controle!
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus pela forma como ele te fez.

QUINTA - FEIRA – Três homens
Entendendo a História
1. Vamos aprender a respeito de uma qualidade marcante na vida de Abraão. Leia os textos nas tendas
abaixo e escreva D para o que Deus falou e A para o que Abraão falou:
Usando as respostas acima marque a
ordem correta:
( )DADA
( )ADAD
( )AADD
( )DAAD
(

)

(

)

(

)

(

)

2. Mais uma vez Deus reafirma sua promessa de que Abraão e Sara teriam um
filho. Leia Gênesis 18.1-2 e responda as seguintes perguntas:
a. Onde Abraão estava quando homens apareceram para ele?
b. Quantos homens Abraão viu? ________
c. Abraão fez três coisas quando viu os homens. Escreva na ordem o que ele fez:
_________ da tenda, ________________ ao encontro deles e _______________
até o chão.

3. Em Gênesis 18.5-8 vemos como Abraão e Sara serviram aos homens. Leia as frases a seguir e
enumere os acontecimentos na sequência correta:
( ) Abraão ficou em pé, enquanto os homens comiam.
( ) Ele escolheu o melhor novilho do seu rebanho.
( ) Pediu para Sara pegar da melhor farinha, amassar e fazer pães.
( ) Ele deu leite e coalhada para os homens comerecem.
( ) Ele deu o novilho para o seu servo prepará-lo.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus que lhe ajude a ser obediente a sua Palavra.

SEXTA - FEIRA – Conhecendo a missão
Entendendo a História
1. Aqueles três homens tinham uma missão de vida e de morte para falar a Abraão. Leia Gênesis 18.10,
20,21 e escreva as palavras na ordem correta. Descubra qual era a missão daqueles homens.
Missão de vida: O __ __ __ __ __ __ prometeu mais uma vez a __ __ __ __ __ __ que __ __
__ __, sua __ __ __ __ __ __, terá um __ __ __ __ __.
(ABRAÃO – FILHO – SARA – SENHOR – MULHER).
Missão de morte: O __ __ __ __ __ __ prometeu __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ o povo de __ __
__ __ __ __ e __ __ __ __ __ __ __ por causa do __ __ __ __ __ __ deles.

(SODOMA –

PECADO – GOMORRA – EXTERMINAR – SENHOR).
2. Dentro deste trecho podemos ver que a Bíblia usa o termo “Senhor” para um dos três homens que
estavam com Abraão. Quem Abraão viu? Responda as perguntas das charadas e com as respostas
complete a frase abaixo:
Abraão viu __ __ __ __ __.
I
II
III
IV
V
Na coluna I se eu eliminar todas as vogais, que letra sobrará? ___
Na coluna II se eu eliminar as consoantes, que letra sobrará? ___
Na coluna III se eu eliminar Q, X e W, que letra sobrará? ___
Na coluna IV qual é a letra minúscula? ___
Na coluna V qual letra mais se repete? ___

E
J
A
U
I

J
K
Q
S
E

QXQ
QSQ
XQW
QXQ
WXQ

A
I
O
u
E

AA
TTT
SSSSS
R
VVV

3. Leia Gênesis 18.9-15 e responda as seguintes perguntas
preenchendo a cruzadinha ao lado.
a. Onde estava Sara quando o Senhor perguntou por ela?
b. O que ela estava fazendo à entrada da tenda?
c. O que Sara fez quando ouviu a promessa do Senhor?
d. Sara pensou que estava... e não poderia engravidar.
e. O que o Senhor disse a Abraão sobre a atitude e o
pensamento de Sara? Nada é ... para o Senhor
f. Como Sara reagiu ao que o Senhor disse? Ficou com ....
FÉ

ESPERANÇA
OBEDECEU
4. Apesar da incredulidade de Sara, Deus não deixou de
cumprir a promessa feita a Abraão. Para saber como eles
DEUS
DESACREDITOU
JESUS
receberam a promessa, leia os textos abaixo e preencha
INDEPENDÊNCIA ENFRAQUECER
PODEROSO
corretamente as lacunas com as palavras que estão no
quadro ao lado.
DUVIDOU
INCRÉDULO
CREU
a. Romanos 4.18 “Abraão, contra toda __________________,
DESCENDÊNCIA
PAI
FILHO
em esperança __________, tornando-se assim _______ de
muitas nações, como foi dito a seu respeito: "Assim será a sua _______________".
b. Romanos 4.19a “Sem se ____________________ na fé...”
c. Romanos 4.20a “Mesmo assim não ______________ nem foi ________________ em relação à
promessa de ___________ , mas foi fortalecido em sua _____ e deu glória a Deus,
d. Romanos 4.21 “Estando plenamente convencido de que Deus era ________________ para cumprir o
que havia prometido.”

Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por sempre nos dá a oportunidade de escolher a vida.

