
04 a 10 DE JANEIRO 
 

. 
1 – OBJETIVO: Mostrar a criança que Deus cumpre 
o que ele fala. Que podemos confiar no cumprimento 
das suas promessas. 
 
2 – VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Sai da sua 
terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu 
pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei”. 
(Gênesis 12.1) 
 
3 – REFERÊNCIA BÍBLICA: Gênesis 12 
 
4 – HORA DO ENSINO: Ler o versículo para 
conhecimento da palavra. Contar a Criança que 
Deus queria muito abençoar Abraão. Assim é 
também conosco Deus deseja nos abençoar. Deus 
mandou Abraão ir morar em outro lugar. Abraão 
obedeceu. Mostrar figuras de Abraão para que a 
criança possa formar a imagem concreta da história. 
Quando cantar a música, convide a criança a 
caminhar de um lado para o outro do espaço. As 
crianças que não andam observarão o estímulo que 
está sendo mostrado do movimento de andar..  
 

5 – APLICAÇÃO: A promessa de Abraão – 
Alessandra Samadello 
 
Abraão era um homem que morava numa cidade 
chamada Ur, dos Caldeus. 
Ele foi chamado para ir a um lugar distante onde 
Deus faria dele uma grande nação. 
O Senhor prometeu que ele seria o pai de todos os 
que tem fé. 
 
Abraão sai dessa terra já 
E vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar 
Abraão, eu vou lhe abençoar 
E grande descendência então na terra terá 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
 
Abraaão ao Pai obedeceu 



Seguindo sem temor as direções que Deus deu 
Abraaão ergueu um lindo altar 
Pra demonstrar sua fé e a benção do Senhor dá 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
Canaã. 
 
 

6 – USANDO A CRIATIVIDADE: Pintura da figura de 
Abraão e colagem de algodão em sua barba. Folha 
com versículo e referencia bíblica da lição. 
 
 

11 a 17 DE JANEIRO 
 
1 – OBJETIVO: Mostrar á criança que Deus cumpre 
o que ele fala. Que podemos confiar no cumprimento 
das suas promessas. 
 
2 – VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Não 
quebrarei a minha aliança que fiz com ele, nem 
deixarei de cumprir nenhuma das minhas 
promessas”. (Salmos 89.34) 
 
3 – REFERÊNCIA BÍBLICA: Gênesis 18 
 
4 – HORA DO ENSINO: Ler o versículo para 
conhecimento da palavra de Deus. Contar á criança 
que Abraão queria ter uma família. Ele era casado 
com Sara e queria ter filho. Deus prometeu a Abraão 
e Sara que daria um bebe a eles. E que a família 
deles seria muito grande como as estrelinhas do céu. 
Mostrar figuras que ilustre essa cena de céu com 
estrelas, mostre a quantidade de estrelas. (Enfatize a 



frase: muitas estrelas...bastante estrelas). Estamos 
ensinando á criança à noção de quantidade. 
 
5 – APLICAÇÃO: A promessa de Abraão – 
Alessandra Samadello 
 
Abraão era um homem que morava numa cidade 
chamada Ur, dos Caldeus. 
Ele foi chamado para ir a um lugar distante onde 
Deus faria dele uma grande nação. 
O Senhor prometeu que ele seria o pai de todos os 
que tem fé. 
 
Abraão sai dessa terra já 
E vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar 
Abraão, eu vou lhe abençoar 
E grande descendência então na terra terá 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 

Pra demonstrar sua fé e a benção do Senhor dá... 
 
6 – USANDO A CRIATIVIDADE: Figura de Abraão 
olhando para as estrelas no céu. Colagem de papel 
amassado em formato de bolinhas em cima das 
estrelas. Folha com versículo e referencia bíblica da 
lição. 
 

18 a 24 DE JANEIRO 
 
1 – OBJETIVO: Mostrar a criança que Deus enviou 
um salvador e seu nome é Jesus. 
 
2 – VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Não 
quebrarei a minha aliança que fiz com ele, nem 
deixarei de cumprir nenhuma das minhas 
promessas”. (Salmos 89.34) 
 
3 – REFERÊNCIA BÍBLICA: Gênesis 21 
 
4 – HORA DO ENSINO: Ler o versículo para 
conhecimento da palavra de Deus. Contar á criança 
que Deus prometeu que daria um filhinho a Abraão e 
cumpriu a sua promessa. Podemos confiar em Deus. 
O bebe de Abraão e Sara nasceu e seu nome era 
Isaque. Abraão estava muito feliz. Mostrar figura que 



contenha Abraão e Sara e o bebe. Fale para criança 
sobre a família ex: O papai a mamãe e irmãos são a 
sua família. Nesta lição você pode pegar uma 
boneca e colocar no seu colo em posição de ninar. 
Também pode oferecer para criança segurar em seu 
colinho. Eles se identificam com essa situação por 
estar relacionados ao estado deles de bebe. 
 
5 – APLICAÇÃO: A promessa de Abraão – 
Alessandra Samadello 
 
Abraão era um homem que morava numa cidade 
chamada Ur, dos Caldeus. 
Ele foi chamado para ir a um lugar distante onde 
Deus faria dele uma grande nação. 
O Senhor prometeu que ele seria o pai de todos os 
que tem fé. 
 
Abraão sai dessa terra já 
E vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar 
Abraão, eu vou lhe abençoar 
E grande descendência então na terra terá 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 

Pra terra da promessa, Canaã 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra demonstrar sua fé e a benção do Senhor dá... 
 
6 – USANDO A CRIATIVIDADE: Pintura da xerox de 
Abraão e Sara e Isaque. Folha com versículo e 
referência bíblica da lição. 
 

25 a 31 DE JANEIRO 
 

1 – OBJETIVO: Mostrar á criança que Deus cumpre 
o que ele fala. Que podemos confiar no cumprimento 
das suas promessas. 
 
2 – VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “E 
abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os 
que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas 
as famílias da terra”. (Genesis 12)  
 
3 – REFERÊNCIA BÍBLICA: Gênesis 21 
 
4 – HORA DO ENSINO: Ler o versículo para 
conhecimento da palavra de Deus. Relembrar a 



historia de Abraão com a criança. Contar a ela que 
Deus ama a família e quer abençoar todas as 
famílias do mundo. Falar e Mostrar a figura da família 
de Abraão. Falar á criança que ela pertence a uma 
família e que Deus está abençoando a sua família 
também. Fazer uma oração com a criança pela sua 
família. E ensine também a criança agradecer a 
Deus, porque podemos confiar que ele cumprirá a 
sua promessa na nossa vida e na nossa família. 
 
5 – APLICAÇÃO: A promessa de Abraão – 
Alessandra Samadello 
 
Abraão era um homem que morava numa cidade 
chamada Ur, dos Caldeus. 
Ele foi chamado para ir a um lugar distante onde 
Deus faria dele uma grande nação. 
O Senhor prometeu que ele seria o pai de todos os 
que tem fé. 
 
Abraão sai dessa terra já 
E vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar 
Abraão, eu vou lhe abençoar 
E grande descendência então na terra terá 
 
Por meio de você eu falarei 

E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra terra da promessa, Canaã 
 
Por meio de você eu falarei 
E os povos deste mundo ungirei 
Segue em frente Abraão 
Pra demonstrar sua fé e a benção do Senhor dá... 
 
6 – USANDO A CRIATIVIDADE: Colagem de 
bonequinhos representando família (papai mamãe e 
filho) pode ser com palito de sorvete. Faça o olho e a 
boca no palito. Folha com referência bíblica da lição 
e versículo. 


