
Deus disse a 
Abraão: “Mas 

a minha 
aliança eu 

estabelecerei 
com Isaque, 
o filho que 
Sara dará à 

luz para você” 
(Gênesis 
17.21)
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Olá, amiguinhos! Que bom estar aqui com 
vocês! Neste ano, nossas lições serão so-
bre as crianças da Bíblia, algumas delas com 
a mesma idade de muitos de vocês. Vai ser 
bem legal!

Na lição passada, aprendemos que Jesus 
ordenou aos adultos que não impedissem as 
crianças de virem a ele, porque as crianças 
são muito importantes para Deus! Você é 
muito importante para Deus!

Lembram de Isaque, filho de Abraão e 
Sara, que se tornou um grande homem, um 
herói da fé, um exemplo de líder fiel a Deus? 
Pois nesta lição vamos aprender sobre a vida 
do menino Isaque. Ele tem muito a ensinar a 
mim e a você.  Vamos lá?

Bem, sabemos que Abraão e Sara já eram 
bem velhos e não tinham filhos quando Deus 
chamou Abraão para segui-lo, e ele obedeceu: 
saiu da terra de seus pais e passou a viajar 
para onde Deus o levaria. Deus prometeu a 
Abraão e Sara que a família deles cres-
ceria muito com a vinda de um filho do 
casal. Mas, com o passar dos anos, infeliz-

mente, eles 
perderam 
a paciência 
para espe-
rar a gravi-
dez de Sara 
e tentaram 
g a r a n t i r 
a descen-

dência de Abraão engravidando uma serva 
de Sara, de nome Agar. Então, antes de nascer 
Isaque, filho de Abraão e Sara, nasceu Ismael, 
filho de Abraão e Agar.

Assim, Isaque teve um irmão por parte de 
pai! Mas os irmãos não viveram juntos. De-
pois de algum tempo, por causa de ciúme na 
convivência em família, Ismael e sua mãe tive-
ram que ir embora, porém Deus prometeu 
abençoar Ismael também! Assim como 
Deus havia prometido formar o povo de 
Deus a partir da descendência de Isaque, filho 
de Abraão e Sara, Deus abençoou a descen-
dência de Ismael e fez dele o pai de muitos 
povos no mundo.

Amiguinhos, vocês perceberam quan-
ta coisa aconteceu na vida dos irmãos 
Isaque e Ismael e que também aconte-
ce na vida de muitas crianças nos dias 
de hoje?



Os pais de Isaque sonharam muito com a sua vinda. Mas Sara chegou a rir, duvidando da 
promessa de Deus, lembram? Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, e Sara, 65. 
Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos, e Sara, 90. Muitos casais esperam anos pela 
chegada de um filho, e ele nem sempre vem.

Quando uma criança nasce, nasce em 
pecado, mas Deus quer fazer dela herdei-
ra do reino do céu pelo santo batismo. 
Amar e proteger uma criança, mesmo 
que ainda esteja na barriga da mamãe, 
é amar e proteger um ser humano que 
Deus ama e quer adotar, pela fé em Cris-
to, como filho.

Talvez, para Abraão e Sara, o tempo de espe-
ra pela gravidez tenha sido “demorado demais”, ou “um milagre difícil de realizar”. Mas, para 
Deus, o tempo de espera era um convite para confiar no Senhor! Muitas vezes, nós 
nos sentimos ansiosos demais e acabamos tomando decisões erradas justamente porque não 
esperamos o tempo e a vontade de Deus se cumprirem.

Quando acontecem situações que nos deixam tristes, podemos orar e pedir ajuda e con-
solo de Deus! E ele nos protegerá para que fique tudo bem! Quando estamos felizes com 
nossa família, podemos agradecer! Neste momento, você pode orar a Deus e contar 
ou escrever para ele como você e sua família estão:



Por isso, muitas vezes, mesmo que haja 
perdão, ainda assim pode haver separação. 
Mas Deus, que é Pai de todos, não dei-
xa de abençoar os seus filhos onde es-
tiverem, com quem estiverem, assim 
como Deus abençoou Isaque e tam-
bém Ismael. Se amamos a Deus e nos 
arrependemos de nossos erros, ele 
nunca nos afastará do seu amor e do 
seu perdão, porque somos da família 
de Deus! 

Então, se você tem irmãos, se você convive 
com eles, na mesma família ou não, não im-

Agora, vamos brincar!

mirsoã – truoso – jedase – satod

Você consegue trocar a ordem das letras acima 
para formar as palavras e completar a frase abaixo?

 “Deus ama __________ as crianças e 

___________ que sejamos ____________ uns 

dos _______________”

Fiquem com Deus! Até a próxima lição!

porta! Ame, perdoe, viva, alegre-se por 
fazer parte de uma família neste mun-
do e da família de Deus, porque Jesus 
morreu justamente para nos dar uma 
nova vida e uma família eterna com ele 
no céu! E tenhamos paciência uns com os 
outros: estamos no tempo do amor, do per-
dão e da salvação que Deus nos prometeu! 
Vamos crer e esperar! Amém.

Neste espaço, desenhe você e seus ir-
mãos! Não importa se são de sangue, 
de coração ou de fé! Somos todos ama-
dos por Deus!


