Encarte do Mensageiro Luterano de junho de 2020

Heróis da fé – Abraão e Sara
“Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu”
(Hebreus 11.8)

Queridas crianças do MC, como
vocês
estão?
Como é bom
nos encontrarmos por aqui
para aprendermos mais uma
história do grande
amor de Deus e dos
heróis da fé! Neste ano, ficamos muito tempo
em casa por conta da pandemia do coronavírus. Tivemos que aprender a obedecer às autoridades, ficando em casa e usando máscaras, para evitar o contágio descontrolado da
Covid-19. Também aprendemos a confiar nos
profissionais de saúde para que esse período
de isolamento acabe logo!

Que tal uma história que também ensina
sobre a obediência e a confiança em Deus,
nosso Senhor? A história de Abraão e Sara
aconteceu há muito tempo, depois do grande
dilúvio, quando o planeta já estava bastante
habitado pelos descendentes de Noé. Mas as
pessoas se afastaram de Deus novamente e
criaram deuses falsos para adorar.
Então Deus pensou em criar para si um
povo, uma nação, uma grande família que
amasse somente ao Senhor e que servisse de
exemplo para outros povos, que poderiam conhecer nosso Deus verdadeiro através desse
povo. Tudo começou quando Deus chamou
Abraão para sair de onde morava, um lugar
chamado Ur, e seguir adiante para uma terra
que Deus lhe mostraria, chamada Canaã.
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Complete as pegadas abaixo, que indicam os lugares por onde Abraão e sua
caravana passaram:
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Deus também prometeu que Abraão seria
Pai de uma grande descendência. Seus filhos,
netos, bisnetos... seriam incontáveis, como as
estrelas do céu. Mas como isso poderia acontecer? Abraão já tinha 99 anos de idade, ele
ainda não tinha filhos com sua mulher Sara,

porque ela era estéril, ou seja, não conseguia
gerar filhos. O versículo de Gênesis 18.14a
responde a essa pergunta com outra pergunta!
Procure o versículo e complete a frase abaixo:

“Existe ____________ coisa ________________ para ____________?”
Todos nós também somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, que
reúne todos os cristãos numa mesma família! É por isso que cantamos:
“Pai Abraão tem muitos filhos,
muitos filhos ele tem.
Eu sou um deles, você também.
Louvemos ao Senhor!”

Desenhe estrelas no céu e escreva o seu nome e o nome de seus amigos nelas.
Todos os que têm fé em Jesus são “filhos de Abraão”!

O capítulo de Gênesis 18 nos conta com
detalhes como Abraão e Sara tiveram que
confiar em Deus para serem pais de um
bebê na velhice. Eles receberam a visita de
Deus na pessoa de três homens.
Abraão estava sentado na entrada da tenda
onde ele morava. Quando olhou para cima,
viu três homens, de pé, na sua frente. Ele os
convidou para entrar em sua casa, mandou
trazer água para lavarem os pés e pediu para
que sua esposa Sara, com a ajuda dos seus
empregados, fizessem uma comida especial
para os nobres visitantes. Abraão serviu a
comida debaixo de uma árvore. Os três ho-

mens comeram e, então, perguntaram:
– Onde está Sara, sua mulher?
Abraão respondeu:
– Ela está aí, na tenda!
O SENHOR disse:
– No ano que vem, eu virei visitá-lo outra
vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá
um filho.
Sara estava na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito
velhos, já haviam passado da idade de ter filhos. Por isso Sara riu do que ouviu. Então o
SENHOR perguntou a Abraão:
– Por que Sara riu? Por que disse que está

velha demais para ter um filho? Será que para lado do corte nas laterais. Depois, cole as
o SENHOR há alguma coisa impossível? Pois, laterais exteriores do triângulo para que seja
como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo possível ver Abraão e Sara dentro da tenda.
outra vez. E nessa época Sara terá um filho.
Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis
negar.
– Eu não estava rindo — disse ela.
Mas o SENHOR respondeu:
– Não é verdade; você riu mesmo.
Sara precisava aprender a confiar no Senhor.
Vamos fazer uma tenda para Abraão
e Sara?
Primeiro, desenhe Abraão e Sara dentro
da tenda ao lado.
Recorte um triângulo de
tecido ou papel do tamanho
das linhas pontilhadas. Faça
um corte da base ao topo
(x) para ser a entrada
da tenda e dobre cada

No tempo certo, Sara ficou grávida, e nasceu
Isaque, em cumprimento à promessa de Deus!
Desenhe o rostinho no bebê Isaque e
depois pinte.

Abraão e Sara obedeceram e confiaram em
Deus quando deixaram tudo e partiram para
uma nova vida e uma nova nação. Quando obedecemos, damos prova de que confiamos! Quan-

do as crianças são pequenas, os pais gostam de
fazer uma brincadeira: o pai coloca o filho em um
lugar mais alto e pede para que ele pule em seus
braços. No primeiro momento, a criança avalia a
situação, tem medo, mas então pula, porque sabe
que seu pai vai segurá-la. Isso é confiança. Essa é
a confiança que Deus quer de nós, seus filhos.Ter
fé significa confiar inteiramente nas promessas de
Deus.
Oração: Querido Deus, sabemos que para
ti nada é impossível. Aumenta a nossa fé em ti.
Guarda-nos de todo o mal. Cuida do nosso país.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Espero que tenham gostado da história do
nosso herói da fé, Abraão. E por falar em heróis,
obedeçam aos pais e confiem em Deus, ficando
em casa, lavando as mãos, usando a máscara e
orando em favor dos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde do nosso país!

