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Campanha: Amigos nas Férias 
Aula 3 – A viagem inesperada de Abraão 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula falaremos da viagem inesperada que Abraão fez. 
O Senhor desejava abençoar Abraão e deu um envio para que ele fizesse uma longa viagem para um 
lugar onde ele receberia uma benção especial. 
Abraão era amigo de Deus e seguiu esse envio. Ele confiava no Senhor, por isso não pensou duas 
vezes, e se preparou para seguir para essa viagem inesquecível 
 

Base Bíblica 
 
Genesis 12:1-9 
 

Objetivo 
 
A confiança é a base de qualquer relacionamento. 
Vemos na história de Abraão o quanto ele confiou em Deus. Apesar de não saber o que poderia 
acontecer, ele simplesmente decidiu seguir a orientação do Senhor. 
Deus tinha promessas para Abraão, e Abraão era amigo de Deus. Todos reconheciam o quanto era 
poderosa essa amizade. 
Que cada criança possa hoje entender e aprender que confiar o Senhor é o princípio para termos essa 
aliança verdadeira com Ele. 
 

Situação da Criança 
  
Muitas vezes conhecemos pessoas que se dizem nossos amigos, mas nos decepcionam. 
Quantas vezes uma criança já ouviu de um adulto que pode confiar nele, mas mentiu, esqueceu de algo 
importante, ou acabou de alguma forma decepcionando. 
Há uma verdade que a palavra nos ensina: o único que nunca vai nos decepcionar é o Senhor, porque 
Ele é perfeito e nos ama mais do que qualquer um. Nunca irá esquecer de uma só palavra ou 
promessa. Ele é o nosso amigo maior. 
 
CrC

 Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Leve um imã e algumas moedas. 
Coloque tudo em uma mesa e mostre como as moedas são atraídas pelo imã. 
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Assim é a nossa relação com Deus. Somos atraídos pela sua presença, o seu amor.  
Aqueles que desejam são direcionados para o caminho de bênçãos, assim como o imã direciona as 
moedas (demonstre)  

        
 

Contando a História
 
Quem aqui já fez a mala para ir para uma viagem que você não sabia o destino? 
E já aconteceu de você e sua família fazem as malas e ninguém, nem você, nem seus pais sabiam para 
onde ir? 
 
Parece meio maluco isso, mas a história de hoje fala sobre uma viagem que aconteceu desse jeito. 
 
Um belo dia, Abraão falou para sua mulher, sua família, e todos os que moravam com ele para fazerem 
as malas porque eles iriam viajar. 
Eles tinham muitas coisas para levar, então todos queriam saber para onde iriam? Quanto tempo 
ficariam? 
 
E sabe qual foi a resposta de Abraão? Eu não sei! 
 
Abraão estava como a moeda da nossa experiência. Ele não tinha uma direção, mas ele tinha um 
direcionador: Deus! 
 
Deus sabia exatamente o destino da viagem de Abraão, mas Ele queria que Abraão confiasse nele e na 
amizade que eles tinham. 
 
E vocês sabem que o Abraão fez? Ouviu a voz de Deus! Ele preparou as malas, arrumou tudo, levou 
todos os parentes junto e seguiu viagem. Foram dias e dias, diria que até anos até chegar ao destino 
final. Era uma viagem muito longa. 
 
Mas o Senhor esteve com ele o tempo todo. Direcionando, suprindo, e fazendo ele viver todas as 
bênçãos. 
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Por causa da aliança verdadeira de Abraão com Deus, o Senhor disse que abençoaria a todas as 
famílias da terra. E os descendestes de Abraão seriam ainda mais abençoados. 
 
Abraão confiou muito em Deus. Nessa viagem inesperada tinha apenas 1 certeza: Deus estava com 
ele. Havia uma promessa, e quem prometeu nunca falharia. 
 
Que possamos aprender a ter essa amizade sincera e verdadeira com o Senhor. Confiar 100%, mesmo 
que pareça difícil. Se estivermos com Ele, Ele sempre nos fará benditos. 
 

Versículo  
 
“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão 
benditas todas as famílias da terra.” Gênesis 12:3 
 

Verificação do Ensino 
 
- Quem Deus enviou para uma viagem sem saber o destino? 
- Quem Abraão levou nessa viagem? 
- Como era o relacionamento de Abraão com Deus? 
- O que aconteceu com Abraão? 
 

Atividade 
 
Desenho maluco: cada criança recebe uma folha de papel em branco para desenhar, no alto uma 
cabeça. Dobram-se os papéis para esconder o que foi feito e as crianças trocam os papeis uma 
com as outras para que cada criança desenhe a próxima parte do corpo, completando o desenho 
do amigo. Assim, troca-se até completar o corpo. A ideia é ver e se divertir com os resultados 
finais inesperados da união dos desenhos. 
 

Boliche de garrafa pet: usando garrafas velhas, você cria um jogo de boliche para as crianças. 
Você pode pintar as garrafas ou decorar elas com durex. 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/12/3+
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Lembrancinha         
Maletinha feita com caixinha de fósforo ou uma trouxinha com bombom. 
 
 

    


