
 
 

 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar espontaneamente. 

QUEBRA-GELO: Leve um miojo e prepare para as crianças, enquanto conta o resumo bíblico (estudo 

antecipadamente!). Se tiver condições, faça uma sopa de lentilha em casa e já leve pronta, só para 

esquentar. Providencie copos descartáveis ou tigelinhas de sorvete e colheres de plásticos. 

TEMA: PERDI A BENÇÃO 

VERSÍCULO: “Esaú fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho”. Gn 25:33 

RESUMO: (É importante ler a referência completa, Gn 25 e 27) 

 Depois da morte de Sara Abraão casa- se com Quetera e tem mais 6 filhos 

 Abraão morreu com 175 anos e foi sepultado na mesma caverna de Sara, em Macpela. 

 A esposa de Isaque era estéril e ele orou a Deus e ela teve gêmeos: Esaú e Jacó. 

 Esaú era caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. 

 Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. 

 Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças e Rebeca preferia Jacó. 

 Esaú vende seu direito de filho mais primogenitura por causa de um prato de lentilha. 

 Isaque envelhecido pede para Esaú preparar um prato bem gostoso e venha até ele para se 
abençoado. 

 Rebeca ouviu e quando Esaú saiu para caçar ela chamou Jacó e contou ao filho. 

 Então ela preparou os cabritos e Jacó, mais uma vez, rouba a benção do irmão. 

 Esaú se revolta e promete matar Jacó assim que seu pai morrer. 

 Rebeca orienta Jacó para fugir da ira do seu irmão. 
APLICAÇÃO: Esaú olhou para sua fome e nem se importou de perder a benção. Na verdade, ele 

DESPREZOU A BENÇÃO. E nós? Será que não estamos desprezando também? Não os esforçamos para orar, 
para ir á igreja. 

 Descoberta: Precisamos olhar mais para Deus e menos para as coisas do mundo. 

 Desafio: Olhar mais para Deus e menos para as coisas do mundo. 

 Decisão: Eu devo olhar mais para Deus e menos para as coisas do mundo. 
 

 COMPARTILHANDO:  
1. Você já perdeu alguma coisa boa pensando que era ruim e depois se arrependeu? 

2. (Por exemplo: um passeio, um presente, um amigo) 

3. Qual é a benção que você gostaria de receber do Senhor hoje? 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e desobediências. Se tiver 

crianças novas faça o apelo de salvação. Abra a oportunidade para pedidos de oração. 

OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos ofertar ao Senhor. Peça uma criança para 

orar agradecendo pelas ofertinhas. 
AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 20:00 hs com 

as Redes Verde e Amarela. 

 



 
  



 
 

 


