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LIÇÃO 3
A fé de Abraão para

começar do zero

TEXTO BÍBLICO
Gênesis 

Capítulos 12 a 15

HISTÓRIA BÍBLICA
A fé de Abraão

FOCO: 
Deus nos concede disposição,
sabedoria, fé e coragem para recomeçar
e servirmos a Ele.  



“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova 
das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que 
os antigos receberam bom testemunho. Pela fé enten-
demos que o universo foi formado pela palavra de 
Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é 
visível (...)

 Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e 
dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como 
herança, embora não soubesse para onde estava indo. 
Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse 
em terra estranha; viveu em tendas, bem como Isaque e 
Jacó, co-herdeiros da mesma promessa.
Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquite-
to e edificador é Deus. Pela fé, Abraão — e também a 
própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade — 
recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel 
aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele 
homem já sem vitalidade originaram-se descendentes 
tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis 
como a areia da praia do mar (...)
 Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, 
ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebi-
do as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único 
filho, embora Deus lhe tivesse dito: "Por meio de Isaque a 
sua descendência será considerada". Abraão levou em 
conta que Deus pode ressuscitar os mortos; e, figurada-
mente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos 
(Hebreus 11:1-3;8-12;17-18 NVI).

 Um antigo refrão de um comercial de TV ressoa 
até hoje na minha mente. Era muito clichê e dizia 
assim: “tem que ter fé, tem que acreditar que a vida vai 
melhorar”. Não lembro ao certo qual era a ocasião, mas 
a melodia grudenta tocava dia e noite e nunca mais 
esqueci. 
É algo muito simplista, mas que nos leva a pensar na 
pequena e poderosa palavra que desafia a humanidade 
através dos tempos: a fé!

 Para nós, cristão, trata-se de algo irrenunciável, 
inerente ao nosso ser. A bíblia é categórica e nos ensina 
que “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem 
dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que 
recompensa aqueles que o buscam “ (Hebreus 11:6).
Em Romanos 10:17 aprendemos também que “a fé vem 
pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus”. Ora, a palavra de 
Deus é Deus falando conosco, mostrando quem Ele é, 
revelando suas promessas. A palavra de Deus nos 
alimenta, nos fortalece, nos inspira.

 Entretanto, a fé não se limita a um conceito que 
simplesmente aprendemos e incorporamos. A fé é 
experiência. É saber e saber é sabor: “provai e vede que 
o Senhor é bom” (Salmos 34:8). 

 Para termos fé precisamos ousar, nos entregar 
ao Senhor e confiar que Ele é Deus. Não se trata de 
buscá-lo com nossas necessidades e desejos e aumen-
tar nossa fé se Ele fizer ou não fizer. Seja como for, Ele é 
Deus. A maturidade da fé é saber ouvir o SIM, o NÃO, o 
ESPERA de um Deus imutável, que está no controle de 
todas as coisas e que nos ama.E como adquirimos fé? 
Como crescemos em fé? A resposta é simples: quando 
somos provados (Tiago 1:3)! O crescimento da fé passa, 
inevitavelmente, por provas.

São nas crises, nos momentos onde os dias são escuros 
e o futuro é incerto, onde não vemos solução, onde 
sentimos dor, medo, desespero e não temos forças nem 
para pedir socorro é que somos convidados a viver pela 
fé!

 Sim, a bíblia nos diz que o justo viverá pela fé 
(Hebreus 10:38). Independente da circunstância, daqui-
lo que enxergamos ou sentimos, precisamos viver pela 
fé (2 Coríntios 5:7).

Abraão é considerado o pai da fé. Mas antes de receber 
um título tão grandioso, Abrão foi provado: precisou 
deixar sua terra e seguir para um lugar que ele não fazia 
ideia de onde era e como era; precisou confiar na 
promessa de que, mesmo em idade avançada, seria pai 
de uma grande nação (Gênesis 12) e por fim, precisou 
confiar em Deus e levar seu filho Isaque para ser sacrifi-
cado (Gênesis 22).

 A história de Abraão é fascinante e certamente 
nos inspira, mas a vida daquele homem não foi fácil. 
Imaginar um senhor de idade ouvindo Deus falar para 
ele deixar tudo que ele tinha construído e adquirido e 
ainda por cima acreditar que, apesar de ser casado com 
uma mulher idosa e estéril ele seria pai, não foi fácil. Ao 
contrário, gerou um enorme desconforto, um verdadei-
ro reboliço na vida dele. Deus estava propondo uma 
mudança radical e sem precedentes para a vida de 
Abraão. 

PARA TERMOS FÉ PRECISAMOS OUSAR,
NOS ENTREGAR AO SENHOR
E CONFIAR QUE ELE É DEUS. [ ]

PARA O NOSSO CORAÇÃO



Apesar de todas as dúvidas, do medo e das expectativas, Abraão seguiu em frente. Ele não 
sabia o que aconteceria, mas ele confiou em Deus e encarou o desafio. Durante sua jornada 
Abraão ganhou intimidade com o Senhor e de fato, viveu pela fé e teve experiências extraor-
dinárias e transformadoras. 
ssim como Abraão, somos desafiados diariamente a vivermos pela fé. Cada crise que enfren-
tamos é uma oportunidade de crescermos espiritualmente. 
Tempos difíceis são tempos de mudanças e sem dúvida, tempos de fé!
Em tempos de crise costumamos perguntar “porque isso aconteceu?” ou “para que serve 
todo esse sofrimento?” Mas a pergunta correta a ser feita nos momentos de dificuldade é a 
seguinte: “e agora, o que eu faço?”. E a única resposta daquele que vive pela fé é a seguinte: 
“eu sigo em frente”.

O sofrimento nos paralisa, mas a fé nos movimenta e nos transforma. É durante a cami-
nhada que somos tratados, fortalecidos e renovados.

Foi assim com Abraão, com Neemias e Esdras. Todos eles foram reconstruídos enquanto 
reconstruíam. E pode ser assim conosco também. 

Deus nos convida a sairmos do barco, colocarmos o pé na água e caminharmos sem afundar. 
Se mantivermos os olhos Nele, seremos capazes de viver pela fé!

APESAR DAS DÚVIDAS

VIVEMOS PELA FÉ

https://youtu.be/qV4O-WjVexU


• Recordar as lições passadas e rapidamente falar 
sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém 
mostrando que Esdras e Neemias foram obedientes 
e corajosos para fazer o que �zeram. Eles con�aram 
em Deus e seguiram seus objetivos com fé. 

• Perguntar o que cada um entende sobre fé.

• Falar sobre como a fé é importante na vida do 
cristão (Hebreus 11:6)

• Falar sobre como podemos adquirir e crescer em 
fé (Salmos 34:8; Tiago 1:3).

• Contar a história de Abraão, o pai da fé. Pontuar 
que Ele foi provado por Deus: 1) a sair da sua terra, 
abandonar tudo que tinha conquistado e crer na 
promessa de que mesmo velho e casado com uma 
mulher estéril seria pai de uma grande nação 
(Gênesis 12) e 2) entregar seu �lho Isaque para ser 
sacri�cado (Gênesis 22).

   
    

• Conversar sobre como Abraão se sentiu, pensar se 
toda aquela situação foi fácil ou não. Imaginar o 
desconforto de ter que abandonar casa e família e 
seguir para um lugar desconhecido. Focar na deci-
são de Abraão em con�ar e seguir adiante.

• Pensar na trajetória de Abraão e nas di�culdades, 
mas também nas experiências de intimidade que 
Ele teve com Deus.

• Reforçar que tempos difíceis são oportunidades 
para vivermos pela fé (independente do que senti-
mos ou vemos) e para conhecermos melhor a Deus e 
experimentar o melhor que Ele tem para nós. 

   

CONEXÃO
COM AS CRIANÇAS

Total confiança
em DEUS

Em tempos difíceis
devemos colocar

a fé em prática
O que é fé

para você?

TERRA

GRAMA



ao postar no Instagram marque @ptxibmalphaville

Com a ajuda dos pais, ler Hebreus 11 e escolher um personagem mencionado neste capítulo da 
bíblia – conhecido como “galeria dos heróis da fé” – e recontar a história dele 
(escrever ou fazer um vídeo). 
Depois você pode compartilhar com outras pessoas, inclusive conosco!

VERSÍCULO 
PARA
MEMORIZAR

DESAFI0
DA SEMANA

“Sem fé é impossível agradar a Deus.” 
(Hebreus 11:6)



Vamos fazer uma atividade em família sobre confiança juntos?

Imagine que você está se jogando nos braços de Jesus.

1. Fique em pé com os braços para baixo, com o corpo bem relaxado.

2. Seu pai ou sua mãe deverá ficar atrás de você, virado para a mesma 
direção, um atrás do outro, a uma certa distância.

3. Seu pai ou sua mãe contará até 3, e aí você deve cair para trás com 
os olhos fechados, sendo agarrado por eles.

Esse é um exercício para criar ainda mais confiança.

CORPO E MOVIMENTO



Vamos colorir?



• Recordar as lições passadas e rapidamente falar 
sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém 
mostrando que Esdras e Neemias foram obedientes 
e corajosos para fazer o que �zeram. Eles con�aram 
em Deus e seguiram seus objetivos com fé. 

• Perguntar o que cada um entende sobre fé.

• Falar sobre como a fé é importante na vida do 
cristão (Hebreus 11:6)

• Falar sobre como podemos adquirir e crescer em 
fé (Salmos 34:8; Tiago 1:3).

• Contar a história de Abraão, o pai da fé. Pontuar 
que Ele foi provado por Deus: 1) a sair da sua terra, 
abandonar tudo que tinha conquistado e crer na 
promessa de que mesmo velho e casado com uma 
mulher estéril seria pai de uma grande nação 
(Gênesis 12) e 2) entregar seu �lho Isaque para ser 
sacri�cado (Gênesis 22).

   
    

MAIS UM DESAFIO PARA VOCÊ!

VAMOS LEVAR ABRAÃO ATÉ
A TERRA DESCONHECIDA?



ABRAÃO E SARA



VBS 2020
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A partir de segunda-feira às 9h no
canal do Youtube da Ibmalphaville

VBS AT HOME
UMA NOVA EXPERÊNCIA

https://www.youtube.com/watch?v=-Fy-AVqn1tA
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