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A função de cada um na família
(Gn. 25: 19-34; 27:1-36; Ex.20:12; Js.24:15)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Batata Quente
Como esta é a última lição da série sobre família, aproveite para fazer uma revisão do que já foi ensinado. As
crianças ficam em roda e vão passando um objeto (bolinha, peteca, bichinho de pelúcia, etc…) umas para as
outras seguindo a ordem da roda enquanto o professor diz: “Batata quente, quente, quente… ”. Quando disser
“queimou” a criança que estiver com o objeto deverá responder a uma pergunta relacionada às lições anteriores,
caso ela não saiba poderá pedir ajuda a outra criança que saiba responder.

LOUVOR: Se na família está Jesus, é feliz o lar/ Família Original – 3 Palavrinhas; Família especial – Tia Jô; 

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: gravuras da história de Isaque com seus filhos, Jacó e Esaú.) Olá
querido professor(a), esta é a última palavra da série sobre a família e por isso aproveite e relembre às crianças o
que já foi ensinado: vimos como Deus cuidou e guardou uma família do dilúvio e o seu interesse em que todas as
famílias sejam salvas; aprendemos sobre as escolhas que devemos fazer para que nossa família e o nosso futuro
seja abençoado e como uma decisão errada e pecaminosa dentro do lar pode trazer graves consequências para
toda a família, que foi o pecado que o rei Davi cometeu; e na semana passada conhecemos as funções que cada
integrante da família tem, o papai,  a mamãe e os filhos. Esta semana aprenderemos sobre a importância da
comunhão dentro da família.  Comunhão significa fazer algo em conjunto, unidade, neste caso é orar,  servir,
ajudar em união. Sabe crianças, na Bíblia, a Palavra de Deus, temos a história da família de Isaque, o filho de
Abraão, que nos mostra algo muito importante, vamos ouvir?! Isaque casou-se com Rebeca, uma jovem muito
bonita, e tiveram dois filhos gêmeos. O primogênito, ou seja, o que nasceu primeiro, chamava Esaú, e o segundo
filho, Jacó. Isaque e Rebeca criaram seus filhos cada um tendo suas preferências: Isaque amava mais a Esaú, pois
era caçador e valente; e Rebeca amava mais a Jacó, porque era mais tranquilo e paciente. Sendo assim, Esaú era o
preferido do pai e Jacó o preferido da mãe, certamente eles não tinham uma boa convivência. Um belo dia Esaú
chegou do campo com muita fome e Jacó tinha feito uma comida bem gostosa. Esaú pediu um pouco da comida a
seu irmão, mas Jacó em vez de dar a comida a seu irmão, naturalmente, quis lhe chantagear (ou seja, obrigá-lo a
fazer o que não quer), ele ofereceu a comida em troca de sua primogenitura. A primogenitura, crianças, era o
direito que o filho mais velho tinha de herdar as riquezas e bênçãos dos pais. Que absurdo o que Jacó fez, não
acham? Mais absurdo ainda foi Esaú ter desprezado sua primogenitura e a vendido por um prato de comida. Que
irmãos hein?! Passou-se o tempo e Isaque já estava bem velho e quase cego, então decidiu que era hora de dar a
benção a Esaú antes que viesse a morrer. Então Isaque pediu a Esaú que lhe fizesse uma comida bem gostosa e
que após ele comer iria abençoá-lo. Esaú saiu a caçar, mas nesse período Rebeca que tinha ouvido a conversa dos
dois e preferia que Jacó recebesse a benção da primogenitura, preparou uma comida do jeito que Isaque gostava
e chamou a Jacó para dar a comida a seu pai, fingindo ser Esaú. Como Esaú era muito cabeludo, Rebeca teve o
cuidado de vestir a Jacó com uma roupa de Esaú, assim Isaque não perceberia muito a diferença. Jacó então,
levou a comida até Isaque que inicialmente reconheceu ser a voz de seu filho Jacó, porém ao tocar-lhe, já que não
estava enxergando, sentiu que fosse Esaú. Assim, Isaque enganado acabou abençoando a Jacó. Quando Esaú
voltou da caça e chegou com a comida preparada para seu pai, descobriu que seu irmão o havia enganado. Esaú
ficou tão furioso que queria matá-lo. Jacó precisou fugir para casa de seu tio. Só depois de muitos anos eles
fizeram as pazes.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM
Sabe crianças, esta história revela uma família que não era unida e não viviam em comunhão. Quantos problemas
aconteceu nesse lar por não serem unidos. Isso é muito triste, os pais não podem ter preferências por algum filho
e os filhos não podem enganar ou chantagear a seus irmãos ou pais, pois essa não é a vontade de Deus. Numa
família que vive em comunhão essas coisas jamais podem acontecer, pois todos devem respeitar e se importar
uns com os outros. Como é a sua família? Será que você passa por algum problema de falta de união ou de amor
em sua casa? Seus pais não se importam com o que você pensa? Sua família é egoísta? Há muita briga em sua
casa? Você se sente rejeitado? (Deixe que participem) A família de Isaque tinha tudo para ser uma família unida,
pois eles conheciam ao Deus verdadeiro, porém cada um só pensou em si mesmo e rejeitaram as promessas de
Deus, e por isso acabaram dividindo a família. Saiba que para se ter uma família em comunhão primeiramente
precisamos crer em Jesus Cristo como Salvador e obedecer aos Seus mandamentos. Quem vive assim, mesmo
passando por dificuldades, sua família não será destruída. Se você deseja entregar sua vida a Jesus estarei orando
por você e por sua família. E você criança que já tem Jesus e está vivendo com muitos problemas na sua casa, ore
e confie no Senhor, pois Ele irá te ajudar a ser benção para seus pais e irmãos, e transformará a vida de sua
família trazendo salvação, paz, alegria e comunhão. (Faça o apelo e ore pelas famílias das crianças).
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ATIVIDADE

Atividade retirada de http://servinhosvalentes.blogspot.com.br e adaptada.
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