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Leituras Bíblicas: Gênesis 12:1-9; 13:15,16; 15:4,5,13,14; 
28:13-15 e todos os versículos no texto.

Objetivo da lição: Mostrar que Deus soberanamente escolheu 
Israel, como uma nação especial, através da qual providen-
ciou salvação para o mundo inteiro.
O que seus alunos devem saber: Que Deus aumentou e 

preservou a nação de Israel, para Seu próprio propósito.
O que seus alunos devem sentir: Boa vontade em deixar 

que Deus desenvolva e use suas vidas para a Sua von-
tade.

O que seus alunos devem fazer: Salvos: Entregar-se a 
Deus para Seu propósito. Não salvos: Receber o Senhor 
Jesus como Salvador.

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

 1. O propósito de Deus ao escolher uma nação (Gênesis 
12:1-3).

 2. As promessas de Deus para esta nação (Gênesis 13:15,16).
 3. A vontade de Deus a respeito dos israelitas (Gênesis 

15:4,5,13,14).
 4. Deus coloca seu plano em ação (Gênesis 28:13-15).

Versículo para decorar: 
Vos não Me escolhestes a mim, mas Eu vos escolhi a vós. 
(João 15:16ª)

LIÇÃO
1. O PROPÓSITO DE DEUS AO

ESCOLHER UMA NAÇÃO
Gênesis 12:1-3

Deus já lhe falou alguma vez? Suponha que Ele lhe dissesse 
que o escolherá para um propósito especial. Se Deus lhe pedisse 
para sair de sua terra, você faria isto?

Há muito tempo atrás Deus falou a um homem chamado 
Abraão. Ele morara em Ur (Gênesis 11:31). Deus disse: Abraão, 

quero que você saia desta terra, deixe seu pai e sua família e sua 
família e me siga. Vou leva-lo para um país e lá lhe darei muitos 
descendentes (quando os pais têm filhos, netos e bisnetos, estes 
são seus descendentes).

Deus acrescentou: “Seus descendentes se tornarão uma 
grande nação.” (Nação é um grupo de pessoas que vive no 
mesmo país, obedece às mesmas leis e tem o mesmo chefe. 
Professor: Exemplifique com o país no qual vivem.)

Mostre a Ilustração 1
Deus escolheu fazer uma nova nação 

através de Abraão, por uma razão muito 
especial. Queria que através desta nação 
as nações soubessem que Deus abençoa 
aquele que o ama, que O serve e O adora. 
Se esta nação obedecesse a Deus, seria 
abençoada por Ele. Todos seriam felizes. 
Mas se desobedecesse, Deus a castigaria. 

NOTA AO PROFESSOR 
Com este volume começamos o estudo do maravilhoso 

livro de Êxodo. É um registro dos israelitas deixando a 
escravidão do Egito, e voltando para sua terra natal. Seus 
alunos ficarão emocionados em aprender as maneiras de 
Deus escolher (eleger) pessoas, coisas ou lugares para Si.

Eleição é: 1) O ato soberano de Deus em graça, no qual 
certas pessoas são escolhidas entre a raça humana para Si 
(João 15:19).

2) O ato soberano de Deus, no qual certas pessoas 
eleitas são escolhidas para um serviço especifico para Ele 
(Lucas 6:13; Atos 9:15; I Coríntios 1:27 e 28).

A maior parte da primeira lição é realmente uma revisão 
do livro de Gênesis. Por favor, refira-se sempre ao mapa 
atrás, para que seus alunos possam ter um entendimento 
geográfico desta lição.

LIÇÃO 1
DEUS ESCOLHE UMA NAÇÃO

NOTA AO PROFESSOR
 Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que 

for mostrado pela figura.


