Tema: A Queda
Texto Bíblico: Gênesis 3
Versículo para memorizar: “Então disse Deus: - Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa
semelhança. Gênesis 1.26 a
Princípio Bíblico: Soberania – Nosso alvo é reconhecer que os seres vivos são criação de Deus e que o pecado
afetou nossa relação com o Criador, com nós mesmos, com o próximo e com a criação.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos! Estamos iniciando mais uma aula sobre o antigo testamento, hoje vamos continuar
nossa viagem pelos primeiros seres humanos que foram criados por Deus, alguém sabe o nome deles? Muito
bem, foram Adão e Eva, eles foram criados lá no sexto dia e Deus os colocou no jardim do Éden para cuidar
dos animais e de todo o jardim.
Para começar nossa aula hoje, vamos pegar massinha de modelar e cada menino fará seu Adão e cada menina
fará sua Eva, depois que todos terminarem vamos ouvir nossa lição de hoje, vamos descobrir o que aconteceu
na vida deles.
Mensagem:
Tudo ia muito bem no Éden e entre o homem e a mulher. Havia muitas árvores com frutas deliciosas no
jardim. Adão e Eva poderiam comer o fruto de todas elas, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e
do mal.
No entanto, o que aconteceu? Quem poderia explicar?
Adão e Eva decidiram não ser mais amigos de Deus. Ao retirar e comer o fruto da árvore, eles também ficaram
de mal um com o outro. Foi ali que começaram as brigas e desentendimentos entre o homem e a mulher e

entre amigos e amigas. O pecado, as nossas maldades, afetam a nossa amizade com Deus, com os pais, com a
família, com os amigos e com as pessoas.
Além de não serem mais amigos de Deus, as consequências do mal no coração do homem e da mulher,
afetaram toda a criação. Inclusive o meio ambiente e os animais, e a maneira como o ser humano vê a si
mesmo.
Vamos repetir juntos? A queda atrapalhou a minha amizade com Deus, comigo mesmo, com os outros e com a
criação.
Mas como temos estudado, Deus é soberano e Ele na sua soberania naquele momento triste fez uma
promessa, vamos ler juntos Gênesis 3-15 “Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o
descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar". Nesse momento Deus estava
prometendo que enviarei um descendente de Adão que derrotaria Satanás e iria nos resgatar para sermos
novamente amigos de Deus.
Vamos orar agradecendo a Deus, pois através de Cristo, podemos novamente ser amigos de Deus, de nós
mesmos, dos outros e da criação.
Aplicação:
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar a América do Sul, depois localize o Brasil. Agora procure no mapa
o continente Africano e lá ache a Angola.
Há muitos aspectos diferentes no Brasil e em Angola, como a localização, comidas típicas, times de futebol
diferentes entre outras coisas. Mas há algo em comum nesses dois países, alguém sabe o que é? É a língua
portuguesa!
Momento de orar:
Por isso, nesse momento vamos agradecer a Deus pelo Brasil e pela Angola, e vamos interceder pelas famílias
que vivem nesses dois países. Vamos interceder pelas nossas famílias. Vamos orar pelas crianças brasileiras e
angolanas que precisam conhecer o evangelho?
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brinque com as crianças de massinha, incentive a juntas criarem o jardim do Éden.

A QUEDA!
NOME: ________________________________________________________

