Tema: A Criação
Texto Bíblico: Gênesis 1 e 2
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.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos! Quem sabe me contar quais coisas foram criadas por Deus? E em quais dias essas
coisas foram criadas? Vamos fazer uma brincadeira para aprendermos a ordem que as coisas foram criadas.
Material: Uma caixa ou sacola vazia, sete desenhos contendo cada dia da história da criação e algum tipo de
doce, bala, pirulito.
Desenvolvimento: Coloque as crianças sentadas em roda. Ao som de uma música pegue a caixa ou a sacola e
peça para as crianças irem passando entre elas, quando a música parar a criança que estiver com a caixa
deverá retirar um dos sete desenhos e deverá fazer uma mimica para que os demais adivinhem qual dos 7 dias
ela tirou, quem adivinhar ganha 1 ponto, ao final quem pontuar mais ganha o brinde.
Após o término da brincadeira revise com as crianças a ordem da criação.
Mensagem:
Agora vamos conversar um pouco sobre o sexto dia, um momento muito especial na criação, Deus criou o
homem e a mulher. Deus fez as pessoas à Sua imagem e com características semelhantes às Dele. Assim como
somos de muitas maneiras parecidos com nossos pais, Deus nos fez, parecidos com Ele.
Somente as pessoas têm capacidade para pensar, falar, agir com bondade, trabalhar, descansar, criar, fazer
escolhas e especialmente, escolher amar e viver para o Criador!

Deus é o Criador. Deus fez você! Ele pensou em você, formou cada parte de seu corpo. Ele sabia qual o dia em
que você iria nascer e crescer para amá-Lo, podendo ser amigo Dele!
Sabe qual foi à opinião de Deus após ter criado o homem e a mulher? Deus viu o que tinha feito e viu que era
muito bom! Hoje existem sobre a terra mais de sete bilhões de pessoas diferentes! Nenhuma igual à outra.
Todas são únicas. Até mesmo irmãos gêmeos são únicos e diferentes uns dos outros.
Vamos conferir o que a Bíblia diz sobre isso?
Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas
espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então
disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do
mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se
movem rente ao chão". Gênesis 1.25,26.
Após a criação, Deus deu liberdade para Adão e Eva comerem de todas as frutas e vegetais que haviam no
Jardim do Éden. Apenas de uma árvore não poderiam comer o fruto: a árvore do conhecimento do bem e do
mal.
É assim que a Bíblia conta como todas as coisas foram criadas, inclusive você e eu! Deus é Soberano, o Criador
de todas as coisas!
Aplicação: Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar a América do Sul. Nós moramos nesse continente. Vamos observar
os demais continentes que existem no mundo além das Américas? Vamos localizar a Europa, a Ásia, a Oceania,
a África e a Antártida.
Lembram-se dos oceanos criados por Deus? Vamos localizá-los no mapa-múndi? Quantos continentes nós
localizamos? Diferentes países compõem cada continente. Cada país é único e possui características próprias.
Deus é soberano e criador de cada continente.
Momento de orar:
Vamos interceder pelo nosso planeta, que Deus possa ser reconhecido em todos esses lugares e que Jesus
possa ser proclamado à todas as pessoas desse mundo.
Deus é soberano, criador de tudo, e especialmente fomos criados, parecidos com Ele para reconhecermos que
Ele é o nosso Pai. Vamos agradecer por Ele ter nos criado de uma maneira única e especial.
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brinque com as crianças de morto vivo, mas ao invés de falar as palavras: morto e vivo, troque por dia
e noite, quando você falar “dia” as crianças devem ficar de pé, e quando falar a palavra “noite” todos
devem agachar.

