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Deus Criou o Mundo
Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, conheça os visitantes, incentive
a trazerem seus amiguinhos. Ore abençoando cada um dos
presentes, suas famílias e pelos que faltaram.
Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Escolham uma música
para cantar com os adultos na próxima semana.
Por favor, observe na tabela o planejamento das atividades da
faixa etária que irá trabalhar:

Material de apoio: Deus criou o mundo
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?list=PL
hbFBzF8AfwnBomapty8Nt0INg_A0y_&v=9PY0xCdroF0
Imagens:
http://euamohistoriasbiblicas.blogspot.com.br/2011/12/atividadesbiblicas-criacao.html

Texto Bíblico: Genesis 1.1 – 2.24
Versículo para memorizar: No princípio, Deus criou os céus e a
terra. Gênesis 1.1
Princípio Bíblico: Compreender que deve cuidar do mundo que
Deus criou. Desejar cuidar do mundo que Deus criou . Eu posso
cuidar do mundo criado por Deus

1º) Quebra gelo:
Material: Uma garrafa de refrigerante vazia e sete pedaços de
papel.
Recorte um pedaço de papel e em cada um escreva oque foi feito
em cada dia da criação. (Exemplo: 1º dia Deus criou a luz, 2 º dia...
e assim até o 7 º dia) pegue a garrafa de refrigerante e coloque os
papeis dentro dela. Ponha as crianças sentadas em roda. Gire a
garrafa rapidamente e , quando ela parar, estará apontada para
alguém. Esta criança abrirá e fara mimica para que os demais
adivinhem qual dos 7 dias ela tirou quem acertar ganha a vez de
girar a garrafa e ganha 1 ponto.
Com os menores usar imagens como céu, árvores, estrelas, etc

2°) Mensagem (25 min):
Com os menores sugestão: assistir o vídeo!
Quem fez a terra, o sol, as estrelas quem nos criou? Na palavra de
Deus( Bíblia) conta que Deus criou o mundo, e que também criou
você sabia disso?
Vamos ver sobre como o mundo foi criado segundo a bíblia,
direcionando esta história à criação do mundo infantil. Deus criou
o mundo cheio de coisas maravilhosas, e Ele fez isso em 7 dias.
No princípio quis Deus com poder criar, o céu e a terra e seu amor
demonstrar (jogue a bola para alguém, que deverá jogá-la de
volta para você)
E o que foi que Deus quis criar em cada dia ?
Primeiro dia - Que haja luz para brilhar; (Objeto 1) Mostre uma
lanterna para mostrar a luz.

Segundo dia - o céu, que é cheio de ar! (Recurso 2) faça de conta
que você tira um punhado de ar do bolso vazio) [neste use pedaço
de algodão para simbolizar as nuvens.]
Terceiro dia - terra, mares e plantas; (Recurso 3 – mostre figura
com desenho de plantas))
Quarto dia - as estrelas que no céu inventam danças! (Recurso 4
– mostre figura de estrelas)
Quinto dia - os peixes para nadar e as aves para voar ( Recurso 5 –
mostre figura de um peixe)
Sexto dia - animais e, finalmente, pessoas para amar ( Recurso 6 mostre uma figura com um burrico, o homem e a mulher)
Sétimo dia - No sétimo dia Deus descansou.
E foi assim, que ao mundo Deus abençoou! (Jogue a bola para
uma criança, peça-lhe para dizer: "Obrigada Deus!" e devolvê-la a
você. Faça o mesmo com todos os alunos).
Diga: Incrível, não?! A Bíblia nos conta que em sete dias Deus
criou o mundo inteiro e tudo o que existe nele, Deus fez cada
parte de sua criação com amor, imaginação e capricho. Colocou
pétalas coloridas nas flores Deus fez alimentos saborosos, sons
para escutarmos e muitas outras coisas de que gostamos e com as
quais nos divertimos! Será que podemos fazer árvores para
crescer, a partir do nada? De jeito nenhum! Somente Deus pode
criar do nada, com seu poder e amor. Vamos pensar mais sobre o
poder de Deus para criar e amor. Vamos pensar mais sobre o
poder de Deus para criar.

3°) Aplicação:
Eu posso cuidar do mundo criado por Deus.
Momento de orar (10min):
Crianças, vamos fechar nossos olhos para orar.
Elas precisam saber que são especiais! São imagem e semelhança
do Senhor! A vida que existem em nós vem do sopro de Deus!!!
O Espírito Santo habita em nós..
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brincadeira (8 a 9 anos).

Vamos aproveitar esse momento para realizar uma dinâmica,
com as crianças maiores. Deus descansou... entregue a cada
criança um bonequinho com o balão vazio! À medida que formos
ensinando sobre o Espírito Santo de Deus que habita em nós,
vamos pedir que cada criança encha um balão.
Elas precisam saber que são especiais! São imagem e semelhança
do Senhor! A vida que existe em nós vem do sopro de Deus!
Através desta ministração vamos ensinar as crianças que Deus
criou todas as coisas! Mais quando criou o homem, algo lindo
aconteceu!! ELE CRIOU O HOMEM A SUA IMAGEM E
SEMELHANÇA... Além disso, ao nos dar vida, Ele soprou em
nossas narinas !
SOMOS CHEIOS DO SOPRO DE DEUS

Deus criou o Mundo
Faixa etária 2 a 3 anos
Nome da criança: ____________________________

Deus criou o Mundo
Faixa etária 4 a 5 anos

Nome da criança: ____________________________

Deus criou o Mundo
Faixa etária 6 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________

