
 
 

Dezembro- Que amor é esse! 
 

 

Aula 2- Onde tudo começou? 

La no Éden era assim 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):                                                                                                 

 
 Lá no éden era assim, o diabo que representado pela serpente, veio para promover o pecado, 
desde o início do mundo, veio para matar, roubar e destruir, visto isso é que iniciou já com Adão e 
Eva, tentando impedir que o projeto de Deus fosse concluído, mas Deus tinha um plano maior e o 
plano de satanás sempre é frustrado, 
Adão e Eva pecaram, mas, o Senhor os perdoou, porem eles viveram as consequências do 
pecado. 
Jesus conquistou a suprema autoridade e a delegou esta autoridade a igreja apostólica para que 
ela sempre vença ou diabo, e você é a igreja apostólica, você vai vencer ao diabo e seus anjos 
caídos por que pela autoridade de Cristo Jesus eles sempre estarão debaixo dos seus pés. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Jo 10:10 Gênesis 3:8 
 
OBJETIVOS: 

 
Que o bebe entenda que Deus sempre quis ter o homem perto dele e ter comunhão; conversar... 
e Jesus Cristo nos aproxima todos os dias de Deus 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Vamos montar uma Guirlanda para colocar na porta da sala do baby. 

Você monta com um festão, já traz pronto e nesta guirlanda coloca vários corações coloridos com 
E.V.A, em volta da Guirlanda. 

 Use as bonecos de EVA para ilustrar. 

                



 
 

Dezembro- Que amor é esse! 
 

 

       
 
MINISTRANDO  

   
Olá amiguinho, hoje nós vamos saber como tudo começou e onde tudo começou. 
 
Começou com uma linda história de amor, entre o papai do céu e nós. 
Por isso que vamos colocar nesta linda guirlanda que representa o mundo e os corações que 
representa o amor do papai do céu por todos nós. 
Vocês já ouviram falar que lá no inicio tinha uma moça chamada Eva e um moço chamado Adão, 
e que tinha uma serpente bem malvada, que deu uma fruta para Eva comer? 
- Simmm...  
Pois é a serpente era tão malvada que fez com que a Eva desobedece ao papai do céu e ela 
comeu a fruta que Deus falou para não comer, e a malvada da serpente falou para ela que não 
tinha problema em comer a fruta que o papai do céu iria perdoar a Eva. 
Então Eva comeu, quando chegou o seu marido Adão e disse Eva por que você fez isso, o papai 
do céu não disse para não fazer isso? 
E ela disse, mas a serpente disse que podia. 
Então quando chegou o papai do céu e perguntou quem comeu da Arvore da sabedoria? 
- Adão e Eva já estavam com duas folhas na sua frente por que ficaram com vergonha e 
disseram: fui eu papai do céu. 
Mas com amor papai do céu disse eu os perdoo, mas tudo isso terá uma consequência tá bom, 
para que você aprenda que quando eu disser não pode não pode entendeu? 
- Sim papai do céu. 
Bom mais e agoraaaa como vai ser o plano de Deus foi por água abaixo ... 
Não, não foi, ele tinha guardado algo muito especial para nos salvar, e o plano dele foiiiii ... 
Jesus e ai ele entregou o seu filho para nos salvar e por isso que jesus é o nosso salvador, quem 
já ouviu falar que jesus é o nosso salvador?? 
 
Euuuuuuuuuuuuuuu. 
Por isso que este coração representa o amor do senhor por nós. 
 
ORAÇÃO: 

  
Papai do céu muito obrigada pelo seu amor por nós, que o senhor jesus neste mês de dezembro 
venha resgatar, salvar toda a minha família em nome de jesus amém  
 
VERSÍCULO: 

 João 15:13 
Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 

https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JHN.15.13.ARA


 
 

Dezembro- Que amor é esse! 
 

 

 
ATIVIDADES 

 
Vamos fazer guirlanda pequena para os babys levarem para casa. 

    

 

LEMBRANCINHA: 

 

 


