Setembro – EBk
Escola Bíblica Do Kids
AULA 3– A criação
A abordagem desta aula será mostrar a criança que Deus a formou e tudo que Ele criou na terra, Ele nos
deu domínio para governar.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professor vamos mostra para as crianças como Deus criou todas as coisa o inicio de tudo e a nossa
existência. Nos dois primeiros capítulos de Gênesis, Deus por intermédio de Moisés, revela a criação da
Terra e do homem.
Vamos enfatizar nesta aula que Deus nos criou com todas as suas características e nos colocou na
posição de administradores para cuidarmos de tudo e o seu cuidado ao fazer o homem nos mínimos
detalhes.
LEIA E MEDITE:
Gn 1:1-31; Gn 2:1-7; Tm 3:16-17; 2 Pe 1:21; Rm 1:20; Jo 1:1-4
Gn 1:26-28
OBJETIVOS:
Levar a criança a entender o significado a origem de nossa existência.
O objetivo desta aula é aprender como se deu o início da criação do mundo.
O objetivo desta aula é aprender que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Hoje as crianças vivem situações de crise de existência muitas não tem a atenção e carinho que
precisam ai vem as investidas de satanás para colocar nelas a rejeição, insegurança, os medo,
esse estudo vai dá significado a sua vida.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Use essas figuras para ministração da aula.
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Tabela de pontos:
1 folhinha : 1 ponto
1 fruta : 2 pontos
Desafios:
Levar Bíblia : 1 folha
Levar caderninho para anotação : 1 folha
Decorar o versículo da semana: 1 folha
Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha
Levar atividade para casa completa : 1 folha
Criança mais comportada do culto: 1 folha
Desafios que serão feitos durante a campanha:
Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1
vez)
Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1
vez)
Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas.
MINISTRANDO:
Hoje vamos falar sobre como surgiu a terra. Vocês sabem me dizer como foi? (Deixe-os falarem).
Eu trouxe para esta aula uma caixa especial e veja que está escrito o nome do primeiro livro da bíblia , que
é chamado de Gênesis (ainda não mostre o que tem dentro da caixa, deixe gerar uma expectativa do que
está dentro da caixa).
A primeira coisa que o livro de Genesis nos ensina é que no começo, antes do mundo existir, Deus já
existia. (para a sala de 7-10, você pode incentivar que a turma abra a Bíblia e leia o primeiro versículo)
Deus é o princípio, só existia Deus e ele criou todo o universo e tudo o que existe, ou seja, Deus existe e
tem poder e sabedoria por isso ele criou todas as coisas.
Alguns cientistas tentam provar que o mundo foi criado depois de uma grande explosão. Mas aqui em
Genesis (abra a caixa e tire o livro) está escrito direitinho como tudo aconteceu.
Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º (mostre para as crianças o livrinho dos 6 dias da
Criação do Mundo).
1º Dia – LUZ Gn 1:3-5
Deus criou a luz e separou o tempo: luz e trevas (dia e noite);
2º Dia – AR Gn 1:6-8
Deus criou o ar, fez o céu e a separação das águas;
3º Dia – ÁGUA E TERRA Gn 1:9-13
Deus criou a água, terra, mares, plantas;
4º Dia – LUZ Gn 1:14-19
Deus criou luz, sol, lua e estrelas;
5º Dia – AR E MAR Gn 1:20-23
Deus criou os animais do mar (baleias, peixes...);
6º Dia – TERRA Gn 1:24-31
Deus criou os animais da terra (cachorro, gato, elefante...) e Ele ficou muito feliz com tudo que fez e
percebeu que não tinha ninguém para habitar a terra, cuidar e desfrutar daquilo que ele fez. Então Ele
criou o homem;
7º Dia – Depois de todo seu trabalho, Deus descansou. Gn 2:2-3
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Deus fez todas as coisas através da palavra, ele dizia e as coisas surgiam, mas o homem foi feito de
maneira especial.
A principal criação de Deus: O SER HUMANO.
Lá em Genesis a Bíblia conta que nós fomos feitos a partir de algo que já existia que foi a terra. Lembram
que no 3º dia Deus criou a terra? E nós fomos feitos por Deus pelo pó da
terra. E assim Deus moldou o CORPO do homem (enquanto conta a
história, molde um homem com a massinha)
E Deus deu ao homem o livre arbítrio, ou seja, vontade própria.
Chamamos essa parte de ALMA. A alma é invisível, mas é nela que estão
os sentimentos (amor, alegria, raiva, tristeza). Os nossos pensamentos
também fazem parte da alma.
Mas não parou por aí.... Deus soprou nas narinas no homem, e deu a ele
o folego de vida, que é a vida de Deus. Então nós recebemos o ESPÍRITO. O Espírito é o que nos faz a
imagem e semelhança de Deus. É através do espírito que nos relacionamos com Deus.
Podemos concluir então que o homem é formado por CORPO (físico, o que vemos), ALMA (sentimentos,
vontades) e espírito (a parte de nós que se relaciona com Deus, que se parece com Jesus).
Aqueles que não tem a Jesus, vivem dominados pela alma, ou seja, pelos sentimentos, pensamentos (ora
estão com raiva, ora estão alegres). Mas aqueles que servem a Jesus, vivem o DOMINIO PRÓPRIO, pois
o Espírito de Deus direciona a todas as coisas, e mostra como passar pelas dificuldades e ser vencedor.
Como é maravilhosa a criação do Senhor! Tudo o que ele fez e continua fazendo é muito maravilhoso!
ORAÇÃO:

Senhor eu te agradecer pelo seu infinito amor, por tudo que o Senhor criou, e pela minha
existência.
VERSÍCULO:
“Viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom”. Gn 1:31
“Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o
homem passou a ser alma vivente” Gn 2:7
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
Hoje aprendemos que Deus fez os céus, a terra, os animais, ele fez cada um de nós aqui, por isso, nós
somos especiais para Deus. Ele fez tudo o que precisamos para viver bem e nos deu um lindo lugar para
viver e desfrutar das bênçãos que só Deus pode nos dar.
Deus criou o primeiro homem a partir de qual elemento?
Todas as pessoas tem corpo, alma e espírito?
Qual é a parte do nosso ser que se relaciona com Deus?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:

Tudo que nos temos veio das mãos de Deus, Ele criou todas as coisas para que tivéssemos uma
vida abundante para que eu e você passa desfrutar dessas bênçãos vamos oferta com alegria e
gratidão.
ATIVIDADE:

Folha de Sulfite e Cartolina

Tesoura

Fechos de Metal
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Com esses materiais vamos montar 1 livrinho da Criação (Cartolina para fazer a capa) enumere as
paginas e desenhe a criação dia a dia como Deus criou o mundo e todas as coisas.

Após a ministração, peça para que as crianças desenharem seu auto retrato.
Massinha cor marrom. Utilize a massinha para ilustrar como foi a criação do homem.
PARA CASA;
Numerar em ordem os dias da criação, pintar, escrever atrás o que aconteceu. Para os menores diga para
os responsáveis ajudar na escrita. Traga na próxima aula.
EM ANEXO

LEMBRANCINHA

Boa aula!

