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AULA 3 – FORMADO DO BARRO?
Hoje vamos ministrar sobre a formação do homem (e mulher). O que Deus usou para formar o
homem. O foco não é contar a criação, mas a FORMAÇÃO DO homem.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Gênesis 2
Formar no hebraico ““טופס
Estudos dizem
“(...) a Palavra formar no hebraico é usada neste trecho, em referência ao trabalho do oleiro em
montar um vaso de barro. O ser humano saiu das mãos do criador, usando todos os elementos
químicos que estão na terra e estão presentes no organismo humano”
Assista também Escola de profetas:
https://www.youtube.com/watch?v=_OoAvGIqOzE (minutos 14:44 em diante).
“(...) homem não é só um animal criado como os outros, mas tem alma vivente, porque o fôlego
de vida entrou nele. Ele passa a ter espírito também...esse espírito quando penetra esse corpo
passa a ser alma vivente... é muito diferente o homem do animal... sua formação é diferente...
Então podemos entender que a terra mais a água (um barro) foram os ingredientes que Deus
usou para a formação do homem.
Fico pensando na grande criatividade de Deus!
Havia uma neblina que subia da terra e regava todo o solo(2:6)
Então neste ambiente completo, fomos formados.
Na verdade, o que interessa então para nossa aula é a palavra” formar” “formação”.
Toda a vida na terra vem exclusivamente de Deus, de seu próprio fôlego, e por isto toda a vida é
santa e objetivo de um propósito especial do Senhor (Gl 1.15). Ao entrar o espírito na matéria ,
nasce um terceiro element chamado “alma vivente”, e forma-se o homem completo, em corpo,
alma e espírito.
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por amor, para se relacionar como um filho
perfeito que partilha de sua mesma natureza. Prova de amor de Deus e seu desejo de que o
homem viva com Ele.
O homem e a mulher foram criados espiritualmente juntos; têm a mesma natureza espiritual de
Deus e Dele receberam atribuições, autoridade e bençãos (Gn1.27)

Nós formadores, precisamos nos deixar ser formado por Deus em tudo e todos os dias, assim
como vaso nas mãos do oleiro, Ele sempre terá o melhor para nós!
Jeremias 18.4

LEIA E MEDITE:
Gênesis 2; 3:9; Salmo 103:1; Isaías 64:8
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que Deus fez cada um de nós, um de cada vez e nos deu o
folego de vida.
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
 Use argila enquanto conta a história;
 Use bexigas (ideia)para mostrar sopro de vida;

MINISTRANDO:
Quem aqui já brincou com barro? Era igual o meu? É legal né, a gente consegue fazer de tudo
com ele, igual quando brincamos com a slime né!
Sabiam que na bíblia Deus contou como Ele fez o primeiro homem e a primeira mulher também,
né…Posso contar como foi? Vamos lá!
Quando Deus criou o mundo, Ele gostou muuuito, ficou tudo arrumadinho, perfeito e beem
colorido, Ele fez tudo o que estamos vendo e falou: HUMM, ISTO É MUITO BOM, mas Deus
gosta de formar… de criar né? Então Ele foi fazer o primeiro homem para morar e cuidar de tudo
o que Ele fez com muito e cuidado, Deus pegou barro do chão, e começou desenhar o homem
(faça o molde de um homem e mostre para eles) uaaaul, ficou perfeeeito, Deus fez cada detalhe.
E quando o Homem já estava prontinho… Deus chegou pertinho do rosto dele e soprou! Então o
homem abriu os olhos e viu que ele estava feitinho e pronto para viver, como nós!
Deus fez cada um de nós, sabiam? E fez todo mundo diferente, Nossa deve dar trabalho né? Não
tem nenhuma criança igual a outra. Ele fez com as mãos igual eu estou fazendo aqui….E Deus
AMA formar, então Ele mesmo faz cada criança, cada um de nós com muito cuidado, com muito
amor, e sopra em nós a vida, somos CHEIOS da vida de Deus e muito inteligentes, nós temos o
sopro de Deus, (encha a bexiga). Viram, nós sopramos a bexiga e ela esta cheia agora, né!
Deus é muito perfeito em tudo né, olhem só como somos lindos e muito inteligentes do jeitinho
que Deus sonhou, olhe para seu amiguinho aí! Viu só, tudo mundo lindo e feito por Deus!
Vamos orar e agradecer a Deus!
ORAÇÃO:
Deus eu te agradeço pela minha vida, obrigada Senhor pelo sopro que me deu para eu viver e
quero te pedir, me forme para te agradar, para ser uma criança diferente e que todos os dias eu
te agrade mais e mais, em nome de Jesus, Amém!
VERSÍCULO:
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida
Genesis 2:7
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ATIVIDADE
● A ideia é que eles façam/crie algo, dão forma. Preparem a argila antes:

Links com as músicas em animação/visual, para as crianças:
3Palavrinhas. Vol 1 – Quem fez - https://www.youtube.com/watch?v=mMJP-ci-EtE
Aline Barros & Cia – Você é especial - https://www.youtube.com/watch?v=ryYPWRJEJKA
LEMBRANCINHA
As crianças pintam os pézinhos.

