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QUEM SOU EU? 
 
Neste mês vamos ministrar nossas crianças sobre A Criação, mas vamos buscar um outro foco. 

Mais do ter um simples conhecimento de que Deus que criou todas as coisas, vamos falar a 
essência e o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher; o menino e a menina. Cada criança 

tem uma identidade. 
E elas precisam saber quem elas são. Por que são? Pra que são? 

 Espiritual 
Para você professor (a): 

 

Você já parou para pensar, que Adão e Eva não foram crianças? Já foram criados adultos!? 

As primeiras crianças aparecem depois da queda do homem, onde Deus ordena que cresçam e 

multipliquem. Nasceram, então Caim de depois Abel. Dois meninos! Depois da morte de Abel, 

com 130 anos Adão gerou a Sete, mas a Palavra fala que tiveram filhos e filhas (Gen. 3:3-5).   

Ah... ufa...!  Então havia meninas também !!  Sim, lógico...! Senão com iriam nascer as outras 

crianças?  

 

Deus deu a ordem: “Crescei e Multiplicai-vos ” e também deu as condições para cumpri-la.  Assim 

é Deus! Hummm ... É só uma pequena reflexão...! 

 

O que importa para nós, é que de todo jeito o Autor da nossa vida é Deus. E Ele é Soberano! 

 E Ele com seu poder criou a cada criança, menino e menina de uma maneira peculiar e linda. E 

vamos ensinar nas próximas aulas esta verdade. E nada; ninguém vai roubar delas,  esta certeza. 

 

 Dia 03: Quem me criou  

 Dia 10: Antes de nascer  

 Dia 17: Eu sou assim  

 Dia 24: Geração Bendita 

 

 

 

Equipe Pedagógica   
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 AULA 1: QUEM ME CRIOU – DE ONDE EU VIM? 
 

Nesta aula vamos falar a Criação de Deus. Como era tudo antes de Deus dar Sua palavra e como 

foi que criou o homem e a mulher 

 

Para você professor (a): 
 

“Na criação, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, porém, o 

homem passa gerar seus filhos à sua própria imagem...” (Bíblia Apostólica página 15). 

Imagem e semelhança significa que somos parecidos com Deus, na sua essência que é 

espiritual. 

O homem é o único da criação que tem um toque especial de Deus;  é o único que Deus coloca 

uma parte dEle, Seu próprio fôlego (Gen.2:7) 

  

Base Bíblica: 

Gênesis 1:1-2; 2:7; 5:1-5 

Objetivo:  
 Levar a criança a saber que no começo não tinha nada. “Sem forma e vazia”; que Deus 

criou tudo com Sua palavra. 

 Levar a criança a entender que cada uma delas tem uma coisa especial de Deus que é seu 

fôlego.(sopro; respiração; ar...) 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

Leve massinha de modelar o suficiente para cada criança, um pedaço pequeno, não muito 

grande. 

Entregue um pedacinho de massinha de modelar para cada criança. (leve num saquinho 

individual para cada uma. Depois poderão levar para casa )   

E você também tenha o seu.  

 
(assista a este vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg )  

 

Esta é a ideia para você fazer enquanto ministra aula.  A sua massinha, você já traz pronta, em 5 

cores separadas: Preta, amarela, azul, branca e verde. Exceto uma parte que é a preta que você 

vai fazer na hora, conforme o vídeo, que demonstra bem o que é “sem forma”! 

Conforme você vai contando, acrescente as massinhas coloridas até que no final fica uma bola 

redonda e colorida. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg
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- Leve também: duas bexigas uma azul e uma rosa, para a 

ministração e bexigas prontas para as crianças. Quando 

falar que Deus soprou seu fôlego no homem, sopre e 

encha a bexiga e assim também com a outra que 

representa a mulher.  

 

 
(Pode levar uma figura só geral do jardim da criação. Não vamos falar dos detalhes dos animais etc. ...Vamos nos 

deter (na criação do homem e mulher.) 

 

Situação da criança: 

As crianças, hoje, em geral estão alheias às coisas espirituais. Esta geração é  aquela onde os 

pais não tem a preocupação da formação espiritual e de colocar nelas, convicções de quem elas 

são, ou quem as fez. Muitos pais, até mais do que a gente consegue imaginar, têm deixado seus 

próprios filhos decidirem o que vão seguir, seja em religião ou até mesmo quanto à sua 

sexualidade. É impressionante as histórias e situações que ouvimos! Até mesmo porque esses 

pais não têm Deus. E “Ensinar a criança no caminho que deve andar”, não é uma tarefa fácil e dá 

trabalho! 

Porém há uma geração apostólica que está em pé! Nossas crianças, nossos filhos! Que serão 

tão convictos de quem são,que não serão, nem influenciados, nem contaminados com ideias, 

pensamentos e caminhos que este mundo tem oferecido. Jesus disse: “Não peço que os tire do 

mundo, e sim que os guarde do mal (João 17:15)” 

 

Ministrando a aula:   

Olá crianças!! 

Hoje nós vamos saber um super segredo de Deus que Ele quer que todas as crianças saibam e 

esta aqui na Bíblia, bem no comecinho. Eu vou ler pra vocês. (leia Gênesis 1:1-2).  

“Bem no comecinho mesmo, Deus criou o céu e a terra”. “A terra não tinha nada!” “Era vazia e 

também não tinha forma de nada, era sem forma!” 

Então com esta massinha vamos fazer a coisa mais sem forma que vocês conseguirem. Eu 

também vou fazer a minha.  

Não tinha forma de circulo, nem de quadrado, nem de retângulo, nem triangulo... Nada!  

Era sem forma. Bem esquisita, mesmo! Que sem graça! Assim, parecida com esta massinha que 

vocês estão fazendo. Uma mais esquisita que a outra! 

E sabe também. Aqui na Bíblia diz que tinha um buraco bem grande e profundo e era só 

escuridão (acrescente a anilina preta na sua massa) 

Mas Deus estava lá, olhando tudo! 

 Diga comigo: Deus estava lá! 

Então Deus disse: Apareça a luz! E A LUZ APARECEU! (acrescente a amarela e um pedacinho 

para cada criança) 
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Tudo era muita água também, e não havia separação. Então Deus separou as águas. E fez os 

céus (junte o azul) e a parte seca ele chamou terra e os mares. E na parte seca ele fez as arvores 

as gramas, (acrescente o verde) 

E depois ele fez todos, todos os animais (mostre). 

Tudo isto ele fez em seis dias! Era um lindo e maravilhoso Jardim. Mas não tinha ninguém para 

cuidar! 

 Aí..., Ainda sexto dia, ele teve uma ideia maravilhosa. A melhor ideia de todas!  

Ele disse: Vamos fazer o homem!! Eeeee...! ! ! 

- Mas no homem vou dar um toque especial! Vou colocar nele uma parte de mim- Deus disse.  

Então Deus soprou no nariz dele o seu fôlego; seu ar. E assim o homem tinha uma parte de Deus 

dentro dele.  

(use a bexiga e mostre na bexiga azul.) Deus não queria que o homem ficasse sozinho então ele 

também criou outra pessoa para ficar com ele. Uma... 

... MULHER ! ( use a bexiga rosa para demonstrar) 

Pessoas são diferentes de animais. Só as pessoas tem o sopro de Deus!  

E eles ficaram dentro do jardim de Deus.  

 

Assim que cada criança foi feita também. Temos uma parte especial de Deus em nós. 

Os animais respiram, mas só nós temos o sopro de Deus. Somos especiais. Somos parecidos 

com Deus! Porque temos uma parte especial de Deus em nós! 

Que legal! Que lindo que Deus é! Que lindo o mundo de Deus! Que lindo o mundo que Deus deu 

pra nós!  

 

Vamos agradecer? Vamos Orar 

 

Oração:   

 

 Obrigado Senhor pela criação. Obrigado que o Senhor sme fez. O Senhor fez os meninos e as 

meninas. O Homem e a mulher e colocou um sopro especial em cada um. Obrigado Deus porque 

eu sou especial. Em nome de Jesus. Amem! 

 

Versículo   
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OFERTA 

Deus entregou pra o seu fôlego. Ele queria nos tornar parecidos com Ele. Deus 

sempre nos dá o melhor. 

O que nós podemos fazer para mostrar a Ele que somos agradecidos e o amamos? 

Vamos hoje e sempre entregar nossas ofertas. 

ATIVIDADE  

 

 

Cada criança vai colorir os pesinhos. Se possivel imprima numa folha , mais grossas ou desenhe os pesinhos 

numa cartolina. Atividade para imprimir anexa. 

 

 

 

 


