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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

MAIO DE 2017 
 

AULA 09 
 5º DIA da Criação  

 
 
INTRODUÇÃO 
Vamos para o quinto dia da criação, já aprendemos bastante coisa. 
 
PARA O PROFESSOR (A) 
Alimente-se constantemente da palavra, você precisa esta preparada e ter conhecimento. O senhor 
tem te capacitado e não te faltará coisa pequena e nem coisa grande.  
Que privilegio ser escolhida para esse ministério. 
Vamos lá! 
 
BASE BIBLICA 
 
Base Bíblica Gênesis 1:1. 23  
 
 
VERSICULO 
 
Gênesis 1:21 
 
Criou Deus os animais marinhos, e todas as aves . (adaptado). 
 
SUGESTAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA E ATIVIDADE 
 
Materiais necessários 
Bacia grande com água; 
Peixes  e animais marinhos feitos de EVA; 
Balões  daqueles finos para fazer formas de coisas( formando um pássaro) 
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CONTANDO A HISTORIA 
 
 
Olá !!vamos saber o que o nosso Deus criou no 5 dia? Então vamos contar (vá mostrando os 
numerais que estão na sala). 
Ele olhou para o mar e disse agora se encham as águas de seres viventes, e sabe o que 
aconteceu? O mar ficou cheio de peixinhos, de baleias, de golfinhos e de todo animal marinho 
grande e pequeno. (Mostre na bíblia sensorial, imagens de peixes) 
Ele também colocou no céu todos os pássaros, papagaios, e todos os animais que voam e disse 
assim, vão multipliquem e enchei a terra e o mar. 
Mostre a bacia e os animais marinhos feitos em EVA e diga, vejam, o mar foi enchendo de animais, 
deixe que eles toquem na água e coloquem os animais, vá falando o nome de cada um e peça 
para eles repetirem. Depois faça o mesmo com os pássaros de balões. 
 
ATIVIDADE 
 
Deixe que eles brinquem com os balões, e animais marinhos e vá memorizando a aula com eles. 
 
 
LEMBRANCINHA 
 
Balões em formato de aves ou peixes. 
 

 

 

 

 

 

 
BOA AULA!! 

 


