
                                          
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 1 

 
       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

SETEMBRO DE 2017 
 

QUEM SOU EU? 
AULA 01 – QUEM ME CRIOU? 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Estamos iniciando uma campanha muito importante para o desenvolvimento espiritual da vida de 
nossos aluninhos tão pequenos na fase mais linda da vida que é a fase das descobertas como já 
falamos aqui muitas vezes, está campanha vai influenciar em toda a vida de nossos pequeninos, se 
houver um alicerce desde bem pequenos ainda quando forem velhos nunca se desviaram dessa 
verdade que é a palavra de Deus, a palavra da verdade que nos edifica e nos mostra o que devemos 
fazer. 
Vamos embarcar em mais um grande desafio? 
 

 PARA O PROFESSOR 
 
O bebê está entendendo quem ele é, há pouco tempo conheceu as mãozinhas e os pezinhos, agora 
ele já sabe também que tem orelhas e olhos, descobriu os cabelos e o nariz, mais ele ainda não tem 
definido na sua mente tão pouco desenvolvida o que ele é, menino ou menina? 
Os bebês estão descobrindo ainda o que eles são e nos temos o dever de ajudá-los, pois o mundo jaz 
no maligno e cada vez mais não temos um referencial para ser seguido, o casamento e a família são 
instituições criadas pelo próprio Deus. É o plano original de Deus para o homem para que este alcance 
sua plenitude como ser humano. A mulher foi formada a partir de uma costela tirada do homem; juntos 
ela completará na forma em que originalmente ele fora criado e ambos serão uma só carne. Deus 
estabeleceu ao homem e á mulher papéis diferentes e que se entrelaçam e se completam (Gênesis 
2:23 e 24). 
A fase mais importante para a formação desta imagem homem e mulher, menino e menina é entre os 
dois e três anos de idade, vamos apresentar com base bíblica que o Senhor nos formou para que 
juntos homem e mulher sejam uma família bendita um completando o outro, um ajudando o outro 
(Eclesiastes 4:9), juntos construindo uma família bendita, sendo o que Deus nos formou para ser. 
 

 BASE BIBLICA 
 
Genesis 1:26 e 2:1 ao 25  e Eclesiastes 4:9 
 
 OBJETIVO 
 
Lembrar que Deus criou todas as coisas! Inclusive ele. 
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VERSICULO 
 
Criou o papai do céu menino e menina  
 
(Genesis 1:27 adaptado) 
 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Bíblia que confeccionamos na campanha a criação  
 
Flanelografo 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
SETEMBRO DE 2017 

 
Imagens de menino e menina  
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Papai e mamãe ou família  
 

Luvas Para contação. 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE 
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Olá meus amiguinhos olha o que eu tenho aqui, quem lembra que o Papai do céu criou todas as coisas 
( mostre a bíblia lembrando o que Deus criou e lembrando a campanha da criação ). 
Ele criou também um homem, nossa ele é um menino (mostre primeiro a imagem de homem depois a 
do menino) quem aqui é um menino? 
E depois ele criou a mulher, olha é uma menina (a mesma sequência) quem aqui é menina? 
Deus criou a menina e o menino e nada pode mudar isso, a menina tem que ajudar o menino e o 
menino tem que ajudar a menina. 
O papai ajuda a mamãe?  
E a mamãe ajuda o papai? 
O menino e a menina foram criados por Deus assim igualzinho a você, por isso que os meninos 
parecem com o papai e as meninas parecem com a mamãe. 
 

Atividade  
 
 
Vamos fazer dois cantinhos, o das meninas e o dos meninos. 
No cantinho das meninas vamos ter bonecas e panelinhas, você pode levar fogãozinho para fazer 
comidinhas e também espelhos e pentes para pentear as bonecas. 
No cantinho dos meninos deixe bem atrativo, leve barquinhos de papel e uma bacia com água, 
peixinhos flutuantes chapéu de marinheiro que também da para fazer com papel e deixe sua 
imaginação livre para explorar essa divertida brincadeira. 
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 LEMBRANCINHA 
Coloque uma maça dentro e cole o versículo atrás. 
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    ou  
 
Outra sugestão -  eles podem colorir a o desenho, você coloca dentro do porta e retrato  

     
 
 
Divirta-se e Boa Aula! 


