AULA 4 – MASSA SEM FORMA!
Hoje vamos ministrar COMO Davi no Salmo 139 tem a revelação da formação no ventre da nossa
mãe.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
O salmo 139 dispensa estudos e comentários. Um salmo lindíssimo que traz cura para qualquer
tipo de rejeição. Só de ler que “os teus olhos me viram a substância ainda informe...” nos dá a
certeza de que fomos formados não porque alguém ou ninguém quis, mas de fato somos fruto
(resultado) do sonho de Deus!
Bíblia apostólica página 786 - Leia os comentários.
Deus é onisciente; Ele sabe de tudo e conhece todas as coisas; sabe o que fazemos, pensamos,
sentimos e dizemos. Deus é criador e Senhor da vida do homem: Ele nos formou desde o ventre
materno; Ele planeja todos os dias da nossa vida, Deus conhece desde o nosso nascer até o
morrer.
LEIA E MEDITE:
Salmo 139
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que Deus fez cada um de nós, um de cada vez e nos deu o
fôlego de vida;
● Levar a criança a entender que somos frutos do sonhos de Deus.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Use massinha de modelar enquanto conta a história;
● Use forminhas.

MINISTRANDO:
Olá crianças, hoje eu quero mostrar o que eu trouxe, quem gosta de massinha? SIIIIMMM, hoje
vamos fazer massinha!!
Mas o que a gente consegue fazer com as massinhas?.... AAh podemos fazer várias coisas com
as forminhas né? iguais essas daqui…
Até me lembrei que na bíblia está escrito como fomos feitos, sabiam?... Sim, está escrito assim: “
De modo maravilhoso, o mais maravilhoso que existe, o Senhor nos formou, na barriga da nossa
mãe. “Os teus olhos me viram quando ainda eu era uma massa sem forma” (Salmo 139:16). Quer
dizer que Deus sonhou com a gente e como nós seríamos, cada detalhezinho, Deus criou uma
forma para cada um de nós, por isso que somos todos diferentes, legal né? Deus pensou em
tudo, e enquanto nós estávamos na barriga da nossa mamãe, Deus formou a gente, desse
jeitinho mesmo que somos, colocou os nossos olhinhos lindos, as bochechas fofas e o nosso
lindo sorriso.
Então, olhe bem para o seu amigo, veja como Deus fez ele tão lindo, todos nós tivemos uma
forminha só para a gente, porque somos importantes para Deus e Ele nos ama muito!
Vamos orar e agradecer a Deus!
ORAÇÃO:
Deus eu te agradeço pela minha vida, obrigada porque o Senhor me formou do jeitinho como
sonhou! Eu te Amo meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso em tudo o que faz. Te agradeço
em nome de Jesus, Amém!
VERSÍCULO:
Tu criaste cada parte do meu corpo tu me formaste na barriga da minha mãe.
Salmo 139:13
ATIVIDADE
A ideia é: Vamos fazer massinha caseira!!!
Para fazer a sua massinha você vai precisar de:
 1 xícara de sal
 4 xícaras de farinha de trigo
 1 xícara e meia de água
 3 colheres de sopa de óleo
 Corante alimentício
Como preparar a massa para modelar: A receita de massa de modelar é muito fácil e legal
de fazer. Em uma vasilha grande misture a farinha e o sal em seguida adicione a água e o
óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea. Se ficar muito mole
você pode adicionar mais farinha, e se ainda estiver seca e quebradiça adicione mais
água. O último ingrediente é o corante, você pode usar um corante natural como o colorau.
A quantidade de colorau que você colocar é que vai dar o tom mais avermelhado ou mais

alaranjado da massinha. Você pode fazer uma massinha branca sem adicionar nenhum
corante. Você também pode fazer massinhas roxas e vermelhas utilizando sucos em pó de
uva e frutas vermelhas.

Links com as músicas em animação/visual, para as crianças:
Aline Barros & Cia – Você é especial - https://www.youtube.com/watch?v=ryYPWRJEJKA
Ana Paula Valadão – Aos olhos do Pai - https://www.youtube.com/watch?v=LOiQ5BvDlSw
LEMBRANCINHA

A massinha feita na atividade

