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  AULA 4 

MASSA SEM FORMA! Na barriga da minha mãe 

 

Hoje vamos ministrar COMO Davi no Salmo 139 tem a revelação da formação no ventre 

da nossa mãe 

PARA VOCÊ PROFESSOR 
  

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 substancia ainda 

informe...” nos dá a certeza 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. 
 

LEIA E MEDITE: 

  

Salmo 139 Leia também na versão Linguagem de hoje 

 

OBJETIVOS: 

1. Levar a crianças a entender o que é formação: é dar forma, colocar numa forma. 

Dar a forma que você deseja a alguma coisa que não está boa; 

2. Que Deus gosta de formar as coisas e que ele também formou o primeiro homem e 

quando ele fez o primeiro, era o “molde para fazer todos os outros, homens, 

mulheres e todas as crianças” inclusive nós, hoje; 

3. Que Deus teve um cuidado de fazer a gente bem diferente, ele colocou um sopro 

de vida; o fôlego de vida. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

As crianças hoje em dia, já tem a noção de que os bebês crescem na barriga da mamãe. 

Uma criança de um ano e meio, cuja mãe está gravida do segundo filho já sabe 

responder a pergunta: “Onde está o bebê da mamãe?” – Ele aponta para barriga dela. 

Não era nos tempos antigos que como os pais não sabiam o que responder, inventaram 

histórias que viraram lendas, como A Cegonha traz os bebês ou nascem do repolho e por 

ai vai... 

Mas hoje nosso objetivo não é falar de onde vieram os bebês, e nem como entraram lá, 

mas quem os pôs lá; como Deus formou. 

Não temos tabús, mas talvez ainda alguns pais tenham dificuldades e podemos ajudar.  

Tem muitas literaturas boas que vamos sugerir aqui.  

Quando falar este assunto com a criança. 

A Dica sempre é a mesma para todos os assuntos: Quando a criança perguntar. Porque 

enquanto não pergunta, é porque a curiosidade ainda não chegou. E quando perguntar, 

responder tão somente a pergunta que ela fez.  

A segunda Dica: Sempre a verdade sobre os assuntos. Nunca invente histórias! Se 

omitirmos a verdade, corremos o risco de que alguém conte ou elas saibam da verdade 

de maneira cruel! 

O engraçado é que sempre nos surpreendemos com as crianças. Elas sempre sabem mais 

do que pensamos que elas sabem e compreendem mais do que imaginamos. 
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Mas que sejam os pais, os primeiros a mostrar as respostas verdadeiras sobre todos os 

assuntos inclusive este que ainda parece ser um tabú. 

E nós como formadoras, estaremos aqui para cooperar e ajudar nesta tão preciosa 

formação. 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

 Providencie forminhas e 

massinha para todas as crianças. 

Depois cada um vai levar para casa 

uma fominha ou duas e também a 

massinha. 

 Se conseguir as forminhas de 

crianças, vai ser demais e especial. 

Abaixo segue uma sugestão de 

receita de massinha caseira, mas 

você pode usar uma sua ou que você conhece. 

 
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. 

 

Uma sugestão bem legal: Fazer pizza! Isso mesmo! 

Uma massa bem simples que se chama “Pizza de Dedo” fazemos a massa e as crianças 

com os dedos vão ajeitando até a forma estar completa, sem faltar nenhum espaço. 

O legal desta atividade de Culinária é que podemos escolher forma redonda ou forma 

quadrada, grande ou pequena ou individuais.  

Se ainda estivermos na “Quarentena”, uma ótima atividade para fazer com a mamãe. 

Se já estivermos na igreja, devemos nos preparar com 

antecedência. Deixar uma pronta e outra fazer com as crianças, 

ok? 

Nos dois casos a atividade será CULINÁRIA, hoje! 

 Tenha uma imagem de uma mulher grávida  

 

 Ainda, para os maiores, tenha uma imagem de um bebê 

no útero, sem parecer um bebê e depois um bem nítido. Se acaso 

alguma tiver seu próprio ultrassom vai ser muito legal! 
(Pense no seu contexto e na realidade das crianças entenderem, mesmo sendo maiores) 
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MINISTRANDO: 

Olá crianças, hoje vamos começar brincando com massinha. 

(Distribua, primeiro a massinha) 

Cada um pode fazer o que quiser. Vamos lá? O que você vai fazer? 

(Dê uns minutinhos e mostra as forminhas que você “achou”, ou coloque numa caixa e 

faça suspense) 

Pessoal, olha só o que eu tenho aqui! Gente!! Que legal!! Quanta forminha! 

Agora sim vai ficar mais legal! (Mostre uns formatos e faça.) 

Muito melhor, quando temos uma forma, não é mesmo? Fica mais bonito e dá a forma 

que nós queremos. 

Vamos lá, vou dar uma forminha para cada um e agora todos vão fazer a forma que eu 

der, ok? Depois dou um tempo para brincar mais! 

Sabem por quê?  

Vou falar de alguém que também gosta muito de fazer as coisas com massa. Mas não é 

esta massa aqui. É uma massa muito, mas muito especial mesmo. É uma massa lá do céu. 

Ok! Deixa eu ver o que foi que vocês fizeram! 

Muito bom! 

Perfeito! 

Lindo mesmo! Vocês são muito bons! 

 

Querem saber quem gosta de fazer as coisas com massa! Aliás, não as coisas mas algo 

muito especial! O melhor! 

Com massa? Sim com massa! 

 

Aqui na Bíblia bem no meio, no livro de Salmos (que Davi escreveu) 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) 

 

Quem foi que viu uma massa sem forma? Do que Davi que escreveu este Salmo, estava 

falando? 

Ele falou que quando ele não era nada, uma massa sem forma Deus já estava olhando! 

E cada mês que foi passado foi ganhando uma forma linda maravilhosa e especial. 

 

(Mostre um bebê já formado ainda no útero) 

Cada parte, os olhos, as mãos, os braços, os dedos, o nariz, a cabecinha, as perninhas... 

que lindo. Tudo, Tudo deus viu antes do médico, antes, da mamãe e antes do papai! 

 

É como no louvor: Antes de eu falar, antes de eu respirar... Deus já me via. 

E ele formou do jeitinho que ela queria. E pensa 

Cada um é diferente do outro, não é não? 

É como se Deus tivesse uma forminha de cada um. 

 

Diga: Deus me formou na barriga da minha mãe De uma maneira maravilhosa ele me 

formou! 
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Olha para seu amigo e diga: Você é maravilhoso! É a Bíblia que diz, então é verdade !! 

 

Deus é muito bom, tão bom pra mim! 

Vamos orar. 

Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e deixa um amor bem grande sair de 

você e fale assim: 

 

ORAÇÃO: 

 

Deus, o Senhor é muito lindo! Maravilhoso! 

Eu te amo meu Senhor! O Senhor é perfeito! Obrigado que o SENHOR formou tudo bem 

lindo e perfeito também. 

Obrigado porque o SENHOR me formou na barriga da minha mãe! Cada parte do meu 

corpo do jeitinho que o Senhor quis, quando eu ainda era uma massa sem forma. 

Te amo meu SENHOR! Em nome de Jesus, amém. 

 

(Imponha as mãos e ore por eles) 

Louvor : 

 

Ousado Amor - Isaías Saad 

Você é especial - Aline Barros 

VERSÍCULO: 

 
          Salmo 139: 13 Tu criaste cada parte do meu corpo tu me formaste na barriga da 

minha mãe. 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Aqui ainda neste Salmo fala que todos os nossos dias, todos os dias de cada criança foi 

escrito num livro. 

É verdade! Deus tem um livro. Deve ser bem grande e nele estão escrito todos os dias que 

nós vamos viver. Todos os dias que as crianças vão viver. 

Ele sabe tudo! 

Vamos entregar uma oferta de muito amos. Porque Deus entregou o tempo precioso dEle 

para formar cada um de nós. AMEM ?! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. O que é massa informe? 

2. Quem escreveu isto? E onde? Em qual livro da Bíblia? 

3. Que viu cada um de nós? Como nós éramos na barriga? 

4. De que maneira ele nos formou? 

5. Deus tem forminhas? 

6. O que Deus tem lá no céu 

7. Quantos dias ele escreveu? 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_pt-PTBR854BR854&sxsrf=ALeKk03S_hHGbVyhmIeFGEn_p9avflatAw:1585532568188&q=Isa%C3%ADas+Saad&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzMEmKTyrPWcTK41mceHhtYrFCcGJiCgDzPsZgIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFpoaMicHoAhUCFbkGHXeNAZAQMTAAegQIDRAF
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ATIVIDADE 

Culinária 

 

Pizza de dedo 

 

Receita especial da mamãe, ou da vovó! 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

 

Hoje aprendemos que cada um foi formado na barriga da mamãe. E deus nos viu quando 

a gente ainda não era nada. Uma massa ainda informe; sem forma! 

 

Releia Salmo 139 PRINCIPALMENTE OS VERSÍCULOS 13 A 16 com seu (sua) filho (a) e 

agradeçam a Deus pela sua perfeição. 

 

Desafio:  

1. Se vocês tiverem o ultrassom dos seus pequenos, mostre a eles. Explique a imagem 

2. Caso haja alguma pergunta a mais, sabe aquelas?  

Temos algumas sugestões de literatura. Mas ficam duas dicas importantes  

 A Dica sempre é a mesma para todos os assuntos: Quando a criança perguntar. 

Porque enquanto não pergunta, é porque a curiosidade ainda não chegou. E 

quando perguntar, responder tão somente à pergunta que ela fez.  

 A segunda Dica: Sempre a verdade sobre os assuntos. Nunca invente histórias! Se 

omitirmos a verdade, corremos o risco de que alguém conte ou elas saibam da 

verdade de maneira cruel! 

3. Escolha um dia desta semana para fazer PIZZA DE DEDO. – Segue a receita. Ou use 

a sua de preferência. 

A ideia é que, enquanto vai fazendo e as crianças vão amassando a massa para 

não deixar nenhum espaço na forma, dizer como Deus se preocupou em fazer a 

gente de modo perfeito e maravilhoso. Tudo dentro da “forma de Deus” 

 

Semana Super abençoada!! 

Queremos ver as fotos !! 
 

 

LEMBRANCINHA: 
  

Massinha de modelar.  

 

 


