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  AULA 3 

FORMADO DO BARRO? 

 

Hoje vamos ministrar sobre a formação do homem (e mulher). O que Deus usou para 

formar o homem. O foco não é contar a criação, mas a FORMAÇÃO DO homem. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR 
 Gênesis 2 

Formar no hebraico “טופס” 

Estudos dizem 

“(...) a Palavra formar no hebraico é usada neste trecho, em referência ao trabalho do oleiro em 

montar um vaso de barro. O ser humano saiu das mãos do criador, usando todos os elementos 

químicos que estão na terra e estão presentes no organismo humano” 

Assista também Escola de profetas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=_OoAvGIqOzE (minutos 14:44 em diante) 

 

“(...) homem não é só um animal criado como os outros, mas tem alma vivente, porque o fôlego 

de vida entrou nele. Ele passa a ter espírito também...esse espírito quando penetra esse corpo 

passa a ser alma vivente... é muito diferente o homem do animal... sua formação é diferente... 

 Então podemos entender que a terra mais a água (um barro) foram os ingredientes que Deus 

usou para a formação do homem.  

Fico pensando na grande criatividade de Deus! 

Havia uma neblina que subia da terra e regava todo o solo(2:6) 

Então neste ambiente completo, fomos formados. 

Na verdade, o que interessa então para nossa aula é a palavra” formar” “formação”. 

 

LEIA E MEDITE: 

Gênesis 2 ; 3:9; Salmo 103:1; Isaías 64:8 

OBJETIVOS: 

1. Levar a criança 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 tive um cuidado de fazer a gente bem diferente, ele colocou um sopro 

de vida; o fôlego de vida. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

As crianças tem uma facilidade muito grande em entender e acreditar no que ministramos 

a elas. Esta verdade da criação e formação do homem, não será difícil delas entenderem. 

Crianças não terão questionamentos se o homem veio do macaco ou não. 

Pode ser que com maiores, aconteça um questionamento. Tenha a Bíblia nas mãos e 

mostre a elas que não existe outra verdade. Só a Palavra. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OoAvGIqOzE


ABRIL 

FORMAÇÃO APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 Use argila enquanto conta a história  

 Use bexigas (ideia)para mostrar sopro de vida  

 Um borrifador grande para representar a neblina  

 Imagens de castelo de areia  

 

 

 

MINISTRANDO: 

Olá crianças, vejam só o que tenho aqui nas minhas mãos. É barro. Um barro especial se 

chama argila. 

Barro é muito bom para formar as coisas, não é mesmo. 

Quem já fez castelo de areia na praia? O que precisa? 

A terra: a areia e água! 

É muito legal! É só usar a imaginação e a gente pode formar o que quiser. 

Olha sé este barro. Não tem forma de nada, mas se eu quiser posso fazer uma bola. É só 

fazer assim (mostre). 

 

Vocês se lembram que no outro domingo nós falamos que Deus formou a Terra, que não 

tinha forma de nada? 

Então Deus não parou de formar. Deus olhou para tudo que ele tinha feito e disse o que 

mesmo? 

- Isto é muito bom! 

Mas ele olhou em volta e estava faltando alguma coisa. 

O que seria? 

Nenhuma planta tinha brotado ainda, porque não existia chuva. Mas subia uma neblina 

que regava toda a parte de terra. Neblina? Hum... O que é isto? É uma aguinha bem 

fininha. Não é chuva, mas tudo fica bem fresquinho. Parece isto... (esborrife água nas 

crianças.) 

Aí Deus viu a terra no chão e teve uma ideia sensacional! Deus é muito criativo! 

O que será que Ele ia formar agora? (Mexa na argila – e mais ou menos molde um 

“homem”) 

Alguém já descobriu? 

Isso mesmo! O homem. Deus formou o primeiro homem da terra. Do pó da terra! 

O homem passou a existir. 

Deus formou do jeito que ele quis! Formou por fora e por dentro. 

O que será que ele formou por dentro? 

Coração, pulmão, estomago, os ossos ... 

Ficou muito legal! 

Mas ainda estava faltando uma coisa para o homem ser diferente dos bichos; dos animais. 

O homem precisava ser parecido com Deus. 

Deus soprou no nariz dele, o ar, o fôlego de vida e daí o homem passou a ser inteligente e 

ter todos os sentimentos que Deus tem: amor, paz, alegria, bondade, carinho... Deus 

formou um lindo jardim e falou para o homem: - Toma conta para mim! 

E tudo foi muito perfeito porque Deus é perfeito. 

Tudo que Deus formou é perfeito. 

Deus também formou os meninos e as meninas até o dia de hoje.  
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Quando Deus quer formar uma criança, Ele escolhe primeiro a casa em que vão ficar. Ele 

escolhe o papai e a mamãe para cuidar deles. Deus sempre escolhe alguém para cuidar 

das crianças que ele formou. 

 

Diga comigo: A vontade DE Deus, é boa, é perfeita, e é agradável. 

Diga: Deus me formou! Obrigado meu Deus! 

 

Vamos orar. 

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

você e fale assim: 
 

ORAÇÃO: 

 

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 e também a minha família. 

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

 

(Imponha as mãos e ore por eles) 

Louvor : 

Quem fez - 3palavrinhas - volume 1 

Você é especial - Aline Barros 

 

VERSÍCULO: 

 
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o 

fôlego de vida, Gênesis 2:7 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Deus entregou seis dias para tudo ficar perfeito. 

Deus entregou o Seu melhor para formar toda Terra. 

Deus entregou uma parte dEle e pôs no homem, para que o homem tivesse uma parte de 

Deus nele. Deus deu o seu sopro, o seu ar. Depois disto Deus descansou um dia. 

Sabe por que? Porque esse dia é o nosso dia de estar na sua casa e entregar o nosso 

melhor, a nossa oferta. 

Todos nós precisamos ter um dia especial pra Deus, e neste dia entregamos nossa oferta. 

Não dá pra vir todos os dias, mas se desse eu viria todos os dias e todos os cultos, e você? 

Nós precisamos cada vez que a gente vier ter uma oferta para entregar. 

Amém?  

Hoje, então é este dia. Vamos entregar nossas ofertas. 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. O que faltava em todas as coisas que Deus formou? 

2. Como Deus formou o homem? 

3. O que faltava para o homem ser diferente dos animais: Então o que Deus fez? 

4. E o que o homem passou a ter que é parecido com Deus? 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/2/7+


ABRIL 

FORMAÇÃO APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

5. O que mais Deus formou?  

6. Quem tomava conta das coisas que Deus formou? 

7. Deus formou o primeiro homem. Quem formou você?  

ATIVIDADE 

 

Só uma ideia, mas deve ter argila para todas as crianças 

e deixa-las formar alguma coisa. 

Mesmo que tenha que secar ou as crianças terminarem 

em casa. Colorir por exemplo. 

 

Deve preparar a argila antes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Hoje aprendemos que o homem foi formado por Deus bem perfeito, Foi formado da terra, do pé da terra. 

 

Releia Gênesis capítulo 2 com seu(sua) filho(a) e agradeçam a Deus pela sua perfeição. 

 

Desafio: Vamos formar alguma coisa com esta argila e trazer no domingo? 

  

Semana Super abençoada!! 

 

 

LEMBRANCINHA: 
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 As crianças pintam os pesinhos. 


