
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda 

Terça 

Quarta 

O que Deus fez... 

Gênesis 1:1-13 

Gênesis 1:14-25 

          Faça a seguinte experiência: 
Quando estiver de noite, escolha 
uma parte da sua casa que fique 
bem escura. Vá para lá somente 

com uma lanterna. Apague a 
lanterna. Quando estiver no 
escuro, tente descrever com 

detalhes (tamanho, cor, formato) 
2 objetos desse lugar. Depois 

acenda a lanterna e faça o mesmo. 
Quanta diferença né? 

O trecho lido hoje diz que a Terra 
era um grande vazio, e Deus 

trouxe a LUZ. 
Assim, foram criados 

Dia e Noite. 

Peça ajuda de um adulto para 
ferver água. Após ferver, coloque 

a água quente em um copo (ou 
xícara) transparente e 

rapidamente cubra o copo com 
um prato ou pires.  

Observe que o vapor da água volta 
a ficar líquido em contato com o 

prato e começa a pingar. 
O verso 7 lido hoje diz que Deus 

dividiu as águas do lado de baixo e 
do lado de cima. 

Assim, foi criado o 
Céu, a Atmosfera. 

Escreva aqui o que aconteceu no 
terceiro dia da criação: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Você já percebeu que existem 
folhas de diferentes formatos e 
cores? Procure três folhas bem 

diferentes umas das outras e cole 
elas no verso do MAPA. 

 

_ _ _  
_ _ _ 

Assim, foram criados: 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Tente ver a lua essa noite. 
Qual fase ela está? 

____________________ 

Vamos fazer um peixe que se 
mexe na sua mão: 

Pegue um pedaço de papel 
celofane, tente deixar ele bem 
reto, sem dobras. Recorte um 

pequeno peixe (aprox. 4cm).  
Esfregue suas mãos uma na outra 

e coloque o peixe na palma de 
uma delas.  

 
 
 
 

Assim, foram criados os animais 
marinhos e as aves. 

 
Qual seu animal terrestre 

favorito? 
____________________________ 

 
Qual animal selvagem você teria 

mais medo de encontrar solto na 
natureza? 

____________________________ 
 

 
Você tem um animal de 

estimação? Qual? 
__________________ 

________________ 
 
 
 
 
 

Gênesis 1:26-31 

Vá até algum espelho aí na sua casa. PREPARE-SE! Você verá a mais 
importante criação de Deus. Até o 6º dia, tudo o que foi criado era bom, 
mas, quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou que era MUITO 
BOM. Nós somos o ápice, o clímax, de toda a criação, ou seja, o PONTO 
ALTO! 

No Salmo 8:4-5 diz “pergunto: que é o homem, para que com ele te 
importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o 
fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória 
e de honra.” U A U um Deus tão grande, que dá muita importância a 
um ser tão pequeno: eu e você! 

Lá no versículo 27 do texto lido hoje diz: “      

 o __ o __ e __ à sua , à 

 de  o ; __ 

o __ e __   e   __ u __ __ e __ os  

 ” 

  

 

Ué! Será que somos parecidos fisicamente com Deus? Não. Lembra 
que semana passada aprendemos que Deus é ESPÍRITO, é invisível? 
Então não dá pra gente se parecer fisicamente com ele, porque Deus 
nos deu um corpo visível. Nossa semelhança com o Criador está no 
caráter, nas características, nos atributos comunicáveis, aqueles que 
Ele divide com a gente, que nós conseguimos expressar. 

Toda a criação obedece e adora o Criador, mas só nós, seres humanos, 
conseguimos nos relacionar pessoalmente com Deus. As estrelas O 
adoram com o seu brilho. O vento sopra pra onde Ele manda. O mar 
O engrandece com as suas ondas. SÓ que NENHUM DELES   CONVERSA 
COM DEUS. 

Será que você está aproveitando o privilégio de 
poder se relacionar com o seu Criador? De 
conversar sobre tudo (tudo mesmo), de perguntar 
e de se expressar? Ou será que você está sendo que 
nem uma pedra ou uma árvore, que mesmo 
existindo pra glorificar o Senhor, não se comunicam 
com ele? 

 



 

Para refletir durante a semana: 

• Leia o Salmo 148:1-13. Copie ele em um caderno, folha, 
cartolina, ou quadro para que ele fique a vista durante a 
semana. Nós temos o privilégio de nos juntarmos a toda a 
criação e louvar ao nosso CRIADOR! 

• Ouça, assista e cante junto com essa música: 
https://www.youtube.com/watch?v=dn-Ewg4PjSo  

 

Quinta 
Sexta 

Sábado e Domingo 
Aproveite o final de semana para descansar e ter 
um ótimo tempo em família. 

O que Deus fez... 

Gênesis 2:4-20 

Como é bom nos relacionarmos com Deus, não é? Como é bom ser 
cuidado por Ele. 

Gênesis 2:4-20 nos fala sobre a criação do homem.  
Qual foi o dia que o homem foi criado por Deus? ____________ 

O texto nos mostra com mais detalhes o que houve nesse dia.  
Sabe aquele botão “informação” ou “ajuda” que aparece em jogos ou 

programas de computador? Podemos comparar o texto que lemos 
hoje com aquele botão.  

É uma explicação com mais detalhes de tudo o que aconteceu no 
sexto dia da criação. 

 
O homem vivia em um lugar de muita fartura e abundância, tinha de 
tudo lá. O jardim do Éden foi criado por Deus para o homem morar.  

Você percebeu no versículo 5 que as plantas e árvores só brotaram e 
começaram a crescer depois que Deus criou o homem? Isso 

aconteceu, porque Deus queria que o homem cuidasse e regasse a 
natureza criada (Gênesis 2:15). 

 
Você já parou pra pensar como surgiram os 
nomes dos animais? Se você tem ou já teve 
um animal de estimação você e sua família 

devem ter escolhido o nome dele. Já 
imaginou dar nome a todas as espécies de 

animais (terrestres, aquáticos, aves, insetos 
etc.)? 

No versículo 19, lemos que Deus deu a 
responsabilidade e o privilégio para o 

Homem de nomear cada animal.  
 

Gênesis 2:1-3 

Gênesis 1:26-31 

Complete o versículo acima! 

Além de criar o homem, Deus deu 

domínio sobre a criação. 

DOMINAR significa controlar, mas 

também ter responsabilidade sobre 

algo. BAH! Deus nos deu autoridade 

pra governar sobre a criação, mas 

também a missão de cuidar dela, para 

que ela possa ser útil a nós e para 

glorificar o Criador! 

Nos versículos 28 até 30 enxergamos 

o cuidado de Deus conosco ao falar 

que toda a criação nos serviria de 

alimento; Ele não só cria o homem e a 

mulher, como os presenteia com toda 

a criação, revelando a nossa 

importância e valor! 

Você está sendo um bom governante 

da criação? Como você tem cuidado 

da natureza e dos animais? 

Nossa principal motivação para cuidar 

da natureza e dos animais não tem 

que ser por algum movimento ativista, 

mas simplesmente porque SÃO 

CRIAÇÃO DE DEUS. 

Leia Salmo 8:6-8 e desenhe aqui uma representação do 

texto: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dn-Ewg4PjSo

