
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deus criou o homem para revelar força, nós enxergamos essa força na provisão e na proteção. Nós 
lemos, semana passada, que Deus deu ao homem autoridade sobre o jardim; Ele queria preparar o 
homem, o desejo dele era que o homem aprendesse a exercer sua responsabilidade com gentileza e 
sabedoria, que ele aprendesse a CUIDAR E PROTEGER. Cuidar é mostrar interesse, é dar atenção. 
Proteger é cercar para evitar o perigo. 
 

“O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua 
esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta 
e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a Igreja.” Efésios 5:28-29 
 

 ATENÇÃO: a força do homem precisa ‘ser usada’ debaixo do amor e da bondade de Deus, 
mostrando esses atributos comunicáveis do Criador pra nós, não permitindo que o homem use a força 
pra machucar as mulheres nem outros homens. 

Você consegue enxergar essa característica escolhida por Deus para o homem, em pessoas próximas 
a você? Pai, avô ou um tio próximo? Ore por eles, pra que o nosso Deus ajude eles a viverem isso! 

No futuro você guri, será um esposo, um pai; pense, desde já, no que você quer repetir, que você vê 
na sua família hoje; e no que você quer ser e fazer diferente na sua própria futura família. 

Gurias, um dia vocês serão esposas.  
Lembra que essa força do homem não é de um “valentão”.  
A verdadeira força é usada para cuidar e proteger. 
 

 

Segunda 
Terça 

Deus criou o homem e a mulher. 
Leia Gênesis 2:18-24 

O texto que lemos hoje na Bíblia é a continuação do que já vimos sobre a 
criação do homem na semana passada.  
Deus criou o homem e o colocou para viver no jardim. Ele poderia ter 
finalizado a criação ali nesse momento.  
Mas, Ele escolheu criar algo mais: A Mulher.  
E o motivo está escrito no texto que lemos  
também. (versículo 18) 

 

Leia os versículos indicados em cada 
quadro e desenhe o que Deus usou para 
criar o Homem e o que ele usou para criar 
a mulher: 

HOMEM - Genesis 2:7 MULHER - Genesis 2:21-22 

A forma que Deus escolheu para criar Homem e Mulher foram diferentes. Isso indica 
que Ele planejou que eles seriam diferentes. 
Lembra que semana passada lemos que Deus criou o ser humano a Sua imagem e 
semelhança? Nessa semana e na próxima vamos estudar que Deus espalhou Sua 
imagem e semelhança em características diferentes no Homem e na Mulher. Eles 
são diferentes, e assim podem refletir a imagem de Deus também de formas 
diferentes. 
 
Pode ser que você termine essa semana de MAPA e sinta falta de algumas coisas. 

Aguarde, na semana que vem tem mais! 
 

1- Não era bom que o homem 
estivesse sozinho. 

2- Ele receberia ajuda. 
3- Ela o completaria na missão dada 

por Deus. 

 

Ligue a metade da figura com a 

sombra que a completa melhor: 

Deus fez o homem e a mulher diferentes, revelando diferentes características de quem ELE É. 
Em hebraico, a palavra ISH é usada para HOMEM e ISHSHAH para MULHER.  
 
Hoje olharemos com mais atenção para uma característica colocada por Deus nos homens: 
Use a 1ª letra de cada ícone e descubra o significado dessa palavra: 
 
 
 
 
 

 

I S H  

 

GURIS 
Como você tem expressado a 

força aí na sua casa? 



 

Deus criou a mulher para revelar suavidade. O que será que isso significa? 
Suavidade é ser mansa, no agir e no falar; é falar sem machucar o outro, 
não ser grosseira, gerar um ambiente tranquilo, ser sensível ao outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ATENÇÃO: algumas mulheres acham que ‘ser suave’ é ruim, que faz 
delas fracas, mas isso é uma mentira que o Diabo coloca na cabeça delas; 
elas tentam ser ‘duronas’ e, muitas vezes são até insensíveis, se 
distanciando do que elas foram criadas pra ser e perdendo a chance de 
deixarem marcas do amor de Jesus na vida de muitos. 
 
Você consegue enxergar essa característica escolhida por Deus para a 
mulher, em pessoas próximas a você? Mãe, avó, tia? Ore por elas, pra que 
o nosso Deus ajude elas a viverem isso! 

Guris, você incentiva a gurias a sua volta (irmãs ou amigas) a serem suaves, 
ou o que você fala e como age faz elas se sentirem inferiores e quererem 
parecer bem fortes para serem aceitas?  
 

Quinta 
Sexta 

I S H S H A H 

 

Quarta 

“Sejam amáveis com todos. 
O Senhor virá logo.” 
Filipenses 4:5 

 

“Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a 
paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a 

humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não 
existe lei.” 

Gálatas 5:22-23 

GURIAS 
Como você tem expressado a 

suavidade aí na sua casa? 

Hoje é a vez de olharmos uma característica de Deus que foi colocada nas 
mulheres. Lembra daquela palavra difícil que você leu ontem usada para 
Mulher? ISHSHAH. 

Use a 1ª letra de cada ícone e descubra o significado dessa palavra: 
 

 

 

 
 
 
 

Complete as palavras abaixo com palavras grifadas 

e sublinhadas no texto de Quinta e de Sexta: 

 

Na nossa vida diária, é preciso trabalhar para poder nos 

sustentar financeiramente, isso é verdade, porém a Bíblia 

nos ensina algo muito importante sobre a palavra 

“trabalho”. Em Gênesis 3, Deus atribui ao homem o 

trabalho, mas não para que leve ele a ganhar dinheiro 

somente para si, gastando com coisas pessoais, mas para 

que leve ele a ser cuidadoso e provedor de sua família. 

Procure em um dicionário o significado da palavra 

“PROVER” e escreva aqui: 

 

Deus quer que todo homem seja também protetor, isso 

também vale para você junior, por mais que você ainda não 

seja adulto e que não tenha a sua própria família, Deus quer 

que você também aja como protetor, seja com seus irmãos, 

primos ou colegas da escola. 

Lembra da característica da Força? Deus é nosso protetor, 

e Ele escolheu imprimir em você guri essa característica 

Dele. 

Talvez você que é menino já assistiu um filme e não gostou 

por achar que é de “menina”, e o contrário também, você 

que é menina viu um filme e não gostou por achar que é de 

“menino”. As mulheres foram criadas por Deus como seres 

profundamente relacionais, que tem como característica 

facilidade em se relacionar com os outros. Você já viu uma 

flor chamada Prímula? (Procure na internet!) Na Inglaterra 

ela era ligada à realeza, principalmente no período da 

Rainha Vitória, por isso foi atribuído à flor um significado de 

beleza e delicadeza. A mulher foi criada com a suavidade e 

a delicadeza de Deus. Deus criou a mulher como uma 

pessoa “meiga”, e isso envolve um comportamento doce e 

amigável com as outras pessoas. 

 

A mulher também é uma pessoa acolhedora.  

Procure em um dicionário o significado da palavra 

“ACOLHER” e escreva aqui: 

 

Você já ouviu o ditado “é igual ao coração de 

mãe: sempre cabe mais um”? Esse ditado faz uma 

comparação entre um local pequeno e o 

acolhimento de uma mãe. Ser acolhedora e 

receptiva é algo que foi criado com a mulher, 

todas as mulheres nasceram com o espírito 

receptivo. E falando de nascimento, o homem ou 

a mulher dá à luz a uma criança? Sim, a mulher. 

Deus deu a ela essa grande responsabilidade de 

gerar uma vida, e todas são capazes de cuidar dos 

filhos e do lar, pois Deus deu essa capacidade a 

todas as mulheres.  

 


