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Querido líder, 

Hoje aconteceu a 1ª parte das OLIMPÍADAS MINI.  

O nosso objetivo é revisar com as crianças tudo o que 

aprendemos sobre o livro de Gênesis de forma lúdica 

e divertida. E você também pode contribuir fazendo 

um encontro de célula diferente e divertido. Você 

pode fazer um pic-nic no parque com as crianças e a 

família, pode fazer uma célula num salão de festas, 

pode até fazer um encontro virtual temático, como dia 

do chapéu, dia do cabelo doido, dia da fantasia. O 

importante é fazer algo diferente e divertido. 

Na programação sugerimos um louvor breve, e 

brincadeiras onde você possa revisar o que foi 

trabalhado através de perguntas e um bate-papo. 

 

Oração breve: Senhor, queremos te agradecer por sua 

palavra e tudo que tem nos ensinado através dela. Nos 

abençoa e nos lidera durante todo esse encontro, 

queremos ouvir a sua voz, em nome de Jesus, amém.   

 

EDIFICAÇÃO – REVISÃO PARTE 1 

No domingo revisamos os seguintes temas: 

O DEUS DE GERAÇÕES  
Quebra-cabeça 
Organize as crianças em 2 círculos. Imprima o 
versículo abaixo e separe as palavras conforme está 
proposto de forma que as crianças tenham que juntar 
as partes do versículo como um quebra-cabeça. 
Depois converse com elas sobre o tema. 
"UMA GERAÇÃO/ ANUNCIARÁ À/ OUTRA 
GERAÇÃO/ AS TUAS OBRAS/ E OS TEUS ATOS/ 
PODEROSOS."/ (SALMOS 145.4) 
Geração é um grupo de pessoas que vivem numa 
mesma época. Deus quer ser conhecido de geração em 
geração. A geração do seu avô/avó deve contar aos 
seus filhos os atos poderosos de Deus, que contará aos 
seus netos. Para que Deus seja conhecido como Deus 
de ....... (nome do avô), de ........ (nome do pai), ........ 
(seu nome)  
 

O DEUS DA CRIAÇÃO – GÊNESIS 1 A 3 

Conte a história 

Comece contando a história da criação e peça que as 

crianças continuem a história.  

No começo, Deus criou os céus e a terra. Deus disse: -

Que haja luz! E a luz começou a existir. Deus pôs na luz 

o nome de “dia” e na escuridão o nome de “noite”. 

Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: -Que haja no 

meio da água uma divisão para separá-la em duas 

partes! E chamou essa divisão de “céu”. Aí Deus disse: 

-Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só 

lugar afim de que apareça a terra seca! E assim 

aconteceu. Em seguida, Ele disse: - Que a terra 

produza todo tipo de vegetais! E ela produziu. Então 

Deus disse: - Que haja luzes no céu para separarem o 

dia da noite. Depois, Ele disse: -Que as águas fiquem 

cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja 

aves que voem! Então Deus disse: -Que a terra 

produza todo tipo de animais! E assim aconteceu. Aí 

Ele disse: -Agora vamos fazer os seres humanos. Deus 

criou o homem e a mulher parecidos com ele, e os 

abençoou, e disse para terem muitos filhos. E Deus viu 

que tudo o que havia feito era muito bom.  

Aproveite esse momento para lembrar as crianças 

alguns princípios importantes. Deus criou tudo o que 

existe pela sua Palavra. Tudo que Deus faz é bom, eu e 

você por exemplo. Deus criou o homem parecido com 

Ele. 

 

A ESCOLHA ERRADA DO HOMEM 

Imagem & Ação 

Essa brincadeira pode ser feita por meio de mímica ou 

desenho. Escreva alguns trechos da história abaixo em 

um papel e peça para que uma criança tire um papel 

sem ver. O que estiver escrito no papel a criança 

deverá desenhar ou fazer a mímica para que os demais 

adivinhem o que é. 

Deus plantou um lindo jardim com todos os tipos de 

árvores que davam frutas gostosas. O nome desse 

jardim era Éden. No meio dele ficava a árvore da vida 

e também do conhecimento do bem e do mal. Então, 

Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele 

e ordenou: -Você pode comer as frutas de qualquer  
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árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento 

do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois 

certamente morrerá. A serpente perguntou à mulher: 

-É verdade que Deus mandou que vocês não 

comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A 

mulher respondeu: -Podemos comer as frutas de 

qualquer árvore menos da árvore que fica no meio do 

jardim. Se fizermos isso, morreremos. Mas, a serpente 

afirmou: - Você não morrerão coisa nenhuma! A 

mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas 

pareciam gostosas. Então, comeu e deu ao seu marido, 

e ele também comeu. Por isso, o Senhor Deus 

expulsou o homem do jardim do Éden.  

Deus criou o homem livre para escolher, porém ele fez 

a escolha errada. O homem escolheu desobedecer. E 

foi assim que o pecado entrou no mundo. O resultado 

dessa escolha foi a separação de Deus. Mas Deus 

prometeu enviar Jesus para morrer na cruz e acabar 

com o pecado de uma vez por todas.  

 

DEUS SALVA NOÉ E SUA FAMÍLIA – GÊNESIS 6 A 9 

Passa ou repassa 

O líder deverá ler a pergunta e escolher uma criança 

no grupo para dar a resposta correta. Caso a criança 

escolhida não saiba a resposta, passa para alguém do 

grupo dela responder no lugar. Se ninguém do grupo 

dela souber a resposta ou errar repassa a questão para 

a outra equipe responder. 

Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más 

e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, 

ficou muito triste por haver feito os seres humanos. 

Mas, Ele aprovava o que Noé fazia porque sempre 

obedecia a Deus. Um dia, Deus disse a Noé: -Resolvi 

acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei 

completamente e destruirei também a terra, pois ela 

está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa 

uma grande arca porque vou mandar um dilúvio. Entre 

na arca e leve com você sua mulher, seus filhos e suas 

noras. Também leve um macho e uma fêmea de todas 

as espécies de animais. E Noé fez tudo que o Senhor 

havia mandado. O dilúvio durou quarenta dia.  

 

 

Somente Noé e os que estavam na arca com ele 

ficaram vivos. Depois que a agua baixou, todos saíram 

da arca, e Noé construiu um altar para agradecer ao 

Senhor. Então Deus os abençoou e : - Eu faço a 

seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais 

haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal 

dessa aliança, vou colocar o meu arco nas nuvens. O 

arco-íris será o sinal da minha aliança.    

Sugestão de Perguntas: 

1. Por que Deus decidiu destruir toda a geração 

que vivia na época de Noé? R: Porque as 

pessoas eram muito más, e havia muita 

maldade e violência sobre a terra. 

2. O que Deus mandou Noé construir? R: uma 

arca. 

3. Como que Noé soube a maneira certa de 

construir a arca? R: Deus disse como ele 

deveria fazer. 

4. Quem entrou na arca? R: Noé, sua família e os 

animais. 

5. Quanto tempo choveu sobre a terra? R: 40 

dias e 40 noites. 

6. O que Noé fez depois que ele saiu da arca com 

sua família e os animais? R: Ele fez um altar 

para agradecer a Deus pelo seu cuidado. 

7. O que é uma aliança? R: Uma promessa.  

8. Qual foi o sinal que Deus deu da aliança que 

fez com Noé e sua família? R: Um arco-íris. 

  

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

No próximo domingo às 10h será o encerramento das 

OLIMPÍADAS MINI. Incentive as crianças da sua célula 

a participarem. Vai ser bênção demais! Lembrando 

que as vagas são limitadas e é necessário fazer reserva 

da criança no aplicativo da PIBJC. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


