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QUEBRA-GELO  

Você já percebeu como os pais gostam quando alguém 

fala que seus filhos se parecem com eles? Às vezes os 

olhos são parecidos, a boca, ou o jeito de falar. Já 

parou para pensar nisso? Com quem você acha que se 

parece mais, com o papai ou com a mamãe? Por que?  

Deus é o nosso criador, ele nos fez à sua imagem e 

semelhança sabia? Isso quer dizer que Deus criou você 

parecido com Ele. 

 

Oração breve 

Agradeça a Deus, porque Ele nos fez parecidos com 

Ele, agradeça por cada uma das nossas crianças. Peça 

que a presença Dele se manifeste no encontro hoje.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Deus criou homem e mulher 

Texto Bíblico: Gênesis 1.26-28/2.19-24. 

Depois que Deus criou todas as coisas, Ele fez o mais 

importante: Deus criou o homem e a mulher. A bíblia 

diz: “homem e mulher os criou” (Gênesis 1.27). 

A bíblia não diz que Deus criou pessoas, mas que Deus 

criou homem e mulher, pois eles eram diferentes. 

Deus criou o homem com um corpo de homem e a 

mulher com um corpo de mulher. E assim surgiram, na 

Terra, os primeiros seres humanos. O primeiro homem 

se chamava Adão; e a mulher, Eva. 

Logo depois que Deus os criou, lhes disse para terem 

filhos e formarem uma família. Vejam! Foi Deus quem 

criou a família! É por isso que a família é tão 

importante para Ele. O plano de Deus era ter uma 

família composta por um pai, uma mãe e muitos filhos. 

Por isso Deus disse: “tenham filhos e encham a terra 

deles”. 

 

DEUS CRIOU O HOMEM PARECIDO COM ELE 

O ser humano foi a criação mais importante de Deus, 

porque foi o único ser que Deus criou parecido com 

Ele. Está escrito: “Criou Deus o homem à sua imagem, 

imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou” 

(Gênesis 1.27). 

Agora pouco conversamos sobre com quem 

parecemos, se com o papai ou com a mamãe, vocês se 

lembram? Deus também deseja que nós, seus filhos 

sejamos parecidos com Ele. Mas por que será, você 

sabe? Porque Deus planejou que o homem fosse como 

Ele e vivesse para sempre, assim como Ele. Deus não 

criou o homem para morrer, mas para viver. A única 

maneira disso acontecer é se a vida de Deus entrar no 

coração do homem. Para mostrar melhor o plano de 

Deus, vamos usar uma luva.  

 

O PLANO DE DEUS É MORAR NO CORAÇÃO DO 

HOMEM 

A luva foi criada para ser igual a mão (mostre uma luva 

sem colocar a mão dentro). Vejam! Esta luva se parece 

com a mão, pois ela tem cinco dedos com o mesmo 

tamanho dos dedos da mão (mostre a luva e a mão 

separados). A luva foi criada para receber a mão 

dentro dela. Assim, a luva pode fazer tudo que a mão 

faz (coloque a luva e mecha os dedos). Quando a mão 

entra na luva, você não consegue mais ver a mão, 

apenas a luva. Olhem para a minha mão! Observem! A 

luva não é a mão, é só a imagem da minha mão. 

Apelo: 

O homem também foi criado para receber a vida de 

Deus dentro dele. Esse é o plano perfeito de Deus para 

o homem, que foi criado para ser a casa de Deus. Mas 

para Deus entrar é preciso convidá-lo a entrar em seu 

coração. Sabia que você também pode fazer esse 

convite e receber a vida de Deus no seu coração? Sabe 

como? Através de uma oração. Você gostaria de fazer 

essa oração agora? Enquanto eu falo repita comigo 

cada frase: 

- Deus, eu creio que fui criado parecido contigo 

e que sou importante para você. Creio que o meu 

coração deve ser a sua casa, e que eu fui criado para 

receber sua vida dentro de mim. Por isso, eu te convido, 

oh Deus, vem morar no meu coração, para que eu 

possa viver para sempre com o Senhor. 
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DEUS DEU A TERRA DE PRESENTE PARA O HOMEM 

Além de criar o homem à sua imagem, Deus deu ao 

homem um presente: a Terra que Ele criou. Deus disse 

para o homem cuidar bem da Terra e tudo o que 

estava nela, inclusive os animais. 

E sabe qual foi a primeira tarefa que Deus deu ao 

homem?  Nomear os animais. Bem, Adão deve ter 

levado muito tempo para escolher o nome de todos os 

animais, vocês não acham? Mas como será que ele fez 

isso? Imagino que quando Adão olhava para um 

animal, pensava: Hum... Este aqui tem cara de 

elefante! Depois ele olhava outro e pensava: Este tem 

cara de leão, vai se chamar leão! Aquele ali é muito 

pequeno e tem asas. Já sei! Vai se chamar abelha! 

Deve ter sido uma tarefa divertida, vocês não acham? 

Você já ganhou algum animal de estimação e teve que 

dar um nome pra ele? Pois é, Adão ganhou de 

presente todos os animais da Terra e ele deu nomes 

para todos eles. Saiba que tudo o que Deus deu para 

Adão é para nós também! É verdade! Deus criou a 

Terra para você! Deus criou o mar para você! Deus 

criou as árvores e os animais para você! 

Se queremos mesmo ser parecidos com Deus, 

devemos fazer o que Ele faz, e cuidar da sua criação, 

não é mesmo!? Precisamos cuidar bem de toda a 

natureza, porque isso agrada a Deus. A partir de hoje, 

comece a cuidar melhor de tudo o que Deus nos deu.  

 

Atenção líder!  

Lembre-se que o momento do compartilhamento é  

muito importante para verificar se as crianças 

entenderam o conteúdo que foi ministrado e também 

para conhecê-las melhor através dos relatos de suas 

experiências. Fique à vontade para usar quantas 

perguntas quiser. Ore, peça a Deus estratégias e muita 

criatividade.   

E lembre-se! Para realizar as tarefas com as crianças o 

material: folha, lápis, impressão, e tudo o mais que for 

necessário, precisa ser solicitado aos pais com 

antecedência, para que providenciem.  

 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Qual é o tema da nossa lição de hoje? 

2- Por que a bíblia diz que Deus criou homem e 

mulher?  

3- Qual o nome do primeiro homem e da 

primeira mulher? 

4- Deus criou o homem parecido com quem, com 

os animais, com as plantas? 

5- Qual é o versículo que diz que Deus criou o 

homem parecido com Ele?  

6- Qual foi o grande presente que Deus deu para 

o homem e disse para ele cuidar bem? 

7- Como você pode cuidar bem do nosso planeta 

Terra?  

8- Vamos fazer um desenho nosso bem bonito!? 

Desenhe você, o seu rosto, o tronco, os braços, 

as pernas. Agora desenhe os olhos, o nariz, a 

boca.  

Como ficou o seu retrato? Ficou bonito? Parece com 

você? Mesmo que o desenho não tenha ficado 

perfeito, pode ter certeza de que, aos olhos de Deus, 

você é lindo e perfeito! Deus nos criou parecidos com 

Ele e tudo o que Deus faz é bom! Vamos orar! 

 

ORAÇÃO: 

Obrigada Deus pelo encontro de hoje! Obrigada 

porque aprendemos muitas coisas. Obrigada porque 

fomos criados parecidos contigo, pelo teu amor e 

cuidado por mim. Obrigada por morar no meu coração 

e porque poderei viver para sempre com o Senhor. 

Ajuda-me a cuidar bem de tudo o que o Senhor nos 

deu, seja na minha casa, na escola, ou em qualquer 

lugar aonde eu for. Em nome de Jesus, amém! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Incentive as crianças a participarem do Culto MINI 

online, em nosso canal no YouTube. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

Tenha uma semana abençoada! 


