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- Despertar na criança, o cuidado pelas plantas, pelas árvores.  Não
destruir, não estragar árvores, flores, frutos.

         - “Deus dá o crescimento.” I Coríntios 3:7

- A importância das plantas.

- Levar  a  criança,  a  agradecer  a  Deus,  pelas  plantas  e
alimentos.

Recortar um vaso de papel cartão e escrever o versículo. Fazer uma flor de
cartolina e revestir uma vareta de papel crepom verde e colar a flor. Atrás
do vaso, grampear uma alça. Na medida em que falar o versículo, a flor irá
crescendo.

“Deus dá o

 crescimento.”

 I Coríntios
 3 : 7
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Experiência:  Colocar  uma  semente  de  feijão  no  algodão  com
água para mostrar seu desenvolvimento e crescimento, durante
cada dia da semana.

Gênesis 1:9–12; Salmos 104:14, 148:7, 9; Isaias 44:14

Quem fez as lindas flores?

Que  planta  bonita!  Quantas  folhas  diferentes!  Olha  a  cor  dessa
flor? Cada flor tem o seu perfume! Levar vasos de plantas. Cortar a
parte de cima de uma beterraba ou nabo e colocar numa tigela com
água para as crianças verem as folhas crescerem.
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Depois que Deus criou o dia e a noite,
Ele  disse:  “Ajuntem-se  as  águas
debaixo  dos  céus  num  só  lugar  e
apareça  a  porção  seca”.  A  porção
seca chamou Deus de terra, e Ele viu
que  era  bom (mostrar  a  caixa  com
terra).  Ao  ajuntamento  das  águas,
chamou Deus de mares (mostrar uma
bacia de água). No terceiro dia Deus
criou as plantas. Onde plantamos as
árvores?  Na  terra  (levar  um  vaso
com  uma  planta).  Como  se  chama
esta  história?  Isso  mesmo.  História
da Criação. Ela nos conta como Deus
criou as coisas. Deus criou as plantas
que nos dão alimento, como o arroz,
feijão,  milho,  café,  amendoim
(mostrar num saquinho celofane  ou
plástico os alimentos). Há também as
verduras e os  legumes, como couve,
alface,  cenoura,  batata,  tomate,
pimentão,  cebola  (mostrar  as
verduras  e  os  legumes).  Esta  é  a
mandioca, com ela fazemos a farinha
de  mandioca  (mostrar).  Este  é  o
trigo,  com ele fazemos a farinha de
trigo, e a mamãe faz o bolo e biscoito
com  a  farinha.  Ha  também  as
árvores  que  nos  dão  frutos.  São  as

que  mais  gostamos,  não  é?  São  as
bananeiras,  laranjeiras,  abacateiro,
macieira e outras. Alguém se lembra
de mais  alguma árvore  que nos  dá
fruta? (mostrar uma cesta de frutas
para  as  crianças  reconhecerem).
Todas  as  frutas  tem  sementes.
Algumas  são  pequenas  como  a  da
uva, laranja, maçã. Outras sementes
são  grandes  como  a  do  abacate,
manga (mostrar as sementes).
Do tronco das  árvores nós  fazemos
casa, mobília, portas (mostrar).
Há  plantas  que  servem  para  fazer
remédio.  Como  a  folha  de  hortelã,
abacate  e  outras  (mostrar).  Há
também  plantas  que  servem  para
nos vestir, como o algodão (mostrar).
Há as plantas que enfeitam os nossos
jardins.  Como são  lindas!  (mostrar
flores).  E  o  seu  perfume!  Por  isso
Deus  criou  as  plantas.  Nós
precisamos cuidar das plantas. Você
sabe  como  podemos  fazer  isso?
Regando,  colocando  terra  e  não
estragando as  folhas.  Como Deus é
bom! Vamos agradecer a Deus pelas
plantas?

APELO
É através do fazendeiro que a terra é lavrada e a semente é plantada. O que a
semente precisa para crescer? Água, a luz do sol, ar. É Deus quem manda o
sol,  a chuva para a planta  crescer  e nos dar  o alimento.  Como as plantas
crescem, nos também temos que crescer para Jesus. Sabem como? Pedindo
a mamãe para contar história da Bíblia; indo à Igreja; fazendo oração. Dessa
forma nós crescemos para Jesus, (mostrar figuras num círculo).

PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS

Fui a feira comprar

Dar para cada criança uma figura de fruta ou legume  (de
plástico ou natural). Assentar em circulo. O dirigente diz:  “Fui
a feira comprar laranja”. Quem estiver com a laranja vai atrás do
dirigente. O dirigente fala o nome das frutas, quando ele disser:
“Eu não quero comprar mais nada”, ele assenta na cadeira. As
outras crianças que estão atrás dele também. Quem ficar sem
lugar é o dirigente.

Levar  alimentos  no saquinho de plástico:  arroz,  feijão,  milho,
açúcar, sal,  amendoim, cenoura, tomate, batata, alface, couve,
couve-flor,  laranja,  maçã,  banana,  uva,  folhas  de  hortelã,
abacate, algodão, flores.

Em uma floricultura, um parque com plantas ou um Horti-Fruti
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A FESTA DAS FRUTAS

CRACHÁ e CONVITE - Em formato de frutas.

RECURSO DA HISTÓRIA – Dramatização.

ORNAMENTAÇÃO 

Mesa - Arranjo de frutas. Colar olhinhos e boca de cartolina nas frutas.

Salão - Enfeitar as paredes com cartazes de frutas.

Copos - Desenhar algumas frutas em cartolina. Prendê-las com durex em cada
copo.

Piruliteira - Colar as frutas de cartolina nos pirulitos.

LANCHE - Sucos: morango, laranja, limão, uva, etc. Ou coquetel de frutas. Pode
ser  servido  salada  de  fruta  com  sorvete.  Balas  de  frutas,  bolo  de
morango ou maçã, ou limão.

Diálogo – As Frutas

Aninha O Ênio está demorando tanto!

Ênio (assustando Aninha) Oi!

Aninha Ai, que susto você me deu Ênio. Você demorou tanto.
Dormiu mais que a cama?

Ênio Estava com tanto sono. A cama estava tão gostosa que
eu me esqueci da hora, Aninha. Deus é tão bom que
nos deu a noite para descansarmos.

Aninha Eu estou te esperando faz um tempão. Vamos depressa
senão chegaremos atrasados na fazenda.

Ênio Eu nem tomei café. Eu quero comer muitas frutas. E eu
sei que na fazenda tem várias frutas.
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Aninha É  mesmo.  Eu  vou  pegar  uma  cesta  para  colocar  as
frutas e, ai, nós vamos embora.

Narrador Logo que  Aninha  e  Ênio  chegaram a  fazenda,  foram
direto ao pomar. Lá havia árvores frutíferas de todas as
espécies, árvores cheinhas de frutas.

Ênio Aninha!  Veja  como as  laranjas  estão  bonitas!  Vamos
apanhar algumas.

Aninha Olha! As maçãs estão tão vermelhinhas...

Ênio E as pêras, também, estão muito bonitas.

Aninha Veja como os pêssegos estão maduros.

Narrador Eles continuaram enchendo a cesta de frutas quando
Ênio  tropeçou  numa  linda  melancia.  Ele  apanhou  a
melancia e comeu um bom pedaço. Mais à frente, eles
viram uma plantação de abacaxis.

Ênio Olha Aninha. Que abacaxi bonito!

Aninha Ai, ai, espetei a minha mão nas folhas do abacaxi.

Narrador Aninha passou perto da bananeira e apanhou algumas
bananas bem madurinhas.  

Aninha Hum, a minha cesta já está bem pesada. Você me ajuda
a carregar, Ênio?

Ênio Xi! Eu não vi o canteiro de morangos e pisei. Que pena,
eles se machucaram.

Aninha Mas tem alguns bem bonitos. Quanta fruta gostosa.

Ênio Como Deus foi bom ao criar todas estas frutas bonitas
e gostosas.
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Narrador Imaginem  se  as  frutas  falassem!!!  Todas  estavam
dentro da cesta da Aninha e começaram a conversar.
Cada fruta estava mais triste do que a outra. O abacaxi,
sem querer, encostou na maçã, e se a maçã pudesse
falar, diria:

Maçã Você está me machucando com as suas folhas.

Abacaxi Desculpe-me maçãzinha.  Foi  sem querer.  Eu fico tão
triste com as minhas folhas. Eu machuco os outros sem
querer.

Maçã Mas não fique triste abacaxi. Você é muito gostoso.

Morango Eu também fico triste. Eu amadureço muito depressa e
qualquer esbarrão me deixa amassado.

Laranja Quando me descascam, o meu sumo é tão forte que
arde os olhos das pessoas.

Pêssego Eu também não sou feliz do jeito que eu sou.

Narrador Todas  as  frutas  estavam  reclamando  quando  Aninha
parou com a conversa e disse:

Aninha Esperem!  Esperem!  Calma!  Vocês  não  sabem  o  que
estão falando. Vocês são tão gostosas e cheirosas. Foi
Deus quem criou cada uma com sua cor, seu cheiro e
seu  sabor.  Vocês  são  muito  importantes  na  nossa
alimentação. Sem a ajuda de vocês, as pessoas ficariam
doentes.

Ênio Vocês têm muitas vitaminas necessárias para o nosso
organismo como, por exemplo, as vitaminas A, B, C, D,
E, e outras.

Aninha Laranja, Você não precisa ficar triste com a sua casca.
Com ela nós fazemos um doce muito gostoso.

Narrador As frutas ficaram tão contentes que pularam de alegria.
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Aninha Eu vou contar para vocês uma história usando as cores
que Deus criou. Vocês sabem de que cor é a laranja ou
a banana?

Ênio É amarela.

Aninha O amarelo  nos lembra o  ouro.  A Bíblia  nos  fala  que
acima desse céu há um outro onde as ruas são de ouro,
as portas de pérolas, os fundamentos da cidade são de
pedras preciosas. Entretanto, ninguém poderia entrar
nesse lugar.

Ênio Por que?

Aninha Por causa do pecado. O pecado é bem sujo.  É como
esse  morango  que  foi  pisado  e  ficou  bem  sujo.  O
pecado não entra no céu.

Ênio Mas, o que é pecado?

Aninha Pecado é falar palavrão,  mentir,  desobedecer,  ter um
coração que só faz coisas que não agradam a Deus.

Ênio Mas todo mundo faz isso. Então, desse modo, ninguém
pode ir para o céu.

Aninha Mas  Deus  nos  ama  tanto  que  Ele  providenciou  um
meio.

Ênio E qual foi?

Aninha Qual é a cor do caqui e do morango?

Ênio Vermelho!

Aninha O vermelho nos lembra a cor do sangue. E Deus nos
ama tanto, que mandou Jesus Cristo, Seu único filho,
morrer  na cruz pelos nossos.  Quando descascamos a
maçã, que cor nós vemos?

Ênio Branca!
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Aninha O branco nos lembra o coração limpo. Aquele que já
aceitou  a  Jesus  como seu  Salvador,  e  pediu  perdão
pelos  seus  pecados,  fica  com  o  coração  limpinho,
branquinho. E, é dessa forma, que nós podemos, um
dia, ir para o céu.

Ênio Que bom Aninha! Como Deus é maravilhoso!

Aninha Você sabe qual é a cor do abacate, Ênio?

Ênio Verde!

Aninha Como as plantas precisam do sol, da luz, da água, do
ar  para  crescerem,  nós  também  precisamos  crescer
para Jesus.

Ênio E como é isso? Precisamos tomar banho todos os dias
para crescer?

Aninha Não Ênio. Para crescermos precisamos da água viva que
é  o  Senhor  Jesus.  Precisamos  ler  a  Bíblia  para
conhecer mais a respeito de Jesus. Precisamos orar, ir
à igreja. É assim que cresceremos para Jesus.

Ênio Ah! Aninha, eu quero que Jesus entre no meu coração
e limpe os meus pecados. Eu quero, um dia, ir para o
céu.

Aninha Então vamos orar?
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Máscara - Pêra
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Máscara – Maçã
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Máscara – Laranja
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Máscara – Morango
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Máscara
Abacaxi
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Fazer o vaso com a flor que cresce.
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- Despertar na criança o interesse para saber da importância do sol
em relação à sua saúde.

  - “E fez Deus os dois grandes luminares”. Gênesis 1:16

- Para que serve o sol? E a lua?

- Mostrar à criança que o sol, a lua e as estrelas louvam ao
Senhor  (Salmo  148:3),  e  que  nós,  também,  podemos
louvá-lo.

Formato da lua, com o versículo dentro.

“E fez

 Deus

 os dois

 grandes

 luminares”.

 Gênesis

 1 : 16
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Você viu hoje que dia lindo? O sol esta brilhando tanto. Você
consegue olhar o sol quando ele está bem forte? A gente não
consegue! Quem algum dia já acordou bem cedinho para viajar?
Vocês já viram o sol  nascer? É tão lindo! E a noite? Vocês já
olharam o  céu?  O  que  vocês  viram?  Isso  mesmo,  a  lua  e  as
estrelas também.

Gênesis 1:4–19; Salmos 104:19, 148:3, 19:4–6; Malaquias 4:2; 
Mateus 13:43; João 8:12; Efésios 5:8; Apocalipse 1:16

VARETA
Circulo escuro de papel cartão ou figura de noite escura;
círculo  escuro  com  estrelinhas  de  papel  laminado
prateado;  círculo  branco  com  sol  e  figuras  de  crianças
brincando;  círculo  com  as  estações  do  ano:  Primavera,
Verão,  Outono  e  Inverno.  Fazer  o  sol  com papel  cartão
alaranjado, uma estrela grande, outra pequena de papel
laminado prateado. Fazer a lua cheia, a meia lua e a lua
minguante  de  papel  cartão  amarelo.  Desenhar  os
rostinhos.  No sol  os  olhinhos abertos,  na lua e  estrelas
olhos  fechados.  Prender  uma  vareta  atrás  de  cada
personagem.
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primavera
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verão



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                            PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS

outono
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inverno
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Vocês  já  viram a  noite  quando vai
chover?  Não  tem  estrelas,  nem  lua
(mostrar círculo  preto ou figura de
noite escura). Depois que Deus criou
o dia,  a  noite,  a  água e  as  plantas,
sabem  o  que  Ele  fez?  Ele  fez  dois
grandes  luzeiros  (emite  luz).  O
maior para governar o dia, que é o
sol.  E  o  menor  para  governar  a
noite, que é a lua. Vocês já viram o
céu estrelado? Quantas estrelas Deus
criou?  Muitas,  muitas.  Estrelas
pequenas, estrelas grandes, (mostrar
num  círculo  preto  as  estrelinhas).
Nosso Pai do céu fez as estrelas para
brilharem à noite. E a lua? Às vezes
ela  é  grande  assim,  (mostrar  um
círculo  com as  mãos).  Às  vezes  ela
aparece  só  um  pedacinho  (mostrar
um círculo preto com a lua), às vezes
só aparece a metade (mostrar a meia
lua). Outras vezes aparece a lua bem
grande  e  redonda  assim,  (mostrar
num círculo preto a lua cheia). Nosso
Pai do Céu fez a lua para clarear a
noite. Vocês já olharam o céu de dia
quando vai  chover? Fica escuro,  as

nuvens ficam cinzentas e escondem o
sol. Deus fez o sol para clarear mais
o  dia  (mostrar  num  círculo  o  sol).
Nós não podemos olhar diretamente
para  o  sol,  ele  brilha  muito  e  os
nossos olhinhos ficam doendo com o
brilho do sol. Para que serve o sol?
Para  esquentar  (mostrar  figura),
para secar a roupa (mostrar figura),
o sol faz crescer as plantas (mostrar
figura).
Deus fez os dois  luzeiros  (astros),  o
sol,  a  lua  para  fazerem  separação
entre o dia e a noite e para sinais nas
estações. A primeira estação do ano
é  a  Primavera.  É  a  estação  das
flores. Os passarinhos cantam mais,
as  flores  ficam  mais  coloridas
(mostrar  figura).Verão  é  a  estação
do  calor,  nós  podemos  nadar
(mostrar figuras).Outono é a estação
que  as  folhas  caem  das  árvores
(mostrar figura). E o Inverno, que é
a  estação  do  frio  (mostrar  figura).
Como Deus é bom! Ele fez tudo isso
para  nós.  Vamos  agradecer  a  Deus
pelo sol, a lua e as estrelas?

Apelo

Deus fez o sol para clarear mais o dia. A Bíblia chama Jesus o Sol da
Justiça (Malaquias 4:2). Quem tem Jesus na sua vida, a sua luz brilha.
Como está a sua vida? Cada dia brilhando mais para Jesus? Ou você
ainda não o aceitou? Você pode agora aceitar a Jesus Cristo, deixando a
luz do céu entrar em sua vida. Como o sol ilumina o dia, Jesus hoje pode
iluminar a sua vida.

                                                                                                                                                                     
                                                                                            PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                            PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS

Jogo do sol e da lua

Um grupo é o sol, o outro é a lua. Fazer um cartaz. Colocar de
um lado o sol,  do outro a  lua.  Eles  devem estar  presos  num
barbante. À medida que os grupos responderem as perguntas da
lição, o sol e a lua vão descendo. Ganha o grupo que responder
mais perguntas, o que chegar primeiro.
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Narrador Logo de manhãzinha, Joãozinho acordou e olhou para
a janela. Que sol lindo! Bom dia, Sr Sol, como o Sr está
brilhante! O sol está tão forte, que até dá vontade de
nadar (mostrar o menino acordando ,  espreguiçando,
conversando com o sol). Se o sol pudesse responder,
ele diria:

Sol Bom dia,  Joãozinho! Você dormiu mais  que a  cama?
Você não está vendo como o dia está maravilhoso?

Narrador Joãozinho, mais que depressa, levantou-se, agradeceu
a Deus pela noite, trocou sua roupa, colocou um calção
de banho, tomou café e foi nadar (mostrar).

Joãozinho Que bom! A água está tão fria; mas, como o sol está
quentinho, dá para ela esquentar.

Narrador Joãozinho  tomou  um  banho  de  sol  bem  gostoso,  a
manhã toda. Logo ele chegou em casa, a mamãe estava
lavando a roupa e colocando no sol, para secar.

Joãozinho Que bom!  O sol  serve  para  secar  a  roupa!  Olhem as
flores, como ficam alegres com o sol (mostrar flor).

Narrador As plantinhas  e  as  árvores,  também precisam do sol
para  crescer.  O  sol  nos  dá  as  vitaminas  A  e  D  para
fortificar  os  nossos  ossos.  Como  é  gostoso  tomar
banho de sol bem cedinho! O sol faz bem para a nossa
saúde. Mas, muito sol, à tarde não faz muito bem.
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Levar uma estrela do mar.
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Joãozinho Ih!  Já  está  começando a escurecer.  O Sr  Sol  já  está
indo embora. Tchau Sr Sol!

Sol Até amanhã bem cedinho! (o sol desapareceu).

Narrador Mas, olha o que está aparecendo no céu? Adivinhem o
que é? Isso mesmo! É a lua! (Mostrar a lua).

Joãozinho Como vai, Sra Lua? Tudo bem?

Lua Tudo bem!

Joãozinho Olhem como a lua está grande! É lua cheia (mostrar).
Mas,  de vez em quando,  ela aparece só pela  metade
(mostrar).  Outras  vezes,  ela  aparece  só  com  um
pedacinho,  aí  ela  passa  a  se  chamar  minguante
(mostrar). A lua é bem amarela. Ela serve para clarear a
noite.

Narrador E, agora, vejam quantos pontinhos brilhantes no céu! O
que será?

Joãozinho São as estrelinhas  (mostrar).  São tantas,  tantas,  que
nós  não  damos  conta  de  contar.  São  estrelinhas
grandes  e  pequenas.  Como  vai,  Dona  Estrela?  Tudo
bem?

Estrela Tudo bem! Eu estou brilhando, sabe para que? Para a
noite ficar mais bonita! Eu gosto de brilhar.

Joãozinho Como o céu está bonito!

Narrador Mas, já está na hora de Joãozinho dormir. Já é noite.
Ele  dorme  cedo  para  acordar  cedo.  Joãozinho
agradeceu a Deus o dia e foi dormir.

Lua Boa noite! Joãozinho!

Estrela Durma bem, Deus te abençoe.

Joãozinho Boa noite.
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Fantoche de Feltro
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Fantoche de Feltro
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Colar barbante no contorno do sol e da lua.
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-  Despertar  no  aluno  o  respeito  com a  criação  de  Deus  e  não
maltratar as aves e animais marinhos.

  - "Criou Deus todas as aves". Gênesis 1:21

Fazer  os  peixinhos  e  prendê-los  no  varal  com  prendedor  de
roupa.

- Agradecer a Deus pelos peixes e aves que nos servem
para alimentar e alegrar o mundo tão lindo que Ele criou.

- Levar o aluno a cuidar das aves e animais marinhos.

"Criou
Deus

Gênesis as aves".
 todas

1:21
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Se eu fosse um elefante

PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

Gênesis 1:20–23, 26; Deuteronômio 22:6; Jó 21:6; Isaías 31:5
Mateus 8:20, 13:32, 17:27

Sabem, foi Deus que ensinou os passarinhos a fazerem os seus
ninhos. Eles fazem com grama, palha e barro (mostrar o ninho).
Os seus ninhos são fortes. Olha a casa do João de Barro! Mesmo
a chuva não derruba a sua casa.

Ovos de Aves.
Sabem o que é isso? Um ovo. De quem é? Do passarinho. E esse?
É o ovo da galinha. Ele é maior do que o ovo do passarinho. Olha
como é diferente esse ovo! É de codorna. 



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

QUEBRA-CABEÇA
Modo de Fazer

Fazer o pintinho
em papelão e

recortar as peças
do quebra-cabeça.
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GRAVURAS
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5º Dia da Criação do Mundo

Deus olhou o mundo que Ele estava
criando e viu que tudo era bom. No
quinto dia Deus criou todas as aves.
Vamos  ver  algumas?  Olhem  Dona
Galinha, como ela faz? Cocoricóóóó.
Ela  está  no  seu  ninho  chocando  os
ovinhos.  Ela  botou  um  ovo.  O  que
será  que  tem  dentro  do  ovo?  Está
saindo  um  pintinho,  bem
amarelinho. Olhem como ele faz: piu,
piu  (mostrar  galinha  de  tecido,
chocando  um  ovo.  Colocar  meia
casca  de  ovo,  dentro  o  pintinho).
Olhem  agora  é  o  patinho.  Ele  faz:
Quá, quá, quá. Ele gosta de nadar na
lagoa  (mostrar).  São  tantas  aves!
Agora é a vez do passarinho. Ele está
voando, voando (mostrar). Como ele
canta  bonito!  Tem  passarinhos  de
várias  cores.  Ih!  Já  vem  o  urubu
(mostrar). E a coruja? Ela fica com
os olhos bem abertos de noite. Olhem
como  os  seus  olhos  são  grandes
(mostrar).  Deus  criou  pássaros
grandes  como as  águias.  Elas  voam
muito  alto.  Nós  nem  podemos  ver.
Deus criou os passarinhos pequenos
como  o  bem-te-vi.  Ele  sempre  está
bicando  o  miolo  das  flores.  E  este
aqui?  É  o  pinguim.  Ele  mora  nos
lugares  bem  frios,  onde  tem  gelo
(mostrar).  Deus também fez o peru.

Ele faz glu, glu (mostrar). O pavão
com  suas  penas  coloridas,
parecendo  um  leque.  São  muitas,
muitas aves que Deus criou. O que
mais  que  Deus  fez?  Os  animais
marinhos.  Peixes  grandes  e
pequenos.  Eles  vivem lá  no  fundo
do mar. Quem já viu  a foca? E o
tubarão?  E  a  baleia?  São  bem
grandes!  Mas  Deus  criou,  os
peixinhos  de  várias  cores,  que
podem ficar no aquário. Quem tem
um peixinho em casa? Nós podemos
pescar no rio, no mar, com redes ou
vara  de  pescar.  Quem já  pescou?
Deus também criou os seres que se
arrastam  como  caramujo.  Olha  a
tartaruga  como  ela  anda  devagar
(mostrar).  O jacaré  com sua  boca
bem grande. E o que será que vem
pulando  sem  parar?  É  o  sapinho
(mostrar). Como ele gosta de pular.
Agora  é  a  cobra  (mostrar).  Ela
anda se arrastando no chão. Ela é
perigosa!  E  o  que  será  que  está
voando? É a borboleta. Deus criou
as  borboletas  de  várias  cores!
Como  Deus  é  bom!  Ele  fez  um
mundo tão lindo! Vamos agradecer
a  Deus  pelos  peixes,  pelas  aves  e
todos os animais marinhos?
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Completar o desenho, seguindo os pontos.
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Levar uma vara de pescar.

Você sabe o que é isso?
É uma vara de pescar.
Você sabe para que ela serve?
Isso mesmo! Serve para pescar peixes.
Você já pescou alguma vez?

PESCARIA
Fazer peixes de várias cores. Distribuí-los entre as crianças. As
crianças devem assentar em círculo. "Saiu o pescador a pescar e
pescou  peixes  amarelos".  As  crianças  que  tiverem  os  peixes
amarelos  irão  atrás  do  pescador.  "Agora  o  pescador  pescou
peixes verdes". E assim por diante. Quando o pescador disser: "o
pescador não quer pescar mais nada", ele assenta, as crianças
que estão atrás dele também. A criança que ficar sem lugar é o
pescador. Continua a brincadeira.
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FANTOCHE
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O que Deus criou no primeiro dia
da  criação?  E  no  segundo  dia?
Deus  criou  a  água.  A  água  serve
para  beber  quando  temos  sede
(mostrar figura), para tomar banho
(mostrar a figura), para nadarmos
(mostrar figura). E no terceiro dia?
As  plantas  que  nos  servem  de
alimento.  E  no  quarto  dia?  Os
peixes, aves e animais marinhos. Os
peixinhos  nadam nos  rios,  lagos  e
mares  (se  possível  levar  um
aquário).  Vocês  sabiam  que  os
peixes  não  podem  viver  fora
d'água? Há peixes de todas as cores
e  tamanhos.  Há  os  vermelhos,
prateados,  amarelos  (mostrar
figuras), há os peixes grandes como
a  baleia  (mostrar  figura),  e  os
pequeninos como esses de aquário.

Vocês  já  pescaram?  Nós  podemos
pescar com a vara e rede (mostrar).
Os peixes nos servem de alimento.
Deus criou também as tartarugas e
muitos  animaizinhos  que  ficam lá
no  fundo  dos  mares  (mostrar
figuras). Deus criou os pássaros. Há
os grandes como urubus, águias, e
os pequeninos de várias cores e que
cantam  tão  bonito  (mostrar
figuras).  Deus  fez  as  aves  como a
galinha, pintinhos, patos e também
o  pinguim  que  mora  nos  lugares
bem  frios  (mostrar  figuras).  Deus
fez  as  borboletas  de  várias  cores
(mostrar  figuras).  As  abelhas  que
fazem  o  mel  tão  gostoso!  Como
Deus  é  bom!  Ele  criou  tudo  para
nós. Vamos agradecer a Deus pelos
peixes e todas as aves?
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Deus fez todas as aves e peixes. Vamos imaginar que você é uma
ave. Você pode ser uma ave que gosta de voar nas alturas como a
águia, ou como o pintinho que gosta de ficar andando no chão.
Que tipo de ave você quer ser? Há crianças que são assim como
os pintinhos que só gostam de andar e pensar  nas coisas  da
terra,  deste mundo.  Só comer,  dormir,  brincar.  Mas há outras
crianças que gostam de ser como as águias,  voar nas alturas,
aprender a conhecer o Senhor Jesus. Que tipo de ave é você?
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Colagem de aparas de lápis no peixe.
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- Reconhecer que os animais ajudam ao homem na alimentação,
no vestuário e no trabalho.

- Mostrar que não devemos maltratar os animais.

- "E  fez  Deus  os  animais  selváticos  e  os  animais  domésticos ." 
Gênesis 1:25

Cartaz de animal, com o
versículo dentro.

-  Amar  os  animais  e  saber  que  Deus  nos  deu  domínio
sobre eles

"E fez Deus os animais selváticos e os animais
domésticos ." Gênesis 1:25

- Saber como surgiram os animais
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Gênesis 1:24–31; Jeremias 27:5; Joel 2:22; Isaías 13:21, 56:9

Você gosta de bichos? Olha que lindo cachorrinho! Esses outros
bichinhos são de brinquedos.

Deixar as crianças adivinharem. Você sabe quem nos dá esses
alimentos? (Mostrar o leite,  manteiga).   Isso mesmo. É a vaca
Quem nos dá o mel? (Mostrar o mel ou bala de mel). A abelha,
isso mesmo.

Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha
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QUEBRA-CABEÇA

Modo de Fazer

Fazer o urso em
papelão e montar

as peças do
quebra-cabeça.
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GRAVURA
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O que Deus criou? Deus formou um
lindo jardim. Foi chamado Jardim
do Éden. Lá havia toda espécie de
plantas,  flores  e  frutos  gostosos.
Quatro  rios  corriam pelo  meio do
jardim. Uma neblina subia da terra
e  regava  o  solo.  Depois  que  Deus
plantou esse bonito jardim, viu que
ainda  faltava  alguma  coisa.  Foi
então que Ele fez os animais. Deus
fez  os  animais  selvagens  como  o
leão com sua grande juba,  a  onça
toda  pintada,  o  tigre  com  suas
unhas afiadas (mostrar os animais
de plástico). Deus criou os animais
domésticos.  São  os  animais  que
podem viver  na  nossa  companhia.
São eles, o gatinho, como é que ele
faz? Miau... Miau... O cachorrinho,
como é que ele faz? Au... au... au...,
o porquinho também que faz oinc...
oinc... E a ovelhinha? Beé... beé...; a
vaca também, como é que ela faz?
Muu...  muu...  E  o  coelhinho,  que
não  para  de  pular?  Vamos  pular
também? No jardim havia animais
grandes, como: o elefante, a girafa,
o  cavalo,  etc.  (mostrar).  Outros

pequenos como o porquinho da índia
(mostrar).  Outros  bem  pequenos
como a formiga e a pulga. Todos os
animais  viviam  felizes  e  nunca
brigavam.  O  cachorrinho  não
perseguia  o  gatinho,  nem  o
assustava.  Ao  contrario,  brincavam
juntos no jardim. Que outro animal
vivia  no  Jardim  do  Éden?  Ah!  O
cavalinho.  Vamos  pular  igual  o
cavalinho? E como é que o canguru
pula? Isso mesmo. Vocês viram que
Deus  deu  uma  linguagem  própria
para cada animal? Assim eles podem
falar  uns  com  os  outros.  Tantos
animais de diversas cores e formas,
de  tamanhos  diferentes,  viviam
alegres  no  Jardim  de  nosso  Pai
Celestial. Como Deus estava feliz de
haver  feito  tantos  animais!  Como
ficamos  felizes  pelos  animais  que
Deus  fez  como  o  burrinho  que
carrega  as  cargas,  a  vaquinha  que
nos  dá  o  leite,  o  cão  e  o  gato  que
brincam  conosco.  Devemos  cuidar
dos animais e tratá-los bem. Deus fez
tudo  com  muito  amor.  Vamos
agradecer a Deus pelos animais?
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Deixar as crianças imitarem os sons de animais que elas
conhecem.
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Quem nos dá essa pele que serve para fazer roupa? (Mostrar pele
de coelho). O coelho, o urso, o camelo, o carneiro.

ZOOLÓGICO

Cada criança deve segurar um animal de plástico ou uma figura
de animal. Todos devem assentar em círculo. O dirigente diz: "fui
ao zoológico, e o animal que vi, foi a onça". A criança que estiver
com a onça, vem atrás de mim. "Depois vi o leão".          A criança
que estiver com o leão também vem atrás do dirigente. "Logo
depois, vi o canguru". O canguru também vem atrás do dirigente.
E  assim  por  diante.  Quando  o  dirigente  disser:  "não  vi  mais
nada", o dirigente assenta e também as crianças que estão atrás
dele.  A  criança  que  ficar  sem lugar,  é  a  que  vai  passear  no
zoológico.

SIGA O CHEFE

Faça um círculo com as crianças. O dirigente deve falar o nome
de animal e fazer o seu gesto. As crianças devem imitá-lo.
Exemplo: a tromba do elefante, o cavalinho correndo, o jacaré
com sua boca grande, a girafa com seu pescoço comprido, o
coelhinho pulando, o canguru saltando, a tartaruga andando
bem devagar e o gatinho brincando.
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QUEBRA-CABEÇA

Modo de Fazer

Fazer o coelho em
papelão e montar

as peças do
quebra-cabeça.



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

FANTOCHE



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

FANTOCHE



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

FANTOCHE



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

FANTOCHE



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

FANTOCHE



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

FANTOCHE



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 5 E 6 ANOS - Vol.2

FANTOCHE



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O que Deus criou? Deus formou um
lindo  Jardim.  Foi  chamado  Jardim
do  Éden.  Lá  havia  toda  espécie  de
plantas,  flores e frutos  gostosos.  No
meio  do  Jardim  tinha  rio  para
molhar  as  plantinhas.  Depois  que
Deus plantou esse bonito jardim, viu
que ainda faltava alguma coisa.  Foi
então  que  Ele  fez  os  animais.  Deus
criou os animais  domésticos.  São os
animais  que  podem  viver  na  nossa
companhia,  como  o  gatinho.  Como
ele faz? Miau! Míau! O cachorrinho.
Como  ele  faz:  Au!  Au!  Au!  O
porquinho  também.  Como  ele  faz?
Óinc!  Óinc!  Óinc!  E  a  ovelhinha?
Bée,  bée.  E  a  vaquinha,  ela  faz?
Múuu,  múuu.  O  coelhinho  como
pula?  Vamos  pular  também?  No
jardim havia animais grandes como:
o elefante, a girafa, o cavalo, e outros
(mostrar).  Outros  bem  pequenos
como a pulga e a formiga. Todos os
animais  viviam  felizes  e  nunca
brigavam.  O  cachorrinho  não
perseguia  o  gatinho,  nem  o
assustava.  Eles  brincavam  juntos.

Que outro animal vivia no Jardim
do Éden? Ah! O cavalinho! E como
o  canguru  pula?  Isso  mesmo!
Agora  preste  atenção  que  eu  vou
imitar os sons e vocês vão dizer que
animal  é.  Prontos?  Óinc!  Óinc!
Muito bem é o porquinho. Au, au,
au,  au,  au.  Mée,  mée,  mée,  mée.
Miau,  miau,  miau,  miau,  Múuu,
múuu, múu.  Bée,  bée,  bée...  Vocês
viram  que  Deus  deu  um  som
diferente para cada animal? Assim
eles podem falar uns com os outros.
São animais de diversas cores e de
tamanhos diferentes, viviam alegres
no  Jardim  de  nosso  Pai  Celestial.
Como  Deus  estava  feliz  de  haver
feito tantos animais! Como ficamos
felizes pelos animais que Deus fez.
O burrinho que ajuda na fazenda,
a  vaquinha  que  nos  dá  o  leite,  o
cachorrinho  e  o  gatinho  para
brincar  conosco.  Devemos  cuidar
dos  animais  e  tratá-los  bem,  pois
Deus  fez  tudo  com  muito  amor.
Vamos  agradecer  a  Deus  pelos
animais?
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Figuras de animais coladas em tecido presa numa vareta.
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Fazer fantoche
de papel.
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- Levar a criança a compreender como Deus planejou o mundo e
como nós podemos usar o que Ele fez.

         - "Sabei  que  o  Senhor  é  Deus;  foi  Ele  quem  nos  fez  e d'Ele 
somos".  Salmo 100:3

- Deus nos ama e nos quer bem.

-  Mostrar  que  Deus  nos  fez  e  tem  um  cuidado  muito
especial por nós.

Dobradura de um menino e uma menina, com o versículo.

"Sabei que
 o Senhor é
 Deus; foi
 Ele quem

 nos fez
 e d'Ele
 somos".

 Salmo 100:3
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Gênesis 1:26–31, 2:18–25; Atos 17:24

O que é isso? É um boneco.  O boneco tem 2 pés,  2 mãos,  2
olhos, 2 ouvidos um nariz, uma boca. Será que ele pode andar?
Não. Algumas bonecas andam, mas só quando colocamos pilha
ou damos corda. Olha essa bonequinha engatinhando! É só dar
corda. Será que esse boneco pode conversar? Também não. Por
que? Porque ele não tem vida. Ele foi feito por uma pessoa. As
pessoas podem fazer os bonecos, mas não podem dar-lhes vida.
Somente Deus pode dar vida.

Um boneco, animais de plástico, tabuleiro de areia,
galhos de árvore, flores.

Oba Jesus me ama!
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QUEBRA-CABEÇA
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Como era bonito o mundo que Deus
criou.  Havia  toda  sorte  de  animais
(mostrar)  e  de  plantas  (mostrar).
Saía um rio para regar o Jardim do
Éden. Tudo era tão lindo! Mas Deus
pensou  em  alguma  coisa  muito
melhor  que  tudo  o  que  tinha  feito.
Não  havia  uma  só  pessoa  que
cuidasse  do  jardim,  das  flores,  das
plantas  e  dos  animais.  Deus  queria
alguém  que  o  amasse,  alguém  com
quem  pudesse  conversar  todos  os
dias.  Deus  pegou  um  punhado  de
terra e fez o homem do pó da terra.
Colocou  dois  pés  para  que  ele
pudesse  andar.  Deu-lhe  duas  mãos
para  que  ele  pudesse  trabalhar  e
pegar as coisas, dois olhos para que
ele  pudesse  enxergar,  dois  ouvidos
para  ouvir,  uma boca  para  que  ele
pudesse  falar,  cantar  e  comer,  um
nariz  para  que  ele  pudesse  sentir  o
perfume  das  flores.  Mas  ele  ainda
não podia mexer. Ele não tinha vida,
era  como  um  boneco.  A  seguir
soprou  nas  narinas  do  homem  o
fôlego  da  vida.  Adivinha  ò  que
aconteceu?  O  homem  começou  a
mexer, olhou para um lado,  para  o
outro e viu as árvores,  as  flores,  os
animais  andando.  Ele  olhou  para
cima e viu o céu tão azul, as nuvens
brancas,  o  sol  tão  brilhante.  Olhou
para  baixo  e  viu  o  rio.  Que  água

clarinha!  Que  beleza!  Adão
levantou  e  começou  a  andar.  Ele
viu  que  suas  mãos  podiam pegar,
tocar  as  flores,  tocar  os
passarinhos.  Como  era  lindo!  Ele
viu cada um dos animais do jardim.
Mas  nada  tinha  nome.  Adão
começou  a  trabalhar,  e  dar  nome
para  cada  um dos  animais.  Como
Adão  sentia  feliz  no  Jardim  do
Éden!  Ele  podia  comer  frutas
gostosas, tomar banho no rio, beber
água  fresquinha,  brincar  com  os
animais,  ouvir  os  pássaros
cantando.  Mas  ele  não  tinha  uma
pessoa  igual  a  ele  para conversar.
Adão  gostava  de  brincar  com  os
animais. Foi ele quem deu nome a
todos eles. Mas Deus viu que Adão
estava muito sozinho. Um dia Deus
fez  cair  um  pesado  sono  sobre
Adão,  e  ele  dormiu  muito.  Deus
tomou  uma  costela  de  Adão  e
sabem o que Ele fez? Uma mulher.
Quando Adão acordou,  adivinhem
o  que  ele  viu?  Isso  mesmo.  Uma
moça  linda  do  seu  lado.  Foi  a
companheira  que  Deus  fez  para
Adão. Ele deu o nome de Eva a sua
mulher.  Agora  ele  tinha  alguém
para conversar,  para rir  e cantar.
Como  eles  estavam  contentes
naquele jardim tão lindo que Deus
fez. 
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APELO
(Colocar uma criança na frente, a medida que for falando vai mostrando)

Deus nos  fez.  Nós  somos feitos  a  imagem e a  semelhança de  Deus.  Vocês
sabem o que quer dizer isso? Nós somos feitos parecidos  com Deus.  Deus
quer usar todo o nosso corpo para a glória d'Ele. Você sabe para que serve os
nossos olhos? Para ver, para enxergar as coisas bonitas que Deus nos deu.
Cuidado  com os  seus  olhinhos!  Para  que  serve  a  nossa  boca?  Para  falar
coisas que agradam o Senhor e não falar do amiguinho. Serve para cantar
cânticos que glorifiquem a Deus. Os nossos ouvidos devem estar prontos para
ouvir a voz de Deus. Deus nos deu o nariz para sentirmos o cheiro das coisas,
o perfume das flores. Deus nos deu as mãos para ajudar os outros. Nos deu os
pés para andar. Para irmos aos lugares que Deus quer. Deus nos deu a nossa
cabeça,  a  nossa  mente  para  termos  pensamentos  puros,  limpos  que
glorifiquem a Deus. Com todo o nosso corpo, nós podemos louvar ao Senhor,
conversar com Ele através da oração e Deus nos ouve. A nossa vida é um
presente que Deus nos deu. Ele nos deu a vida física e também quer nos dar a
vida espiritual. E nós só podemos ter a vida espiritual, aceitando Jesus Cristo
como nosso Salvador. Você quer ter essa vida espiritual com Jesus? Vamos
orar?
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O MENINO E SUAS PERGUNTAS

Fazer um saquinho de papel, desenhar o
rostinho  de  um  menino.  Colocar
perguntas da lição, com uma bala presa
atrás. As crianças devem se assentar em
círculo.  A  medida  que  cantar  um
corinho, o saquinho é passado nas mãos
das  crianças  Onde  a  música  parar,  a
criança  tira  uma  pergunta.  Se  souber
responder leva a bala, senão, a criança
que responder ficará com a bala.
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Fazer um fantoche de saco de pipoca.
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"E abençoou

 Deus o sétimo

 dia e o  santificou,  porque

 nele  descansou  de toda

 Gênesisa obra”.  2 : 3

- Mostrar a criança que o domingo é o Dia do Senhor, por isso
devemos ir a igreja para orar, cantar, ouvir e aprender as histórias
da Bíblia.

-  "E  abençoou  Deus  o  sétimo  dia  e  o  santificou,  porque  nele
descansou de toda a obra". Gênesis 2:3

- A importância do descanso.

Fazer em formato de Igreja o
quebra-cabeça.  Escrever  o
versículo.  Deixar as crianças
formarem,  a  medida  que
ensina o versículo.

- Mostrar a criança que Deus fez toda a criação em seis
dias, e no sétimo dia descansou.
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Fantoche de menino e menina conversando.

Menino -  Aonde você vai?
Menina - Eu vou à igreja.
Menino - O que você vai fazer à igreja?
Menina - Eu  vou  ouvir  histórias  de  Jesus,  cantar,  aprender

versículos da Bíblia e orar.
Menino - O que é orar?
Menina - É conversar com Deus!
Menino - Mas você vê Deus?
Menina - Não! Deus está em todo lugar.
Menino - Eu posso ir com você à igreja?
Menina - Claro que sim! Vamos então!

Gênesis 2:1–3; Êxodo 20:8–11; Salmo 122:1

Eis a igrejinha de torre muito alta.
Quando abrimos a porta.
Não achamos ninguém.

Eis a igrejinha de torre muito alta.
Quando abrimos a porta.
Quanta gente tem!

Bom dia, bom dia, bom dia!
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CARTAZ EM FORMATO DE
IGREJA

Faça  a  porta  aberta.  Em
cima da porta coloque um
clips  com  as  figuras  de:
uma  Bíblia,  mãos  em
oração,  boca,  dando
oferta.
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Vamos  ver  se  vocês  lembram  o  que
Deus criou? Deus fez tudo em seis dias
e no sétimo dia Ele descansou. O dia
sétimo para nós é o domingo e nesse
dia  o  papai  não  trabalha,  quase
ninguém  trabalha,  sabem  por  que?
Será que Deus nos deu esse dia só para
passearmos?  Para  descansarmos?
Para  sairmos  e  brincarmos?  Não.
Deus quer que nesse dia nós façamos
mais  alguma  coisa.  Vamos  falar
novamente  o  versículo?  Vamos
destacar  três  palavrinhas  deste
versículo:  abençoou,  santificou  e
descansou.  Foi  o  que  Deus  fez  no
sétimo dia.  E nós o que temos  feito?
Muitas  vezes,  apenas  descansamos,
pois  paramos  os  nossos  trabalhos  e
estudos. E isto quase todas as pessoas
fazem. As lojas, os bancos, as escolas
fecham. Quase todos descansam. Mas
nós como crentes em Cristo, devemos
não apenas descansar,  mas santificar
o  domingo,  isto  é,  deixá-lo  para  os
trabalhos do Senhor. Por exemplo, ir à
Igreja,  ler  mais  a  Bíblia,  orarmos

mais,  ler  livros  evangélicos,  visitar,
etc.  Domingo  é  um  dia  separado
para  o  Senhor.  Não  devemos  ir  à
praia,  cinemas,  festas  e  outras
diversões. E o dia do Senhor. Nesse
dia devemos vir à Igreja. Com quem
você  vem  à  igreja  Murilo?  E  você
Bárbara? O que você faz na Igreja
Márcia?  Nós  aprendemos  histórias
da Bíblia, nós decoramos versículos,
nós cantamos, nós oramos, e damos
oferta (mostra a figura). Sabem que
quando  Jesus  era  pequenino  como
vocês,  Ele também ia à Igreja? Ele
gostava muito de histórias da Bíblia,
também  de  cantar  e  orar.  Vamos
aprender  os  sete  dias  da  semana?
Deus  trabalhou  seis  dias,  fazendo
todas  as  coisas  deste  mundo  e  no
sétimo  dia  Ele  descansou.  Esse  dia
ficou sendo o "Dia do Senhor" sim,
Deus olhou tudo o que tinha feito e
disse:  "Está  bom".  Deus  fez  tudo
isso  porque  nos  ama.  Vamos
agradecer  a  Deus  pelo  mundo  que
Ele fez para nós?

APELO

Deus nos deu um dia na semana para adorá-lo. Para virmos a Igreja. É muito
importante  pertencer  à  Igreja  de  Cristo.  Vocês  já  viram  uma  fogueira?
Quando uma brasa é deixada de lado, longe do fogo, o que acontece? Ela se
apaga. Por isso mesmo devemos vir a Igreja, para termos comunhão com os
irmãos. Porque senão ficamos frios, apagamos como aquela brasa longe da
fogueira. Jesus nos deixou o Seu exemplo. Ele também ia a Igreja. Precisamos
amar a Casa de Deus. Não brincar, nem conversar na hora do Culto, termos
reverência quando estamos na Igreja. É o momento quando aprendemos a
orar  e  estudar  as  lições  que  a  Bíblia  nos  ensina.  Vamos  aproveitar  esse
tempo? Como você tem se portado na Igreja?
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QUEBRA-CABEÇA
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Que dia é hoje? Domingo. O que fazemos diferente nesse dia?
Vamos a Igreja.  A gente coloca a roupa mais  nova para vir  à
Igreja.  Pegamos  nossa  Bíblia  e  vamos  com  o  papai,  com  a
mamãe, com o vovô, com a vovó, com o irmão.

Fazer dois círculos em cartolina. O primeiro com um vasado. O
outro desenhar o que Deus fez nos sete dias da criação. Unir os
dois círculos com um colchete.
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Deus  fez  o  mundo  em  seis  dias.
Você  sabe  o  que  Deus  fez  no
primeiro dia, e no segundo dia, e no
terceiro dia,  e no quarto dia,  e no
quinto  dia,  e  no  sexto  dia.  E  no
sétimo o que será que Deus fez? Ele
descansou.  Deus  viu  tudo  o  que
tinha feito e Ele achou muito bom.
O sétimo dia; é o dia do descanso. O
dia do Senhor.  Ninguém tem aula,
não  vão  ao  colégio,  o  papai  ou  a
mamãe  não  trabalham.  Será  que
esse  dia  é  só  para  descansarmos,
para dormirmos? Não. Nós vamos ã
igreja.  Com  quem  você  vem  a
igreja,  Lucas? Você gosta de vir à
igreja?  Andréa  você  sabe  o  que
fazemos  na  igreja?  Vamos  ver?  A
igreja é tão boa. Você tem uma sala

só  para  você.  Com  crianças  da
mesma  idade.Você  tem  uma
professora que cuida de você. Você
aprende  orar,  falar  versículos  da
Bíblia,  cantar.  Você  pode  ouvir
histórias  da  Bíblia,  desenhar,
brincar.  Por  isso  não  precisa
chorar.
A  mamãe  e  o  papai  também  tem
sua sala. O pastor da igreja ensina
a  Bíblia  para  eles.  Deus  fez  tudo
isso  porque  Ele  nos  ama.  Quando
Jesus era pequenino igual a vocês.
Ele também gostava de ir a igreja,
de cantar, de orar e ouvir histórias
da Bíblia. Vamos agradecer a Deus
pelo mundo que Ele criou para nós,
pela  igreja,  pela  professora,  pelo
pastor.
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Fazer  cinco  cartazes  com  o
formato de igreja, com figuras
coladas de crianças: cantando,
orando,  lendo  a  Bíblia,
ouvindo  histórias,
desenhando.  Plastificar  os
cartazes.
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Fazer colagem na igreja, com papeis coloridos.
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VISEIRA

Modo de fazer: Cortar uma tira de papel no tamanho que dê para
colocar na cabeça e pregar figuras dos sete dias
da criação do mundo.
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-  Ajudar  a  criança  a  entender  que  Deus  quer  que  ela  seja
obediente.

- Ensinar a ser obediente à Deus, aos pais e as autoridades.

  - "Filhos obedecei a vossos pais."  Efésios 6:1

fantoche de vareta
do menino

Fazer o fantoche do menino e
escrever o versículo dentro.

- Mostrar que a desobediência é pecado

- Ser obediente

"Filhos obedecei a

Efésios 6:1

 vossos pais" 
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Gênesis 2:16-25, 3:1-14; Êxodo 6:1, 23:20-23; Atos 5:29; I João 1:9

Levar  seis  caixas  de  sapato.  Colar  figuras  de:  pés,  olhos,  nariz,
ouvidos, mão e boca. Colocar dentro da caixa que tem a figura de
pés:  sapato,  sandália  e  chinelo.  Caixa  que  tem  figura  dos  olhos:
diversas  folhas  de  árvore.  Caixa  que  tem figura  do  nariz:  flores  e
perfumes. Caixa que tem figura dos ouvidos: apito, chocalho. Caixa
que tem figura de mãos:  frutas de plástico,  algodão, lixa e pedra.
Caixa que tem a figura da boca: balas de frutas.
À medida que for perguntando as crianças mostrar as caixas:

O que  você  faz  com os  seus  pés?  Eu  ando.  Você está  vendo  este
sapato,  ou  esta  sandália?  Nós  usamos  calçados  para  não
machucarmos os nossos pés quando andamos.

O que você faz com os olhos? Eu vejo. Você está vendo esta caixa?
Olha que cores diferentes de folhas! Olha o formado desta folha! Os
nossos olhos servem para ver.

O que você faz com o nariz? Eu cheiro.  Sinta agora este perfume!
Como é cheirosa esta flor! O nosso nariz foi feito para sentirmos o
cheiro das coisas.

O que você faz com os ouvidos? Eu escuto. Escuta o barulho desse
chocalho! Como este apito é forte!  Os nossos ouvidos servem para
ouvir.

O que você faz com as mãos? Eu pego as coisas. Pegue este algodão,
para ver como ele é macio. Pegue a lixa, ela é áspera. Olha a pedra!

O que você faz com a boca? Eu falo, canto e alimento. É tão bom falar,
cantar  e  também comer  (distribuir  bala de frutas).  Olhe cada uma
dessas balas, tem o sabor de uma fruta. Elas são tão gostosas! De
qual sabor você mais gosta?



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 5 E 6 ANOS

personagens de jornal e barbante



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Quando Deus criou este mundo, Ele
fez  um  jardim  muito  bonito,  que
chamou  “Jardim  do  Éden”.
Morava nesse jardim somente duas
pessoas.  Quem eram? Isso mesmo,
Adão  e  Eva.  Eles  eram  muitos
felizes. Deus criou muitas plantas e
árvores  para  que  Adão  e  sua
mulher  tivesses  coisas  boas  para
comer. Eles trabalhavam cuidando
e  guardando  o  jardim.  Todas  as
tardes  Deus  vinha  e  conversava
com eles. Mas Deus deu uma ordem
para  Adão.  Ele  disse  que  eles
poderiam comer dos frutos de todas
as  árvores,  menos  a  que  ficava
perto da árvore da vida, que ficava
no meio do jardim. Sabem como se
chamava  a  árvore?  Árvore  do
conhecimento do bem e do mal. Um
dia a mulher estava passeando no
jardim e parou perto dessa árvore,
olhando  a  beleza  do  seu  fruto,
quando  a  serpente  (cobra)  falou
para  ela:  “o  fruto  dessa  árvore  é
tão  bonito,  tão  cheiroso,  por  que
você  não  experimenta?  Mas  Eva
disse:  “Deus  falou  que  nós  não
podemos comer desse fruto”. Mas é
só  provar,  não  tem  importância,
disse a serpente. A serpente insistiu
tanto,  que  a  mulher  apanhou  um
fruto da árvore. E sabem o que ela
fez?  Ela  comeu  e  chamou  Adão:
“Adão,  olha  que  fruto  gostoso,

coma um pedaço!  E  sabem o  que
Adão fez? Ele também comeu, e a
partir  daí  o  pecado  entrou  no
mundo.  À  tarde  quando  Deus
chegou  no  jardim,  Adão  e  Eva
estavam  escondidos.  Eles
desobedeceram  a  Deus.  E  Deus
chamou:  “Adão,  Adão,  onde  você
está?  Ele  respondeu:  “Eu  estou
aqui, atrás dos arbustos, eu vi que
estava  sem  roupas  e  fiquei  com
vergonha,  por  isso  me  escondi”.
Então Deus falou: “Adão, quem lhe
falou  que  você estava  sem roupa?
Você comeu da árvore  que  eu lhe
ordenei  para  não  comer? Por que
você  fez  isso?  Você  me
desobedeceu”.  E  ele  disse:  “Eu
comi,  porque  a  mulher  que  o
Senhor me deu,  me fez comer”.  E
Deus  perguntou  a  mulher:
“Mulher,  por  que  você  comeu  da
árvore?”  E  ela  disse:  “Eu  comi
porque  a  serpente  me  enganou”.
Cada um foi colocando a culpa no
outro.  Será  que  você  quando  faz
uma coisa errada, você também se
esconde?  E  quando  é  descoberto,
fica  colocando  a  culpa  no
amiguinho? Deus ficou muito triste
com  eles.  Deus  não  gosta  da
desobediência.  A  desobediência  é
pecado.  Se  você  desobedecer  deve
se  arrepender  e  pedir  perdão  a
Deus, que Ele perdoa.
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Sabem,  a mulher  foi  com seus  pés  andando,  até  onde a árvore  do
Conhecimento do Bem e do Mal estava. Ela viu com os seus olhos que a
árvore era agradável a vista. Ela sentiu com o seu nariz o perfume da
fruta. Ela ouviu com os seus ouvidos a voz da serpente. Ela pegou com
sua  mão  o  fruto.  Ela  comeu  e  deu  também  para  Adão.  E  aí  eles
pecaram, porque não ouviram a voz de Deus. Hoje estamos falando de
obediência.  Nós,  os filhos,  devemos obedecer aos nossos pais.  Você
sabe o que é obedecer? É fazer o que os pais mandam. A Bíblia nos fala
que devemos obedecer a Deus, ao papai, a mamãe, as professoras e
todas as autoridades. Você sabe o que é uma autoridade? É qualquer
pessoa que está acima de nós. No nosso país temos o nosso presidente,
na escola temos os professores, em nossa casa temos os nossos pais.
Você é obediente? Se você não obedece aos seus pais e professores
que  você  vê,  como  obedecer  a  Deus  que  você  não  vê?  Quando
obedecemos as autoridades, estamos obedecendo a Deus.
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quebra-cabeça

Fazer quebra-cabeça do
cartaz. Escrever

perguntas atrás e dar um
pedaço de quebra-cabeça
para cada criança. Deixar
as crianças montarem o

quebra-cabeça e
responder as perguntas.
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Ponto de interrogação grande eM papel cartão.

O QUE É O PECADO
(deixar as crianças falarem)
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fantoche de feltro

ADÃO



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 5 E 6 ANOS

fantoche de feltro

EVA



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 5 E 6 ANOS

fantoche de feltro

ÁRVORE
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fantoche de MeIA

SERPENTE
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Narrador Havia um jardim muito bonito que se chamava “Jardim do Éden”
lá havia árvores bem diferentes com frutos deliciosos e animais de
todas as espécies, Deus colocou Adão e Eva para morarem nesse
jardim.

Adão Eva,  eu vou dar nomes a todas as aves,  peixes e animais como
Deus falou.

Eva Que bom viver aqui neste jardim Adão! É tão lindo! Nós podemos
brincar com os animais, eles são tão mansinhos. Podemos beber
água fresquinha e também comer tantas coisas gostosas!

Adão Vamos  escolher  os  nomes  para  algumas  plantas?  Tem  tantas
árvores e tantas flores bonitas!

Narrador Deus  mandou  Adão  cuidar  e  guardar  o  jardim.  Deus  deu  uma
ordem bem clara, que eles poderiam comer do fruto de todas as
árvores, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do
mal, que ficava no meio do jardim, perto da árvore da vida. Todas
as tardes, Deus vinha conversar com Adão e Eva.

Adão Eva eu fico esperando que logo chegue a tarde só para conversar
com Deus. É tão bom.

Narrador Um dia,  Eva  estava passeando, quando ela  chegou no meio do
jardim, ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal.

Eva Que árvore bonita! O seu fruto é bem diferente!

Serpente O fruto dessa árvore é uma delícia, por que não come?

Eva Deus falou que eu não posso comer,  nem tocar no fruto dessa
árvore.

Serpente Mas, por que? Você não quer provar desse fruto?
 

Eva Deus disse que não posso desobedecer a Sua ordem.

Serpente Deus não quer que você fique igual a Ele, conhecendo o bem e o
mal. Experimente só um pedaço.

Eva Eu não agüento mais de curiosidade. Eu vou pegar só um fruto e
comer um pedacinho. Mas que delícia! Adão! Adão! Olha que fruto
gostoso!
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Adão Nós não podemos comer desse fruto.

Eva Prove! É uma delícia!

Narrador Adão pegou, comeu do fruto e logo seus olhos se abriram e ele
percebeu que estava sem roupa. Aí entrou o pecado no mundo.

Adão Estou com vergonha, vamos pegar algumas folhas de figueira e
fazer roupa para nós?

Eva Vamos sim.

Adão Já está quase na hora de Deus chegar para conversar conosco.
Vamos esconder atrás dessa árvore?

Narrador Todas as tardes Deus vinha conversar com Adão e Eva e Deus os
chamou:

Voz de Deus Adão! Adão! Onde você está:

Adão Eu ouvi a Sua voz no jardim, mas como estou sem roupa tive medo
e me escondi.

Voz de Deus Quem disse que você está sem roupa? Você comeu do fruto da
árvore que não era para comer? Você desobedeceu minha ordem?

Adão Eva me deu do fruto e eu comi só um pedaço.

Voz de Deus Eva o que você fez?

Eva A serpente me enganou e eu apanhei o fruto da árvore e eu comi.

Narrador Cada um foi jogando a culpa no outro. Deus ficou muito triste
com Adão e Eva. Será que quando você faz alguma coisa errada,
também se esconde? Deus ama você e não quer que você faça
coisas erradas, Ele quer que você o obedeça. A desobediência é
pecado. Você desobedece o papai, a mamãe? Peça perdão a Deus
e a eles. Vamos orar?
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A árvore de pirulito

Fazer uma árvore de cone de isopor e forrá-la com papel de seda
verde.  Colocar  os  pirulitos  de  frutas.  Atrás  de  cada  pirulito,
escrever um número. Fazer as perguntas da lição se a criança
souber a resposta ganha o pirulito.
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Fazer o personagem de jornal.
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“Filhos
obedecei

a
vossos
pais”.
Efésios
6:1
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- Agradecer a Deus pelas famílias.
- Aprender a valorizar a sua família.

   - “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”  Josué 24:15

- A importância da família.

Quebra-cabeça de uma casa com o versículo dentro.

  minha casa

 ao Senhor.”

 Josué 24:15

“Eu e a  serviremos

- Mostrar que Deus fez as famílias.
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Gênesis 1:28, 4:1–2; Salmos 127, 128; Colossenses 3:18–21

PERGUNTAS
(levar fotografias das famílias das crianças)

Murilo, quantas pessoas tem na sua família? O papai trabalha? O
que ele faz? E a mamãe trabalha? O que ela faz? Como o papai,
você, seus irmãos ajudam em casa?

Bonecos (Adão, Eva, Caim e Abel),  roupas, alimentos,  panelas,
enxada, banheira, terra, planta e água. 

É feliz o lar
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Depois  que  Adão  e  Eva  tiveram  que
sair  do  Jardim  do  Éden  tiveram  que
trabalhar  muito.  Adão  teve  que
plantar,  cuidar da terra,  para  obter  o
seu alimento e da sua mulher (mostrar).
Eles  sentiam  sozinhos,  longe  daquele
lindo jardim. E sabem o que aconteceu?
Deus mandou um neném muito bonito
para eles.  Será que era um menino ou
menina? Isso mesmo, menino. E sabem
qual  o  nome  que  ele  colocou?  Caim.
Como Adão e Eva ficaram contentes de
ter  um  filhinho.  Agora  eles  tinham
alguém para  amar,  para  cuidar,  para
alegrar suas vidas (mostrar). Enquanto
papai  Adão  trabalhava  na  terra,  com
sua enxada (mostrar), para dar comida
para  Eva  e  Caim,  mamãe  cuidava  do
neném.  Ela  dava  banho  (mostrar),
trocava  roupa (mostrar),  dava comida
(mostrar), fazia ele dormir (mostrar). E
Caim  foi  crescendo,  crescendo.  Mas
imaginem  o  que  aconteceu?  Deus  viu
que  Caim  não  tinha  ninguém  para
brincar  e  Ele  deu mais  um filho  para
Adão  e  Eva.  Será  que  agora  seria

menina?  Não.  Foi  também  um
menino.  Agora  Caim  teria  um
irmãozinho.  Como  todos  ficaram
felizes!  E  eles  colocaram o  nome  de
Abel. Adão, Eva, Caim e Abel, foram
a  primeira  família  do  mundo.  Deus
queria que houvesse mais famílias na
terra. Em Gênesis 1:28, Deus ordenou
que se  multiplicassem e enchessem a
terra. Você sabe o que é multiplicar?
(explicar  com  pauzinhos  de  picolé).
Esta ordem do Senhor foi cumprida,
pois o homem se multiplicou, encheu a
terra.  E  hoje  a  terra  tem milhões  e
milhões de habitantes. A terra é muito
grande e há pessoas em toda parte do
mundo (mostrar  várias  raças).  Cada
uma dessas pessoas tem suas casas e
suas  famílias  (pode  mostrar  bonecos
de outros países ou figuras de casas e
crianças  de  outras  raças).  Uma  das
coisas  mais  importantes  que  nós
temos  é  a  família.  Por  isso  devemos
ajudar uns aos outros e gostar muito
uns dos outros.  O nosso lar deve ter
paz, alegria, amor e união.

Apelo
(Fazer uma casa triste e outra alegre em cartolina)

O seu lar é alegre ou triste? Há paz ou tristeza dentro da sua casa? Jesus quer que o seu
lar, a sua casa seja bem alegre. Abra a porta do seu coração e deixe Cristo entrar. A
família só é feliz quando tem Cristo como seu Salvador. Vamos orar agradecendo a Deus
pelas famílias?
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Fazer uma casa com um saquinho de papel. Colar o telhado de
papel  cartão  vermelho.  Desenhar  janelas  e  a  porta.  Colocar
perguntas  da  lição  dentro  da  casa  e  cantar  um  corinho.
Enquanto  o  corinho é  cantado,  a  casa  vai  passando  entre  as
crianças.  Onde a casa parar,  tirar  uma pergunta.  Se a criança
souber responder, ganha uma bala ou um folheto para distribuir.
A criança que tiver mais folhetos ganhará um brinde.
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QUEBRa-CABEÇA DE
UMA CASA

PERGUNTAS
(levar uma cobra de brinquedo)

Quem já viu uma cobra?
Onde você viu a cobra? (figuras ou jardim zoológico)
Vocês já viram como ela anda? Ela se arrasta no chão.

Antigamente ela não andava assim, ela andava toda esticada com a cabeça em
cima. Hoje vamos ver o que aconteceu com ela.
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O professor vai desenhar o rosto dos personagens
da história nos dedos.
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Narrador Hoje eu quero lhes apresentar uma família especial e
tem os nomes tem diferentes.

Zezé
Polegar

Eu  sou  o  papai,  sou  bem  forte  e  me  chamo  Zezé
Polegar.

Zazá
Indicador

Eu  sou  a  mamãe,  estou  sempre  servindo  a  minha
família. Eu me chamo Zazá.

Zozó
Médio

Eu sou o irmão mais velho, e sou bem alto e me chamo
Zozó Médio.

Zizi
Anular

Eu sou a irmã anular, eu gosto de cantar. Meu nome é
Zizi Anular.

Zuzu
Mínimo

Eu sou o menor da turma, estou sempre correndo. Eu
me chamo Zuzu Mínimo.

Narrador Esta é uma família feliz. Sabem, por que? Porque todos
conhecem o Senhor Jesus.

Zezé
Polegar

Eu levanto bem cedo. Antes de ir para o trabalho eu
oro e leio a Bíblia.

Zazá
Indicador

Sou eu que levanto antes de todos da casa para ter os
meus  momentos  a  sós  com Deus.  Depois  preparo  o
café para família e logo que eles saem eu começo os
serviços da casa.

Zozó
Médio

Eu levanto  bem depressa,  converso  com Deus,  tomo
meu café e vou para a escola,  mas eu sempre tenho
que esperar a Zizi.

Zizi
Anular

Eu não gosto de acordar cedo, logo que acordo tomo
meu banho e louvo ao Senhor e vou para a escola.
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Zuzu
Mínimo

Quando  eu  acordo,  todos  já  saíram.  Eu  só  tenho  3
anos, eu ainda não vou a escola, mas gosto muito de
histórias e também gosto de conversar com Deus. Eu já
sei falar todos os livros da bíblia de cor.

Narrador Toda a família começa o dia conversando com o Senhor
Jesus  e  a  noite  todos  se  reúnem para  fazer  o culto
doméstico.  Você sabe o que é  culto doméstico? É o
encontro da família com Deus. Eles começam o culto
com  uma  oração;  cada  dia  é  um  dos  membros  da
família  que  ora.  Depois  eles  louvam ao  Senhor  com
alguns cânticos.

Zizi
Anular

Eu gosto muito de cantar, por isso sempre escolho os
cânticos.

Zozó
Médio

Eu gosto de ler a Bíblia.

Zezé
Polegar

Eu sempre explico o trecho que o Zozó lê.

Zazá
Indicador

Eu gosto de ensinar o versículo do dia e também dou a
minha opinião, aplicando a lição no dia a dia.

Zuzu
Mínimo

Eu  gosto  de  cantar  os  livros  da  Bíblia  e  falar  os
versículos que eu já sei.

Narrador Toda família  participa  do culto doméstico  e  no final
eles falam a oração do Pai Nosso. 
Como é bom conhecer uma família assim, que busca ao
Senhor e tem prazer de aprender mais sobre a Bíblia. E
você ora todos os dias? Você lê a palavra de Deus? E
como está o culto doméstico em sua casa? Este é um
momento de comunhão com Deus e com toda a família.
Vamos orar?
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“Eu e a
minha
casa

serviremos
ao Senhor”.

Josué
24:15
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- Ensinar a criança a amar os pais e os irmãos.
- Pedir a Deus sabedoria para escolher o melhor.

- "Como é bom e agradável, viverem, unidos os irmãos."  Sl 133:1

- Sabendo escolher o melhor

- Como dar uma oferta que agrada a Deus

"Como é
 bom e

 agradável,  viverem,
 unidos os

 irmãos.”
 Salmo 
133:1
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Gênesis 4:1–16; Deuteronômio 20:1–20;
Salmos 133:1; I Coríntios 1:10–12

MATERIAL: balão.

Começar a encher o balão. Será que vai demorar a enchê-lo. Vai
demorar um pouco. Assim é o pecado. Ele começa aos poucos, e

vai aumentando até destruir a nossa vida.

Havia um homenzinho torto

Bonecos (Caim e Abel), ovelhas e frutas de plástico, planta
artificial e pedras para o altar.

“Par para orar” com carinhas de papel da mesma cor.
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Caim  e  Abel  foram  crescendo.  Eles
brincavam muito. Quando Adão e Eva
os  chamavam,  eles  obedeciam.  Eles
também  trabalhavam  ajudando  o
papai e mamãe. Adão e Eva devem ter
contado  aos  seus  filhos  tudo  o  que
aprenderam no Jardim do Éden. Como
o Jardim era bonito! Quantos animais
haviam!  Como  Adão  deu  o  nome  a
todos  os  animais!  Quantas  frutas
haviam  no  Jardim!  Cada  uma  mais
gostosa  do  que  a  outra.  Adão  e  Eva
devem  ter  falado  para  seus  filhos  a
importância  da  obediência.  A  causa
deles terem saído do lindo jardim foi a
desobediência.  A  roupa  que  eles
fizeram  foi  de  folhas  de  figueira.
Devem ter  contado  como Deus  matou
um animal para fazer roupas para eles.
Caim  e  Abel  foram  crescendo,
aprendendo  tudo  o  que  seus  pais
ensinavam.  Quando  eles  cresceram,
cada um decidiu o seu trabalho.  Abel
resolveu ser fazendeiro. Ele tinha muito
gado,  muitas  ovelhas.  Ele  gostava  de
tomar  conta  do  gado.  Caim  resolveu
ser lavrador. Ele gostava de cuidar das
plantas, lavrar a terra, plantar. Os pais
de Caim e Abel, devem ter participado
muitas  vezes  do  culto  a  Deus.  Sabem
como  era  antigamente?  Não  havia
igrejas. Eles faziam um altar de pedras,
depois  matavam  um  animal  e  o
sacrificavam  no  altar.  Um  dia  Caim
resolveu dar uma oferta ao Senhor do
seu trabalho. Sabem o que ele fez? Ele

trouxe frutos da terra. Mas Deus não se
agradou  da  sua  oferta.  Abel  também
resolveu dar uma oferta ao Senhor. Ele
também fez um altar de pedras  como
Caim.  E sabem o que  ele trouxe? Ele
trouxe  o  melhor  do  seu  rebanho.  E
Deus  se  agradou  da  sua  oferta.  Caim
sabia o que deveria oferecer ao Senhor,
mas  ele  não  fez  como  Deus  mandou.
Por causa disso, Caim ficou com inveja
de  Abel.  E  a  inveja  e  o  ciúme  foram
crescendo,  crescendo,  até  se
transformar em raiva, ódio. E o Senhor
falou com Caim: “Caim por que você
está  zangado?  Por  que  você  está  com
inveja? Se você proceder bem você será
aceito,  mas  se  você  proceder  mal,  o
pecado estará ai, e você deve dominá-
lo”. O pecado é como encher um balão,
até  estourá-lo.  A inveja  e  a  raiva  são
pecados.  Caim  não  pediu  perdão  a
Deus e o seu pecado não foi perdoado.
Foi  crescendo,  crescendo  até  tomar
conta de toda a sua vida. Caim agora
só pensava em vingar do seu irmão. E
ele acabou matando Abel. Que tristeza!
Ele  teve  que  sair  e  morar  em  outro
lugar. Como seus pais ficaram tristes!
E Deus  que  amava  tanto  Caim?  Mas
Deus não se esqueceu da promessa que
Ele  havia  feito  para  Adão  e  Eva.
Através da descendência deles,  viria o
Salvador.  Logo  depois  Adão  e  Eva
tiveram um outro filho e colocaram o
nome  de  “Sete”.  Jesus  Cristo  veio  da
descendência da família de Sete.

Deus quer que os irmãos sejam unidos, que não tenham inveja, raiva, que não
briguem uns com os outros. E você, tem raiva, tem inveja, tem ciúmes? Isso é
pecado. Deus ama o homem, a criança pecadora, mas Ele não ama o pecado.
Você quer pedir agora para Jesus perdoar os seus pecados? Você quer aceitá-
LO agora? Vamos orar?
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QUEBRA-CABEÇA

Fazer  dois  quebra-cabeça  em formato de  menino.  Escrever  as
perguntas da lição,  atrás de cada menino.  Dividir  as partes e
deixar que elas montem o quebra-cabeça, e depois respondam
as perguntas da lição.



                                                                                                                  EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 5 E 6 ANOS

Colar bolinhas de papel de
seda marrom no altar e na

chama, amarelo e vermelho.
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“Como é 
bom e

agradável,
viverem,
unidos os
irmãos”.
Sl 133:1
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-  Despertar  na  criança  o  desejo  de  obedecer  a  Deus,  aos  pais,
professores e autoridades.

  - “Noé andava com Deus”.  Gênesis 6:9

Cartaz em formato de pés.

- Noé obedeceu a Deus e Deus o abençoou

- Deus chama Noé

“Noé andava com Deus”.

 Gênesis 6:9



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO OBEDIÊNCIA 5 E 6 ANOS

GÊNESIS 6

Arcas Coloridas

Arca de Noé

Cada um deve procurar a criança que está com a mesma cor da
sua arca, e orar com ela.
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SINAL DE TRÂNSITO (PARE E SIGA)
Fantoches (Lili e Janjão)

Lili Onde você vai Janjão?

Janjão Eu vou a escola dominical.

Lili Eu posso ir com você?

Janjão É claro,  vamos!  Cuidado Lili!  Não atravesse a rua,  o
sinal está fechado.

Lili Eu estava tão distraída e não vi o carro.

Janjão Você não sabe atravessar a rua? Temos que olhar, se o
sinal estiver vermelho, nós paramos, se estiver verde,
podemos atravessar a rua.

Lili Você tem razão eu estava desligada. Eu sei que temos
que  obedecer  os  sinais  de  transito,  afim  de  evitar
acidentes.

Janjão Você já viu quantos acidentes são provocados por falta
de atenção à sinalização?

Lili É verdade.

Janjão Agora  podemos  atravessar  a  rua.  Vamos  depressa,
senão  o  sinal  fecha  novamente.  Você  sabia  que  o
pecado  entrou  no  mundo  porque  Adão  e  Eva  não
respeitaram  a  sinalização  e  comeram  do  fruto  da
árvore  do  conhecimento  do  bem e do  mal  eles  não
obedeceram a  ordem de Deus.  Ande  rápido,  eu  não
gosto de chegar atrasado na escola dominical. Hoje a
professora vai contar a história que eu mais gosto. 

Lili E qual é a história?

Janjão É  a  história  da  Arca  de  Noé.  Noé  respeitou  a
sinalização siga. Ele foi obediente às ordens de Deus e
fez tudo o que Deus mandou.
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Personagens  de  copo  de  papel  de  plástico  (Noé,  três  filhos,
árvore, sol), arca de caixa de sapato.

Copos  de  Papel: Um  de  café,
outro  de  água.  Encaixar  os  dois
copos  para  formar  os
personagens.  Fazer  o  rosto  com
caneta  de  "retro-projetor".  O
cabelo é feito de lã, a roupa e o
lenço de tecido.

NOÉ ESPOSA
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SEM

CÃO

JAFÉ
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ÁRVORE

SOL
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Depois da ordem de Deus, Adão e
Eva  se  multiplicaram  e  a  terra
encheu de gente. Mas, cada dia os
homens  faziam  tantas  coisas
erradas  e  se  tornavam  tão  ruins
que Deus arrependeu de ter criado
o homem. Porém, havia um homem
bom  e  obediente  entre  todas  as
pessoas  da  terra,  ele  se  chamava
Noé  e  a  Bíblia  diz  que:  “Noé
andava  com  Deus”.  Ele  amava  e
conhecia a Deus.  Ele e  sua esposa
tiveram três filhos com nomes bem
diferentes: Sem, Cão e Jafé. Vamos
falar o nome dos filhos de Noé? Noé
conversava  com  Deus  e  um  dia
Deus  falou  com  ele  que  estava
arrependido de ter criado o mundo,
pois  os  homens  cada  dia  estavam
mais  desobedientes  e  por  isso  Ele
iria  destruir  a  terra  e  tudo  que
existisse  nela.  Mas,  Deus  planejou
salvar Noé e a sua família, porque
ele  era  obediente  e  reto  diante  de
Deus.  E  assim  Deus  falou  algo
muito  estranho.  Ele  mandou  Noé
construir  um  barco  de  madeira,
com  três  andares  e  muitos
compartimentos  (salas).  Deus  deu
todas  as  instruções  para  Noé
construir este grande barco (arca).
Ele  mandou  passar  piche  (asfalto)
por dentro e fora da arca para não
entrar  água.  A  arca  deveria  ter
uma porta  grande  e  também uma
janelinha.  Ela  seria  muito  maior

que um navio,  Deus falou que iria
mandar uma chuva bem forte e iria
acabar  com  tudo  na  terra,  os
homens,  animais,  casas,  plantas,
árvores. Se Noé obedecesse, ele, sua
mulher, seus filhos, as mulheres de
seus filhos (noras), seriam salvos e
também  ele  teria  que  colocar  na
arca animais de cada espécie.  Noé
era obediente à Deus, ele reuniu a
sua família e falou o que Deus tinha
mandado  fazer.  Noé,  Sem,  Cão  e
Jafé  começaram  a  grande  tarefa.
Foram  na  floresta,  cortaram
árvores,  serraram  a  madeira  e
começaram  a  construir  a  arca.
Imaginem  o  trabalho  que  eles
tiveram? Sabem quanto tempo eles
demoraram para construir a arca?
Cerca  de  cento  e  vinte  anos.  Eles
não desistiram. Vocês já pensaram
como  as  pessoas  devem  ter  dado
gargalhadas zombando de Noé por
construir um barco tão grande em
um lugar onde não havia  rio nem
mar? Mas Noé e seus  filhos,  Sem,
Cão  e  Jafé  não  importaram,  eles
continuaram fazendo a vontade de
Deus.  Finalmente  a  arca  ficou
pronta.  Noé  fez  exatamente  como
Deus  mandou.  Deus  ficou  feliz
porque  Noé  Lhe  obedeceu.  Deus
quer  que  você  também  Lhe
obedeça.  Vamos  conversar  com
Deus  e  pedir  para  nos  ajudar  a
sermos obedientes?
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Quebra-cabeça da arca.
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Faça uma arca de cartolina. Coloque as crianças assentadas em
círculo.  Enquanto cantam uma música,  passe  a  arca  entre  as
crianças.  Quando a música parar,  a criança que estiver  com a
arca, deve responder a pergunta da lição, se souber a reposta,
ganha um pirulito.

Sinal de trânsito

As  crianças  andam  quando  o  sinal  estiver  verde.  Elas  param
quando o sinal estiver vermelho e ficam atentas quando o sinal
estiver amarelo.
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      Fantoche de vareta

Noé
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Fantoche de vareta

Árvore
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Fantoche de vareta

Homem
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Fantoche de vareta

Arca
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Noé O meu nome é Noé. Um dia, Deus me falou para construir uma
arca. Sabem o que é uma arca? É um barco bem grande.

Narrador Noé era um homem bom e justo. O mundo estava muito mau. As
pessoas só faziam coisas erradas,  coisas  que não agradavam a
Deus. Por isso Deus resolveu destruir todas as pessoas da terra.
Mas havia um homem que amava a Deus, e Deus o amava, era Noé.
E ele chamou seus filhos.

Noé Sem, Cão, Jafé, venham depressa! Deus me mandou construir uma
grande arca e me deu todas as medidas. Depois que ela estiver
pronta, nós vamos pegar dois animais de cada espécie, macho e
fêmea e colocá-los dentro da arca.  Sabem por que? Porque vai
chover muito, muito mesmo e não haverá nenhum lugar seguro,
todas as casas e pessoas vão ser destruídas.

Narrador Sabem,  naquele  lugar  não  havia  mar,  nem rio  para  colocar  o
barco.  Mas Noé nem se importou, ele  obedeceu a Deus. Noé e
seus filhos começaram a cortar as árvores.

Árvore Para que você está me cortando?

Noé Eu vou fazer de você, um grande barco.

Árvore Que  bom!  Eu  não  vou  ficar  mais  só  nesta  floresta.  Eu  vou
conhecer outros lugares.

Narrador Depois de muito tempo, adivinhem o que aconteceu? Que beleza!
A arca ficou pronta! As pessoas que passavam, riam de Noé e seus
filhos.

Homem Há! há! há! Para que um barco tão grande? Aqui não tem mar. O
que você vai fazer com isso?

Noé Deus me mandou construir esta arca.  Vai chover muito sobre a
terra.

Homem Eu não acredito, você deve ser doido. Olha como o sol está brilhando,
nunca choveu antes na terra, porque choveria agora, há, há, há.

Noé Você vai ver só, Deus não mente! Todas as coisas que Deus fala, Ele
cumpre. Arrependa-se dos seus pecados e obedeça a Deus, para que
vocês também sejam salvos.

Narrador Ninguém acreditava em Noé. E agora, o que vai acontecer? Na próxima
aula vamos ver o que aconteceu.
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Noé de copo de papel.
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“Noé
andava
com
Deus”.
Gênesis
6:9
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- Mostrar    a    criança    como    somos    abençoados    quando
obedecemos a Deus.

- "Noé achou graça diante do Senhor". Gênesis 6:8

Cabo de vassoura, barbante e círculos de cartolina com os
dizeres do versículo.

- Noé fez tudo conforme a vontade de Deus

- Obedecendo a vontade de Deus

"Noé  achou  graça  diante
 do

 Senhor” Gênesis
6:8
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PROJETO OBEDIÊNCIA 5 E 6 ANOS

Gênesis 6, 7:1–16

(levar figuras de animais)

Quem já foi no jardim zoológico? Qual o animal que você mais
gostou? Vocês já imaginaram todos esses animais dentro de uma
arca? Que barulho grande? O cheiro não devia ser nada bom.

O que é que tem na arca de Noé?
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ARCA DE PAPEL CARTÃO E ISOPOR

Colar uma caixa
de sapato atrás

da arca e abrir a
porta para os

animais
entrarem.
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Personagens de DOBRADURA DE CARTOLINA
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Personagens de DOBRADURA DE CARTOLINA
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Personagens de DOBRADURA DE CARTOLINA
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Depois  que  a  arca  ficou  pronta,  Noé
estava preparado para uma outra parte
muito importante do seu trabalho. Deus
falou com Noé para ajuntar os animais
de toda espécie  o  macho e  a  fêmea, o
casal  e  providenciar  comida  para  os
animais e para a sua família. Como Noé
andava  com  Deus,  ele  aprendeu  a
conhecê-lo,  amá-lo  e  obedecê-lO.  Será
que vocês imaginam como foi divertido
os animais entrando de dois em dois (o
par)  na  arca?  Quem será  que  entrou
primeiro? Será que foi o elefante macho
e fêmea ou a girafa? Eu acho que foi o
boi  e  a  vaca,  ou  então  o  coelho  e  a
coelha,  ou  o  gato  e  a  gata.  Ninguém
sabe quem entrou primeiro. Mas, todos
eles  entraram,  os  pássaros,  as  aves,
todos  os  animais.  Deve  ter  saído  um
barulho muito grande. Cada um com a
sua voz. Foram tantos animais que nem
conseguimos falar o nome de todos eles.
Noé  achou  graça  diante  do  Senhor.
Deus agradou de Noé porque ele era um
homem bom e obediente e ele fez tudo
como  o  Senhor  mandou.  Depois  que
todos  os  animais  entraram  na  arca
Deus falou:  “Noé,  agora  chame  a  sua
mulher, os seus filhos, Sem, Cão e Jafé e

as  suas  noras  e  entrem também na
arca,  porque  daqui  a  sete  dias  vai
começar  a  chover  muito  forte,  por
quarenta dias e quarenta noites, sem
parar  um minuto”.  Será  que  Noé  e
sua família obedeceram a Deus, nem
estava  chovendo  ainda?  Mas  Noé
obedeceu  e  todos  eles  entraram  na
arca. Eram oito  pessoas.  De repente,
eles ouviram um barulho muito alto,
era  a  porta  da  arca  batendo.  Mas
quem será  que  fechou  a  porta?  Foi
Noé?  Não,  foi  Deus.  Agora ninguém
poderia  entrar  nem  sair  da  arca.
Ninguém  conseguiria  abrir  a  porta
pois  Deus  fechou  a  porta.  O  céu
escureceu, as nuvens ficaram escuras
e  a  chuva  começou  a  cair.  Noé
obedeceu  as  ordens  de  Deus  e  Deus
cuidou de Noé, da sua família  e  dos
animais. Noé não ficou com medo, ele
confiou  em  Jesus.  Jesus  é  a  porta.
Você  só  pode  ficar  seguro  quando
conhece o Senhor Jesus. Ele disse em
João 10:9: “Eu sou a porta, se alguém
entrar por Mim, será salvo”. Abra a
porta  do  seu  coração  e  deixe  Jesus
entrar.
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Que animal é este?

Colocar  em  uma  mesa  vários  animais  de  plásticos.  Tirar  um
animal,  sem  que  as  crianças  vêem  e  pedir  para  as  crianças
descobrirem qual animal está faltando.
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Quebra-cabeça de um animal.
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Arca de Noé
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Fantoche de
TNT e e.V.A.Noé
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Cachorro

Fantoche de
TNT e e.V.A.
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Coelho

Fantoche de
TNT e e.V.A.
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Girafa

Fantoche de
TNT e e.V.A.
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Gato

Fantoche de
TNT e e.V.A.
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Vaca

Fantoche de
TNT e e.V.A.
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Galo

Fantoche de
TNT e e.V.A.
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Fantoche de
TNT e e.V.A.

Pato
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Narrador Até que enfim a arca ficou pronta!  Chegou a hora de
pegar dois animais de cada espécie e colocar na arca.
Qual o animal que vai entrar primeiro na arca? Olhem! É
o cachorro, e logo atrás vem a cachorrinha!

Cachorro Au! Au! Au!

Cadela Nós somos os primeiros a entrar na arca.

Narrador Agora vem o coelhinho, pulando, pulando.

Coelhinho A coelhinha não me esperou! Eu também quero entrar
na arca (cantar com a música de ciranda,  cirandinha).
“Eu sou um coelhinho.
Bem charmoso e bonitinho.
Na arca vou entrar.
Pulando sem parar.

Narrador E agora, quem será que vai entrar? Ah! É a Dona Girafa
toda elegante. E agora quem é que vem se arrastando?
ah, é a cobra.

Cobra Que bom, eu também vou entrar na arca.

Narrador Será  que  ainda  tem mais  animais?  Lá  vem o  gatinho
miando,  miau,  miau!  E  o  boi  e  a  vaquinha,  mugindo
múú, múú!

Gatinho Miau! Miau!

Vaquinha Múú! Múú! O boi nem esperou para entrar na arca.

Narrador O passarinho vem voando, voando.
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Pássaro (Cantar com a musica de ciranda, cirandinha).
“O passarinho voa.
Gosta muito de voar.
Também gosta de cantar.
E o ambiente alegrar.”

Narrador Agora é a vez do galo e da galinha.

Galo e
Galinha

Cocoricococóóó.

Narrador Quem está chegando tão atrasado? Ah, é o pato e logo
atrás vem a patinha.

Pato e
Pata

Quá! Quá! Quá! Quá! Nós também queremos entrar na
arca.

Narrador Quantos  animais,  mas  que  barulho  alto.  Finalmente
todos  animais  entraram  na  arca.  E  agora,  o  que  vai
acontecer?  Noé  chamou  sua  mulher,  seus  três  filhos,
Sem,  Cão e  Jafé,  as  mulheres  de  seus  filhos  e  todos
juntos  entraram  na  arca.  Eram  oito  pessoas.  De
repente... que barulho é esse? Olhem! A porta da arca se
fechou! Quem será que fechou a porta da arca? Foi Noé?
Não. Foi um dos animais? Também não. Quem será que
foi?  Foi  Deus.  Deus  fechou  a  porta  e  agora  ninguém
entra.  Noé  obedeceu  todas  as  ordens  de  Deus.  Você
sabe  o  que  é  obedecer?  É  cumprir  as  ordens  que
recebemos. Se você cumpre as ordens, você é obediente.

Apelo Deus  fechou  a  porta.  Vocês  já  imaginaram,  quantas
pessoas bateram na porta da arca? Noé deve ter  tido
vontade de  abrir  a  porta,  mas  não conseguia,  porque
Deus fechou a porta.  Há um versículo que diz:  “Disse
Jesus: Eu Sou a porta”. Jesus está batendo na porta do
seu  coração.  Quando  falamos  de  coração,  falamos  da
sua vida. Esta porta não tem fechadura por fora, só você
pode abri-la. Jesus não é ladrão, Ele não vai arrombar a
porta da sua vida.  Abra a porta e  deixe Jesus entrar.
Peça  perdão,  arrependa  dos  seus  pecados  e  aceite  a
Jesus Cristo como seu Salvador (Apocalipse 3:20).
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Dobradura de Noé.
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“Noé
achou
graça

diante do
Senhor”. 
Gênesis

6:8
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