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- Aprender a preservar e a cuidar do meio ambiente.

         - “E  disse  Deus:  produza  a  terra  relva  que  dêem  sementes  e 
   árvore frutífera que dêem fruto”. Gênesis 1:11

- Deus criou tudo perfeito com uma seqüência e ordem.

- Ser grato a Deus por tudo o que Ele fez.

Cartaz de uma árvore,

com o versículo dentro.

“E disse Deus:
 produza a terra

 relva que dêem sementes
 e árvore frutífera que dêem

 fruto”. Gênesis 1:11
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PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS

Mostrar  folhas de diferentes  árvores  e pedir  às  crianças,  para
distinguirem uma das outras. Mostrar, que alguns alimentos são
ingeridos cozidos e outros crus. Alguns são feitos com farinha de
mandioca, fubá, milho, trigo e servem para fazer pães, biscoitos,
bolos,  e  outros  produtos.  Perguntar  às  crianças:  Qual  é  o
alimento que você mais gosta?

Gênesis 1:9–12; Isaías 44:14; Salmos 96:12, 13, 104:14, 27, 28

Quem fez as lindas flores?
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DIÁLOGO

Bárbara Olá Plimplom! Onde você vai?

Plimplom Eu  vou  no  parque!  Você  sabia  que  no  dia  21  de  setembro  é
comemorado o “Dia da Arvore”. Começa no início da primavera. A
primavera começa no dia 22 de setembro o vai até 21 de dezembro.
Hoje vamos ter um trabalho especial no parque, lembrando o “Dia
da Árvore”.

Bárbara Eu posso ir com você?

Plimplom Pode sim! Você vai gostar. Você já pensou o que seria do mundo se
as árvores deixassem do existir?

Bárbara E que importância tem?

Plimplom Ficaria  sem  vida  dentro  do  algum  tempo,  pois  as  árvores  são
grandes  produtoras  de  oxigênio,  além  de  evaporarem  grande
quantidade de água, participando do ciclo hidrológico.

Bárbara O bom das árvores é que elas nos dão as frutas. Eu gosto de todas
as frutas!

Plimplom É  mesmo!  As  frutas  são  muito  importante  para  a  nossa
alimentação!  Elas  tem muitas  vitaminas.  Por isso  nós  temos que
cuidar das árvores. Proteger a árvore é proteger a vida. O dia da
árvore  não  é  só  uma homenagem que prestamos,  é  também um
alerta de que devemos protegê-las para protegermos a nós mesmos.

Bárbara Você já viu que cada vez mais  as reservas florestais  estão sendo
destruídas, pondo em perigo todo o sistema ecológico do planeta!

Plimplom A primavera  é  a  estação  mais  bonita!  As  flores  são  tão  lindas,
embelezam os jardins. A primavera é a renovação da vida vegetal.

Bárbara O que vamos fazer no parque?

Plimplom Vamos  aproveitar  bem  o  dia  no  parque.  Lá  é  tão  gostoso!  As
árvores  nos  dão  uma agradável  sombra,  onde  vamos  ouvir  uma
história da Bíblia que eu vou contar. 
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Nós estamos estudando a história da
Criação do Mundo. Ela nos conta, como
Deus criou todas as coisas. No primeiro
dia,  Deus  criou  o  dia  e  a  noite.  No
segundo  dia,  Ele  fez  a  separação  das
águas,  no  terceiro  dia  da  criação  do
mundo, Ele disse: “Ajuntem-se as águas
debaixo  dos  céus  num  só  lugar  e
apareça a porção seca.  À porção seca,
chamou  Deus  de  Terra  e  ao
ajuntamento  das  águas,  chamou  Deus
de  mares.  E  viu  Deus  que  isso  era
bom.”

Não havia nada crescendo na terra.
Então,  Deus  falou:  “Produza  a  terra
relva, ervas e árvores". 

Deus  criou  as  plantas  que  nos  dão
alimento,  como  o  arroz,  o  feijão,  o
milho,  o  café,  o  amendoim,  etc.
(Mostrar). Ha também as verduras e os
legumes, como: couve,  alface, cenoura,
batata,  tomate,  cebola,  pimentão,  etc.
(Mostrar). Esta é a mandioca. Com ela,
fazemos  a  farinha  de  mandioca,  a
mamãe faz bolo  e  biscoitos  (Mostrar).
Nós  precisamos  comer  verduras  e
legumes,  porque tem muitas vitaminas
e   ficarmos  saudáveis.  Há  também as
árvores,  que  nos  dão  os  frutos,  como:
banana,  laranja,  maçã,  abacate,

pêssego,  mexerica,  etc.  (Mostrar).
Deus criou as plantas e fez com que
todas  elas  produzissem  sementes
segundo a sua espécie.  A semente de
laranja produz laranja; a semente do
abacate  da  mesma  forma.  Algumas
sementes  são  pequenas,  como  a  da
uva,  a  da  maçã,  a  da  laranja
(Mostrar),  outras  sementes  são
grandes,  como  a  do  abacate,  a  da
manga  (Mostrar).  Do  tronco  de
algumas  árvores,  nós  fazemos  casas,
mobílias,  portas  (Mostrar).  Há
plantas  que  servem  para  fazer
remédios,  como:  folha  de  hortelã,
abacate,  eucalipto,  etc.  Há  também
plantas,  que  servem  para  vestir  as
pessoas,  como o algodão.  Há plantas
que enfeitam os nossos jardins. Como
são  lindas  e  coloridas!  E  o  seu
perfume, que delicia.

Por  isso,  Deus  criou  as  plantas:
para nos  vestir,  nos  alimentar  e  nos
alegrar.  Como  Deus  é  bom!  Vamos
agradecer  a  Deus  pelas  plantas?
Senhor  Deus,  muito  obrigado  pelas
plantas que nos dão alimento e são tão
importantes  para  nossa  saúde.  Em
nome de Jesus, amém.
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Trazer gravuras de alimentos como: arroz, feijão, milho, açúcar,
sal,  amendoim,  cenoura,  tomate,  batata,  alface,  couve,  couve-
flor,  laranja,  maçã,  banana,  uva,  folhas  de  hortelã,  abacate,
algodão, flores.
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As Frutas

    Imaginem se as frutas falassem?

Eu sou o abacate. Sou verde por dentro e por fora.
Depois que Jesus Cristo se torna o seu Salvador e
Senhor,  você  precisa  amadurecer.  Para  isso,
precisa todos os dias do sol, da Água Viva, que é o
Senhor Jesus, para ficar bonito e saudável.

Eu  sou  a  maçã,  a  minha  casca  é  vermelha.  O
vermelho me lembra da cor do sangue. Deus enviou
a Jesus Cristo, o Seu único Filho, para morrer na
cruz  pelos  nossos  pecados.  Por  dentro  eu  sou
branca.  O branco nos fala  de uma vida limpa da
sujeira  do  pecado.  Quando  você  aceita  o  Senhor
Jesus como o Seu Salvador, os seus pecados são
perdoados e o seu nome é escrito no Livro da Vida.

Ai! Ai! Alguém me pisou e me amassou. Eu estou
tão  sujo!  O  pecado  é  sujo  como  esse  morango.
Tudo  o  que  você  faz  que  não  agrada  a  Deus  é
pecado  como,  mentir,  falar  palavrão,  brigar,
desobedecer. Com isso você não poderia ir um dia
para o céu. Mas Deus ama você e providenciou um
meio espetacular.

Eu sou a laranja, e minha cor é amarela. O amarelo
me faz lembrar do ouro.  A  Bíblia  fala  que acima
desse céu, há um outro céu, onde as ruas são de
ouro  e  as  portas  são  de  pérolas.  Entretanto,
ninguém pode entrar nesse lindo lugar, por causa
do pecado.
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A ÁRVORE E OS FRUTOS

Fazer uma árvore de papel cartão verde, com o tronco marrom.
Fazer  círculos  amarelos,  imitando  a  laranja.  Escrever  as
perguntas da história atrás de cada fruta e prender um palito.
Enfiá-los  na  árvore.  A  criança  que  responder  corretamente,
ganhará uma bala de fruta.
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Fazer  um  mural  com  papel  craft  ou  folha  de  computador.
Enfeitá-lo  com forminhas  de  papel,  como se fossem flores.  O
capim será feito com papel crepom verde.
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“E disse
Deus:

produza
a terra

relva que
dêem

sementes
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e árvore
frutífera

que
dêem 
fruto”.
Gênesis

1:11
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- Mostrar  a  importância  dos  luminares,  no  sentido  físico  e
espiritual.

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

- A  importância  do  sol,  das  fases  da  lua,  estrelas  e
estações.

- Mostrar a importância do Sol da Justiça, que é Jesus, em
relação a saúde espiritual.

Cartaz em formato de sol,

presos na vareta.
“E fez Deus o
 dois grandes

 luminares”.
 Gênesis 1:16
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Levar uma luneta para fazer um passeio a noite e observar a lua
e as estrelas.

Gênesis 1:14–19; Jó 37:21, 38:31, 32; Salmos 19:4–6; 104:19, 148:3

Alegra-te com o raiar do sol, pois 
um sorriso só faz muito bem

Visitar um planetário.
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CARTAZES
Discos em papel colorsete preto. Quatro discos com as estações
do ano (primavera, verão, outono, inverno), cartazes em formato
do  sol,  das  estrelas  e  da  lua  nas  suas  quatro  fases  (nova,
crescente, cheia e minguante).
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Vocês já viram a noite, quando vai
chover? Ela não tem estrelas, nem lua
(mostrar  disco  preto).  Depois  que
Deus  fez  o  dia,  a  noite,  a  terra,  os
mares,  as  plantas,  qual  será  a
próxima  coisa  que  o  mundo
precisaria?

Se  você  criasse  o  mundo,  o  que
você faria primeiro? Eu tenho certeza
que você criaria tudo fora de ordem.
Mas Deus sabia a seqüência de tudo,
como e quando cada coisa deveria ser
criada.  Ele  sabia  que  as  plantas
precisariam  da  luz  do  sol.  E  Deus
disse em Gênesis 1:14: “Haja luzeiros
no firmamento dos céus, para fazerem
separação  entre  o  dia  e  a  noite;  e
sejam eles para sinais, para estações,
para  dias  e  anos”.  E  Deus  fez  dois
grandes  luzeiros  (emitem  luz).  O
maior,  para  governar o dia,  que é  o
sol. E o menor, para governar a noite,
que é a lua; e fez também as estrelas.
Vocês  já  viram  o  céu  estrelado?
Quantas  estrelas  existem?  Os
cientistas  têm  descoberto  cerca  de
mais  de um bilhão  de  estrelas.  Mas,
eles ainda não viram todas elas. 

Deus  criou  o  universo  e  Ele  sabe
tudo. Ele conhece cada estrela e sabe
quantas  são.  Há  estrelas  grandes  e
pequenas,  elas  brilham  durante  a
noite,  (mostrar).  Para  que  serve  a
lua?  Deus  fez  a  lua,  também  para
clarear  a  noite.  A  lua  tem  quatro
fases:  nova,  crescente,  cheia  e
minguante.  Às  vezes,  a  lua  aparece
bem grande assim (mostrar).  Outras
vezes,  ela  aparece  só  pela  metade

(mostrar).  Às  vezes,  ela  aparece  só
com um pedacinho (mostrar).

O  que  será  que  Deus  criou  para
clarear o dia? Foi o sol (mostrar). Ele
nos  dá  luz,  calor,  saúde  e  vida.  Nós
não podemos viver sem a luz do sol. O
sol  tem  várias  utilidades  como:
esquentar,  crescimento  das  plantas,
serve para secar a roupa, para saúde
das crianças e outras coisas mais. 

Quando Deus criou o sol, a lua e as
estrelas,  foi  para  separar  o  dia  da
noite  e,  também,  para  estabelecer
sinais, separando as estações, os dias e
anos.  As  quatro  estações  são:
A  Primavera,  que  é  a  estação  das
flores  (mostrar).  Você  sabe  quando
começa a Primavera?  Em Setembro.
As plantas ficam bem verdes. Como é
bonito!  É  tudo  tão  florido  nesta
estação.  Depois  vem  o  Outono.  As
folhas  caem  das  árvores  (mostrar).
Depois o  Inverno,  que é a estação do
frio  (mostrar).  Em  alguns  lugares  é
tão  frio,  que  cai  até  neve.  Fica  tudo
gelado,  nós  temos  que  colocar  blusa
de  lã,  e  dormir  de  cobertor.  E  a
última  é  o  Verão. No  verão,
geralmente é quando vamos na praia,
nadamos nos rios e lagoas, pois o sol
fica mais forte. Como Deus é bom! Ele
fez  tudo  isso  para  nós.  Vamos
agradecer  à  Deus  pelas  quatro
estações? Senhor Deus, obrigado pelo
sol  que  é  tão  quentinho  e  brilha
durante o dia; pela lua e pelas estrelas
que  brilham  à  noite.  Obrigado
também,  pelas  estações  do  ano.  Em
nome de Jesus, amém.
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História Objetiva

Seja um Farol

Material: Lanterna

Leitura Bíblica: João 8:12, 5:14-16

Vamos usar essa lanterna como se fosse um farol. Para que serve um farol? Para
direcionar os navios e iluminar a escuridão no mar. O mar representa o mundo.
Nós somos o farol. Em João 5:14 a 16 nos fala, que nós somos a luz do mundo,
propagando o reflexo da Luz de Cristo. Jesus é o Sol da Justiça (João 8:12).

Como a lua recebe a luz do sol para poder brilhar, assim recebemos a Luz de
Cristo, para transmitirmos aos outros a Luz de Deus.

A luz do farol alcança bem longe, e é uma rota para os navios que estão perdidos,
sem direção. Nós temos que refletir essa luz nas trevas (apagar a luz e acender a
lanterna). O que acontece se o farol ficar sem luz? (apagar a lanterna). Os navios
se perderão, porque eles não tem um referencial e por isso podem até bater numa
rocha e afundar. Qual a responsabilidade do vigia ou atalaia, que fica no farol?

Ele é escolhido para este posto.

Você é escolhido por Deus. Deus escolhe segundo a Sua vontade.

Ele  não  pode  esquecer  de  acender  o  farol.  Quando  começa  a
escurecer, ele tem que subir as escadas e acender o farol na hora
certa.

Sua luz tem que estar acesa.

Ele tem que ter os olhos bem abertos para enxergar e ver o que
está acontecendo.

Você tem que estar com os olhos abertos para ver o que Deus quer na sua vida.

Ele  tem  que  estar  alerta  e  escutar  diligentemente  quando  se
aproxima algum perigo.

Você deve ter ouvidos abertos, para ouvir a voz de Deus.

Ele não pode sair do seu posto, tem que estar atento para avisar
alguma anormalidade, algum perigo ou mesmo uma tempestade.

Você deve estar atento, sempre falar do amor de Deus para as pessoas.

PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O seu testemunho tem que ser claro,  transparente.  A sua luz não pode se
apagar. As vezes, o brilho da sua luz pode ficar encoberto pelas nuvens da
tempestade. Quando a luz chega a escuridão vai embora, o verdadeiro atalaia
tem que ser fiel na sua posição, estar sempre ligado, tomar posse do que Deus
lhe deu e falar com poder e ousadia a Palavra de Deus.
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Jogo do sol, lua e estrela

Dividir a sala em 3 grupos: grupo do sol, da lua e da estrela.
Fazer um retângulo em papel cartão azul. Dividi-lo em 4 partes
com pincel atômico. Desenhar e recortar em cartolina, o sol, a
lua e a estrela. Colar velcron no sol, na lua e na estrela e em
cada uma das partes do papel cartão. Fazer algumas perguntas
da história. O sol,  a lua e a estrela andam, de acordo com as
perguntas  respondidas.  O  grupo  vencedor  será  aquele  que
chegar, primeiro, na outra extremidade do retângulo.
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Faça uma colagem de papel laminado (dourado), no sol.
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“Deus
fez os
dois

grandes
luzeiros”.
Gênesis

1:16
PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS
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- Levar a criança a cuidar, e não maltratar, as aves e os peixes.

  -  "Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todas as aves,
segundo as suas espécies." Gênesis 1:21

Cartaz em formato de pássaro, com o versículo dentro.

- Despertar nas crianças, o cuidado com a criação de Deus
em relação  ao meio ambiente,  à  preservação  das  aves,
peixes e animais marinhos.

- Por que existem as aves e os seres aquáticos? Para que
servem as aves e os peixes?

"Criou,

pois, Deus, os grandes

animais marinhos e todas as aves,

segundo as suas

espécies." Gênesis 1:21
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Se eu fosse um elefante

PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS - Vol.2

Gênesis 1:20–23, 26; Deuteronômio 22:6, 7, 32:11, 12; Isaías 31:5;
Jó 39:13–15, 27–30, 41:1–5; Salmos 104:16, 17, 24, 25

Num lago de pesque e pague.

AQUÁRIO
Montar na sala um aquário com pedras, peixes e plantas.
Será que o peixe deste aquário, pode comer qualquer coisa? É
claro que não (levar o alimento específico do peixe).
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CARTAZ DE PREGAS
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5º Dia da Criação do Mundo

Deus olhou o mundo que Ele estava
criando  e  viu  que  tudo  era  muito
bom. No quinto dia, Deus criou as
aves,  os  peixes,  os  animais
marinhos e todos os seres viventes
que rasteiam,  os  quais  povoam as
águas, segundo as suas espécies. E
Deus  os  abençoou,  dizendo:  "sede
fecundos,  multiplicai-vos  e  enchei
as águas dos mares; e, na terra, se
multipliquem as aves".  Vamos ver
algumas  aves  que  Deus  criou?
Algumas  vivem  no  galinheiro;  o
pintinho, o galo e a galinha, o pato,
o peru, o pavão com suas penas tão
bonitas,  que  parecem  um  leque.
Algumas  aves  nos  servem  de
alimento. Cada ave põe um ovinho
diferente.  Há  diversos  tipos  de
ovos. Como exemplo temos o ovo do
passarinho que é bem pequeno. Já
o ovo da codorna e todo pintado. O
ovo  da  galinha  é  maior  que  o  da
codorna.  E,  o  ovo  do  avestruz,  é
bem grande. O ovo é um alimento
muito  gostoso  e  nutritivo.  Você
sabe o que tem dentro do ovo? Isso
mesmo  é  a  gema  e  a  clara.  Se  a
galinha  chocar  um ovo,  o  que  vai
nascer?  Um  pintinho.  Deus  criou
aves grandes e pequenas. Ele fez o
urubu,   a    cegonha,   a   coruja,   o
avestruz,  o  pavão  e  também  o
pinguim, que mora num lugar bem
frio.  Será  quem  que  ensinou  os
passarinhos  a  fazerem  os  seus

ninhos? Foi  Deus.  O ninho é feito
com grama, palha,  etc.  (mostrar o
ninho). Você sabe o que é isso? É a
casa  do  João  de  Barro  (mostrar).
Ela  e  feita  de  barro.  Mesmo uma
chuva bem forte, não derruba a sua
casa. Deus criou todos os pássaros,
os  grandes  e  pequenos.  Alguns
voam  bem  alto  como  a  águia;
outros  tem  suas  penas  coloridas
como  a  arara,  o  papagaio,  o
periquito, o bem-te-vi e outros. Eles
cantam  tão  bonito!  (Mostrar).
Vamos  voar  igual  ao  passarinho?
(Fazer  o  gesto).  Deus  criou  os
animais  marinhos.  Eles  moram no
fundo do mar. Alguns são grandes
como as baleias,  o tubarão, a foca
(mostrar).  Outros  são  pequenos  e
tão  gostosos  para  a  nossa
alimentação,  como  o  camarão,  o
caranguejo, a lagosta (mostrar). Há
também  o  polvo,  o  siri  que  têm
muitas  pernas.  Existem  peixes  de
todas as cores e tamanhos que nos
servem  de  alimento.  Eles  não
podem  viver  fora  d'água.  Há  os
peixes  que  vivem em aquários, que
servem  para  decoração  do
ambiente e há aqueles que moram
nos rios e mares. Eles sabem nadar
muito bem. Vamos nadar igual ao
peixinho?  (Fazer  gestos).  Deus
criou o jacaré com a sua boca bem
grande (mostrar).  Você sabe como
a  tartaruga  anda?  Vamos  andar
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igual  ela?  E  o  sapo?  Como  ele
pula? 
Vamos  pular  igual  ao  sapo?  E  a
cobra?  Ela  se  arrasta  no  chão
(fazer  os  gestos).  Como  Deus  é
bom!

Vamos  agradecer  a  Deus  pelos
peixes  e  todas  as  aves,  que  nos
servem  para  alimentar,  alegrar  e
para embelezar o mundo tão lindo
que Ele criou.
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Eu  vou  falar  de  outro  tipo  de pescador.  Jesus  é  o  grande
pescador que deu à Sua vida, para que um dia pudéssemos ir
para o céu. Nós podemos ser não só pescadores de peixes, mas
de  pessoas.  Como  você  pode  ser  um  pescador  de  pessoas?
Falando de Jesus para seus amigos, colegas e parentes. Onde
você pode pescar? Na escola, em casa, na praia, nos passeios,
em qualquer lugar.

O JOGO DO PEIXE

Cortar  e  colar  um  peixe  duplo  de  cartolina
(tamanho papel ofício), deixando uma abertura
na  boca  do  peixe.  Fazer  alguns  peixinhos  e
escrever  as  perguntas  da  lição.  Prender  um
cordão  ou  fita  em  cada  peixinho  (na  parte
superior).  Colocá-los  dentro  do  peixe  de
cartolina. Cantar uma música. O peixe deve ser
passado  nas  mãos  de  cada  criança.  Quando
terminarem de cantar, a criança que ficou com
o peixe  deve  tirar  uma  pergunta.  Se  souber
respondê-la, ganha uma bala.
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Fantoche de saco de papel.
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- Amar os animais e saber que Deus nos deu domínio sobre eles.

- "E fez Deus os animais selváticos e os animais domésticos, e todos
os répteis da terra, conforme a sua espécie."  Gênesis 1:25

- Deus fez os animais e os abençoou.

- O cuidado que devemos ter com os animais.
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Versículo em formato de animal.
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Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha
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Gênesis 1:24–31, 2:18–25; Salmos 8:9, 104; Jó 39, 40:15–23;
Jeremias 27:5; Joel 2:22

Levar gravura de uma vaca. Você sabe o que
aproveitamos  da  vaca?  A  carne,  a  pele  o
leite.  O  que  podemos  fazer  com  o  leite?
Queijo,  doce,  biscoitos  e  outras  coisas
mais.

Numa fazenda ou jardim zoológicco.
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DOMINÓ
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Dobradura de cartolina
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Dobradura de cartolina
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Dobradura de cartolina



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS - Vol.2

Dobradura de cartolina
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Dobradura de cartolina
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Quem  sabe  o  que  Deus  criou  no
primeiro dia? E no segundo dia? E
no terceiro dia? E no quarto dia? E
no  quinto  dia?  Vocês  sabem o  que
Deus criou no sexto dia? Deus criou
todos  os  animais.  Deus  formou  um
lindo jardim, o Jardim do Éden. Lá
havia toda espécie de plantas, flores,
frutos  e  aves.  Quatro  rios  corriam
pelo  meio  do  jardim.  Uma  neblina
subia da terra e regava o solo. Depois
que  Deus  criou  este  bonito  jardim,
viu que ainda faltava alguma coisa.
E disse Deus: "produza a terra seres
viventes,  conforme  a  sua  espécie.
Animais  domésticos,  répteis  e
animais  selváticos,  segundo  a  sua
espécie. E assim se fez". Você sabe o
que significa isto? É que cada espécie
de  animal  terá  a  mesma espécie  de
filhotes.  Os  filhotes  do  cachorro,
serão  sempre  cachorrinhos.  É  isto
que quer dizer segundo a sua espécie.
Deus fez os animais selvagens como o
leão,  com  sua  juba  tão  bonita,  a
onça,  toda  pintada,  o  elefante  com
sua tromba tão grande, o urso com o
seu  pêlo  tão  macio,  o  canguru  com

sua  bolsa  na  barriga,  o  camelo  e
vários  outros  (a  medida que  falar
os animais, mostrá-los). Todos estes
animais  são  selvagens  e  não
podemos  brincar  com  eles.  Eles
moram nas  florestas,  nas  matas  e
também no Jardim Zoológico. Mas
Deus  criou  também  os  animais
domésticos,  que  podem  viver  na
nossa companhia, no quintal ou na
fazenda.  São  eles:  o  gato,  o
cachorro,  o  porco,  a  ovelha,  o
coelho,  o  cavalo,  o  boi  e  muitos
outros (mostrar). Todos os animais
tem  sua  linguagem,  têm  sua  voz.
Assim, eles podem falar uns com os
outros.  Agora  preste  atenção  que,
eu vou imitar os sons  e vocês  vão
me dizer qual animal que eu estou
imitando  (imitar  alguns  animais).
Nós  devemos  cuidar  bem  dos
animais. Não devemos jogar pedras
neles nem chutá-los,  pois  Deus fez
todos  os  animais  para  nos
alimentar, vestir, ajudar e brincar.
Vamos  agradecer  a  Deus  por  ter
criado todos os animais? 

APELO

Deus fez todos os animais grandes e pequenos. Você já viu um leão? Você não
pode nem chegar perto dele.  Você já viu um cachorro bem mansinho que é
alegre e que gosta de brincar? Quando o Senhor Jesus entra em nossa vida, Ele
vai  mudando o nosso gênio,  a  nossa vontade,  e  nós podemos ser  alegres,
tranquilos, obedientes como um cachorrinho bem manso. Mas tem crianças que
se parecem com o leão. Você nem pode chegar perto que elas gritam, falam
palavrões, são desobedientes. Jesus veio para transformar a sua vida.

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS - Vol.2



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS - Vol.2

OS ANIMAIS

Colocar num quadro, alguns animais feitos em cartolina. Atrás,
escrever  perguntas da história.  Dividir  a sala em dois  grupos.
Chamar  uma  criança  do  primeiro  grupo.  Se  ela  souber  a
resposta, ganha um ponto, se não souber, o seu grupo poderá
ajudar.  O  grupo  vendedor  é  aquele  que  responder  mais
perguntas.
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Dobradura de um cachorrinho.



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS - Vol.2



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

                               
             
                                                        
                                              

  
   
                              

                  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 7 E 8 ANOS - Vol.2

-  Levar  a  criança  a  compreender  como Deus  planejou  todas  as
coisas para nós e como podemos usar o que Ele fez.

– "Graças  te  dou,  visto  que  por  modo  assombrosamente
maravilhoso me formaste".  Salmo 139:14

-  Mostrar  que  Deus  nos  criou  à  Sua  imagem  e
semelhança. Nós somos parecidos com Deus.

-  Ensinar  a  criança  a demonstrar  sua  gratidão  pela  vida
física que Deus nos deu e pela promessa da vida eterna. 

Dobrar o papel várias vezes. Riscar um boneco, cortar e escrever o versículo.

"Graças te

 dou, visto

 que por modo

 assombro-

samente

 maravilhoso

 me

 formaste".

 Salmo 139:14
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Gênesis l:26–31, 2:7–25; Atos 17:24–26; Salmos 8:4–8, 139:13–16

Levar um boneco de brinquedo.

Vocês sabem o que e isso? É um boneco. Vamos ver o que ele
tem?  Duas  pernas,  duas  mãos,  dois  braços,  um  tronco,  uma
cabeça, dois olhos, dois ouvidos, um nariz, uma boca. Será que
esse boneco pode andar? Pode falar? Não. Só se fosse à pilha.
Assim ele poderia falar algumas palavrinhas, chorar, rir, cantar.
Mas o boneco não pode conversar. Sabem por que? Porque ele
não tem vida. Ele foi criado por uma pessoa. Ninguém pode dar a
vida, somente Deus.

Oba Jesus me ama!

Num shopping para observar as pessoas.
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Acionete de papel cartão
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Vamos  recordar  o  que  Deus  criou?
Agora  tudo  estava  pronto.  Que
beleza! Mas Deus pensou em alguma
coisa  muito  melhor  do  que  tudo  o
que tinha feito.  Não havia  ninguém
que cuidasse do jardim, das árvores
frutíferas,  das  aves,  dos  animais.
Deus  queria  alguém  que  o  amasse,
alguém com quem pudesse conversar
todos os dias. E a Bíblia nos diz em
Gênesis 1:26: "Façamos o homem à
nossa  imagem,  conforme  a  nossa
semelhança. Tenha ele domínio sobre
os peixes do mar, sobre as aves dos
céus,  sobre  os  animais  domésticos,
sobre toda a  terra e sobre  todos  os
répteis que rastejam sobre a terra".
Em  Gênesis  2:7  lemos:  "Então
formou o Senhor Deus ao homem do
pó da terra, e lhe soprou nas narinas,
o fôlego de vida, e o homem passou a
ser  alma  vivente".  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  se  mexer.  Ele  não  tinha
vida,  ele  era  como  um  boneco.  A
seguir,  Deus  soprou  nas  narinas  do
homem o fôlego da vida. Adivinhem

o  que  aconteceu?  O  homem
começou a se mexer, a ver o mundo
lindo que Deus criou. Este primeiro
homem foi  chamado de Adão.  Foi
Adão quem deu o nome a todos os
seres viventes.  Adão se sentia feliz
no  Jardim  do  Éden,  mas  ele  não
tinha uma pessoa igual  a ele para
conversar. Deus conversava com ele
todos  os  dias,  mas  Deus  viu  que
Adão estava muito  sozinho.  Então
Ele fez cair um pesado sono sobre
Adão. Ele adormeceu. Deus tomou,
uma de suas costelas e, sabem o que
Ele  fez?  Uma  linda  mulher,  que
trouxe para Adão. Ele deu o nome
de Eva à sua mulher. Agora Adão
tinha alguém para conversar, para
rir  e  cantar.  Como  eles  estavam
contentes naquele jardim. Deus nos
fez. Nós somos feitos à imagem e à
semelhança  de  Deus.  Você  sabe  o
que  quer  dizer  isto?  Nós  somos
feitos  parecidos  com  Deus.  Deus
quer usar todo o nosso corpo para
a glória  d'Ele.  A nossa  vida é um
presente de Deus e,  Ele nos deu a
vida física e também quer nos dar a
vida espiritual. Jesus disse em João
10:10:  "Eu  vim para  que  tenham
vida  e  a  tenham  em  abundância.
Em João 14:6, Ele nos diz:  "Disse
Jesus:  Eu  Sou  o  caminho,  a
verdade e a vida; ninguém vem ao
Pai  senão  por  Mim".  Tenha  essa
vida abundante com Jesus.
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O CORPO HUMANO

Este jogo é feito depois da história, para a verificação da lição.
Fazer  quebra-cabeça  de  olhos,  boca,  mãos,  pés,  ouvidos.
Escrever  as  perguntas  da  lição atrás  de  cada visual.  Riscá-los
como se  fosse  um quebra-cabeça.  Dividir  as  partes  e  dar  um
pedaço do quebra-cabeça para algumas crianças. Deixar que elas
montem o quebra-cabeça,  e depois responder as perguntas. O
grupo que responder certo pode ganhar um adesivo ou figurinha.

O que  Deus  criou

 no  sexto

 dia? 

Qual o nome

 do

 homem?

 primeiro
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Fantoche de cartolina e vareta.

Frente Costas
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- Animar a criança a fazer tudo em seis dias, para descansar no Dia
do Senhor e guardar este dia.

-  "E  abençoou  Deus  o  dia  sétimo  e  o  santificou;  porque  nele
descansou de toda a obra que, como o criador fizera."  Gn 2:3

-  Deus  fez  o  mundo  em  seis  dias  e,  no  sétimo  dia,
descansou.

-  Deus  nos  deu  seis  dias  para  estudarmos,  brincarmos,
trabalharmos e um dia para descansarmos.

Versículo em formato de igreja.

"E abençoou  fizera." Gn 2 : 3    D
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Fantoche de menino e menina conversando.

Menino -  Olá Lili, tudo bem?
Menina - Tudo bem.
Menino - Onde você vai tão bonita?
Menina - Eu vou à igreja.
Menino - O que você vai fazer lá?
Menina - Eu  vou  ouvir  histórias  da  Bíblia.  São  histórias  de

verdade  e  são muito  bonitas.  Lá  na  igreja  eu  oro e
também  aprendo  os  versículos  da  Bíblia  e  muitas
músicas. Temos muitos jogos bíblicos. 

Menino - O que é orar?
Menina - É conversar com Deus.
Menino - E como você conversa com Deus?
Menina - Eu converso da mesma forma, que estou conversando

com você. Eu conto tudo para Ele.
Menino - Mas você vê Deus?
Menina - É  claro  que  não!  Deus  está  em todo  lugar.  Quando

recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar
na nossa vida e Deus ouve as nossas orações. Eu tenho
uma alegria e uma paz muito grande.

Menino - Eu já notei que você é diferente. Eu posso ir com você?
Menina - Pode  sim!  Vamos  depressa,  senão  chegaremos

atrasados e os professores estão nos esperando.

Gênesis 2:1–3; Êxodo 20:8–11; Salmo 122:1–4
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A igreja tem uma torre bem alta assim.

Quando abrimos a porta, não achamos ninguém.

Domingo na igreja muita gente tem.

Quando abrimos a porta, há uma meninada também.

Bom dia crianças! Bom dia! Bom dia!

Salmo 122:1
Alegrei-me quando me disseram.

Vamos, vamos à Casa do Senhor.

Alegrei-me quando me disseram.

Vamos, vamos à Casa do Senhor.

Cartazes em formato de igreja com figuras coladas de crianças
lendo a Bíblia, orando, ouvindo histórias, cantando, desenhando.

Conhecer algumas igrejas.
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A Bíblia nos diz em Gênesis 2:1-2:
"Assim,  pois,  foram  acabados  os
céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia
a Sua obra, que fizera, descansou
nesse dia de toda a Sua obra que
tinha feito. E Ele viu que tudo era
muito  bom."  Quando  nós  lemos
que Deus descansou, isso não quer
dizer que Ele estava cansado, mas
sim  que  Deus  completou  o  Seu
trabalho.  O  mundo  estava,
perfeito. Deus fez tudo apenas em
seis  dias  e,  no  sétimo  dia,  Ele
descansou  (mostrar  um  círculo
com a palavra descansou). Gênesis
2:3 nos diz  que Deus  abençoou o
sétimo dia,  santificou e  descansou.
Destacamos as três palavras. Você
sabe o que quer dizer isso? Muitas
vezes achamos que o sétimo dia é
só  para  dormirmos  e
descansarmos.  Nós  paramos  os
nossos trabalhos e estudos e até as
escolas, os bancos, as lojas fecham.
Quase  todas  as  pessoas
descansam. Deus separou o sétimo
dia  dos  outros  dias  da  semana,
para  adorarmos  e  dedicarmos  a
Ele.  Domingo é um dia  separado
para o Senhor, nesse dia podemos
ir à Igreja. Vamos aproveitar esse
tempo? Nós  vamos  à  igreja  para
ouvir  histórias  da  Bíblia,  para
cantar  e  conversar  com  Deus.

Olhem! O Murilo  está  quietinho,
ouvindo  histórias  da  Bíblia
(mostrar  cartaz).  Como  as
crianças  estão  cantando  alegres!
(Mostrar cartaz).  A Bárbara está
conversando  com  Deus  (mostrar
cartaz).  Vocês  já  viram  uma
fogueira?  Quando  uma  brasa  e
deixada de lado, longe do fogo, o
que  acontece?  Ela  se  apaga.  Por
isso  é  bom  irmos  à  igreja,  para
conversarmos e termos comunhão
uns com os outros. Senão ficamos
frios,  apagados,  como  aquela
brasa  longe  da  fogueira.  Juntos,
podemos  ajudar  uns  aos  outros.
Vamos amar,  zelar  pela  Casa  de
Deus.  Jesus  nos  deu  o  exemplo.
Quando  Jesus  era  pequeno,  ele
também  ia  à  igreja.  Ele  gostava
muito  das  histórias  da  Bíblia,  de
cantar  e  conversar  com  Deus.
Você  conhece  os  7  dias  da
semana?  (Mostrar  cartaz).  O
sétimo  dia  ficou  sendo  o  Dia  do
Senhor.  Deus  olhou  tudo  o  que
tinha  feito  e  disse:  "Está  muito
bom". Deus fez tudo isso, porque
Ele nos  ama. Vamos agradecer a
Deus  pelo  mundo que  Ele  criou?
Meu  Deus,  muito  obrigado  pelo
mundo tão lindo que o Senhor fez
para  nós,  pela  igreja  e  também
por  pertencermos  a  família  de
Deus.
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AS IGREJAS

Fazer um cartaz em papel cartão colando nele sete igrejas. Atrás
de cada igreja, colar saquinhos de pipoca. Dentro dos saquinhos
de pipoca, colocar as perguntas da lição. Dividir a sala em dois
grupos. Em cada momento, uma criança de um grupo vem tirar
uma pergunta. Se acertar a resposta,  ganha ponto para o seu
grupo. A equipe que fizer mais pontos será a vencedora.
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Dobradura da igreja.
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Cartazes com as figuras dos dias da criação, no varal.
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- Reconhecer os pecados cometidos.
-  Mostrar  que  a  desobediência  é  pecado.  Deus  não  gosta  do

pecado, mas ama o pecador.

  -  “O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”.  Romanos 6:23

Cartaz com figuras

-  Mostrar  que  o  único  caminho  para  fugirmos  da
conseqüência do pecado é receber Jesus como Salvador.

- A queda do homem e o grande amor de Deus

“O    do  é  a      mas  o  

de  Deus  é  a em Cristo Jesus,  nosso Senhor”. Rm 6 : 23
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Gênesis 2:16, 17, 3:1–24; Romanos 3:23, 6:14–23; Efésios 6:1;
Atos 5:29; I João 1:9

Os frutos numerados.

Chegar  na  sala  com  uma  blusa  abotoada  toda  errada.  Vocês
estão vendo algo diferente em mim? É verdade a minha blusa
está  abotoada  errada.  Não ficou  bonito.  O  primeiro  botão  eu
abotoei errado e assim os outros botões entraram na casa errada
também. Se eu colocar o primeiro botão na casa certa os outros
botões também ficarão certos.

Quando Adão e Eva pecaram é como se fosse uma blusa abotoada
errada, todos os outros botões ficaram errados. E o que aconteceu?
Todas as pessoas que vieram ao mundo depois de Adão tornaram-se
pecadores. “Portanto, assim como por um homem entrou o pecado
no mundo e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a
todos os homens, porque todos pecaram.” Romanos 5:12

Num parque, ou jardim botânico.

1 2
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Teatro de sombras ou no retro-projetor.

PERSONAGENS:
papel cartão preto

presos numa vareta.

ÁRVORE:
Papel cartão preto
preso numa vareta

e os frutos de papel
celofane vermelho.

COBRA:
Papel cartão preto
preso numa vareta
e papel celofane

amarelo nas listas.
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Adão e Eva moravam felizes no “Jardim
do  Éden”  Adão  cuidava  e  guardava  o
jardim. Ele colhia as frutas e os legumes
para comer. Ele trabalhava cultivando e
podando árvores. Foi ele que deu o nome
a  todos  os  animais  com  muita
criatividade. Todas as tardes Deus vinha
e conversava com eles. Era um momento
alegre de comunhão com Deus. Deus deu
uma ordem para Adão e Eva. Ele disse
que  eles  poderiam  comer  a  hora  que
quisessem de todas os frutos das árvores,
mas eles não poderiam comer do fruto da
árvore  do  conhecimento  do  bem  e  do
mal,  porque  no  dia  que  eles  comessem,
certamente morreriam. Satanás também
estava no jardim, e ele ficou com ciúme
da felicidade de Adão e Eva e como eles
amavam a Deus. Um dia bem bonito, Eva
estava  passeando  no  jardim  e  parou
perto da árvore do conhecimento do bem
e do mal e ficou admirada com a beleza e
o perfume dos frutos. De repente, satanás
apareceu  em forma  de  serpente  e  disse
para Eva: “É verdade que Deus proibiu
vocês  de comerem dos frutos da árvore
do  jardim?”  E  Eva  respondeu:  “Não.
Deus falou que podemos comer de todos
os  frutos  das  árvores,  menos  da árvore
do conhecimento do bem e do mal, não
podemos  comer  de  seu  fruto,  caso
contrário  morreremos”.  Mas a serpente
disse:  “Isso  não  é  verdade.  Vocês  não
morrerão”.  Deus  não  quer  que  vocês
sejam iguais a Ele, conhecendo o bem e o
mal.  O  fruto  é  tão  bonito  e  cheiroso,
experimente?  Infelizmente  Eva  deu
atenção às mentiras de satanás, ela devia
ter  ido  embora,  mas,  ela  apanhou  um
fruto e comeu e depois  chamou Adão e

deu  a  ele  também.  Imaginem  o  que
Adão fez? Ele também comeu do fruto
da  árvore  do  conhecimento  do  bem e
do  mal.  Eles  desobedeceram  a  única
ordem  de  Deus.  A  desobediência  é
pecado, e foi assim que entrou o pecado
no  mundo.  Tudo  que  é  contra  a
vontade  de  Deus  é  pecado.  Por
exemplo:  desobedecer  aos  pais  e
professores, brigar, mentir, roubar, etc
(deixar  as  crianças  falarem).  Adão  e
Eva perceberam que estava sem roupa.
Eles tentaram consertar essa situação e
fizeram para  si  roupas  com folhas  de
figueira. Agora eles conheciam o bem e
o  mal.  Quando  fazemos  alguma  coisa
errada,  sempre  queremos  esconder  o
nosso erro. Adão e Eva se esconderam
atrás  de  uma  árvore  pois  estava  na
hora de Deus vir para conversar com
eles. Deus não gosta do pecado, mas Ele
ama as pessoas, por isso preparou um
meio  para  escaparmos  do  castigo.  Só
através de Jesus, como diz o versículo
em Romanos  6:23:  “Porque  o  salário
do  pecado  é  a  morte,  mas  o  dom
gratuito  de  Deus  é  a  vida  eterna  em
Cristo Jesus, nosso Senhor”. Porque o
preço  do  pecado  é  a  morte,  é  a
separação  de  Deus,  mas  Ele  nos  ama
tanto que nos deu um presente especial,
a  vida  eterna  em  Jesus!  Quando
recebemos  o  Senhor  Jesus  em  nossas
vidas, os nossos pecados são perdoados
e  recebemos  a  vida  eterna.  Será  que
Adão e Eva serão castigados? Será que
Deus  vai  conversar  com  eles?  Na
próxima  aula  vamos  ver  o  que
aconteceu. 
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A árvore com as perguntas

Faça uma árvore de cartolina verde dupla. Colar o tronco e dos
lados  da  copa  da  árvore.  Colocar  balas  de  frutas  com  as
perguntas da lição dentro da árvore presas com fitas. As crianças
devem assentar em círculo.  À medida que cantar uma música,
passar a árvore. Quando a música parar, a criança que estiver
com a árvore tira uma bala se souber a resposta da lição, fica
com a bala.
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Árvore de jujuba

Copa da Árvore: Papel colorsete da cor verde.

Fruto: Bala jujuba fincada no palito dos dois lados.

Tronco: Rolo de papel higiênico.
C
ol
ar

C
olar
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“O salário 
do pecado é

a morte,
mas o dom
gratuito de

Deus
é a vida
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Romanos
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-  Mostrar  que a salvação vem através do sacrifício  de Jesus na
cruz.

- “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.”  João 1:29

Quebra-cabeça da ovelha, com o versículo.

- Reconhecer Jesus Cristo como Salvador

- Jesus é o Cordeiro de Deus

“Eis  o 

Cordeiro de

 Deus  que  tira

 o pecado  do mundo” João 1:29
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 7 E 8 ANOS

Gênesis 2:25, 3:14-24; Romanos 3:23, 5:12–21, 6; Êxodo 23:20-23;
Hebreus 9:22; I João 1:9

Levar folhas de figueira (figo), pele de coelho, figuras (jardim,
cobra, cordeiro, ovelha).

Quem tem um jardim em casa? Ele é bonito? Tem árvores e flores?
Quem já viu uma figueira? Qual é o fruto dela? Figo. Quem já viu
uma ovelha? Como é a sua pele?

Numerar  os  pares  das  ovelhas.  Cada  criança  deve  procurar  o
mesmo número e orar um pelo outro.

Pare! Eu vou contar-lhe...

1 1
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Fantoche de tira de papel cartão.

dobrar

dobrar

dobrar

cobra
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Fantoche de tira de papel cartão.

eva
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Fantoche de tira de papel cartão.

Adão
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O pecado entrou no lindo mundo que
Deus  criou,  quando  Adão  e  Eva
desobedeceram a Deus. Eles perderam
o  diálogo,  que  eles  tinham  todos  os
dias  com Deus.  Antes deles  pecarem,
eles  ficavam  ansiosos  e  alegres,
esperando  o  momento  de  Deus  vir
conversar  com  eles.  Agora  eles  se
esconderam  com  medo  de  Deus.
Quando eles  ouviram a voz de Deus,
esconderam  atrás  de  uma  árvore  e
Deus os chamou: “Adão! Adão! Onde
você está?” É claro que Deus já sabia
aonde  os  dois  estavam.  Adão
respondeu: “Estou aqui, eu estou sem
roupa e fiquei com vergonha”. E Deus
falou: “Adão quem lhe falou que você
está sem roupa? Você comeu do fruto
da árvore do conhecimento do bem e
do mal?” Você desobedeceu a minha
ordem.  Sabem  o  que  Adão  fez?  Ele
colocou  a  culpa  em  Eva.  Ele  disse:
“Eu  comi  porque  a  mulher  que  o
Senhor  me  deu,  me  fez  comer  do
fruto”.  E  Deus  perguntou  a  mulher:
“Mulher,  porque  você  comeu  do
fruto? E ela disse: “Eu comi porque a
serpente  me  enganou.  Cada  um  foi
colocando a culpa no outro. Deus não
aceitou a desculpa de Adão e Eva. As
conseqüências  da  desobediência  de
Adão e Eva foram imensas. A serpente
andava  toda  elegante  e  Deus  disse  à
serpente:  “De  agora  em  diante  você
vai se arrastar, comendo o pó da terra
todos  os  dias.  Você  será  inimigo  das
pessoas.  Deus  disse  à  mulher:  “Você
terá dores quando for ganhar neném.
E o seu marido vai te governar”. Deus
disse  ao  homem:  “você  terá  que

trabalhar  muito  para  cultivar  a
terra e conseguir alimento para você
e sua mulher. A terra será castigada
por causa de vocês. Ela vai produzir
cardos e abrolhos (espinhos, pragas,
ervas  daninhas).  Vocês  terão  que
deixar o jardim do Éden e morar em
outro lugar. Eu vou colocar anjos na
porta  do  jardim  para  guardar  o
caminho  da  árvore  da  vida.  O
pecado  trouxe  terríveis  castigos.  A
morte  física  e a morte  espiritual  (a
separação  de  Deus).  O  trabalho  se
tornou  cansativo  e  as  doenças,
pragas e vírus surgiram. Mas Deus
amava Adão e  Eva e fez  um plano
lindo  para  perdoá-los  e  também
para todos os homens que pecassem.
Deus não se agradou das roupas de
folhas  de  figueira  que  Adão  e  Eva
fizeram,  por  isso  Ele  matou  um
cordeiro  e  fez  roupas  de  pele  para
eles,  mostrando  que  sem
derramamento  de  sangue  não  há
remissão de pecados (Hebreus 9:22).
O  pecado  tem  que  ser  punido.  Na
época  de  Adão,  ele  matava  um
cordeiro  e  o  seu  sangue  era
derramado para que o pecado fosse
perdoado.  Hoje nós não precisamos
matar um cordeiro, porque Jesus é o
nosso  Cordeiro  que  foi  morto  e
derramou  o  Seu  sangue  para  nos
perdoar de todos os pecados e assim,
nós  aproximamos  novamente  de
Deus.  Você  quer  receber  esse
presente  maravilhoso?  Convide
Jesus a entrar na sua vida e receba a
salvação!
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CRACHÁ NUMERADO

Fazer os crachás em formato de ovelha e numerá-los. Fale um
número, a criança que estiver com o número deve responder a
pergunta.  Se  souber  a  resposta  ganhará  um  folheto  para
distribuir.

2 -

1 -
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Fantoche de tira de papel cartão
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“Eis o
Cordeiro de
Deus que

tira o
pecado do
mundo”.
João 1:29
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- Mostrar o propósito de Deus para a família.
- Reconhecer  que   depois   da   salvação,   a   família   é   muito

importante.

   -  “Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração
guarde os meus mandamentos”.  Provérbios 3:1

- O privilégio de ter uma família

- Deus planejou a família

Dobradura de coração.

“Filho meu, não te
esqueças dos meus

ensinos, e o teu

coração guarde os
 meus mandamentos”.

Provérbios 3:1
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Gênesis 1:28, 4:1–2; Salmos 127, 128; Colossenses 3:18–21

(figuras de família)

Seu lar é um lugar agradável?
Porque Deus criou as famílias?
Como ter um lar feliz?

Tem muitas crianças que não tem uma família.  Peça orientação a
Deus para ver como você pode ajudá-las

Cada  criança  deve  procurar  a
mesma cor do coração e orar um
pelo outro.

É feliz o lar

corações coloridos
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Adão

ACIONETE

Fazer  as  peças  separadas
de papel cartão, e unir as
peças com colchetes.
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evA

ACIONETE

Fazer  as  peças  separadas
de papel cartão, e unir as
peças com colchetes.
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ACIONETE

Fazer as peças separadas de papel cartão, e unir as peças com
colchetes.

Abel
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ACIONETE

Fazer as peças separadas de papel cartão, e unir as peças com
colchetes.

cAim
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Logo que Adão e Eva saíram do jardim do
Éden eles tiveram que trabalhar bastante.
O trabalho  era  pesado,  pois  eles  tinham
que arar a terra, plantar a semente, regá-
la,  cultivá-la  para  que  as  plantas
crescessem  e  eles  pudessem  colher  o
alimento. Quando Deus criou o homem e a
mulher  Ele  deu  começo  ao  casamento
formando  a  família,  Deus  gostava  muito
de  Adão  e  Eva  e  viu  que  eles  estavam
sozinhos,  longe  do  jardim tão  lindo,  dos
animais, das aves, das plantas e flores. Um
dia Eva ficou esperando um neném, depois
de algum tempo esse neném nasceu e eles
deram o nome de Caim. Esse menino veio
animar  o  coração  deles,  eles  teriam
alguém  para  cuidar,  brincar,  sorrir  e
conversar.  Depois  de  um  tempo  eles
tiveram um outro neném, e eles lhe deram
o  nome  de  Abel.  Esta  foi  à  primeira
família  do  mundo.  Deus  gosta  tanto  da
família  que  Ele  ordenou  que  ela  se
multiplicasse  e  enchesse  a  terra.  Esta
ordem foi cumprida, pois existem milhões
e  milhões  de  habitantes  na  terra.  Cada
pessoa tem a sua família, por isso devemos
amar a nossa família,  devemos gostar de

cada pessoa da família, não podemos
brigar,  xingar.  Você deve  ajudar a
mamãe a arrumar a casa, não deixar
seus  cadernos  e  brinquedos
espalhados,  guardar  suas  roupas  e
sapatos,  não jogar a roupa suja no
chão, mas no lugar próprio. Caim e
Abel  foram  crescendo,
possivelmente  podem  ter  sido
obedientes aos pais, pois Adão e Eva
devem  ter  contado  para  eles  o
motivo da saída deles do jardim do
Éden,  a  desobediência  a  Deus.  A
disciplina é importante porque leva
a obediência. É muito bom ter uma
família  unida  aonde  os  filhos  são
obedientes  e  carinhosos.  Quando
você  obedece  a  seus  pais,  você
aprende  a  obedecer  a  Deus.  É  tão
bom morar em um lugar de amor,
alegria e paz. A família só será feliz
se  todos  conhecerem  Jesus  como
Salvador  e  seguirem  os  seus
ensinamentos,  desta  forma  você
pode pertencer à família  de Deus e
se tornar um filho de Deus.  Vamos
orar?
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Faça um coração grande de papel
cartão  vermelho  e  pequenos
corações  rosa.  Colar  os  corações
pequenos,  no  coração  grande
deixando  uma  abertura  para
colocar as perguntas da lição. 
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Pedir autógrafos dos seus familiares
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Estudo – a casa
Vamos fazer uma comparação da casa, com a nossa vida com Deus.
Você  sabe  qual  é  o  lugar  mais  importante  de  uma  casa?  Será  as
paredes, o telhado ou o alicerce?

ALICERCE

É  a  parte  mais  importante  de  uma  casa,  porque  ele  sustenta  todo  o  peso  e
estrutura da casa. Na vida espiritual Jesus é a Rocha, o alicerce, o fundamento de
nossa vida.

SALA

É onde recebemos  as  visitas.  Na sala  também conversamos  com nossa  família,
podemos receber amigos e pregar a palavra de Jesus para eles. 

SALA DE JANTAR

É o lugar da alimentação, onde comemos. Quantas vezes você se alimenta por dia?
No mínimo três vezes por dia. E o alimento espiritual? Você tem se alimentado da
palavra de Deus?

COZINHA

É o lugar de serviço, onde preparamos o alimento todos os dias. Na vida espiritual
você  pode  se  preparar  para  alimentar  muitos  colegas  e  amigos  que  não
conhecessem a Jesus. Há muito trabalho para fazer e Deus confia em você para
executá-lo.

BANHEIRO

É o lugar onde fazemos nossa higiene diária. Tomamos banho, lavamos as mãos,
escovamos os dentes. O nosso corpo deve ser conservado limpo, pois ele é o templo
do Espírito Santo. Na vida com Deus temos que ter a nossa purificação diária. A
bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Precisamos buscar
Jesus,  para sermos lavados,  limpos da sujeira do pecado. Depois  de um dia de
trabalho,  de estudo, temos a noite  para descansar.  Na vida espiritual é o lugar
onde  podemos  falar  com Deus  todos  os  dias,  contando  os  nossos  problemas  e
necessidades. Ele ouve e atende a nossa oração. É o melhor lugar para orarmos.

QUINTAL

É o lugar de recreação, onde podemos brincar e correr, sem brigar e nem falar
palavrões  a  nossa  hora  de  diversão  pertence  a  Jesus.  Como  a  nossa  casa  é
importante!

Qual é seu lugar favorito em sua casa? Porque?

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 7 E 8 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 7 E 8 ANOS

Colagem das partes da casa
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“Filho 
meu,

não te
esqueças
dos meus
ensinos,
e o teu
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coração
guarde

os meus
manda-

mentos”.
Provérbios

3:1
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- Ensinar o aluno a ter vitória sobre o pecado através de Jesus.
- Mostrar a importância de escolher o que agrada a Deus.

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

- Saber escolher o certo e o errado

- Mudando as atitudes erradas através de Jesus

varal de meninos

"Como é bom e

 agradável,

 viverem,

 unidos os

 irmãos." 

Sl 133:1



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 7 E 8 ANOS

MATERIAL: Um palito de fósforo.

O fósforo é bem pequeno mas, muito útil. Ele serve para clarear,
acender  vela  de  aniversário,  com ele  acendemos  o  fogo  para
fazermos  os  alimentos.  Se  ele  for  usado  errado  ele  pode
destruir,  causando  incêndio  em  uma  casa,  florestas,  etc.  O
pecado também é assim,  começa com uma mentirinha,  briga,
depois destrói a nossa vida.

Gênesis 4:1–16; Deuteronômio 20:1–20; Salmos 18:29, 133:1;
I Coríntios 1:10–12; Lucas 6:41

Havia um homenzinho torto
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Palito de fósforo colados nos cartazes

adão eva caim abel

altar
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Caim e  Abel  foram crescendo juntos  brincando e  ajudando  Adão  e  Eva  no
trabalho. Adão e Eva devem ter contado para eles como era bonito o jardim do 
Éden onde eles  moravam. Devem ter  ensinado  a  importância  de  obedecer  a
Deus e como eles foram expulsos do jardim, porque desobedeceram a Deus, ao
comer do fruto proibido,  da árvore do conhecimento do bem e do mal.  Eles
devem ter contado que para se esconderem de Deus fizeram para si roupas com
folhas de figueiras e que Deus matou u animal para fazer uma roupa para eles.
Antigamente  não existiam igrejas,  as  pessoas  que  queriam fazer  um culto  a
Deus  faziam um altar  de  pedras,  matavam um animal  e  o  sacrificavam,  no
altar; esta era a maneira deles conversarem com Deus. Caim e Abel cresceram
aprendendo tudo que os seus pais ensinaram, devem ter visto seu pai fazer o
altar para adorar e conversar com Deus. Eles já eram jovens quando decidiram
o que fazer, qual o trabalho que mais gostavam. Caim resolveu ser agricultor,
lavrador. Ele gostava de arar a terra, de plantar, de cultivar frutas e cereais.
Abel  gostava  de animais  e  quis  ser pastor  de ovelhas.  Um dia  Caim e Abel
também resolveram fazer um altar para dar uma oferta ao Senhor e conversar
com Ele.  Caim fez  a  sua  oferta  do  jeito  dele.  Ele  apanhou  o  melhor  fruto,
legumes e cereal que ele tinha plantado e assim ofereceu ao Senhor. Abel pegou
o melhor do seu rebanho, sacrificou o cordeiro no altar como oferta a Deus. A
bíblia fala que Deus agradou da oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim.
Por  que?  Os  jovens  tinham  aprendido  com  Adão  e  Eva  que  “sem
derramamento  de  sangue  não  há  perdão  de  pecado”  (Hebreus  9:22).  Caim
desobedeceu a Deus. E ele ficou com ciúme e inveja de Abel. O ciúme e a inveja
foram crescendo e se transformaram em raiva e depois ódio. O pecado é assim,
começa bem pequeno e depois vai crescendo, crescendo e toma conta da nossa
vida. Deus quis alertar Caim e falou-lhe: “Porque você está com raiva de Abel?
Porque  você  está  zangado?  Se  você  tivesse  feito  a  oferta  certa,  Eu  teria
aceitado”. Cuidado, porque o pecado pode dominar você. Caim não importou
com Deus e cada dia ele ficava com mais ódio de Abel e só pensava em se vingar
do irmão. Um dia eles estavam no campo e brigaram, Caim atacou Abel e o
matou. O pecado é assim, ele começa com a raiva, a inveja, o ciúme, a mentira e
se transforma em ódio. Se Caim tivesse arrependido e pedido perdão a Deus o
seu pecado seria perdoado. Deus falou novamente a Caim: “Onde está o seu
irmão Abel?”  Ele  respondeu:  “Eu não  sei.  Como vou  saber  onde ele  está?”
Caim mentiu ao Senhor. Mas como não podemos esconder nada de Deus, Caim
percebeu que Deus já sabia de tudo e que ele havia pecado. Caim foi ficando
com tanto medo que ele teve que sair de onde morava e foi para outro lugar,
ficando longe de seus pais. 
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QUEBRA-CABEÇA

Este quebra cabeça encaixa perfeitamente. Mas há uma parte do quebra-cabeça
que está faltando. Você nasceu com uma parte faltando, lá dentro de você. E esse
pedaço que falta tem que ser preenchido. Vamos tentar preencher com esta parte.

AMIGO -  Não encaixou,  ele  não preencheu o vazio  da sua vida.  Vamos tentar
preencher com este outro pedaço. 

FAMÍLIA -  É  muito  importante,  mas  também não  se  encaixou.  Vamos  tentar
preencher com esta peça.

DEUS -  Esta encaixou perfeitamente. A bíblia diz que o homem é pecador e o
pecado nos separa de Deus, mas Deus nos ama tanto que mandou o seu único filho,
Jesus, morrer numa cruz para levar o castigo dos nossos pecados. Quando você
deixa Jesus entrar em sua vida, Ele perdoa os seus pecados e preenche o vazio de
sua vida. Ele ajuda a fazer o que é certo e torna o seu amigo e Salvador e você
passa a pertencer à família de Deus.

Você é muito especial para Deus.

    QUEBRA-CABEÇA DO HOMEM
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Montar  o  quebra-cabeça  no
quadro.  Fazer  três  peças:
AMIGO, FAMÍLIA, JESUS.

Amigo

Família

Jesus
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JOGO DA VELHA

MATERIAL:  cartolina com fita adesiva colorida formando o jogo
da  velha.  Oito  carinhas  (quatro  amarelas  e  quatro
marrons). Cartões com as perguntas da lição.

DESENVOLVIMENTO:

· Dividir a sala em dois grupos

· Escrever as perguntas das lições nos cartões e misture-os.

· O líder deve dirigir as perguntas alternadamente para cada
grupo.  Se  a  resposta  estiver  certa,  a  carinha  deve  ser
colocada na posição indicada pelas crianças.

· Se o aluno de um grupo não souber responder a pergunta,
ela será feita para o outro grupo.

· O grupo  que  conseguir  colocar  três  carinhas  na  vertical,
horizontal ou diagonal é o vencedor.
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“Como é 
bom e

agradável,
viverem,
unidos os
irmãos”.
Sl 133:1
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- Incentivar o aluno a importância de ouvir e obedecer a palavra de 
Deus.

- “Noé era homem justo e íntegro, Noé andava com Deus”.
 Gênesis 6:9

Arca com os dizeres do versículo.

- Noé obedeceu a Deus e foi abençoado

- Deus chamou Noé e ele ouviu

“Noé era homem justo e íntegro,

  Gênesis 6:9

 Noé andava com Deus”.
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Gênesis 6, Hebreus 11:7, Gênesis 1:28, Romanos 3:23

Arcas numeradas

Arca de Noé

Quem estiver com o mesmo número deve orar um pelo outro.

2 2

Numa madeireira.
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O GUARDA DE TRÂNSITO

Fantoches: Zeca, Pai e sinal de trânsito.

Narrador Zeca era bem pequeno e magrinho e ele gostava de brincar 
de guarda de trânsito na escola. Alguns meninos eram os 
pedestres,  outros  eram  os  carros.  Mas  os  meninos  não 
queriam que ele fosse o guarda de trânsito, porque ele era 
o menor da turma. Depois da aula ele foi embora com raiva 
e não quis brincar. Quando ele ia atravessar a rua, o sinal 
fechou, mas como não havia carro, ele atravessou a rua de 
qualquer jeito, fora da faixa de pedestre. O seu pai estava 
esperando-o do outro lado da rua e ele perguntou-lhe.

Zeca Papai, será que eu poderei ser um guarda de trânsito?

Pai Pode sim

Zeca Eu sou tão baixinho, será que tem problema?

Pai Você ainda vai crescer. E também isso não é importante.

Zeca O que eu tenho que fazer?

Pai Esforce  para  ser  sempre  o  melhor  em tudo o  que  você 
fizer.

Narrador Eles iam atravessar a rua, quando o guarda apitou, ele não 
ficou atento no sinal do guarda e sozinho atravessou a rua. 
Quase um carro o atropelou. O seu pai esperou o guarda 
mandar atravessar e encontrou com Zeca. O pai olhou para 
ele e disse-lhe.

Pai Como você quer ser um guarda de transito, se não cumpre 
as leis de trânsito, se não anda na faixa de pedestre e não 
tem atenção? Para ser o melhor, desde agora você tem que 
aprender  a  cumprir  as  leis  de  trânsito  e  obedecer  as 
autoridades. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, 
porque  Adão  e  Eva  desobedeceram  as  ordens  de  Deus. 
Mas, houve um homem na Bíblia que foi obediente e fez 

SIGA

PARE
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Personagens de dobradura (Noé, três filhos, árvore e arca).
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Personagens de dobradura (Noé, três filhos, árvore e arca).
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Personagens de dobradura (Noé, três filhos, árvore e arca).
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Personagens de dobradura (Noé, três filhos, árvore e arca).
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Depois que os filhos de Adão e Eva 
nasceram, Deus os abençoou e deu 
uma  ordem:  “Sede  fecundos,  e 
multiplicai-vos,  enchei  a  terra” 
(Gênesis  1:28).  A terra foi  ficando 
cheia de gente.  Parece que quanto 
mais  pessoas  existiam,  piores  se 
tornavam e o pecado do homem foi 
multiplicando.  Finalmente,  a 
maldade  do  povo  se  tornou  tão 
grande que Deus se arrependeu de 
ter  criado  o  homem. A Bíblia  nos 
diz em Romanos 3:23: “Pois todos 
pecaram  e  carecem  da  glória  de 
Deus”. Deus ama o homem mas Ele 
não aceita o pecado. Naquele tempo 
havia um homem chamado Noé, ele 
era um homem bom e justo no meio 
de  seu  povo.  Apesar  de  Noé 
também ser  pecador,  ele  amava  a 
Deus e lhe obedecia. Ele procurava 
andar  com  Deus.  Ele  conversava 
com Deus e se arrependia dos seus 
pecados.  Noé  tinha  três  filhos.  Os 
seus  nomes  eram  bem  diferentes: 
Sem, Cão e Jafé.  Deus se agradou 
de Noé, por isso, contou-lhe que iria 
destruir tudo que Ele havia criado, 
o  homem, o  animal,  os  répteis,  as 
aves  dos  céus e todas  as  criaturas 
que viviam na terra através de um 
dilúvio porque a terra estava cheia 
de violência.  Deus deu uma ordem 
para  Noé:  “Quero  que  você 
construa um barco bem grande. Eu 
vou ensiná-lo a construí-lo e vou he 
dizer  o  tamanho,  a  largura,  a 
altura, o tipo de madeira que você 

irá  usar,  e  também  onde  será  o 
lugar  da  porta  e  da  janela”.  Noé 
prestou bastante atenção em todas 
as instruções que Deus lhe deu. O 
tamanho da arca seria 138 metros 
de  comprimento,  23  metros  de 
largura e 14 metros de altura. Era 
muito maior que um navio, que um 
transatlântico.  Deus  ainda  disse  a 
Noé:  “Faça  a  arca  de  madeira  de 
cipreste,  com  três  pavimentos  (ou 
andares)  com  muitos 
compartimentos (salas), um telhado 
enorme. Em toda a arca você deve 
passar  betume (um tipo  de  piche, 
de  asfalto,  para  não entrar  água). 
Depois  que  a  arca  estiver  pronta, 
Eu  vou  mandar  uma  chuva  bem 
forte que vai inundar toda a terra, 
mas  você,  a  sua  família  e  dois 
animais de cada espécie vão entrar 
na  arca  e  serão  salvos  e  ficarão 
seguros”. Noé chamou os seus filhos 
Sem,  Cão,  Jafé  e  lhes  contou  a 
ordem de Deus. Eles obedeceram a 
Deus e foram para a floresta cortar 
muitas árvores para fazer tábuas e 
construir  a  arca.  Depois  que  eles 
serraram a madeira, começaram a 
construir  a  arca.  As  pessoas 
observavam  Noé  e  seus  filhos 
construindo  aquele  barco  tão 
grande  e  imaginavam  que  eles 
estavam doidos e zombavam deles. 
Noé  deve  ter  falado  com  o  povo 
para  se  arrepender  dos  seus 
pecados,  pois  Deus  iria  destruir  a 
terra.  Mas  ninguém se  importava. 
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A arca deve ter sido construída em 
um lugar onde não havia rio, nem 
mar e o povo continuava rindo de 
Noé.  Noé  e  os  seus  filhos  foram 
muito  corajosos  pois  eles 
continuaram obedecendo a vontade 
de  Deus.  Sabe  quanto  tempo  Noé 
levou para construir a arca? Cento 
e vinte anos. Noé nem questionou a 
Deus porque ele  devia  construir  a 
arca.  Ele  amava  a  Deus  e  queria 
obedecê-lO.  Noé deve  ter ensinado 
a  seus  filhos  a  importância  de 
obedecer a Deus. Finalmente a arca 

ficou pronta exatamente como Deus 
mandou. Em Gênesis 6:22 nos diz: 
“Assim fez Noé, consoante a tudo o 
que Deus lhe ordenara”. Eu sei que 
as  vezes  é  difícil  obedecer  a  Deus 
em  tudo,  mas  vamos  lembrar  de 
Noé que não desistiu  mas ouviu a 
voz de Deus e obedeceu. Hoje Deus 
nos fala através da Sua Palavra (a 
Bíblia).  Devemos  ler  e  praticá-la 
para  que  possamos  ter  uma  vida 
feliz  e  abençoada.  Vamos  orar, 
pedindo a Deus para nos ajudar a 
ouvir e obedecer a sua Palavra?
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A ARCA

Faça um barco de dobradura, coloque uma tira e um telhado. As 
crianças devem assentar em círculo. Entregue a arca a uma das 
crianças. Enquanto toca uma musica a arca deve passar entre as 
crianças. Quando a musica parar a criança que estiver com a arca 
deve responder uma pergunta da lição. Se ela souber a resposta 
ganha uma bala.
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Fazer uma arca de dobradura de papel.

MATERIAL: Papel  ofício  quadrado,  tira  de  cartolina  retangular, 
telhado de papel colorsete (vermelho).

dobre

dobre

dobre
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“Noé 
era

homem
justo

e
íntegro,
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Noé
andava

com
Deus.”
Gênesis

6:9
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“E tudo fez Noé,

 segundo o Senhor

 lhe ordenara”.

 Gênesis 7 : 5

- Mostrar aos alunos como somos abençoados quando obedecemos 
a Deus.

- “E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara”. Gênesis 7:5

Dobradura de um cavalo 
com o versículo.

- Noé obedeceu as instruções de acordo com a vontade de 
Deus.

- Obediência a ordem de Deus
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PROJETO OBEDIÊNCIA 7 E 8 ANOS

Gênesis 7; II Pedro 2:5; Hebreus 11:7; II Coríntios 6:2; 

Apocalipse 3:20

(fazer perguntas para as crianças)

Quem já foi ao zoológico? Vocês já viram quantas espécies de 
animais?  São  tantos  que  não  conseguimos  contar,  imaginem 
todos animais dentro de uma arca? Cada um com a sua voz! Que 
grande barulho! E o cheiro não deveria ser nada agradável!

Animais macho e 
fêmea (menino e 

menina) cada aluno 
vai procurar seu 

par e orar por ele.

O que é que tem na arca de Noé?
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Arca, Noé, sua família, animais, sol em emborrachado com imã.

(Contar a história em um quadro que possa colocar os personagens 
com imã)
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Durante 120 anos, Noé pregou ao povo, enquanto construía a arca e ninguém se 
converteu, nem deixou os caminhos maus. Finalmente a arca ficou pronta e Deus 
disse:  “Ajunte as aves,  os répteis,  os animais  de toda espécie, macho e fêmea e 
também consiga bastante comida para todos eles e para a sua família, pois vocês 
vão morar algum tempo na arca e não vão ter jeito  de conseguir  alimento em 
outro lugar”. Deve ter sido um trabalho muito grande para Noé e a sua família 
ajuntar todos aqueles animais. Qual foi  o primeiro animal que entrou na arca? 
Nós não sabemos. E quantos animais entraram? Devem ter sido muitos. Imaginem 
todos  aqueles  animais,  dois  de cada  espécie  (macho e  fêmea)  e  alguns  animais 
chamados limpos na Bíblia, sete pares (macho e fêmea) de cada espécie entrando 
na arca? Talvez o povo ficasse rindo e observando aquele fila enorme de animais 
entrando na  arca.  Noé deve  ter  demorado  muito  tempo para  alojar  todos  eles 
dentro da arca.  Depois  de tudo pronto,  Deus mandou que Noé e a sua família 
entrassem na arca. Talvez o sol estivesse brilhando no céu, e o povo em volta do 
lado de fora zombando de Noé, dizendo: “Onde está a chuva, olha como o sol está 
quente  Noé?  Você  está  louco”!  O  que  vocês  acham que  Noé  fez?  Ele  não  se 
importou e obedeceu a Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis 7:5: “E tudo fez Noé, 
segundo o Senhor lhe ordenara”. Noé já estava bem velhinho, com 600 anos de 
idade quando entrou na arca com sua mulher, seus três filhos, Sem, Cão, Jafé e as 
mulheres de seus filhos. Foram oito pessoas que entraram na arca. Sabem o que 
aconteceu  depois  que  eles  entraram?  Deus  fechou  a  porta  da  arca.  Ninguém 
poderia mais entrar e nem sair. Depois de sete dias o céu escureceu, as nuvens 
ficaram cheias de água e a chuva começou a cair muito forte. Deve ter sido uma 
grande tempestade.

Apelo: Faça uma porta de cartolina, sem fechadura.

Vocês já pensaram, quantas pessoas bateram na porta da arca querendo entrar? 
Será que Noé poderia abrir a porta? Não, porque foi Deus quem fechou a porta e a 
porta que Deus fecha ninguém pode abrir. Noé, sua família e os animais, estavam 
bem seguros. Deus estava cuidando de Noé, como Ele cuida de cada um de nós. A 
porta da oportunidade da salvação, pode se fechar. Em II Coríntios 6:2 nos diz: 
“Hoje é o tempo sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação”. A oportunidade é 
hoje, não deixe para amanhã. Jesus está batendo na porta de seu coração, da sua 
vida.  Esta  porta  não  tem fechadura  por  fora,  só  você  pode  abri-la.  Jesus  está 
esperando para entrar. Ele não vai arrombar a porta, nem pular a janela. Quem 
arromba a porta ou pula a janela é ladrão. O ladrão das nossas vidas veio para 
matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. 
Abra a porta da sua vida e deixe Jesus entrar.  Peça perdão de seus pecados e 
aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Em Apocalipse 3:20 nos diz: “Eis que estou 
a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e 
cearei com ele e ele comigo”.
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 Os animais
Dividir a classe em dois grupos (meninos e meninas). Colocar em um quadro 
de pregas, alguns animais feitos de cartolina. Colocar um laço de fita nas 
fêmeas. Atrás de cada animal, escrever as perguntas da lição. Chamar uma 
criança do primeiro grupo para escolher um animal e responder a pergunta. 
Se ela souber a resposta, ganha um ponto para o seu grupo. Se não souber 
a  resposta,  o  seu grupo pode ajudá-la.  O grupo vencedor  é  aquele  que 
acertar o número maior de perguntas.

Coloque em uma mesa cerca de vinte animas para serem visto 
pelas  crianças.  Depois  coloque  um  pano,  escondendo  os 
animais. Ganha um bombom quem lembrar de mais animais.

Jogo dos Animais
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Dobradura do patinho e da patinha.
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“Então fez
Noé,

segundo o
Senhor lhe
ordenara.”

Gênesis
7:5
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