
                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                            PROJETO MEIO AMBIENTE 11 A 14 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

                               
             
                          
                
                     

                                       

  
   
                              

                  

                                                                                                                                                                     
                                                                                            PROJETO MEIO AMBIENTE 11 A 14 ANOS

- Nós  temos   que   estar   unidos  a  videira  que  é  Cristo   para
produzirmos frutos.

         - “Eu Sou a Videira, vós os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu
nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer.”
João 15:5

- O fruto do espírito.

- O propósito principal da Videira e o fruto.

Marcador  de  livro

“Eu Sou a Videira, vós os ramos. Quem permanece
em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem

Mim nada podeis fazer.” João 15 : 5
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Perguntas

 O que é uma videira?

 Qual é o fruto da videira?

Gênesis 1:9–13; João 15:1–16; Mateus 7:17;
Salmo 104:13–16; Gálatas 6:22, 23

Cortar alguns círculos e colar
atrás  de  cada círculo,  velcro.
Escrever  as  palavras  mais
importantes  do  texto  nos
círculos.  A  medida  que  for
falando  o  estudo,  montar  o
cacho de uva com os círculos.
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3º DIA DA CRIAÇÃO DO MUNDO

No 3º  Dia  da  Criação  do  Mundo,  Deus  disse:  “Ajuntem-se  as  águas
debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. A porção seca
Deus chamou Terra e ao ajuntamento das águas, Mares. E viu Deus que
isso era bom.” Mas ainda não tinha nada crescendo na terra, então Deus
disse:  “Produza  a  terra  relva,  ervas  que  dêem  semente,  e  árvores
frutíferas  que dêem fruto  segundo a  sua  espécie”.  Deus fez  todas  as
plantas desde a grama verdinha até a maior árvore. Ele fez as flores de
cores tão bonitas, para enfeitar nossos jardins. Deus fez os vegetais, as
plantas  que  nos  dão  alimento.  Deus  fez  com  que  todas  as  plantas
produzissem sementes segundo suas  espécies.  Cada semente produz
somente sua espécie. O feijão que é plantado, produz feijão, a laranja
também produz laranja. E assim todas as sementes produzem segundo a
sua espécie. A Bíblia faz uma comparação da Videira com Jesus.

JESUS, A VIDEIRA VERDADEIRA – João 15:1-16 

Versículo l

Jesus  é  comparado com uma Videira – O Filho é a  planta,  nós  somos os
ramos.
Deus é comparado com o Agricultor – O Pai foi que plantou a videira.
O Espírito Santo é o que faz a planta produzir o fruto – O Espírito Santo na
nossa vida produz fruto.
O propósito de Deus foi cumprido em Jesus. Toda Videira representa Cristo
e a Igreja. Se a Bíblia fala da Videira verdadeira, é porque tem uma videira
falsa.

Versículo 2

O ramo,  o  galho  tem que estar  ligado  na  planta.  Ele  tem que dar  fruto.
Quando o galho não dá fruto, o avicultor corta o galho e joga fora. O galho
que dá fruto, ele limpa, para produzir maia fruto ainda. As folhas secas tem
que ser tiradas da nossa vida,  as coisas que não agradam ao Senhor. Nós
somos os ramos e temos que estar ligados a Videira. E o propósito é produzir
frutos. Quando não damos fruto, Deus nos corta e ficamos fora da videira.
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Versículo 3 

A limpeza do crente é feita através da Palavra de Deus.

Versículo 4 

Se o ramo não permanecer na videira, ele não pode dar fruto. Permanecer
em Jesus é estar com Ele. O crente por si só não pode produzir fruto. Sem
Jesus nós não podemos fazer nada.

Versículo 5

Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós temos que estar unidos a Cristo
para produzirmos muitos frutos. Sem Jesus não podemos fazer nada.

Versículo 6

Quem não  permanece  em Jesus  é  lançado  fora,  seca  e  morre.  O galho  é
lançado no fogo e é queimado. O crente que não permanece em Jesus produz
frutos  ruins.  Em Gálatas  5:19-21  nos  diz:  “"Ora  as  obras  da  carne  são:
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme,
ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria.

Versículo 7

Se permanecermos em Jesus, as nossas orações serão atendidas.

Flor

Se formos observadores podemos ver a flor da videira, mas ela quase não é
notada, ela dura muito pouco tempo. Mas logo vemos os frutos. O propósito
principal não é a beleza da flor, mas sim, a qualidade do fruto.

Fruto

É a plenitude da vida de Cristo em nós. Em Gálatas 5:22, 23 nos diz: “Mas o
fruto  do  Espírito  é:  amor,  alegria,  paz,  longanimidade,  benignidade,
bondade,  fidelidade,  mansidão,  domínio  próprio.  Contra  essas  cousas
não há lei”.
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A PODA

 A  videira  tem  que  ter  uma  poda  cuidadosa,  senão  atrapalha  o
crescimento das uvas (o fruto).

 Por que Deus poda os galhos saudáveis? Para produzir frutos bons.
 A poda é realizada para produzir mais fruto.
 Se os galhos crescerem muito,  tira a seiva da videira e não há seiva

bastante para o fruto.
 O propósito do avicultor não é ter galhos compridos, mas ter fruto e

muito fruto.
 A poda tem um tempo certo.
 A poda é individual.
 A poda é dolorosa. A árvore fica feia um tempo, mas depois floresce e

produz frutos.
 Deus usa pessoas para nos podar.
 Deus não quer ver a quantidade, mas a qualidade do fruto.

Às vezes achamos que é através do sofrimento. Mas a Bíblia diz que é um
tipo especial de poda. É através da Palavra (espada de dois gumes que faz a
divisão  da  alma e  espírito).  A  poda  de  Deus  é  muito  importante  para  a
videira. Se não houver a poda, não haverá fruto.
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Fazer algumas cachos de uva em cartolina. Escrever as perguntas da lição
atrás  de cada cacho  de uva.  Prendê-las num varal,  com prendedores  de
roupa. Pedir as crianças para tirarem e responderem as perguntas. 
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Passeio numa plantação de uva.
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“Eu Sou a
Videira,
vós os
ramos.
Quem

permanece
em
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Mim,
e Eu
nele,

esse dá
muito
fruto,
porque
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sem
Mim
nada

podeis
fazer”.
João
15:5
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- A importância do sol em relação à saúde.
- Jesus como o “Sol da Justiça”.

  - “Deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as  
vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus.”

Mateus 5:16

- A importância do sol.

- Mostrar que o sol, a lua e as estrelas louvam ao Senhor
(Salmo 148:3).

Cartaz de pregas.

“Deixe a sua luz  brilhar diante dos  homens,

para que vejam as  vossas obras  e glorifiquem a Deus

 que está nos céus.”  Mateus 5:16
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Gênesis 1:14–16; Salmos 19:4–6, 74:16, 104:19, 136:8, 148:3; Mateus 5:16;
Malaquias 4:2

Grupo de Estudo

Dividir as crianças em 3 grupos. Cada grupo vai pesquisar: O 1º
grupo sobre o sol, o 2º grupo sobre a lua e o 3º grupo sobre as
estrelas.  Escolher  um  líder  de  cada  grupo  para  anotar  a
pesquisa. Depois os 3 grupos se reúnem e o líder de cada grupo
vai apresentar a conclusão do estudo.

1 2 3

CONCLUSÃO
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4º DIA DA CRIAÇÃO DO MUNDO

No  4º  dia,  Deus  disse:  “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 sejam para luzeiros  no firmamento dos
céus,  para  alumiar  a  terra”.  (Luzeiros  =  emitem  luz).  Deus  fez  dois
grandes luzeiros: O maior para clarear o dia, que é o sol, e o menor, para
clarear  a  noite,  que  é  a  lua.  E  Deus  fez  também  as  estrelas  para
brilharem à noite. Deus fez o sol e a lua para fazerem separação entre o
“Dia”  e  a  “Noite”  e  também  para  que  servissem  de  sinais  para  as
estações: primavera, verão, outono e inverno. Deus fez tudo na ordem
certa. Ele sabia que as plantas precisam da luz do sol,  porque senão,
elas não cresceriam.

O SOL

 É chamado de luz maior - Gênesis 1:16

 É um grande luminar que Deus criou para presidir o dia. Gênesis 1:14,
16; Salmos 74:16; 136:8

 Deus governa e dirige o sol - Jeremias 31:35; Salmo 104:22

 O sol auxilia a vegetação e também destrói a vegetação com o seu calor
Deuteronômio 33:14; II Samuel 23:4; Jonas 4:18

 O  sol  nasce  e  põe-se,  dividindo  assim  as  estações  -  Salmos  19:4–6,
104:19

 O sol difunde luz e calor à terra - Salmo 19:6

 Deus exerce soberania sobre o sol e ele foi feito para glorificar a Deus
Jó 9:7; Salmo 148:3

 Deus faz o sol brilhar sobre os homens maus e bons - Mateus 5:45

 Os homens são proibidos de adorar o sol - Deuteronômio 4:19; 17:3
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OS JUDEUS

 Começavam o seu dia ao raiar do sol - Gênesis 19:23, 24; Juizes 9:33,
27:28

 Começavam sua noite ao por do sol  -  Gênesis  28:11;  Dt 24:13.  Hoje
dormimos tarde e acordamos tarde. As pessoas têm menos saúde.

 O nascente do sol significa o Oeste - Números 21:11; Dt 4:41, 47
 O poente do sol significa o Leste - Tiago 1:4
 A terra se expressa pelo nascer e o por do sol - Salmo 50:1, 113:3; Isaías

45:6

O SOL ILUSTRA

 O favor de Deus - Salmo 84:11
 A vinda de Cristo - Malaquias 4:2
 A glória de Cristo - Mateus 17:2; Apocalipse 1:16; 10:1

OS RAIOS DO SOL –
 São agradáveis ao homem - Jó 30:28; Eclesiastes 11:17
 Produzem e amadurecem as frutas - Deuteronômio 33:14
 Mudam a cor da pele - Cantares 1:6
 Antigamente  as  horas  do  dia  eram  indicadas  pelo  relógio  do  sol

II Reis 20:9

JESUS - O SOL DA JUSTIÇA

O sol é um grande luzeiro que Deus criou para presidir o dia. Jesus e
comparado  ao  “Sol  da  Justiça”.  Onde  Jesus  chega  as  trevas  vão
embora.

O QUE O SOL DA JUSTIÇA QUE É JESUS FAZ? – Malaquias 4:2

 Nasce para os que O temem. Quem teme ao Senhor e crê no Seu nome,
tem uma vida diferente. A luz de Cristo começa a brilhar na sua vida,
as suas ações e seus atos são mudados. A sua vida é transformada.

 O “Sol da Justiça” traz salvação na sua casa. Quando Jesus chega a
Salvação vem com Ele.  A salvação em todas  áreas  da  sua vida.  E o
principal, a Salvação eterna, uma vida eterna com Deus.
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LUA

“É um planeta, satélite da terra e gira em volta da terra e ilumina-a
durante a noite. Ela é um corpo opaco, é visível porque nos reflete a luz,
os raios do sol. Ela não tem sintomas de vida, não tem atmosfera, não
tem água na sua superfície. Ela é muito acidentada. A lua é o principal
luminar que preside a noite (Gênesis 1:16; Salmo 136:9). Ela serve para
contar o tempo, os meses (Gênesis 1:14; Salmo 104:19). Deus criou o sol
e a lua com o fim de dar luz e prestar serviços ao homem, na contagem
do tempo. O dia da lua nova era guardado com muita alegria (I Samuel
20:5).

A lua tem 4 fases:

 Lua Nova

 Lua Cheia

 Lua Crescente

 Lua Minguante

ESTRELA

“É um astro fixo que tem luz própria. Sírio é uma das estrelas mais
brilhantes. O número das estrelas é infinito. Pode-se ver 6.000 estrelas a
olho nu, mas percebe-se 2.500 por causa da absorção atmosférica. As
estrelas estão separadas por nós com uma distância muito grande. As
mais próximas levam de 3 a 4 anos para nos enviar a sua luz.  A luz
percorre 300.000 quilômetros por segundo. Os israelitas consideravam
as  estrelas  como  obra  das  mãos  de  Deus,  sujeitas  a  seu  governo  e
direção (Gênesis 1:16; Salmo 8:3; Isaías 13:10). A observação de certas
estrelas serviam para determinar posições.

Nome de algumas estrelas:

Ursa,  Orion,  Híades  ou  Pleiades  -  Gênesis  22:17;  Jó  9:9,  38:31,  32;
Isaías 13:10.

O número infinito de estrelas, ou grupo de estrelas, ou constelações, logo
atraíram a atenção do homem. Estrela Dalva (II Pedro 1:19), estrela do
magos,  no  nascimento  de  Jesus,  estrela  resplandecente  e  da  manhã
(Apocalipse 2:28, 22:16).
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AS ESTRELAS

Riscar  numa cartolina  um círculo.  Desenhar  algumas  estrelas.
Dividir a sala em dois grupos e fazer perguntas da história. Ao
acertar a resposta o grupo vai colorir uma estrela, da cor de seu
grupo.  Ganha o  grupo que  tiver  mais  estrelas  coloridas.  Este
jogo também pode ser dado ao quadro-negro, com giz de cor.
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“Deixe a sua
luz brilhar
diante dos
homens,
para que
vejam as
vossas
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obras e
glorifiquem
a Deus que

está nos
céus”.
Mateus

5:16
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-  Reconhecer  os  diversos  tipos  de  peixes  e  seres  aquáticos  e  a 
utilidade deles para o homem e para o meio ambiente. 

  - "Mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com 
asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se 
fatigam." Isaías 40:31

Marcador de livro com o versículo dentro.

- Conhecer a criação dos peixes, aves e animais marinhos, 
segundo a ótica de Deus.

-  Por  que  existem aves  e  seres  aquáticos?  Para  cuidar, 
respeitar, alimentar e usufruir do meio ambiente.

"Mas os que esperam no Senhor, renovam suas

 forças, sobem com asas como águias,

 correm e não se cansam, caminham e

 não se fatigam." Isaías 40:31
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Gênesis 1:20-23; Deuteronômio 22:6,32:11; Isaías 40:30-31; Jó 39:27-29, 12:7 
Provérbios 30:17, 30:19, 23:5; Salmos 8:8; 102:6, 148:10, 104:17, 103:5

Num aviário e num pesque e pague.

GRAVURAS DE AVES
Você já viu uma águia? Ela voa em média a 50 km por hora. 
Existem cerca de vinte espécies de águias.

Quadro de pregas, com as fichas dos títulos do estudo.

NINHOS
HABITAÇÃOAVES

PEIXES ÁGUIA VÔO

VISÃO ASAS PENAS
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No quinto dia Deus disse: "povoem-se as águas de enxames de seres 
viventes;  e  voem as aves  sobre  a terra,  sob o  firmamento dos  céus. 
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes 
que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, 
e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 
E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei 
as águas dos mares; e, na terra, se multipliquem as aves" Gênesis 1:20-
23. Deus criou os peixes de todas as espécies, grandes e pequenos. Os 
animais marinhos como a foca, o polvo e outros. Deus criou todas as 
aves,  pássaros  grandes  e  pequenos  e  de  várias  cores  como  o 
papagaio, o tucano, o pato, o peru, o galo, o pavão e vários outras. As 
aves foram criadas para a glória de Deus (Salmo 148:10). Os peixes e as 
aves  nos  servem  de  alimento.  As  aves  se  alimentam  da  erva  dos 
campos. Algumas são herbívoras, outras são carnívoras (Gênesis 1:30; 
15:11,  40:19; Deuteronômio 28:26).  O homem recebeu poder sobre as 
aves  (Gênesis  l:21;  Salmo  8:8).  Nós  podemos  aprender  lições  de 
sabedoria  com elas  (Jó  12:7).  Elas  se  multiplicam por  meio  de ovos 
(Deuteronômio  22:6;  Jeremias  17:11).  Frequentemente  se  retiram  de 
lugares que sofrem calamidades (Jeremias 4:25, 9:10).

AS AVES HABITAM

- Nas montanhas - Salmo 50:11.

- Nos desertos - Salmo 102:6.

- Pantanais - Isaías 14:23.

SEUS NINHOS SÃO FEITOS

- Em árvores - Salmo 104:17; Ezequiel 31:6.

- No chão - Deuteronômio 22:6.

- Nas fendas das rochas - Números 24:21; Jeremias 48:28.

- Sob os telhados das casas - Salmo 84:3.

Vamos agora pensar que tipo de ave é você. Se e uma ave o puleiro ou das  
alturas?
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AVE DO PULEIRO - Como galo, pato, pavão, etc.

- Limitam sua vida no galinheiro, alimentando, bicando, dormindo debaixo 
de suas asas. O seu mundo é o galinheiro. Só vivem para si. Fazem os seus 
ninhos no chão - Deuteronômio 22:6.

- Outros tipos como o avestruz que esconde a sua cabeça na areia, de medo 
para não ver o perigo.

AVE DAS ALTURAS – Águia, condor, etc.

- Algumas aves voam bem alto, outras não.

- Algumas pessoas são dóceis e simples como a pomba - Mateus 10:16.

- Outras são solitárias como a coruja - Salmo 102:6.

-  Algumas  são  como  os  corvos,  carnívoros,  solitários  -  Provérbios  30:17; 
Isaías 34:11; Lucas 12:24.

- Outras são como os pássaros pequenos que nos alegram com o seu canto 
como o sabiá, o bem-te-vi, etc.

- Cada ave tem a sua utilidade. Mas há um tipo de ave especial que voa muito 
alto.  É  a  águia.  Ela  é  a  rainha  das  aves  e  vive  cerca  de  setenta  anos. 
Provérbios 23:5.

A ÁGUIA

Há mais  de  vinte  espécies  diferentes.  É uma ave  de  rapina e  carnívora,  de  
grande porte. Em Jerusalém há as águias douradas imperiais - Levítico 11:13. 

O VÔO DAS ÁGUIAS

As águias foram feitas para voar e sempre para cima, bem alto. Elas voam 
muito alto e se tornam invisíveis a olho nu. Tem uma quietude imensa, um 
panorama esplêndido. É o tipo de crente que sempre está buscando os mais 
altos ideais. Sempre voando nas alturas, não importando com o sol ou com 
as  tempestades  dessa  vida.  Está  procurando  ter  uma  vida  de  maior 
intimidade com Deus, sempre esperando no Senhor (Isaías 40:30, 31).
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AS ÁGUIAS SÃO VELOZES

- Ás águias mergulham num vôo rasante, chegando a mais de 300 Km por 
hora (II Samuel 1:23).

- É ao tipo de crente que tem uma vida espiritual veloz, dinâmica. Ele não é 
acomodado.

AS ÁGUIAS SÃO SOLITÁRIAS

-  Por viverem nas alturas,  as águias geralmente estão sozinhas.  As águias 
nunca voam em bandos, a não ser o casal. "Quanto maior é a subida, mais 
solitário é o vôo". É o tipo do crente que não tem mais atração pelas coisas 
do mundo, a sua vida é escondida em Deus, e muitas vezes, ele e uma pessoa 
solitária.

A HABITAÇÃO DAS ÁGUIAS

- As águias habitam nas rochas e penhascos por acharem mais seguros. Elas 
não gostam de planícies (Jó 39:27, 28). Elas também apreciam os cedros 
altos (Ezequiel 17:3, 4).

A VISÃO PODEROSA DAS ÁGUIAS

- As águias vêem de longe (Jó 39:29). Elas tem pálpebras duplas, dessa forma, 
elas vêem o sol. São imunes à claridade.

Você vê de longe? Observa as necessidades dos outros? Ou você só vê o que 
passa ao seu redor? O que nos faz águias de Deus é que vemos a Cristo, o Sol  
da Justiça como Ele é.

AS ÁGUIAS TEM FORÇAS NAS GUIAS

- Suas unhas são compridas e servem para defesa (Ezequiel 17:3).

- Com suas guias, as águias conseguem sustentar um homem. Suas forças são 
renovadas (Salmo 103:5).

Você tem sustentado os crentes novos? Não vamos desanimar! O Senhor é a  
nossa força (Êxodo 15:2).
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AS PENAS DAS ÁGUIAS

- As águias tem muitas penas que servem para proteção contra o frio e o 
calor. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo que é a nossa cobertura, 
nossa proteção.

-  Aos  quarenta  anos,  a  águia  toma  uma  decisão.  As  suas  unhas  ficam 
compridas e não conseguem agarrar as presas. O seu bico fica alongado e 
pontiagudo. Há dificuldade de voar por causa das asas pesadas com muitas 
penas e envelhecidas. Há duas alternativas: morrer, ou enfrentar o processo 
da renovação, que dura cento e cinquenta dias. Ela se isola e faz um ninho 
próximo ao paredão.  Ela lixa seu bico na rocha, espera nascer um novo 
bico.  Ela  arranca  suas  velhas  unhas  e  penas  e  aguarda  o  período  da 
renovação  das  penas.  As  águias  se  aquecem  tranquilamente  ao  sol  e 
vagarosamente  suas  plumagens  voltam.  Muitas  vezes  nessa  época,  elas 
ficam tristes e cansadas.
O  que  o  crente  deve  fazer  quando  estiver  triste  e  cansado?  Aquecer  
tranquilamente no "SOL DA JUSTIÇA" e logo a plumagem volta, a força e o  
poder são renovados.

AS GRANDES ASAS AS ÁGUIAS

- As grandes asas das águias servem de equilíbrio e proteção. Depois de um 
certo tempo, que os filhotes nasceram, as águias os levam sobre suas asas e 
os  soltam.  Quando  eles  começam  a  cair,  elas  voam  abaixo  deles  e  os 
apanham novamente. Desta forma os filhotes se tornam fortes e aprendem a 
ter  vida própria  (Deuteronômio  32:11,  12).  Deus  age  assim com os  seus 
filhos.
Você  é  equilibrado?  Você  tem  servido  de  proteção  para  os  seus  filhos  
espirituais?

OS NINHOS DAS ÁGUIAS

- Geralmente os ninhos das águias ficam à beira de um precipício, num lugar 
bem alto.
O seu ninho está seguro? Você está mudando de ninho, só para esconder suas  
faltas? O Senhor as conhece todas (Obadias 4). Ou você não quer mudar de  
ninho, por causa de sua comodidade? Vamos desmanchar os nossos ninhos,  
não para escondermos nossas  faltas,  mas para voarmos  mais  alto,  sempre  
num vôo ascendente,  buscando os lugares mais  altos,  apropriando de uma 
maior intimidade com Deus.
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OS PÁSSAROS
Pássaros em cartolina, colocados com as perguntas da lição, 

presos no varal.
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“Mas
os que

esperam
no Senhor,
renovam

suas 
forças,
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sobem
com 
asas
como

águias,
correm
e não se
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cansam,
caminham

e
não se

fatigam.”
Isaías
40:31
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- Identificar traços do caráter de Jesus, através das características
do cordeiro.

- Levar o aluno a fazer um paralelo dos animais, com os homens.

- "Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a
honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos." Ap 5:13

- Todas as coisas foram criadas para ajudar ao homem a
cumprir o seu propósito de glorificar a Deus.

- O animal ajuda o homem e Deus os abençoa.

"Aquele que está sentado no trono e
 ao Cordeiro, seja o louvor e a honra,
 e a glória e o domínio pelos séculos

 dos séculos." Ap 5:13

                                    Fazer o versículo
em formato de ovelha.
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Gênesis 1:24–31; Isaías 13:21, 56:9; Jó 38:39–41, 39, 40:15–24; Salmo 104:18–
22

Levar gravuras de animais domésticos e selvagens.

Ir com os alunos num zoológico e deixá-los observar o leão.
Depois pedir aos alunos, as características do animal.

Ir com os alunos numa fazenda e deixá-los observar o cordeiro.
Depois pedir aos alunos, as características do animal.

PARLAMENTO
Escolher algumas pessoas para falarem sobre a importância de
alguns animais, fazendo um paralelo com a vida espiritual.  Os
alunos  irão  fazer  algumas  perguntas  e  os  preletores  irão
respondê-las.
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No sexto dia da criação do mundo, Deus criou os animais. E Deus disse:
"produza  a  terra  seres  viventes,  conforme  a  sua  espécie:  animais
domésticos,  répteis  e  animais  selváticos,  segundo  a  sua  espécie.  E
assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e
os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da
terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom". Tudo foi
muito  bem  planejado  por  Deus.  A  laranjeira  vai  produzir  laranja,  e
nunca pode produzir abacate. Cada animal vai reproduzir segundo a
sua espécie.  O cavalo vai reproduzir  cavalinhos.  Cada animal terá a
mesma espécie de filhotes. O cavalo não pode reproduzir bezerro. Deus
criou muitas espécies de animais. Cada um tem a sua peculiaridade.
Todos sabem defender-se.

- Os animais demonstram o poder de Deus - Jeremias 22:5

- Eles foram criados para o louvor e a glória de Deus - Salmo 148:10

- Ele são propriedade de Deus e são cuidados por Ele - Salmo 50:10, 36:6,
104:10, 11

- O homem tem domínio sobre os animais - Gênesis l:26, 28; Salmo 8:7

- Os animais se alimentam da erva dos campos - Gênesis 1:30

OS ANIMAIS

- Não tem entendimento - Salmos 32:9; 73:22

- Não falam - II Pedro 2:16

- Tem instinto - Isaías 1:3

- Podem ser amansados - Tiago 3:7

– Eles nos dão lições de sabedoria - Jó 12:7
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SÃO ENCONTRADOS

- Nos desertos - Isaías 13:21

- Nos campos - Joel 2:22

- Nas montanhas - Cantares 4:8

- Nos bosques e florestas - Isaías 56:9

HABITAM

- Em cavernas - Jó 37:8; 38:40

- Sob as árvores frondosas - Daniel 4:12

- Nas cidades desertas - Isaías 13:21, 22

ILUSTRAM

- Jumento - a instabilidade do homem natural - Jó 11:12

- Urso - o homem natural - Isaías 11:7

- Veado - os pecadores convertidos - Isaías 35:6

- Cão - os gentios e aos falsos mestres - Mateus 15:22, 26; Filemon 3:2

- Raposa - pessoas astuciosas e enganadoras - Lucas 13:32

- Cabras - os santos nutridos pela graça - Malaquias 4:2

- Cavalo - a beleza da igreja - Cantares 1:9; Zacarias 10:3

- Leopardo - o anticristo - Apocalipse 13:2

- Leão – Cristo e homens corajosos - Apocalipse 5:5; II Samuel 1:23; 23:20

- Boi - ministros ocupados na lavoura - Isaías 30:24, 32:20

- Vaca -governantes orgulhosos e ricos - Amós 4:1

- Novilha - esposa amada - Juizes 14:18

- Porco - os ímpios e os hipócritas - Mateus 7:5; II Pedro 2:22
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QUE TIPO DE ANIMAL É A OVELHA?

- Os machos são chamados de carneiros - I Samuel 15:22; Jeremias 51:40
- As fêmeas são chamadas de ovelhas - Salmo 78:71
- Os filhotes são chamados de cordeiros - Êxodo 12:3; Isaías 11:6
- Se reproduzem abundantemente - Salmo 107:41, 144:13; Ezequiel 36:37

AS OVELHAS SÃO

- Mansas e inocentes - II Samuel 24:17
- Sagazes - J ó 10:4, 5
- Ágeis - Salmo 114:4, 6
-  As  ovelhas  são  usadas  como alimento  -  Deuteronômio  14:4;  I  Samuel

25:18; I Reis 1:19, 4:23; Isaías 22:l3
- Seu leite também é usado como alimento - Dt 32:14; Is 7:21, 22; I Co 9:7
- Sua pele era usada para o vestuário - Hebreus 11:37
- Sua lã era tecida para fazer roupas - Jó 31:20; Provérbios 31:13
- Sua pele foi usada como cobertura para o tabernáculo - Êxodo 25:5
- Desde o princípio as ovelhas eram usadas em sacrifício - Gênesis 4:4, 8:20,

15:9, 10

OS REBANHOS ERAM

- Cuidados por membros da família, por servos - Gênesis 29:6; Êxodo 2:16;
I Samuel 16:11, 17:20; Isaías 61:5

-  Guardados  em  apriscos  e  também  vigiados  pelos  cães  -  João  10:1;
I Samuel 24:3; II Samuel 7:8
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JESUS O BOM PASTOR - João 10:1-18

As ovelhas tem que ter os ouvidos atentos para ouvir a voz do pastor. Nós
temos que ter os ouvidos atentos para saber o que o Senhor quer nos falar.
As  ovelhas  ouvem  a  voz  do  pastor  e  o  seguem,  elas  não  vão  atrás  de
estranhos. O pastor conhece cada ovelha pelo seu nome. Jesus nos conhece
individualmente. Ele sabe o nome de cada um (João 10:3-7). As ovelhas tem
os olhos bem abertos para, ver onde está o pastor. Os nossos olhos tem que
estar sempre abertos para vermos se estamos no centro da vontade de Deus.
A presença do pastor causa tranquilidade ao rebanho. A presença de Jesus
em nossa vida nos traz paz e segurança (Salmo 23:6). As ovelha utilizam a
boca para pedir alimento.  A nossa  boca serve para falar,  para louvar ao
Senhor e receber o alimento que Ele tem para nos oferecer todos os dias. Nós
temos que ter uma alimentação adequada para crescermos e ficarmos fortes e
sadios (Hebreus 5:13, 14). Nós temos que ter boas pastagens (Salmo 23:2). As
ovelhas são levadas para beber água, todos os dias (Gênesis 29:8-10; Salmo
65:13). O pastor tem que localizar a água pura, limpa para as ovelhas. Não
pode ser água poluída, senão acarreta inúmeras doenças. Nós precisamos de
Jesus que é a Água Viva para satisfazer a nossa sede (João 4:10). As ovelhas
recebem uma marca. Através desse  corte o  pastor  sabe quais  são as  suas
ovelhas.  Nós  temos  a  marca  da  cruz.  Somos  lavados  e  regenerados  pelo
sangue  de  Jesus.  Recebemos  a  Salvação.  A  ovelha  gera  outras  ovelhas  e
depende do pastor para alimentar-se e viver. Jesus é o Cordeiro de Deus, que
tira  o  pecado  do  mundo.  Jesus  é  manso  como o  cordeiro,  precisamos  ser
mansos como Jesus, em qualquer situação.

O QUE ILUSTRAM?

Cordeiro

- A pureza da igreja - Cantares 1:9; Zacarias 10:3
- Cristo como sacrifício - João 1:29; Apocalipse 5:6
- O povo do Senhor - Isaías 5:17, 11:6
- A paciência de Cristo - Isaías 53:7; Atos 8:32

Ovelha

- Os judeus - Salmo 74:1, 78:52, 70:13
- O povo de Cristo - João 10:7-26, 21:16, 17
- Não regenerada (perdida) - Mateus 10:6
- Pecador restaurado (achada) - Lucas 15:5, 7
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OS ANIMAIS

Os alunos elaboram perguntas e escrevem atrás de desenhos de
animais que serão pregados num quadro. O aluno que acertar a
resposta  tem direito  de  colocar  outra  pergunta,  a  ser  escrita
atrás de um novo desenho.
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“Aquele
que 
está

sentado
no trono

e ao
Cordeiro,
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domínio
pelos

séculos
dos

séculos”.
Apocalipse

5:13
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- Mostrar que o amor de Deus nos constrange a conhecê-lo através
de  sua  Palavra  e  esse  amor  nos  impulsiona  a  buscar  Jesus,  o
homem perfeito.

- “Criou Deus, pois, o homem à Sua imagem, à imagem de Deus
o criou, homem e mulher os criou”. Gênesis 1:27

- Cristo é o doador da vida física e espiritual.

- Reconhecer que Jesus é o homem perfeito e foi criado à
imagem e semelhança de Deus e Ele nos criou também à
sua imagem e semelhança.

Cartaz de um
menino e uma
menina, com o

versículo dentro.
“Criou

 Deus, pois, o
 homem à Sua

 imagem,

 à imagem
 de Deus o

 criou, homem e
 mulher os criou”.

 Gênesis 1:27
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Gênesis 1:26–31, 2:1–25; Salmo 8:4–8; Isaías 6:4–8, 29:16, 45:9; Jeremias 18:1–
6; Atos 17:24–26; Romanos 9:20, 21

PERGUNTAS

Criação ou evolução?
Que é o homem?

Qual é a sua origem?
É Ele quem dirige as forças da natureza?

Qual é o seu destino?

Num aeroporto ou rodoviária, para observar as pessoas.

PAR PARA ORAR

MODO  DE  FAZER:  Fazer  crachás  em  cartolinas  coloridas  no
formato de menino e menina. Cada par deve
ser de uma cor.

Logo que chegarem, cada aluno deve procurar o seu par (crachás
com cores iguais), e orar um pelo outro



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                               PROJETO MEIO AMBIENTE 11 A 14 ANOS - Vol.2

Acionete de emborrachado (E.V.A.)
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No primeiro dia, Deus criou o dia e
a noite, fazendo separação da luz e
trevas.  No segundo dia Deus fez a
separação  das  águas  (a  formação
dos mares, rios e lagos). No terceiro
dia  Deus  fez  a  formação  dos
acidentes  geográficos  terrestres
(montanhas,  vales  e planícies).  Ele
criou as plantas (relva, erva, flores,
árvores  frutíferas).  Em tudo  Deus
tem ordem por isso no quarto  dia
criou os luzeiros e as estações. Deus
é muito criativo, no quinto dia Ele
criou  todos  os  seres  aquáticos,  as
aves  e  os  pássaros.  No  sexto  dia
Deus  criou  todos  os  animais
domésticos  e  selvagens  e  todos  os
répteis  da  terra,  segundo  a  sua
espécie.  E  viu  Deus  que  isso  era
bom.  E  o  homem?  Qual  é  sua
origem? E o seu destino? Ainda no
sexto dia, tudo estava pronto para a
melhor  e  maior  criação  de  Deus.
Não havia ninguém para cuidar do
jardim, das plantas, das aves e dos
animais, e ninguém para conversar
com Deus, alguém que O amasse e
O adorasse. E Ele disse: “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  pela  terra”  Gênesis
1:26,  27.  Quando  Deus  disse:
“Façamos”    o     homem    à   nossa

imagem,  Ele  está  falando  da
Trindade:  Deus  Pai,  Deus  Filho  e
Deus  Espírito  Santo.  “Deus  fez  o
homem do pó da terra e lhe soprou
nas  narinas  o  fôlego  de  vida,  e  o
homem passou a ser alma vivente”
Gênesis  2:7.  Nós  somos  diferentes
de tudo o que Deus criou, Ele deu a
vida física para todos os seres vivos,
mas nós podemos falar com Deus e
fomos feitos parecidos com Deus! O
primeiro homem foi chamado Adão
e Deus lhe trouxe todos os animais
para que ele escolhesse o nome de
cada  um.  Deus  deu  poder,
autoridade  e  domínio  para  Adão
sobre  todos  seres  viventes.  Deus
plantou um lindo jardim no Éden e
do solo Ele fez brotar toda sorte de
árvores  e  plantas  que  seriam  de
alimento  e  flores  diversas  que
embelezavam o jardim. Saía um rio
do Éden para regar o jardim e dali
o rio se dividia  em quatro braços.
Deus colocou duas árvores especiais
no  meio  do  jardim:  a  árvore  da
vida  e  a  árvores  do  conhecimento
do  bem  e  do  mal.  Deus  colocou
Adão  no  jardim  do  Éden  para
cultivar  e  guardar  o  jardim e  lhe
deu uma ordem: “de toda árvore do
jardim  você  pode  comer,  mas  da
árvore  do conhecimento  do bem e
do  mal  você  não  pode  comer”.
Adão se sentiu feliz naquele jardim,
vendo  as  lindas  flores,  comendo
frutas,  tomando  água  fresquinha
do 
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rio, brincando com os animais. Mas
Deus olhou para Adão e percebeu
que ele  estava  muito sozinho.  Não
havia  nenhuma  pessoa  naquele
jardim  para  conversar  e  fazer
companhia para ele. Então Deus fez
cair  um sono  muito  pesado  sobre
Adão e ele dormiu. E de sua costela,
Deus  transformou  sabe  em  quê?
Isso mesmo, em uma linda mulher.
Vocês já imaginaram como Adão se
sentiu  ao  acordar  e  ver  uma
maravilhosa  mulher  ao  seu  lado?
Deus  não  tirou  um  pedaço  da
cabeça  do  homem para  a  mulher
não ser cabeça, nem dos pés, para a

mulher  não  ser  pisada,  mas  tirou
do lado,  da costela  de Adão,  para
ela  ser  sua  companheira,  sua
amiga,  sua ajudadora,  sua esposa.
Ele  a  deu  o  nome  de  Eva.  Agora
Adão tinha alguém para conversar,
para rir, para passear, para cantar
e brincar.  E ele disse: “esta afinal é
osso  dos  meus  ossos  e  carne  da
minha carne”. Deus criou o homem
e a mulher e os  abençoou e disse-
lhes  para  que  se  multiplicassem e
tivessem filhos. E viu Deus que tudo
quanto Ele fizera era muito bom, e
assim  terminou  o  sexto  dia  da
criação do mundo.

APELO
Deus em Cristo é o Senhor absoluto de todas as coisas,  de todas as
forças  e  tudo  está  debaixo  da  soberania  absoluta  do  Criador.
Descobrimos  que  Deus  se  interessa  pelo  homem,  a  sua  vida  é  um
presente de Deus. Ele lhe deu a vida física e agora Ele também quer lhe
dar  a vida espiritual.  Como você pode receber  essa vida espiritual?
Recebendo Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Jesus é o doador
da vida. Receba este presente, a vida eterna.
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REVISÃO DA CRIAÇÃO DO MUNDO

MATERIAL: Sino, lápis e papel, para todos os participantes.

DESENVOLVIMENTO:  Distribuir  os  papeis  e  lápis  para  cada  um  e
escrever o seu nome no canto da folha. Comece o
desenho  da  criação  do  mundo.  Quando  o
dirigente tocar o sino, cada um passa a sua folha
para pessoa à sua direita, que dará continuidade
ao seu desenho, e assim sucessivamente até que
as folhas cheguem aos seus donos originais.
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“Criou
Deus,
pois, o
homem
à Sua

imagem,
à imagem
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de Deus
o criou,
homem

e mulher
os criou”.
Gênesis

1:27
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- Mostrar a necessidade do descanso, tanto para o corpo, quanto
para a mente. E a segurança de poder descansar  e esperar  em
Jesus.

   - "Descansa no Senhor e espera n´Ele". Salmo 37:7

- Reconhecer a importância do descanso físico, mental e
espiritual.

- Tudo tem o seu tempo determinado - Eclesiastes 3:1-8

Cartaz em formato de igrejas, presos no varal,
com as palavras do versículo.

"Descansa
  e esperano Senhor  n´Ele".

 Salmo 37:7
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A Bíblia nos diz em Gênesis 2:1, 2
que: "assim, pois,  foram acabados
os  céus  e  a  terra,  e  todo  o  seu
exército.  E  havendo  Deus
terminado no dia sétimo a sua obra,
que fizera,  descansou nesse dia de
toda  a  sua  obra  que  tinha  feito".
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  e  Deus  viu
que tudo era muito bom. Deus fez
tudo  apenas  em  seis  dias,  e  no
sétimo  dia,  Ele  descansou.  Ele
cessou o Seu trabalho. Em Gênesis
2:3 nos diz: "e abençoou Deus o dia
sétimo, e o santificou; porque nele
descansou  de  toda  a  obra  que,
como  Criador,  fizera".  Quando
lemos 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,  descansarmos.

Nós  paramos  todas  as  nossas
atividades, as escolas, os bancos , as
lojas  fecham.  Quase  todas  as
pessoas  descansam  nesse  dia.
Trata-se  de  um  dia  separado
(consagrado)  para  um  propósito
especial,  incluindo o repouso físico
e o reconhecimento da bondade de
Deus.  Deus  separou  o  sétimo  dia
dos outros dias da semana, para O
adorarmos  e  dedicarmos  a  Ele.
Nesse dia podemos ir à Igreja para
prestarmos  um  Culto  ao  Senhor.
Vamos  aproveitar  esse  tempo?
Vocês  já  viram  uma  fogueira?
Quando  uma  brasa  é  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
compartilhar  e  ajudar  uns  aos
outros.  Vamos  amar  e  zelar  pela
Casa de Deus?

                                                                                                                                                                     
                                                                                               PROJETO MEIO AMBIENTE 11 A 14 ANOS - Vol.2

Gênesis 2:1-3; Êxodo 20:8–11; Atos 2:42–47, 5:12–14;

I Coríntios 12:12–27; Isaías 52:7; Filipenses 4:8
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Atos 2:42 a 47

A igreja é a sede de adoração a Deus (Salmo 96:6). A igreja é o corpo de
Cristo,  Ele  é  o  cabeça  (Efésios  1:22).  Para  se  ter  uma  igreja  exemplar,
precisamos de união (Filipenses 2:2-4). Todos com o mesmo parecer, tendo o
mesmo sentimento (I Coríntios 1:10). Não deve haver divisão. Devemos dar
atenção a cada um em particular, e utilizar todos na Igreja (I Co 12:12-18).
Não  podemos  olhar  só  os  defeitos  dos  outros,  mas  ver  também  as  suas
qualidades. Uma igreja exemplar é formada de crentes batizados, unidos com
padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração.

v. 42 - PERSEVERANÇA - Constância na doutrina (doutrina definida). 

COMUNHÃO - União na mesma fé.

a) Partir do pão (não só material, mas também espiritual).

b) Orações: a importância da oração (Salmo 65:2; João 15:7
Apocalipse 8:3, 5:8).

v. 43 - REVERÊNCIA  E  TEMOR -  Em  cada  pessoa  havia  temor,
reverência por Deus e pelas coisas sagradas. Havia muitos sinais e
prodígios.

v. 44 - OS NOVOS CONVERTIDOS JUNTOS -  A união faz a força.
Alguns acham que não precisam de Igreja.

v. 45 - AMOR -  Liberalidade, beneficência, socorro aos necessitados.

v. 46 - FREQUÊNClA  AOS  CULTOS -  Todos  os  dias  no  templo
unânimes (o mesmo pensamento, a mesma palavra e vontade).

CEIA E ÁGAPE - Festa ou refeição de amor celebrada nas casas.

ALEGRIA E LOUVOR AO SENHOR - Havia alegria e singeleza
de coração.

v. 47 - EXCELENTE REPUTAÇÃO - A simpatia de todos. O mundo nos
vê. Como é a sua reputação?

RESULTADO - Crescimento da Igreja. Quando a Igreja observa
todos esses pontos e há amor de uns para com os outros existe
uma harmonia muito grande e os resultados são imensos.
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HARMONIA RESULTADO

Oração unida.
=

Ousadia e poder para
anunciar a Palavra.

Multidão (congregação unida).

Altruísmo (pensando mais nos
outros).

=
Testemunho da ressurreição.

Havia abundante graça.

Havia sinais e admiração do
povo. =

Crescimento de homens e
mulheres.
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Atos 4:24
Atos 4:31

Atos 4:32
Atos 4 :33

Atos 5:12, 13

Atos:
 5:14
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Excelente Reputação

Perseverança

Partir
do

Pão
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Cinema com as figuras dos dias da criação.
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“Descansa
no

Senhor
e espera
n´Ele”.
Salmo
37:7
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-  Mostrar  que  o  aluno  deve  estar  atento  contra  os  ataques  do
inimigo.

- Levar o aluno a reconhecer que a obediência a Deus é o segredo
para ter vitória em todas as áreas da sua vida.

  - “Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira
que obedeçais às suas paixões”.   Romanos 6:12

Cartaz de um homem com o versículo.

- “Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não
quero, esse faço” (Romanos 7:19)

- Infringindo as regras

“Não
 reine, portanto,

 o pecado em vosso corpo
 mortal, de

 maneira que
 obedeçais às
 suas paixões”.

 Rm  6:12
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Gênesis 2:16; 17:25; 3:1-4; Romanos 6, 7, 3:23; I João 2:15-17

Pares  do  mesmo  fruto  feito  em  cartolina  cada  aluno  deve
procurar o mesmo fruto e orar um pelo outro.

Riscar o jogo da velha no quadro. Dividir a sala em dois grupos.
Mostrar  as  regras  do  jogo.  O  grupo vencedor  ganha  balas  de
frutas.  Explicar  que  todo jogo tem suas  regras.  Por  exemplo:
futebol, basquete, vôlei. Se você cometer uma falta é grave, você
perde ponto ou se sua falta é grave, você é expulso do jogo. O
nosso estudo de hoje é sobre duas pessoas que desobedeceram
as regras, não de um esporte, mas do jogo da vida.
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Colar as principais palavras do estudo nas frutas

Adão e Eva
Serpente

Desobediência Deus
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Deus se alegrou muito por ter criado o homem e lhe deu tarefas e o domínio sobre
todos os seres viventes. Deus fez um lindo jardim onde colocou o primeiro homem
Adão e a primeira mulher, Eva. Ali os animais não eram bravos, eles não mordiam,
nem machucavam. Eles brincavam com todos eles. Não havia doenças, nem tristezas,
nem preocupações,  nem maldade no mundo.  O homem e a mulher andavam sem
roupa e não se envergonhavam (Gênesis 2:25). Todas as tardes Deus vinha conversar
com Adão e Eva. Em um belo dia, Eva estava sozinha passeando no jardim do Éden
vendo as árvores carregadas de frutos e parou no meio do jardim perto da árvore do
conhecimento do bem e do mal. Ela nunca havia experimentado nenhum fruto dessa
árvore, porque Deus deu esta ordem para Adão:

“De  toda  árvore  do  jardim  comerás  livremente,  mas  da  árvore  do
conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que
dela comerdes, certamente morrerás”. (Gênesis 2:16,17)
O diabo precisa de um corpo para comunicar com o homem e ele usou a serpente e
disse para Eva:

“É  assim  que Deus  disse:  Não comereis,  de toda árvore  do jardim?”
(Gênesis  3:1).  Eva  respondeu-lhe:  “do  fruto  das  árvores  do  jardim
podemos comer, mas do fruto da árvore do Conhecimento do Bem e
do  Mal,  não  comereis,  nem  tocareis  nele,  para  que  não  morrais”.
(Gênesis 3:2, 3)
Deus disse para não comer e não falou nada em tocar no fruto. Eva acrescentou a
ordem da Palavra de Deus dizendo que não podia tocar no fruto (Gênesis 2:9, 17).
Mas a serpente disse à mulher:

“É certo que não morrereis porque no dia em que comerdes deste fruto
os seus olhos vão abrir e vocês serão sábios como Deus conhecendo o
bem e o mal.” (Gênesis 3:5)
A  serpente  estava  mentindo.  Eva  deveria  tê-la  mandado  embora,  mas  ela
continuou ouvindo as suas mentiras. Eva olhou aquela árvore e começou a desejar
comer do seu fruto (Gênesis 3:6; I João 2:15-17).

 Ela  viu  que  o  fruto  da  árvore  era  bom  para  comer,  entrou  aí  a
concupiscência da carne (fazia bem para o corpo).

 Agradável aos olhos – entrou aí a concupiscência (desejo) dos olhos (o
fruto era bonito, cheiroso).

 Desejável para dar entendimento – entrou a soberba da vida (orgulho
querendo ser sábio igual a Deus).
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A serpente conseguiu enganar a Eva. E sabem o que ela fez? Eva pegou o fruto,
comeu e não satisfeita chamou Adão e deu o fruto pra ele também. Logo depois
seus olhos foram abertos, viram que estavam nus e para esconder a nudez, fizeram
roupas  com  folhas  de  figueira.  Agora  eles  conheciam  o  bem  e  o  mal.  Eles
desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. A natureza se tornou cheia de
perigos. Deus fez o mundo para o homem e não para o diabo. A desobediência é
pecado, cuidado com as ciladas do inimigo, ele tenta você de toda forma, ele quer
estragar o seu relacionamento com Deus. A Bíblia nos fala que devemos obedecer
a Deus, aos pais, professores e todas as autoridades. Autoridade é qualquer pessoa
que está acima de nós. Satanás estava satisfeito, pois ele tentou e conseguiu afastar
o homem de Deus. Adão e Eva estavam com medo, já estava quase na hora de
Deus vir  conversar  com eles.  Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus eles
estremeceram e esconderam entre as árvores, eles queriam fugir da presença de
Deus.  E  agora,  o  que  vai  acontecer?  Será  que  Deus  vai  descobrir  o  que  eles
fizeram,  comendo  do  fruto  da  árvore  do  conhecimento  do  bem e  do  mal?  O
homem estava perdido, nós não podemos esconder nada de Deus. Mas Deus ama o
pecador e providenciou um plano para que ele pudesse ser livre da morte eterna.
Na próxima aula você vai saber as consequências do pecado e qual o plano que
Deus elaborou para a salvação do homem.
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Desenhe em uma cartolina duas árvores. Dividir a sala em dois grupos. À
medida  que os  alunos  acertarem as  repostas  vão colorindo o tronco da
árvore. O grupo que conseguir colorir todo o tronco da árvore é o vencedor.
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“Não
reine,

portanto,
o pecado
em vosso

corpo
mortal,
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de maneira
que

obedeçais
às suas

paixões.”
Romanos

6:12
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- Reconhecer a necessidade do homem reencontrar-se com Deus.
- Mostrar que a salvação vem pelo derramamento do sangue de

Jesus na cruz.

-  “Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”.  Romanos 5:8

                                  cartaz da cruz

- Redenção só através de Jesus.

- O molde certo.

seu próprio amor para conosco

“Mas Deus

 prova o 

pelo fato de ter cristo morrido por

nós ainda

 pecadores”.

 Romanos

 5:8

nós, sendo 
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Gênesis 2:25, 3:1–24;  Romanos 5, 6; Êxodo 23:20–23; Efésios 6:11, 12
Hebreus 9:22; I João 1:9; Tiago 4:7; I Pedro 5:8; Apocalipse 12:9–10

Jogo da forca

Folhas de árvores de cores e formatos diferentes. Cada aluno
deve procurar a mesma folha da árvore e orar um pelo outro.

Quatro grupos de estudo, mostrando as conseqüências do
pecado e o plano de Deus para a salvação.

Serpente Eva Adão

Conclusão

PLANO DE SALVAÇÃO

P E C A D O
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Deus criou o universo perfeito, mas o pecado ofuscou o brilho das obras
do Senhor, através da desobediência do homem. O homem, os animais
e  a  natureza  foram  corrompidos  pelo  pecado.  Deus  é  Santo  e  não
ignora o pecado, o qual tem que ser punido. A disciplina é aplicada
para restaurar a nossa vida. Não adianta colocar a culpa em outras
pessoas,  temos que assumir  o  nosso pecado e as consequências  do
nosso erro.

A SERPENTE

· É um réptil, que foi criado por Deus – (Gênesis 1:21-25)
· Tem a língua pontiaguda – (Salmo 140:3)
· É mais sagaz do que todos os animais selváticos – (Gênesis 3:1)

O QUE ACONTECEU COM A SERPENTE? (Gênesis 3:14, 15; Isaías 65:25)
· Foi maldita acima de todas as criaturas.
· Foi condenada a arrastar-se com o ventre.
· Foi condenada a comer pó, todos os dias de sua vida.
· Tornou-se inimiga do homem.
· O diabo precisa de um corpo para comunicar-se com o homem, e ele usou o

corpo da serpente.

DIABO: É CHAMADO PRÍNCIPE DO MUNDO.

· Foi o autor da queda do homem – (Gênesis 3:1)
· Ele instiga o homem a pecar, a desobedecer.
· É enganador e introduz o mal sutilmente.
· É mentiroso: chamado o pai da mentira.
· Ele atrai, encanta, seduz. É o acusador e o sedutor do mundo – (Ap 12:9, 10)
· Ele procura alguém para devorar – (I Pedro 5:8)
· Ele transforma-se em anjo de luz – (II Coríntios 11:14)
· O diabo engana, embaraça, escraviza e mata.
· O que temos que fazer? Resistir e não dar ouvidos as ciladas do diabo –

(Efésios 6:11, 12)
· “Resisti ao diabo e ele fugirá de vós.” –  (Tiago 4:7)
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EVA: SIGNIFICA VIDA CRIADA POR DEUS.

· Ela foi feita à imagem de Deus – (Gênesis 1 : 27)

· Ela foi tirada das costelas de Adão – (Gênesis 2 : 21, 22)

· Ela foi criada para ser ajudadora do homem – (Gênesis 2 : 18, 20)

· Ela foi criada para ser a glória do homem – (I Coríntios 11:7)

· Ela foi enganada por satanás – (Gênesis 3:1-6)

· Eva poderia ter saído e não dado ouvidos a serpente.

· Levou o homem a desobedecer a Deus – (Gênesis 3 : 6, 11, 12)

· Duvidou da palavra, da autoridade e da bondade de Deus.

· Ela tentou remediar o pecado cobrindo sua nudez.

CONSEQÜÊNCIAS DO PECADO DE EVA:

· Perdeu a comunhão com Deus.

· A sua gravidez é dolorosa

· O seu desejo é para o seu marido

· É governada pelo marido

· Foi expulsa do jardim

· E teve que trabalhar muito.

ADÃO: SIGNIFICA SER HUMANO

· Foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo a obra prima da criação.

CONSEQÜÊNCIAS DA DESOBEDIÊNCIA DE ADÃO – (GÊNESIS 3:17–24)

· A terra foi maldita, agora produz cardos, abrolhos, espinhos, pragas, ervas
daninhas.

· A terra também foi atingida e se tornou cheia de perigos. Temos poluições
sonoras,  visuais,  no ar e na água, as florestas  são devastadas,  os  animais
entram  em  extinção,  os  alimentos  são  contaminados,  aparecem  doenças,
vírus e pragas.

· O pecado separou o homem de Deus. Ele perdeu a comunhão com o Senhor.
Desde Adão, todas as pessoas já nascem separadas de Deus. O pecado foi
passando de geração em geração, pois os nossos primeiros pais foram Adão
e Eva, assim nascemos com a natureza pecaminosa – (Salmos 51:5)
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· Adão  escondeu-se  de  Deus,  sua  desobediência  lhe  causou  medo  e  teve
vergonha de sua nudez.

· Adão e Eva foram expulsos do jardim e perderam o relacionamento com
Deus. Eles tiveram que trabalhar para sobreviver, e o trabalho era árduo e
cansativo.

· Ficamos sujeitos a escravidão do pecado (Romanos 7:7-25; Hebreus 2:14,
15)

· Fomos condenados à morte emocional (dor e sofrimento), morte física e a
morte espiritual – (Romanos 6:23; 5:12-21; I Coríntios 15:22)

CONCLUSÃO
A  tentativa  do  homem  de  cobrir  sua  própria  nudez  não  adiantou.  Deus  nos
escolheu antes da fundação do mundo e a sua misericórdia é tão grandiosa que Ele
sacrificou  um cordeiro  para  cobrir  a  nudez  de  Adão  e  Eva  com a  pele  deste
animal. Para criar todas as coisas Deus teve apenas que falar e tudo se fez, para
remir  Ele  teve  que  derramar  o  sangue  do  cordeiro,  simbolizando  “Jesus”,  o
cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. A primeira referência da
vinda do Redentor  foi  em Gênesis  3:15.  Da semente da mulher nasceria  o Seu
descendente,  Jesus,  o  qual  iria  salvar o homem do pecado.  Cristo  esmagaria  a
cabeça da serpente (diabo).

APELO
O pecado entrou no mundo depois que o diabo usou a serpente para
enganar  Adão e Eva.  O coração do homem ficou endurecido pelo
pecado. Ele estava perdido, mas Deus nos ama tanto que providenciou
um plano para sermos livres da morte eterna! Deus colocou querubins
na entrada do jardim com espadas brilhantes para guardar a árvore da
vida  para  que  Adão  e  Eva  não  comessem  do  fruto  e  vivesse  em
pecado eternamente. O homem foi  feito do pó da terra, o diabo se
alimenta  de  pó.  Ele  se  alimenta  das  nossas  intenções  carnais,  das
contendas,  brigas,  desobediências.  Todas  as  vezes  que
desobedecemos a Deus estamos alimentando satanás. Deus nos ama
tanto que mandou o Seu único Filho, Jesus Cristo para morrer na cruz
pelos  nossos  pecados.  Deus  o  ressuscitou,  Ele  está  vivo,  nos  tirou  da
condenação  do pecado e nos  deu a vida  eterna.  Se  você recebe
Jesus,  você  é  uma  nova  criatura.  Você  foi  feito  à  imagem  e
semelhança de Deus. Você é parecido com Deus. Você é feitura de
Deus e Ele não terminou a obra que está fazendo em você. Abra seu
coração e deixe Jesus entra e fazer morada na sua vida.
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“ Jogo  do  Se”

Se a resposta for verdadeira faça os gestos.

Se for falsa não faça.

· Se a serpente é mais sagaz do que todos os animais selváticos
bata o pé direito - (bata)

· Se a serpente foi condenada a comer pó todos os dias de sua
vida bata os dois pés - (bata)

· Se o diabo instiga o homem a pecar, levante a mão direita -
(levante)

· Se Eva não foi enganada por satanás levante a mão esquerda -
(não levante)

· Se o pecado separou o homem de Deus balance a cabeça -
(balance)

· Se a terra não foi amaldiçoada por Deus, abaixe a cabeça -
(não abaixe)

· Se Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden dê tchau -
(dê)

· Se Deus matou um animal para cobrir a nudez de Adão e bata
palmas - (bata)

· Se Jesus é o Cordeiro de Deus, pule num pé só - (pule)
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“Mas Deus
prova seu
próprio

 amor para
conosco

pelo fato de
ter Cristo
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morrido
por nós,

sendo nós
ainda

pecadores.”
Romanos

5:8
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- Mostrar o plano de Deus para ter uma família bem sucedida.

   - “Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de
tua mãe”.  Provérbios 1:8

- Valorizando a família

-  Reconhecer  que  depois  da  salvação,  a  família  é  o
precioso legado do homem da parte de Deus.

Cartaz  de  uma  casa  em
cartolina,  com  o  telhado
duplo,  com  o  versículo
escrito.

“Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não
 deixes a instrução de tua mãe”. Provérbios 1:8
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Gênesis 1:28, 4:1–2; Salmos 127, 128; Colossenses 3:18–21

PERGUNTAS

Qual a diferença de um lar cristão e outro?

Que princípios bíblicos devem existir no lar?

Quais as barreiras que existe no lar?

Como derrubar essas barreiras?

Qual o segredo de ter um lar feliz?

Casas numeradas aos pares.

Debate

 1  1
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Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim tiveram que trabalhar
muito e Deus os abençoou e lhes deu uma ordem: “Crescei, multiplicai,
enchei a terra e dominai sobre todos os seres viventes” (Gênesis 1:28).
Hoje  a  terra  é  habitada  por  bilhões  de  pessoas.  Alguns  moram  em
lugares quentes, outros em lugares frios, outros em lugares montanhosos
e outros perto do mar. As pessoas tem suas culturas e línguas diferentes.
Deus instituiu  o casamento formando a família.  Deus amava Adão e
Eva e um dia nasceu um lindo neném naquele lar. Eu imagino como
Adão e Eva ficaram felizes  com o nascimento daquele  menino.  Eles
deram-lhe  o  nome  de  Caim.  Quando  Eva  viu  o  neném  ela  disse:
“Adquiri  um varão com o auxílio  do Senhor”  (Gênesis  4:1). Passando
algum tempo nasceu-lhes outro menino e deram-lhe o nome de Abel.
Esta foi à primeira família do mundo. A família é uma instituição divina e
o propósito de Deus é alcançar a família. O que Deus constrói o diabo
não destrói.

DEUS ABENÇOA A FAMÍLIA COM:

· Provisão e alimento – (Salmo 132:15)
· Com roupas e calçados – (Deuteronômio 8:4)
· Com livramento e proteção – (Salmo 91:10)
· Com fartura e abundância – (Salmo 144:12-14)

Só  em  Deus  a  família  pode  encontrar  beleza,  paz,  amor,  alegria,  aconchego,
equilíbrio  e  estabilidade.  Uma família  sem  Deus  ocorre  muitas  lutas  e  crises,
desintegrando a família. Mas Deus transforma o caos em benção. Para ter uma
família ajustada e feliz precisa ter Jesus como Salvador e Senhor. Deus abençoa os
nossos descendentes (Salmos 37:26; 128; 147).

DEBATE - QUAL O PAPEL DO PAI, MÃE E FILHOS NO LAR?

· Marido  :  

É  o  cabeça  (Efésios  5:23).  Ele  deve  amar,  cuidar  e  prover  o  alimento
(Efésios 5:25–28).

· Mulher:  

Deve ser a auxiliadora, cooperadora, submissa ao marido (Efésios 5:22–24 I
Pedro 3).
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· Pais:  

Não  devem  provocar  os  filhos  a  ira,  mas  criá-los  na  disciplina  e  na
admoestação do Senhor (Efésios 6:4). Deus deu a autoridade ao homem. Não
é autoritarismo, mas é dom de Deus. A autoridade deve ser conquistada e
não imposta. Quem ama respeita. O pai dentro do lar é uma figura de Deus.
Os filhos obedecem aos pais e aprendem a obedecer a Deus.

· Filhos:  

São herança do Senhor. O filho precisa de ensino, disciplina e amor
(Pv 2:26).  A obediência dos filhos  aos pais (Ef 6:1).  Jesus foi obediente e
submisso aos seus pais e a Deus (Lc 2:51; Hb 5:8). A disciplina dá segurança
ao filho, pois ele percebe os seus limites e o leva a obediência (Hb 12:5-11).
Os  filhos  devem honrar  o  pai  e  a  mãe.  É  o  primeiro  mandamento  com
promessa, para que seja bem sucedido e viva muitos anos (Ef 6:1-3). Fomos
escolhidos  para sermos filhos de Deus. Somos a família de Deus (I Pedro
2:9).

COMO TER UMA FAMÍLIA UNIDA?

· Exercitar o amor – (Romanos 12:10; Colossenses 3:14)
· Doar, dar tempo, atenção – (Filipenses 2:4)
· Perdoar, não guardar mágoa ou rancor – (Efésios 4:32)
· Valorizar, apreciar – (I Pedro 3:7; Provérbios 31:28, 29)
· Comunicar, ter diálogo – (Colossenses 4:6)
· Cooperar, ajudar – (Gálatas 6:2)
· Ser agradecido.

PERGUNTAS PARA O DEBATE:

· Porque Deus criou a família?
· Qual é a diferença entre um lar cristão e outro?
· O seu lar é um lugar agradável?
· Quais os sentimentos que devem existir no lar?
· Qual o privilégio de ter uma família cristã?
· Qual o desafio de uma família cristã?
· Sua família tem alcançado o propósito de Deus quando a planejou?
· Quais os princípios bíblicos que regem entre pais e filhos?
· Quais as barreiras que existem no lar?
· Quais os princípios bíblicos para derrubar as barreiras na família?
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Estudo em grupo
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ESTUDO DO INTERIOR DE UMA CASA

"Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam." Salmo 127:1

Vamos fazer um paralelo entre a nossa casa material e a nossa
casa espiritual, que é a nossa vida.

Como é a sua casa?

· Bem ou mal cuidada? Em Provérbios  31:27 nos diz:  "Atende ao bom
andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça".

· Está sempre em ordem ou vive em desordem? Em Isaías 38:1 nos diz:
"Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás."

· Está bem ou mal guardada? Em Lucas 11:21 nos diz: "Quando o valente,
bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os
seus bens".

· Ela é estável e firme ou é instável? Em I Samuel 2:35 nos diz: "Edificar-
lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre".

· Ela tem paz ou está atribulada? Em I Samuel 25:6 nos diz: "Paz seja
contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz."

· Ela  é  bem  ou  mal  administrada?  Em  Gênesis  41:40  nos  diz:
"Administrarás  a  minha  casa,  e  à  tua  palavra  obedecerá  todo  o  meu
povo; somente no trono eu serei maior do que tu" (José).

· Ela está edificada ou está em ruínas? "Por causa da minha casa, que
permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de
sua própria casa" Ageu 1:9.

· A sua casa é dedicada ao Senhor? Em Levítico 27:14 nos diz: "Quando
alguém  dedicar  a  sua  casa  para  ser  santa  ao  Senhor,  o  sacerdote  a
avaliará, seja boa ou seja má".

· É cheia de Cristo? (Deuteronômios 6:11),  ou é varrida e ornamentada
para Satanás? (Mateus 12:44, 45).
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Comecemos do JARDIM.

É o lugar florido e alegre de uma casa, onde as flores exalam o seu perfume.
Que tipo  de  perfume você  exala?  Um bom ou  um perfume ruim? Em II
Coríntios 2:14, 15 nos fala: "Graças, porém, a Deus... Porque nós somos para
com Deus o bom perfume de Cristo; tanto nos que são salvos, como nos que
se perdem".

Agora entremos pela PORTA da sala.

Para entrarmos numa casa, precisamos entrar pela porta. Quem entra pela
janela é só o ladrão. Em João 10:9, Jesus diz: "Eu sou a porta. Se alguém
entrar  por  mim,  será  salvo;  entrará,  sairá  e  achará  pastagem".  Para
iniciarmos a nossa vida cristã, temos primeiro que entrar por essa porta, que
é Cristo.

Depois que abrimos a porta, entramos na SALA.

É o lugar onde recebemos os amigos, para conversarmos. É o lugar onde a
família  se  reúne  para  um bate-papo.  É o  lugar  de  COMUNHÃO com os
irmãos.  "Oh!  Como  é  bom  e  agradável  viverem  unidos  os  irmãos."
Salmo 133:1.

Agora, vamos para o QUARTO (dormitório),  que é o lugar de
DESCANSO.

Depois de um dia de trabalho, temos a noite para descansar. Deus sabia da
nossa  necessidade  de  descanso.  E  ele  nos  deu  a  noite  para  dormirmos  e
refazermos as energias gastas. Em Salmo 4:8 fala: "Em paz me deito e logo
pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro". Não são os
CALMANTES que nos fazem dormir em paz, mas o Senhor Jesus Cristo.

Temos aqui o BANHEIRO, onde fazemos nossa higiene diária.

Na vida espiritual, temos que ter a nossa PURIFICAÇÃO DIÁRIA. Pedindo
a Deus para nos limpar de todo o pecado. Tudo que fazemos, que não agrada
a Deus, tem que ser tirado. Não devemos carregar um fardo de pecados. Mas
todos os dias devemos fazer um retrospecto na nossa vida, pedindo perdão a
Deus por aquilo que fizemos de errado naquele dia. "Tendo, pois, ó amados,
tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do
espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus" II Coríntios 7:1.
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Agora vem a COZINHA.

É o lugar onde preparamos o alimento todos os dias. O alimento pode ser bom
ou  ruim.  As  cascas  são  jogadas  fora.  Só  fica  o  conteúdo.  Na  nossa  vida
espiritual, temos que preparar o nosso alimento diariamente. É o nosso preparo
através da Palavra de Deus e da Oração. Nós não podemos dar aquilo que não
temos.  É  a  nossa  comunhão  com  o  Senhor.  Em  II  Timóteo  2:15  nos  diz:
"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade".

Entremos na COPA.

É o lugar onde tomamos nossa refeição. Em Salmo 128:3 nos diz: "Tua esposa,
no interior de tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, como rebentos
da oliveira, à roda da tua mesa". Quantas vezes você se alimenta por dia? No
mínimo 3 vezes. E o alimento espiritual? Você tem se alimentado da Palavra de
Deus? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? "Achadas as tuas palavras, logo
as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu
nome sou chamado, ó Senhor."   Jeremias 15:16.

Temos aqui a DESPENSA.

Onde guardamos os mantimentos. Como é a sua despensa, grande ou pequena?
Ela ó organizada? Cada tipo de alimento está no seu devido lugar, em ordem?
Você sabe encontrá-lo na hora que precisa? Você tem reserva? Alguém pode
chegar à sua casa de surpresa? Que tipo de alimento você tem na sua despensa?
E a sua despensa espiritual? Você tem sempre reserva espiritual? Ela é grande
ou  pequena?  Ela  é  organizada?  Quando  alguém  vem  conversar,  você  tem
sempre a Palavra de Deus para dar, conforme a necessidade do momento? Em
Lucas 12:24 nos diz: "Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam,
não tem despensa, nem celeiros, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis
vós do que as aves?" Em Colossenses 3:16 nos fala: "Habite ricamente em vós a
palavra  de  Cristo;  instruí-vos  e  aconselhai-vos  mutuamente  em  toda  a
sabedoria,  louvando  a  Deus,  com  salmos,  hinos  e  cânticos  espirituais,  com
gratidão em vossos corações".

Temos também os ENFEITES.

Servem  para  ornamentar  a  casa.  Nós  somos  estes  enfeites.  Como  você  se
apresenta diante dos outros? Em I Pedro 3:3 nos fala: "Não seja o adorno das
esposas o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato
de vestuário".
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Aqui temos o TANQUE.

Onde lavamos as nossas roupas sujas. As nossas vestes têm de estar sempre
limpas. E a sua veste espiritual? As vestes nos falam da maneira como nos
apresentamos diante de Deus e dos homens. Como você tem se apresentado?
As suas vestes estão tão limpas, que as pessoas que a rodeiam querem Cristo
em  suas  vidas?  Em  Êxodo  19:10  nos  fala:  "Disse,  também,  o  Senhor  a
Moisés: Vai ao povo, e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes".

Agora o QUINTAL.

É uma área aberta que serve para recreação, para as crianças brincarem,
para cuidarmos das plantas. Nós temos que ter a nossa recreação espiritual.
Em Romanos 15:32 nos diz: "A fim de que ao visitar-vos, pela vontade de
Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recrear-me convosco".

Agora é a vez do PORÃO.

É o lugar mais escondido da casa, onde depositamos todas as coisas que não
nos  servem  mais;  que  muitas  vezes  podem  ser  jogadas  fora,  mas  por
qualquer razão ainda continuam ali. E na sua vida espiritual, há esse porão
ou  sótão  de  coisas  que  já  poderiam  ser  jogadas  fora  e  você  continua
mantendo-as dentro de você? Às vezes, é um pequeno hábito, mas que não
agrada ao Senhor. Outras vezes são pequenas mentiras, ou gritaria com as
crianças.  Às vezes,  estão tão escondidas,  que você mesma não a encontra.
Peça  ao  Senhor  para  lhe  mostrar.  E  jogue  fora  hoje  mesmo.  Faça  uma
limpeza  no  seu  porão,  não  deixe  para  amanhã.  Você tem usado  todos  os
cômodos da sua casa espiritual?

Atividade
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Orar pelos familiares.
Valorizar a família.

Faça  para  cada  aluno  uma  casa  e
escreva  algumas  tarefas  para  eles
executarem durante o mês.

· Ser amável com os familiares.
· Não guardar mágoa ou rancor.
· Valorizar a família.
· Ter comunicação, dialogo.
· Orar pelos familiares.
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“Filho
meu,
ouve

 o ensino
de
teu
pai
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e não
deixes a

instrução
de tua
mãe”.

Provérbios
1:8
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- Identificar os fatos que são pecados no relacionamento com Deus
e com o próximo.

- Levar o aluno a obedecer a Deus, mostrando as conseqüências do
pecado da desobediência.

   - “Mas, a  todos  quanto o  receberam, deu-lhes  o poder  de serem
       feitos  filhos  de  Deus, a  saber aos  que  crêem em Seu nome.” 
       João 1:12

- Tudo na vida é uma escolha boa ou má?

- Deus lhe deu o livre arbítrio pra você escolher o melhor,
não escolha o pior.

Fazer  oito  retângulos  de
tamanhos  iguais,  prender  atrás
as  partes  dos  retângulos  com
fita  crepe.  Escrever  as  palavras
do versículo. À medida que falar
o versículo formar a cruz.

“Mas,

a todos

 quanto o

 receberam,

 deu-lhes o
 poder de

 serem

    feitos filhos

 de Deus,
 a saber

 aos que

 crêem

 em Seu
 nome”.

 João 
1:12
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Gênesis 4:1-16; Deuteronômio 20:1-20; Salmo 133; Hebreus 11:4, 12:15
Mateus 23:35; I João 3:12; Judas 11; Jeremias 4:18; Atos 8:23

Dividir a sala em dois grupos e faça uma lista. Um grupo irá falar
o que é certo o que é o melhor, o outro grupo irá falar o que é
errado, o pior.

Pedras semipreciosas coloridas. Os alunos que tiverem a mesma
cor da pedra irão formar o grupo e orar uns pelos outros.

MELHOR PIOR

Obedecer Desobedecer

Amar Odiar

Ser Verdadeiro Mentir
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Fazer um altar e colocar as principais palavras do estudo nas
pedras do altar.

Caim Abel Adão Eva AltarDeus

OfertaPastor Morte

GratidãoSangue

Pecado Agricultor
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Abel  e Caim cresceram. Adão e Eva
devem  ter  ensinado  os  seus  filhos
sobre  amor,  obediência,  união.  Eles
devem ter contado a eles  como Deus
matou um animal e fez roupa de pele
por  causa  da  desobediência  deles.
Caim e Abel devem ter visto o seu pai
fazendo  um  altar  de  pedras  e
trazendo oferta ao Senhor. Adão deve
ter contado para os seus filhos que a
oferta deveria ser o sacrifício  de um
animal.  Antigamente  não  havia
igrejas  e  eles  faziam  um  altar  de
pedras, depois matavam um animal e
o sacrificavam no altar.  O propósito
do altar era prestar um culto a Deus.
Caim, o irmão mais velho resolveu ser
agricultor  ele  gostava  de  arar  e
cultivar a terra. Já Abel, resolveu ser
pastor  de  ovelhas,  ele  gostava  de
animais.  Certo  dia  Caim  e  Abel
resolveram  dar  uma  oferta  de
gratidão ao Senhor. Caim apanhou no
campo  alguns  frutos  e  legumes,  fez
um altar e ofereceu ao Senhor.  Abel
por  sua  vez,  pegou  o  melhor  do
rebanho,  um cordeiro  bem  bonito  e
ofertou a Deus. A Bíblia diz que Deus
se  agradou  da  oferta  de  Abel  e
desagradou  da  oferta  de  Caim.  Por
que?  Se  todos  os  dois  ofertaram do
trabalho  de  suas  mãos?   Abel
obedeceu  à  ordem  de  Deus.  “Sem
derramamento  de  sangue  não  há
remissão de pecado” (Hebreus 9:22).
Caim sabia o que deveria ofertar ao
Senhor,  mas  ele  desobedeceu  e  quis
fazer do seu jeito.  Quando Caim viu
que  a  sua  oferta  não  foi  aceita,  ele

ficou  com  raiva,  inveja  e  ciúme  de
Abel.  O  rosto  de  Caim  ficou  triste,
descaído, desanimado, zangado. Deus
percebeu  e  perguntou-lhe:  “Por  que
andas irado, e por que descaiu o teu
semblante? Se procederem bem, não é
certo  que  serás  aceito?  Se  todavia,
procederes mal, eis que o pecado jaz a
porta; o seu desejo será contra ti, mas
a  ti  cumpre  dominá-lo”  (Gn  4:5-7).
Deus  concedeu  livre  arbítrio  para  o
homem.  Ele  pode  escolher  o  melhor
ou  o  pior.  Deus  não  permite  que
sejamos  tentados  além  das  nossas
forças  (I  Coríntios  10:13).  O homem
não foi criado para o mal ou para a
perdição,  Deus  tentou  fazer  Caim
reconhecer o seu erro. Caim não deu
ouvidos  a  Deus,  ele  ficou  irado  com
seu irmão. A Bíblia diz que a raiz de
amargura  brota  e  nos  perturba
(Hebreus  12:15).  Deus  alertou  Caim
que  o  pecado  estava  querendo
dominar a sua vida. A inveja, o ciúme,
a  raiva,  foram  crescendo  dentro  do
coração de Caim e ele passou a odiar
o seu irmão Abel e queria vingar dele.
O pecado é assim, começa pequeno e
vai  crescendo  até  dominar  a  nossa
vida.  Por  isso  não  devemos  brincar
com o pecado, mas fugir dele, pois o
pecado engana, escraviza, mata (João
8:34;  Romanos  6:23).  Um dia,  Caim
chamou Abel para ir ao campo e aí ele
brigou com ele e o matou. O seu crime
foi  premeditado.  O  pecado  foi  só
crescendo.  Um  abismo  chama  outro
abismo,  um  pecado  leva  a  outro
pecado.
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Os caminhos de Caim:

· Ele desobedeceu a Deus, sabia o que deveria ofertar.

· Ele teve ciúme, raiva, inveja e ódio de seu irmão.

· Ele endureceu o coração pela repreensão divina.

· Ele assassinou o seu irmão. Foi o primeiro homicídio do mundo.

Deus amava Caim e queria salvá-lo, como Ele deseja salvar o pecador
(I  Timóteo  2:3,  4).  Deus  procurou  novamente  Caim  e  perguntou-lhe
onde estava seu irmão. Ele foi egoísta, mentiroso e irreverente com Deus
e  respondeu-lhe:  “Não  sei,  acaso  sou  eu  tutor  (guardador)  de  meu
irmão? (Gênesis 4:9). Caim não arrependeu, ele desprezou o convite de
arrependimento e perdão. Nós não podemos esconder nada de Deus,
pois  Ele  conhece o escondido e o oculto”.  Deus  já  sabia  que Caim
tinha matado o seu irmão. Agora ele teria que ser castigado. A Bíblia
nos diz que Deus disciplina a quem ama. Por isso somos os seus filhos
(Hebreus 12:3, 11).

Conseqüências do pecado de Caim:

· A terra não produziria o fruto devido com abundância (Gênesis 4:12).

· A sua consciência ficou culpada (Gênesis 4:13).

· Escondeu da presença de Deus (Gênesis 4:14).

· Ficou fugitivo e errante pela terra (Gênesis 4:14).

· Ficou longe de seus pais.

· Ele ficou com medo que as outras pessoas o matassem, por isso Deus colocou
um sinal em Caim (Gênesis 4:15).

Caim retirou-se da presença de Deus e criou sua própria civilização sem
o auxílio de Deus. Adão e Eva ficaram sem os dois filhos. Os efeitos do
pecado  são  devastadores,  a  desobediência  implica  perda  de
privilégios  e  pode  resultar  numa  grande  tragédia.  Deus  não  se
esqueceu da promessa que Ele havia feito para Adão e Eva, que a
descendência deles enviaria o Salvador. Logo depois para consolar o
coração deles, Deus de um outro filho e eles colocaram o nome dele
de Sete. Jesus Cristo veio da família de Sete.
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Apelo:

Deus tem nos dado o privilégio de sermos seus filhos, de pertencermos a
Sua família.  Muitas vezes, queremos sair  de casa do Pai  como Caim,
queremos sair da presença de Deus, mas Deus nos ama muito e sempre
está  pronto  a  nos  perdoar  e  nos  receber.  Aceite  Jesus  como  Seu
salvador e se torne um filho de Deus, pertencendo a família de Deus
com todos os direitos de filho.

· Um nome escrito no céu
· O direito de orar, conversar com Deus, ter comunhão com Ele.
· O perdão dos pecados.
· O mais importante, a vida eterna que vale muito mais do que tudo no mundo.
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Ponto de
interrogação

Faça o ponto de interrogação em
emborrachado. Faça alguns furos
e  coloque  papel  com  as
perguntas da lição. Dividir a sala
em  dois  grupos.  O  grupo  que
acertar  o  maior  número  de
perguntas é o vencedor.
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“Como é
bom e

agradável,
viverem,
unidos os
irmãos”.
Sl 133:1
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- Mostrar ao aluno os privilégios e bênçãos que recebemos através 
da obediência.

  - “Porém Noé, achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e 
íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus”. 
Gênesis 6:8, 9

Cartaz de Noé com os 
dizeres do versículo.

- Deus ensina na Sua Palavra, a importância da obediência 
em todas as áreas de sua vida

- Noé um homem obediente

“Porém

 Noé, achou

 graça
 diante

 do Senhor. Noé
 era homem justo
 e íntegro entre os

 seus
 contemporâneos. 
Noé andava com

 Deus”.
 Gênesis 6:8, 9
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Gênesis 6:1–22; II Pedro 2:5–9; Deuteronômio 11:8–32, 28;
Salmo 18:44, 78:10; Isaías 3:8, 9; Romanos 8:17; Filipenses 2:12

Pés  coloridos

Quem estiver com a mesma cor,
 ora um pelo outro.

PERGUNTAS:

O que é obediência?

O que é desobediência?

A quem devemos obedecer?

Grupos de estudo
                                   
Dividir os alunos em grupos. Em cada grupo tem um líder e vão 
discutir  o  assunto.  Depois  os  grupos  se  reúnem e  os  líderes 
tiram a conclusão do grupo.
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1. COMO ERA A GERAÇÃO DE NOÉ?

Pecadora (Gênesis 6:1-7, 11, 12, 13). O que é pecado? É transgredir a Lei de 
Deus.  O  pecado  depois  da  desobediência  de  Adão  e  Eva  está  presente  no 
mundo, no diabo, na carne. O pecado é o pior inimigo do homem. O que pratica 
o pecado é escravo do pecado e é dominado por ele. Ele faz o homem insensível 
à voz de Deus. O pecado embaraça, engana, escraviza e mata. O seu efeito é 
devastador  (Deuteronômio  28:15-68).  Os  homens  da  terra  foram  se 
multiplicando e  a  maldade  e  violência  também.  Os desígnios  do coração  do 
homem era mau continuamente. Os seus pensamentos e ações eram terríveis. E 
Deus arrependeu de ter criado o homem. Em meio ao caos, Deus observou e viu 
que havia uma esperança, Ele encontrou um homem no meio daquela geração 
perversa. 

2. QUEM FOI NOÉ? (Gênesis 5:28-32; 6:8-22)

O pai de Noé se chamava Lameque. Noé era casado, ele tinha quinhentos anos, 
quando teve três filhos: Sem, Cão e Jafé. “Porém Noé achou graça diante do 
Senhor.  Noé  era  homem justo  e  íntegro  entre  os  seus  contemporâneos,  Noé 
andava com Deus” (Gênesis 6:8, 9).

 Sua posição – Ele foi salvo pela graça.

 Sua atitude – Ele era um homem justo (reto, fiel).

 Seu caráter – Ele era íntegro e perfeito (inatacável, único, excelente, 
incomparável).

 Seu  testemunho  – Implacável.  Ele  destacava  entre  os  seus 
contemporâneos, era um pregador da justiça (II Pedro 2:5).

 Seu relacionamento com Deus – Tinha intimidade e comunhão 
com Deus. Noé andava com Deus. Ele tinha certeza que Deus estava 
com ele o tempo todo. Ele confiava plenamente em Deus.

 Sua fé – A fé é um dom de Deus. A fé de Noé não era contemplativa, 
mas vivencial,  era ativa e operante. Noé não andava pelo que estava 
vendo, mas enxergava além. Através da fé, ele realizou a sua salvação, 
da família e dos animais (Hebreus 11:7).

 Sua perseverança – Noé andava com Deus num ambiente hostil e 
violento (Gênesis 6:8-12). Ele não desistiu, era constante. Levou cento e 
vinte anos para construir a arca. 

 Sua conduta – Era obediente em tudo, conforme a vontade de Deus, 
executando uma tarefa difícil (Gênesis 6:14-22, 7:5).
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O que é obediência? É sujeitar à vontade de Deus. É cumprir, submeter, 
executar as ordens de Deus. A obediência deve ser:
• De todo coração, sem reserva (Deuteronômio 11:13; Romanos 6:17).
• Voluntária (Salmo 18:44).
• Constante (Filipenses 2:12).

A obediência produz: benção, prosperidade, vida eterna (Dt 11:8-25).

O que a desobediência produz:

• A ira de Deus (Salmo 78:10; Isaías 3:8, 9).
• Maldição (Deuteronômio 11:28; 28:15).
• Punição (I Samuel 28:18).

3. QUEM É DEUS?
      

 Deus é um Deus de Projetos  – Ele mandou Noé construir  uma 
grande arca de tábuas de cipreste, com três andares e compartimentos. 
Mandou calafetar com betume (tapar as fendas e os buracos com uma 
massa para não entrar água).

      

 Deus é um Deus Organizado e perfeito – Ele mostrou como 
Noé deveria construir a arca, mostrou o lugar da porta e da janela. Deus 
lhe deu todos os cálculos e medidas. A planta da arca teria:
300 côvados de comprimento (mais ou menos cento e noventa e oito 
metros),  50 côvados de largura (mais ou menos trinta e três metros),
30 côvados de altura (mais ou menos trinta metros)

      

 Deus é um Deus de Aliança – Ele falou com Noé que iria destruir 
a terra com um dilúvio e que todo ser vivo iria perecer, mas Ele faria 
uma Aliança com Noé e sua família e com os animais para entrarem na 
arca e serem salvos.

 Deus é um Deus de Provisão – Ele mandou Noé ajuntar alimento 
para sua família e os animais e colocar tudo dentro da arca.

 Deus é um Deus de Livramento – Ele salvou Noé, sua família e 
os animais do dilúvio.

 Deus é um Deus Protetor – Ele protegeu e cuidou de Noé, da sua 
família e dos animais. Enquanto Noé e os seus filhos construíram a arca 
ele pregava à sua geração falando do perigo do dilúvio (II Pedro 2:8, 9). 
Noé submeteu a Deus até executar todo o Seu projeto. Ele não desistiu 
e nem acomodou, mas prosseguiu para o alvo da soberania da vontade 
de Deus.
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4. AVALIAÇÃO

 Quais as conseqüências do pecado?

 Quais as características predominantes na vida de Noé? 

 Como você pode fazer diferença na sua geração?

 Quais os projetos de Deus para você?
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O líder diz: “Eu vou entrar na Arca de Noé e vou levar o coelho e 
a coelha; e o que você vai levar? ” O aluno à direita diz: “Eu vou 
levar o cachorro e a cadela; e o que você vai levar? O próximo 
aluno diz: Eu vou levar o canguru macho e fêmea; e o que você 
vai levar? ” Se o aluno falar outros animais que não começam 
com a letra “C”, o líder diz: Esses animais não entram e passa 
para outro aluno. A SENHA pode ser animal, ave ou réptil com a 
letra C. Pode ser feita a brincadeira só com o nome de aves ou 
répteis ou outros animais começando com outras letras.

A ARCA DE NOÉ
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Fazer uma arca de dobradura de papel.

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

dobre
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“Porém
Noé, 
achou
graça 
diante

do
Senhor.
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Noé
era

homem
justo e
íntegro
entre os

seus
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contempo-
râneos.

Noé
andava

com Deus”.
Gênesis
6:8, 9
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- Mostrar ao aluno que Jesus é a nossa arca e o que podemos fazer 
para executar as Suas ordens.

  -  “Eram macho e fêmea os que entraram na arca, como Deus lhe 
havia ordenado; e o Senhor fechou a porta”. Gênesis 7:16

Cartaz de uma porta.

- Noé obedeceu e cumpriu a ordem de Deus

- Noé um praticante da Palavra

“Eram macho e fêmea

 os que entraram na arca,

 como Deus lhe havia

 ordenado; e o

 Senhor fechou
 a porta”.
 Gênesis 7:16
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Gênesis 7:1–16; Salmos 25:14, 100:4, 107:15, 16, 133:1;
 Romanos 3:23; Mateus 22:11–13, 24:37–39; 25:1–3;

João 1:12; 3:16; 14:6; Hebreus 3:7, 8, 11:6, 7; I Pedro 3:20; II Pedro 2:5

Debate
 Paralelo entre a arca e o homem.

 O que tipifica a arca?

Macho  e  Fêmea.

Cada aluno vai achar o
seu par e orar por ele.

PESQUISAR (Deuteronômio 14:3–20; Levítico 11):

Quais os animais limpos para Deus?
Quais os animais imundos?
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No meio de tanta violência e maldade no mundo, Deus levantou um 
homem chamado Noé. Deus o abençoou juntamente com a sua esposa 
e os seus três filhos: Sem, Cão e Jafé e lhes deu uma incumbência de 
construir uma arca. Eles levaram cento e vinte anos para construí-la. 
Noé tinha seiscentos anos quando a arca ficou pronta e Deus lhe deu 
outra ordem: “Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que 
tens sido justo diante de Mim no meio desta geração. De todo animal 
limpo levarás contigo sete pares: o macho e a fêmea; mas dos animais 
imundos, um par: o macho e a fêmea. Também das aves dos céus, sete 
pares: macho e fêmea; para se conservar a semente sobre a face da 
terra”  (Gênesis  7:1-3).  Deve ter  sido  muito  complicado  reunir  todos 
aqueles animais para entrarem na arca, mas eu creio que Deus mesmo 
foi  orientando  Noé  onde  os  animais  estavam e  como eles  deveriam 
entrar na arca. O povo do lado de fora zombava e observava os animais 
entrando em fila na arca. Apesar da zombaria, Noé avisou à sua geração 
sobre o perigo do dilúvio (II Pedro 2:5, 8). Deus continuou falando com 
Noé:  “Porque  daqui  a  sete  dias  farei  chover  sobre  a  terra,  durante 
quarenta dias e quarenta noites; e da superfície da terra exterminarei 
todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara” 
(Gênesis 7:4, 5). Noé e sua família entraram na arca (oito pessoas) e 
também todos os animais. Depois que todos entraram, Deus fechou a 
porta da arca. A arca era uma saída, um meio de escape, através dela 
havia uma esperança de salvação.

ARCA DE NOÉ (ANTES) HOMEM (HOJE)

A arca de Noé significa
“Repouso”

A arca é um “tipo de Jesus” significa 
“Refúgio”

A arca de Noé foi uma providência 
divina para a sua geração.

A arca que é Jesus é uma 
providência divina para o mundo.

A oportunidade que Deus deu para 
a geração de Noé foi até cair o 

dilúvio.

A oportunidade que Deus dá para o 
mundo é até a vinda de Jesus

(Mt 24:37, 39; II Co 6:2)

O único meio de Noé entrar na 
arca foi pela fé em obediência à 

ordem de Deus.

O único meio de receber Jesus 
como Salvador é pela fé.

(Hebreus 11:6, 7)
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ARCA DE NOÉ (ANTES)

A arca tinha três andares, três pavimentos. No primeiro pavimento ficaram os 
animais, as aves, os répteis. No segundo pavimento ficaram os alimentos da 
família  e  dos  animais  e  onde  foi  construída  a  porta  da  arca.  No  terceiro 
pavimento ficaram Noé e sua família e também foi construída a janela da arca.

HOMEM (HOJE)

O homem é dividido em três partes:

 CORPO (Corpo Físico) – Homem Natural.

 ALMA (Sede das Emoções) – Homem Carnal.

 ESPÍRITO – Homem Espiritual

Na  primeira  parte  da  arca,  na  base,  onde  ficaram os  animais  é  o  homem 
natural que não conhece Jesus. Não tem entendimento para a vida espiritual, é 
como os animais.

Na segunda parte da arca é onde guardava a alimentação dos animais e da 
família de Noé. É o homem carnal, ele entrou pela porta da salvação, recebeu 
Jesus  como  Salvador,  mas  ainda  só  pensa  em  alimentar  o  seu  corpo  e 
satisfazer os apetites da carne.

Na  terceira  parte  da  arca  é  onde  ficaram Noé e  sua  família.  É  o  Homem 
espiritual. É a pessoa que coloca Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. 
Ele  abre  a  janela  da  comunhão,  da  intimidade  com o  Senhor  diariamente, 
através da leitura da Palavra, da oração, do louvor.
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Animais

-  Homem e animaisAlimentação
Porta da Salvação

Janela de
comunhão Homem

Gênesis 7:7

Homem Espiritual

Homem Carnal

Homem Natural
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APÊLO
(As portas)

 O QUE É A PORTA?

 É um espaço de entrada, é indispensável em qualquer construção. É 
um instrumento sem vida, só funciona se alguém fecha ou abre.

 QUEM É A PORTA? (João 10:9)

 Jesus  é  a  porta.  Basta  você  querer  entrar.  Esta  porta  nunca  está 
fechada. Só Ele tem a chave. O único meio para que Noé e a sua 
família fossem salvos, era passar pela porta da arca, de outra forma 
não haveria esperança de Salvação. As outras pessoas não quiseram 
e não entraram. Jesus não obriga ninguém a entrar.  A arca tipifica 
Jesus, é a figura da Salvação. Quem não entra pela porta não tem 
salvação.

Vamos ver algumas portas?

1.  PORTA DA VIDA – (Romanos 3:23)

A vida é uma pequena semente. Quando nascemos, passamos pela 
porta da vida, da esperança. Desde que o homem nasce, ele já nasce 
com a natureza pecaminosa. O homem é pecador.  Jesus veio para 
que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas há uma esperança:

Para o necessitado de perdão (João 14:6).

Para o cansado (Mateus 11:28-30).

Para o rejeitado (Lucas 19:1-10).

Para o complexado (Marcos 5:24-34).

Para o perdido (Lucas 15:11-24).

2.  PORTA DO AMOR – (João 3:16)

Deus nos ama tanto que nos deu o Seu único Filho Jesus. Este é o 
melhor e maior presente que recebemos.
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3.  PORTA DA SALVAÇÂO – (João 1:12, 10:9)

A  porta  para  ir  para  o  céu  é  Jesus.  Ela  foi  aberta  lá  na  cruz  do 
Calvário, e o preço para entrar por essa porta foi o sangue de Jesus. 
Quem entrar por essa porta encontrará a vida eterna. Não importa a 
sua  condição,  se  você  é  rico  ou  pobre,  se  tem  um  diploma  ou  é 
analfabeto,  não  importa  a  sua  tribo,  raça  ou  nação.  O  direito  para 
entrar por essa porta é receber Jesus como Salvador, não é uma seita, 
nem uma religião é uma pessoa. Muitos verão o Reino de Deus, mas 
não  entrarão  (João  3:3-5).  Muitos  ficarão  do  lado  de  fora  (Mateus 
22:11-13, 25:1-3; I Coríntios 6:9-10; Apocalipse 21:8). É preciso entrar 
pela porta que é Jesus, é o único acesso para você ir a Deus e ter a 
Vida eterna. Noé entrou com toda a sua família na arca. Deus quer que 
você e toda sua família entrem na arca que é Jesus, porque haverá um 
tempo em que a porta vai se fechar. Há o tempo de Deus (Hebreus 
3:7, 8; II Coríntios 6:2). Entre hoje na arca que é Jesus. Esta porta é a 
principal, ela abre todas as outras portas da sua vida.

4.  PORTA DA COMUNHÃO – (Salmo 25:14)

Tenha o seu momento a sós com Deus, através da leitura da Palavra, 
da meditação, do louvor e da oração diariamente.

5.  PORTA DA UNIDADE – (Salmo 133: 1)

“Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos”. A união faz a 
força.

6.  PORTA DA GRATIDÃO – (Salmo 100: 4)

Agradeça a Deus por tudo: pela salvação, pelas alegrias e tristezas, 
pelas lutas e vitórias, pela família, amigos e escola.

7.  PORTA DO LOUVOR – (Salmo 107:15, 16)

Quando começamos a louvar a Deus, a porta pode ser de bronze, o 
problema  pode  não  ter  solução,  mas  Deus  arromba  as  portas  de 
bronze e quebra as trancas de ferro e nos dá a vitória em Cristo Jesus.
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MATERIAL – Papel, caneta, durex dupla face.

DESENVOLVIMENTO – Cada aluno escreve o nome de um animal, não deixa 
ninguém ver  e coloca nas costas  de um colega.  Por um período de dez 
minutos,  deixe  que  cada  um  anote  tantos  nomes  de  animais  quantos 
conseguirem  ler  nas  costas  dos  outros  colegas.  O  vencedor  é  o  que 
conseguir o maior número de animais e ganha folhetos para distribuir entre 
os seus conhecidos que não conhecem Jesus.

JARDIM ZOOLÓGICO

 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.
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Portas de Evangelização

Porta da Vida Porta do Amor

Porta da Salvação Porta da Comunhão
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Portas de Evangelização

Porta da Unidade Porta da Gratidão

Porta do Louvor
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“Eram
macho e
fêmea 
os que

entraram
na arca,

como Deus
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lhe havia
ordenado;
e o Senhor
fechou a
porta”.
Gênesis

7:16
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