
EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                       

                      

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS

- Mostrar  a criança,  que  ninguém pode viver  sem o alimento  e
incentivá-la a cuidar da natureza.

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

- Como as plantas são importantes!

- Levar a criança, a agradecer a Deus, pelas flores,   frutas
e alimentos.

Figura de uma árvore, 

com o versículo dentro.

“Deus dá

o crescimento.”

 I Coríntios 3 : 7
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Rodinha - Fantoche de flor conversando com uma árvore. 

Diálogo:

Flor - Olá árvore, tudo bem?
Árvore - Eu vou muito bem! O dia está maravilhoso!
Flor - É verdade! O sol está tão quentinho.
Árvore - E com esse dia tão lindo vamos crescer mais e mais!

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

Quem fez as lindas flores?

Gravuras de alimentos coladas em um cartaz em formato de árvore.
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 (História contada com alimentos e bichinhos de plástico)

Nós  estamos  estudando  a  História
da  Criação  do  Mundo.  Ela  nos
conta  como  Deus  criou  todas  as
coisas.  Depois  que  Deus  no
primeiro dia criou o dia e a noite,
Ele  disse:  “Ajuntem-se  as  águas
debaixo dos céus num só lugar”. A
parte seca Deus chamou de terra. E
o ajuntamento  das  águas  Deus
chamou de mar. Este foi o segundo
dia  da  Criação.  No  terceiro  dia,
Deus criou as plantas. Sabem onde
plantamos as árvores, as flores? Na
terra  (levar  um  vaso  de  planta).
Deus  criou  as  plantas  para  nos
alimentar,  para  ficarmos  fortes.
Vamos ver o que o cavalinho come?
(Mostrar  cavalo  de  plástico  e  dar
um  para  cada  criança).  Capim
(mostrar,  deixar  as  crianças
alimentarem seus  cavalinhos).  E o
boi? Ele também come capim (dar
boi  para cada criança).  Agora é a
vez do coelhinho (mostrar).  O que
será  que  ele  come?  Cenoura
(mostrar).  E o  ursinho?  Ele  gosta
de mel. O mel é feito pelas abelhas
(mostrar).  E  o  cachorrinho?  Ele

gosta  de  osso  (mostrar).  E  o
gatinho?  (Mostrar).  Ele  gosta  de
leite e de comidinha. E a borboleta?
(Mostrar).  E  o  passarinho?
(Mostrar). Eles gostam de comer o
miolo  da  florzinha.  E  a  galinha?
(Mostrar). E o patinho? (Mostrar).
Eles  gostam  de comer  milho
(mostrar).  E  nós  o  que  podemos
comer?  (Mostrar os  legumes).
Cenoura,  tomate, batata,  alface,
couve, etc. Há plantas que nos dão
sementes  como: feijão,  arroz,
milho,  amendoim (mostrar).  Há
árvore  que  nos  dão  frutos:  maça,
laranja, uva, etc. (mostrar). Vamos
comer?  (Dar  um  pedacinho  para
cada  criança).  Há  plantas  que
servem para fazer remédio:  folhas
de  abacate,  e  hortelã,  de  laranja
(mostrar). Outras nos dão o açúcar
como a cana de  açúcar.  O açúcar
serve para fazer doces. Quem gosta
de pirulito? (Dar um pirulito).  Há
plantas  que  alegram  o  nosso
jardim. São as flores. Como Deus é
bom!  Ele  fez  tudo  isso  para  nós.
Vamos agradecer!

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS

Alimentos e bichinhos de plásticos.



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS

GESTOS

No terceiro dia Deus criou as plantas. Vamos fazer de conta que
o nosso  dedo  polegar  é  a  sementinha.  A  terra  são  os  outros
dedos.  Vamos plantar  a sementinha? (Colocar  o dedo polegar
dentro da palma da mão).  Cobrir  com a terra.  (Cobrir  o dedo
polegar com os quatro dedos). A sementinha vai ficar quietinha.
Ela vai dormir, dormir. Aí vem a chuva! (Com a outra mão fazer
pingos de chuva). Aí vem o sol! (Balançar a outra mão como se
fosse o sol). E também vem o vento. (Respirar fundo e soltar o
ar). Tudo isso precisa para a sementinha crescer. E a sementinha
começou a mexer, mexer e acordar. (Mexer o dedo polegar). Ela
saiu da sua casa que é a terra. (Deixar o dedo polegar sair). E
começou a crescer, crescer. (Esticar os dedos). Estica os galhos
e logo as flores aparecem e alegram o jardim. (Balançar as duas
mãos).

Em uma floricultura, um parque com plantas ou um Horti-Fruti.

Agradeço Senhor, pela flor tão bonita!

Pelas frutas gostosas!

Obrigado Jesus.
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Deus  criou  tudo  que  existe  no
mundo. No primeiro dia da criação
Deus  criou  o  dia  e  a  noite.  No
segundo  dia  Deus  fez  a  separação
das águas, por cima do firmamento
(Céus) e por baixo do firmamento.

Deus  ajuntou  as  águas  debaixo
do céu num só lugar e apareceu a
terra.  Ao  ajuntamento  das  águas
Deus chamou de mares. 

Deus  mandou  que  a  terra
produzisse  sementes.  Só  Ele  pode
fazer  as  sementes  (feijão,  milho,
arroz).  Ele  criou  as  plantas  para
nos  alimentar.  Deus  criou  as
árvores  grandes  e  pequenas.  As
árvores  que  dão  frutos:  maçã,

laranja,  banana,  mamão,  abacate,
uva, etc (mostrar as frutas).

Deus  criou  todos  os  legumes:
tomate,  cenoura,  cebola,  batata,
beterraba,  etc.  (mostrar  os
legumes). E também criou todas as
verduras:  alface,  couve,  espinafre,
etc (mostrar as verduras). Ele criou
algumas  plantas  que  nos  servem
como  remédio  quando  estamos
doentes:  folha  de  hortelã,  laranja,
abacate, etc (mostrar as folhas).

Deus  criou  também  todas  as
flores  com suas  lindas  cores  para
nos alegrar, (mostrar vaso de flor).

E  viu  Deus  que  tudo  era  bom!
Vamos agradecer!

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS

Mostrar  que  alguns  alimentos  precisam  ser  cozidos  antes  de
comermos e outros podemos comê-los crus. Diálogo:

- Pedro qual o alimento que você mais gosta de comer?

- Nós podemos ficar sem o alimento? O que acontece?

CESTA DE FRUTAS

Depois faça uma deliciosa salada de frutas.
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Fazer a máscara da árvore.
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- Mostrar a criança que o sol nos dá calor, luz e vida. O sol alegra
todo mundo.

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

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

- Nós não podemos viver sem a luz do sol.

Figura do Sol,

com o versículo dentro. “E fez Deus o
 dois grandes

 luminares”.
 Gênesis 1:16
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Você  já  viu  que  dia  lindo?  O  sol  está  brilhando  tanto!  Você
consegue olhar o sol quando ele está bem forte? A gente não
consegue! Quem algum dia já acordou bem cedinho para viajar?
Vocês já viram o sol  nascer? É tão lindo! E a noite? Vocês já
olharam o céu? O que vocês viram? Isso mesmo, a lua. E o que
mais? As estrelinhas. São muitas, muitas e muitas.

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

Alegra-te com o raiar do sol, pois um sorriso só faz muito bem
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VARETAS
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Fernanda, você já viu a noite? E
você Davi?  A noite  é  escura.  Mas
Deus fez a lua para clarear a noite.
De vez enquanto a lua aparece bem
grande assim (Fazer o gesto com os
braços). Ela é bem redondinha! Às
vezes  ela  aparece  só  a  metade
(mostrar fantoche). 

Deus  fez  a  lua  clara  para
iluminar  a  noite.  Como  a  lua  é
bonita?  Vamos  cantar  o  corinho
com fantoche?
- Quem fez a lua clara?
- Bem sei que não fui eu!
- Quem fez a lua clara?
- Foi nosso Pai do Céu!

Deus não fez só a lua. Você sabe
o que  Ele  fez?  Fez  também  as
estrelinhas para brilharem durante
a noite. Elas piscam... piscam... São
muitas, muitas estrelinhas (mostrar
piscando com os dedos). Há estrelas
bem  grandes,  outras  pequenas
(mostrar).  Elas  piscam  lá  no  céu.
Vamos  cantar  o  corinho  com
fantoche?
- Quem fez as estrelinhas?
- Bem sei que não fui eu!
- Quem fez as estrelinhas?
- Foi nosso Pai do Céu!

Mas o que será que Deus criou
para clarear mais o dia? Foi o sol.
O  sol  brilha,  brilha,  lá  no  céu
(balançar  as  mãos).  O  sol  serve

para esquentar, secar a roupa; o sol
faz crescer as plantinhas (mostrar).
Vamos cantar com fantoche?
- Quem fez o sol tão lindo?
- Bem sei que não fui eu!
- Quem fez o sol tão lindo?
- Foi nosso Pai do Céu”

Deus  fez  o  sol  e  a  lua  e  as
estrelinhas  para  fazerem
separação, entre o dia e a noite. E
também para separar as estações. A
primeira  estação  é  a  primavera
(mostrar figura). É a época em que
os  jardins  ficam bem floridos!  As
árvores tem muitas flores. As flores
são  de  todas  as  cores:  amarela,
vermelha, lilás, rosa, azul, etc. É tão
bonito! Quem é que gosta de flores?
As  flores  tem  um  perfume  tão
gostoso!  (Mostrar).  Depois  vem  o
verão. É a época do calor. Nós não
podemos ficar muito tempo no sol
senão ficamos doentes. A água fica
tão  quentinha!  (Mostrar  figura).
Depois vem o outono. É a época dos
frutos, as folhas ficam secas e caem
das  árvores.  Tem  tanta  fruta
gostosa!  Vamos  ver?  (Mostrar).
Depois vem o inverno. É o frio. Nós
temos  que  colocar  roupa  de  lã.
Dormir  com  cobertor,  porque
senão  sentimos  frio  (mostrar).
Como Deus é bom! Ele fez tudo isso
para nós! Vamos agradecer?

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS
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Fantoche de sol

DIÁLOGO:

Professor (a) - Olá sol tudo bem? Por que você está tão feliz?

Fantoche de sol - Estou feliz assim porque Deus me criou para brilhar
no céu.

Professor (a) - Você já esta indo embora?

Fantoche de sol - Está na hora! Eu tenho que ir depressa. Logo a lua 
vai chegar e eu não posso mais ficar.

Fantoche do sol, lua e estrela

Oração Cantada

Agradeço meu Deus!

Pelo sol tão bonito!

E a lua tão clara!

E a estrela brilhante!

Obrigada Senhor.
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SOL

LUA
ESTRELA
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No primeiro dia Deus criou o dia
e a noite. No segundo dia Deus fez a
separação  das  águas.  No  terceiro
dia Deus fez as plantas. E no quarto
dia o que Deus criou? 

Deus colocou no céu um sol bem
grande  e  brilhante  para  clarear  o
dia. Nós não podemos olhar para o
sol,  ela  brilha  muito  e  os  nossos
olhinhos  ficam  doendo.  O  sol  é
importante  para  a  saúde,  nós  não
podemos viver sem a luz do sol. É
tão  gostoso  nadar  e  esquentar  no
sol. Pra que serve o sol? Serve para
nos aquecer, secar a roupa, nos dá
saúde e ajuda a crescer. E também
faz crescer as plantas! A noite Deus
fez a lua para clarear o escuro. De
vez em quando a lua é bom grande
e redonda assim (mostrar). Às vezes
ela  só  aparece  a  metade,  outras
vezes ela aparece só um pedacinho
(mostrar).  A  lua  é  muito  bonita.
Deus não fez só a lua para clarear a
noite. Ele também fez as estrelinhas
para ajudarem a lua a brilharem a

noite.  São  milhares  e  milhares  de
estrelas,  umas  são  bem grandes  e
outras bem pequenas.

Deus  também criou  as  estações
do  ano  que  são  quatro.  Vamos
contar? Primavera, verão, outono e
inverno.  A  primavera  é  a  estação
das  flores.  A  grama  fica  bem
verdinha e os jardins ficam cheios
de  flores:  rosas,  azuis,  amarelas,
brancas,  roxas  e  algumas  bem
vermelhas.

O verão é a estação do calor é a
época  mais  quente  do  ano.  Nós
podemos nadar, brincar e pular.

O outono é a estação das frutas.
As folhas ficam secas e caem. E as
frutas são mais gostosas.

O  inverno  é  a  estação  do  frio.
Em alguns lugares é tão frio que cai
até  neve,  fica  tudo  gelado.  Nós
temos  que  usar  roupa  de  frio  e
dormir com cobertor.

Como Deus é bom! Ele fez este
mundo tão lindo para nos alegrar. 

Vamos agradecê-Lo?
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Estrelas com as cores do Plano de Salvação.
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Dar um círculo para a criança desenhar o sol, ou a lua. Prender
em  uma  vareta.  Pode  também  colar  o  sol,  a  meia  lua  e  as
estrelas  (papel  fantasia  amarelo  para  a  lua,  papel  fantasia
laranja para o sol e papel laminado prateado para as estrelas).
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- Agradecer a Deus pelos peixes, aves e animais marinhos, que
nos servem de alimento.

  - "Louvai ao Senhor, porque é bom." Salmo 147:1

Fazer o versículo em formato de peixe, presos nas varetas com o
versículo dentro.

- Levar ao aluno a agradecer ao Senhor pelos peixes, aves
e animais marinhos.

"Louvai
 ao Senhor,

 porque
 é bom.”

 Salmo
 147:1

- Mostrar que todo ser que respira louva ao Senhor.
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Gênesis 1:20–23, 26; Deuteronômio 22:6; Jó 21:6; Isaías 31:5
Mateus 8:20, 13:32, 17:27

Se eu fosse um elefante

Obrigada Senhor. Pelo mundo tão lindo.
Pelas aves e peixes. Obrigada Senhor.

Gaiola com passarinho.
Será que Deus fez o passarinho para ficar preso na gaiola?
É claro que não!
Ele foi criado para voar.
Ele canta tão bonito.
Há passarinhos de várias cores.
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Alinhavo

Modo de Fazer

Fazer o Pintinho
em papelão e

costurar com um
barbante.
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Fantoches de dedo
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5º Dia da Criação do Mundo

No  quinto  dia,  Deus  criou  as  aves,  os  peixes,  os  animais  marinhos  e  os
animais que se arrastam. Deus criou a galinha,  o pintinho (mostrar).  Sua
casa é no galinheiro. Deus também fez o patinho. Ele gosta de nadar na lagoa
(mostrar). Cantar:
Quem fez o patinho?
Quá, quá, quá.
Foi Deus quem fez. (bis)
Quem fez o pintinho?
Piu, piu, piu,
Foi Deus quem fez. (bis)
Deus criou aves grandes e pequenas. Ele fez o urubu, a cegonha, a coruja que
fica acordada a noite. Ela tem os olhos bem grandes (mostrar). Cantar: 
Quem fez coruja?
Eu já sei.
Foi Deus quem fez. (bis)
Deus criou também o pinguim. Ele mora num lugar bem frio (mostrar). Deus
criou o pavão com suas penas tão bonitas e também o peru (mostrar). Deus
criou todos os pássaros. Os grandes e os pequenos. Eles voam no céu. Deus
fez o papagaio o periquito e o bem-te-vi. Vamos voar igual ao passarinho?
(Fazer gesto). Cantar:
Quem fez o papagaio?
Eu já sei.
Foi Deus quem fez. (bis)
Olhem o passarinho! Como ele canta bonito! (Mostrar). Cantar:
Passarinho como vai!
Voando sem parar.
Nenhum passarinho cai.
Sem Deus falar.
Deus criou também os animais marinhos. Eles moram no fundo do mar. São
grandes como as baleias, o tubarão e as focas (mostrar). Cantar: 

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS - Vol.2



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Quem fez a baleia?
Bem sei que não fui eu!
Quem fez Dona baleia?
Foi Nosso Pai do Céu! (bis)

Deus criou os peixes grandes e pequenos. Os peixinhos também ficam num
aquário. Vocês sabiam que os peixes não podem ficar fora da água? Senão
eles  ficam sem ar.  Eles  sabem nadar  muito  bem. Vamos  nadar  igual  aos
peixinhos? (Fazer o gesto). Você já pescou Daniel? Nós podemos pescar com
a vara e o  anzol.  E também com redes  (mostrar).  Os peixes  também nos
servem de alimento. É tão gostoso um peixe frito! E o camarão? Quem já
viu? E o caranguejo? (Mostrar). Cantar: 
Quem fez o peixinho?
Gub, glub, glub.
Foi Deus que fez! (2x)

Deus criou também a cobra. Sabe como ela anda? Ela se arrasta no chão
(fazer gestos). E também fez o sapinho, que pula sem parar e fez o jacaré com
a boca bem grande (fazer gestos). Cantar:
Quem fez a cobrinha?
Que anda rastejando.
Quem fez a cobrinha?
Foi Deus, foi Deus quem fez!

Quem fez o sapinho.
Que pula sem parar.
Quem fez o sapinho.
Foi Deus, foi Deus quem fez.
Deus  criou  também as  borboletas  de  várias  cores  (mostrar).  Vamos  voar
igual a borboleta? Deus também fez as abelhas que fazem o mel tão gostoso
(dar bala de mel para as crianças). Cantar:

Quem fez a borboleta?
A borboleta, a borboleta!
Quem fez a borboleta?
Foi Deus nosso Pai!
Quem fez a abelhinha?
Que faz um mel gostoso!
Quem fez abelhinha?
Foi nosso Pai do céu!

PROJETO MEIO AMBIENTE 3 E 4 ANOS - Vol.2
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Alinhavo
Modo de Fazer

Fazer o peixe em
papelão e costurar
com um barbante.
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Levar aquário com peixe.

O que é isso?
Isso mesmo! É um peixinho.
Veja como ele nada.
Será que ele afoga? Não.
Deus fez o peixinho para viver dentro da água.

PESCARIA

Peixinhos feitos em cartolina. Colocar um clips na boca do peixe.
Eles  devem  ser  numerados  e  colocados  em  pé.  A  vara  é  de
madeira  ou bambu.  Colocar  um fio  de  nylon com um imã na
ponta da vara. Deixar as crianças pescarem.
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No primeiro dia  da criação  Deus  fez  o  dia  e  a  noite.  No segundo  dia  da
criação Deus fez a separação das águas. No terceiro dia da criação Deus fez
as plantas. No quarto dia da criação Deus fez o sol a lua e as estrelas. E no
quinto  dia  da  criação  o  que  Deus  criou?  Quando  Deus  fala  as  coisas
acontecem! Ele falou e apareceram os peixes nadando nos lagos, rios e mares.
Peixes  grandes  como  a  baleia,  tubarão  e  a  foca.  Peixinhos  pequenos  e
coloridos (mostrar). Eles não podem viver fora da água, eles sabem nadar
muito bem. Vamos nadar igual aos peixinhos? (Fazer gestos). Nós podemos
pescar os peixes com vara e anzol e também com redes. Quem já pescou? O
peixe gosta de comer minhoca.  Nós colocamos uma minhoquinha no anzol da
vara e pescamos o peixinho (mostrar). Eles nos servem de alimento. É tão
gostoso um peixe assado. Deus criou o camarão, a lagosta, o caranguejo que
também vivem na água (mostrar). E as cobras que se arrastam no chão e são
muito perigosas e a tartaruga que anda bem devagar (mostrar). Deus falou, e
os pássaros nasceram como águia o pelicano e a arara, com suas asas grandes
e bonitas.  Deus criou os passarinhos pequenos e coloridos que cantam tão
alegres, como o rouxinol, e o bem-te-vi. Deus criou a coruja que dorme de dia
e fica acordada a noite, por isso os seus olhos são tão grandes (mostrar). Deus
fez as aves como a galinha, o galo, o pintinho,  o pato, o peru e também o
pinguim (mostrar). Deus criou as borboletas de várias cores e a abelha que
nos dá um mel tão gostoso.  Como Deus é bom! Vamos agradecê-Lo pelos
peixes e as aves.
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Peixes com as cores do Plano de Salvação.
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Colagem de papel picado no peixinho.
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- Reconhecer que os animais ajudam ao homem.

- Mostrar o amor e cuidado que devemos ter com os animais.

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

- Mostrar que todos animais louvam ao Senhor

 "E fez Deus os animais." Gênesis 1:25
Fazer o versículo
em formato de

animal, preso no
varal.

- Deus fez os animais e os abençoou
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Gênesis 1:24–31; Jeremias 27:5; Joel 2:22; Isaías 13:21, 56:9

Obrigada Senhor. Pelo mundo tão lindo.

Pelos animais. Obrigado Senhor.

Quem já foi no jardim zoológico?

Que animal você viu Aninha, e você Pedro, e você Carol?

Lá tem muitos animais não é?

Tem  alguns  animais  tão  perigosos  que  não  podem  viver  em
nossas casas. Eles gostam de viver nas florestas e nas matas.

Música: Parabéns pra você

Deus fez o gatinho.

Bem grande Ele fez.

Com duas orelhas.

E um rabo grandão.
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Alinhavo

Modo de Fazer

Fazer o urso em
papelão e costurar
com um barbante.
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Animais de plástico, borracha ou pelúcia.
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O que Deus criou no primeiro dia? E no segundo dia? E no terceiro dia? E no
quarto dia? E no quinto dia? E no sexto dia Deus criou todos os animais. Os
animais domésticos, os selvagens e os répteis. Deus fez os animais domésticos
que  podem viver  na  nossa  companhia,  no  quintal  ou  na  fazenda,  como:
gatinho, cachorrinho, o porquinho, a ovelhinha, o coelhinho, a vaquinha e o
cavalinho (mostrar). Cada animal tem a sua voz, assim eles podem falar uns
com os outros. Como o cachorrinho faz? Au! au! E o gatinho? Miau! miau! E
a ovelhinha? Me! me! E a vaquinha? Mu! mu! E o bezerrinho? Be! bé! E o
cavalinho? Rhim! rhim! E o porquinho? Óinc! óinc! E o sapinho? Coach!
coach! Deus fez os animais selvagens como a girafa com seu pescoço grandão,
o tigre  todo  pintado  e  o  elefante  com sua  tromba  bem grande.  Nós  não
podemos  brincar  com  esse  animais,  eles  moram  na  floresta  e  são  muito
bravos (mostrar). Deus fez também todos os répteis: a tartaruga escondendo
a sua cabeça no seu casco, o sapo pulando sem parar, e o jacaré com sua boca
grande e os seus dentes bem afiados. Nós devemos cuidar dos animais. Deus
fez os animais para nos ajudar, alimentar e vestir. Como Deus é bom! Vamos
agradecê-lo?
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Acerte a cauda
Colocar a cauda no

cavalo. Faça um
desenho de um
cavalinho em

cartolina com a cauda
separada. Deixar a
criança colocar a
cauda no cavalo.
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Levar  leite,  queijo,  manteiga,  fantoche  de  vaca.  Débora,  você
sabe quem nos dá o leite? Isso mesmo. De onde a gente tira o
leite?  Da  vaca.  Com  o  leite  da  vaca,  nós  podemos  fazer  a
manteiga,  o  queijo.  Quem  gosta  de  queijo?  Eu  vou  dar  um
pedacinho para cada um. Como é que a vaca faz? Muuuú!

Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha
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CARTAZ
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CARTAZ
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CARTAZ
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CARTAZ
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Quem  sabe  o  que  Deus  criou  no
primeiro dia da criação do mundo?
E no segundo dia? E no terceiro? E
no quarto? E no quinto? Você sabe o
que  Deus  criou  no  sexto  dia?  Ele
criou  todos  os  animais.  Deus  criou
um jardim  muito  bonito,  o  Jardim
do Éden. Tudo estava nesse jardim.
Agora  era  vez  dos  animais.  Deus
criou  os  animais  grandes  como:  o
elefante,  com  sua  tromba  bem
grande  (mostrar  figuras).  Quem  já
viu um elefante? A onça pintada, o
urso com sua pele macia, o leão com
sua  juba  grande,  a  girafa  com  seu
pescoço comprido, dá até para servir
de escorregador. O camelo que anda
no  deserto,  na  areia,  no  sol  bem
forte,  e  ele  não  tem muita  sede.  O
canguru com sua bolsa  na barriga,
carregando  o  seu  filhinho.  Todos
esses animais são selvagens, bravos,
nós não podemos  brincar  com eles.
Eles moram nas florestas, nas matas
e também no jardim zoológico. Mas
Deus  também  criou  os  animais
domésticos,  que  podem  viver
conosco, dentro das nossas casas, no
quintal  ou  na  fazenda  (mostrar
figuras). Este é o gatinho. Você sabe
como ele faz? Miau! Miau! E o que
será esse aqui? Ah! É o cachorrinho.
Como  ele  late?  Au!  Au!  Au!  Eles
podem morar conosco! Qual é este?
O  porquinho.  Será  que  ele  pode
morar  dentro  da  nossa  casa?  Não.
Ele  gosta  de  barro,  de  lama.  Ele

mora no chiqueiro. Você sabe como
ele faz? Oinc! Oinc! Oinc! Qual será
esse  animal?  É  e  ovelhinha.  Ela
mora  na  fazenda.  Como  ela  faz?
Beeé,  beeeé  -  Quem  será  que  vem
pulando, pulando! É o coelhinho. Ele
gosta  de  pular.  Agora  é  a  vez  do
cavalinho  que  vem  correndo,
correndo. Ele gosta de passear pelos
campos.  Você  sabe  como  ele  faz?
Rhin!  Rhin!  E  qual  será  esse
animal? É a vaquinha. Como é a sua
voz? Muuú! Muuú! Quem sabe onde
ela  mora?  No  curral.  Será  que  ela
mora  sozinha?  Não!  Tem  outras
vaquinhas,  bois  e  muitos
bezerrinhos.  Como  é  que  o
bezerrinho  faz?  Meeé!  Meeeé!  A
vaquinha  nos  dá  a  carne  e  o  leite.
Todos  os  animais  tem  sua
linguagem,  tem  sua  voz.  Deus  deu
uma voz para cada um dos animais.
Assim, eles podem falar uns com os
outros. Agora preste atenção, que eu
vou imitar a voz de alguns animais e
vocês  vão  me  dizer  que  animal  é!
Pronto? Muuú! Muuú! Au! Au! Au!
Miau!  Miau!  Miau!  Beeé!  Beeé!
Meeé!  Meeé!  Oinc!  Oinc!  Rhin!
Rhin!  Muito  bem!  Nós  devemos
cuidar  bem  dos  animais.  Não
devemos jogar  pedras,  nem chutar,
pois  Deus  fez  todos  eles  para  nos
alimentar,  vestir,  ajudar  e  brincar.
Vamos  agradecer  a  Deus  pelos
animais?
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Alinhavo

Modo de Fazer

Fazer o gatinho
em papelão e

costurar com um
barbante.
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Colar algodão na ovelhinha.
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- Agradecer a Deus pela vida física e vida espiritual

         - “E Deus os abençoou.” Gênesis 1:28

- Reconhecer que Deus nos fez e nos ama

- Mostrar que Deus tem um cuidado especial por cada um
de nós

Cartaz no varal, com o versículo dentro.

“E
 Deus

 os abençoou.”

 Gênesis
 1:28
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Gênesis 1:26–31, 2:18–25

Gravar uma fita com o choro de um neném com fome fazendo
barulho mamando e arrotando. Mostrar mamadeira. Colocar um
gravador, com a fita já gravada, debaixo de um boneco. Cobri-lo
com  uma  manta.  Ligar  o  gravador.  Olhem  o  neném  está
chorando! Ele está com fome. Eu vou dar a mamadeira para ele!
Ih! Mas que fome! Olhem o barulho que ele está fazendo. Ele
mamou tudo! Agora eu vou colocar o neném para arrotar.  Ele
está  feliz,  a sua barrigudinha está cheia!  Olhem a sua risada!
Agora ele está com sono. Eu vou niná-lo para ele dormir. Mostrar
as  crianças  que  aquele  boneco  não  tem  vida.  É  apenas  um
gravador.

Personagens de massinha de modelar.
Árvore, flor, passarinho, Adão e Eva.

Oba Jesus me ama!
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Alinhavo do homem.
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Há muito tempo atrás Deus fez um
mundo bem bonito para nós. Deus
quis  enfeitar  o  céu  e  de  dia  Ele
colocou um sol bem brilhante para
que as pessoas pudessem trabalhar.
A noite Ele colocou uma lua clara
com estrelas brilhando para que as
pessoas  pudessem  dormir  e
descansar. Deus fez as montanhas e
a  grama  verdinha,  as  flores
coloridas e as árvores que nos dão
frutos e uma sombra gostosa. Deus
criou  todas  as  plantas  para  nos
alimentar.  Deus  criou  os  peixes
grandes  e  pequenos  para  viverem
nos rios e mares. Deus fez todas as
aves  e  lindos  passarinhos  que
cantam tão bonito. Os animais que
Deus  criou  têm  pêlos,  penas  são
grandes  ou pequenos,  e  há alguns
que  nós  nem  conhecemos.  Depois
Deus  criou  o  primeiro  homem.
Sabem como Ele o fez?  Ele pegou

um pouco de terra e fez o homem
parecido  com Ele.  Deus  deu-lhe  o
nome  de  Adão.  Foi  o  primeiro
homem  do  mundo.  Adão  ficou
vivendo  nesse  grande  jardim  que
Deus  havia  criado.  O trabalho  de
Adão era tomar conta dos animais
e das plantas. Ele deu o nome para
todos os animais e das plantas para
servirem  ao  homem.  Mas  Adão
começou a se sentir sozinho, ele não
tinha  ninguém  para  conversar.
Deus criou então uma esposa para
Adão  e  deu-lhe  o  nome  de  Eva.
Deus colocou Adão e Eva no mundo
para cuidar das coisas bonitas que
Ele criou. Deus terminou tudo, viu,
gostou  do  mundo  que  Ele  havia
criado. Deus criou tudo com muito
amor. Ele nos criou e está sempre
cuidando  de  nós.  Nós  também
devemos cuidar das coisas que Deus
criou. Você é cuidadoso?
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Livro  de  tecido  com
gravuras  de:  Dia  e  noite,
água,  alimentos,  flores,
sol,  família,  estudos,
brinquedos, passeios.
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Levar um neném e conversar com as crianças.

Quem tem um neném em casa?
Este neném é bem pequeno, ele não sabe falar, nem andar. Ele
chora  quando  tem  fome  e  toma  mamadeira.  Ele  dorme,  ele
acorda, ele ri, mexe com as mãozinhas e com os pezinhos. Foi
Deus quem deu a vida ao neném. A mamãe cuida dele, porque
ele não sabe fazer nada sozinho.

Dois bonecos (homem e mulher), animais de plástico, caixa com
terra e o Zezinho (acionete).
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Deus procurou por todos os lados e
encontrou  um  lugar  lindo.  Ai  Ele
decidiu plantar um jardim. Vocês já
imaginaram que jardim lindo criou?
Havia flores de várias cores, árvores
com frutas de todo tipo, que davam
uma sombra tão gostosa no jardim.
Depois Deus fez um rio para regar o
jardim  onde  os  animais  poderiam
beber  água  fresquinha.  Mas  Deus
queria  alguém  que  cuidasse  dos
animais,  aves,  plantas  e  também
alguém  com  quem  Ele  pudesse
conversar todos os dias. Deus pegou
um punhado de terra e fez o homem
do  pó  da  terra  (levar  argila  e
modelar o homem). Colocou-lhe dois
pés para que ele pudesse andar. Deu-
lhe  duas  mãos  para  trabalhar,  dois
olhos para ver tudo que Deus criou,
dois ouvidos para ouvir o canto dos
pássaros,  uma  boca  para  falar,
cantar e comer, um nariz para sentir
o gostoso perfume das flores. Mas, o
homem não podia se mexer. Ele era
como um boneco. Logo Deus soprou
no  seu  nariz.  E  imaginem  o  que
aconteceu? O homem começou a  se
mexer, a ver o mundo lindo que Deus
criou.  Este  primeiro  homem  foi

chamado  de  Adão.  Adão  olhou  e
viu todos os animais no jardim, mas
eles  não  tinham nome e  então  ele
começou  a  dar  nome  a  todos  os
animais. Ele viu um animal com um
chifre  comprido  que  fazia:  múuu,
múuu.  A  esse  animal  Adão  o
chamou de boi.  Depois  ele viu um
outro  animal  grande  descansando
sobre a sombra das árvores e com
uma grande juba. Ele chamou esse
animal de leão. Ele viu um animal
pequeno pulando com umas orelhas
compridas, ele o chamou de coelho.
Adão deu o nome para cada um dos
animais  e  Deus  percebeu  que  ele
estava muito sozinho. Um dia Adão
estava com muito sono e ele deitou
debaixo de uma árvore.
Quando  ele  acordou  imaginem
quem  estava  do  seu  lado?  Uma
moça muito bonita. Deus deu uma
esposa  para  Adão  para  que  ele
pudesse conversar, sorrir e passear
no jardim. Deus deu-lhe o nome de
Eva. Quando Deus viu Adão e Eva
e tudo o que tinha feito viu que era
muito bom!
Vamos  agradecer  a  Deus  porque
Ele nos criou?
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Distribuir um pedaço de barbante. Cada criança vai criar com o
barbante uma figura do que Deus criou.
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Pintar a roupa do menino e da menina.
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-  Incentivar  a  criança  a  ter  respeito  na  Casa  de  Deus.  Não
conversar, não brincar.

- "E abençoou Deus o dia sétimo". Gênesis 2:3

- A importância do descanso

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

Dobradura da igreja, com o versículo dentro.

 

"E
 abençoou

 Deus
 o

 dia
 sétimo".

 Gênesis
2 : 3
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Fantoche de menino e menina conversando.

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

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

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

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

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

Bom dia, bom dia, bom dia!
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Deus fez o mundo em seis dias. Você sabe o que Deus fez no primeiro dia? E
no segundo dia,  e no terceiro,  e no quarto,  e no quinto,  e no sexto? E no
sétimo dia o que será que Deus fez? Ele descansou. Deus viu o que tinha feito
e Ele achou muito bom. O sétimo dia é o dia do descanso. O dia do Senhor.
Ninguém vai à escola e o papai e a mamãe não trabalham! Será que esse dia é
só  pra descansarmos e dormirmos? Não!  Nós vamos à igreja!  Com quem
você vem à igreja  Lucas?  Você  gosta  de  vir  na Casa  do  Senhor?  E você
Carolina sabe o que fazemos na igreja? Vamos ver? A igreja é tão boa. Você
tem  uma  sala  com  meninos  da  sua  idade.  Você  aprende  a  orar,  a  ler
versículos  da Bíblia,  cantar corinhos.  Você pode ouvir histórias da Bíblia,
desenhar e brincar na salinha.  Por isso não precisa chorar. A mamãe e o
papai também tem sua sala.  O pastor da igreja ensina para eles a  Bíblia.
Deus fez toda a criação porque nos ama muito! Quando Jesus era pequenino
igual  a  vocês  Ele  também gostava  de ir  à  igreja,  de  cantar,  orar  e  ouvir
histórias da Bíblia. Vamos agradecer a Deus pelo mundo que Ele criou para
nós, pela igreja, pela professora, pela família e pelo pastor.
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Alinhavo da igreja.
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Vamos ver o que Deus criou no primeiro dia? E no segundo dia, e no terceiro
dia, e no quarto dia, e no quinto dia e no sexto dia? E no sétimo dia o que
Deus criou? Ah! Isso mesmo Deus descansou. Será que Ele descansou porque
estava cansado? Não! Deus nunca se cansa. Ele descansou para nos dar o
exemplo de que  temos também que  descansar.  Deus deu seis  dias  para  o
papai,  a  mamãe  trabalharem  e  para  nós  estudarmos.  E  no  sétimo  dia,
chamamos o dia do Senhor. É o dia que vamos a igreja para aprendermos
mais sobre a Bíblia,  sobre Deus e Jesus. Quem vem à igreja? O neném, o
papai e a mamãe e as crianças. Quando estamos na igreja devemos prestar
atenção para ouvirmos o que a professora está ensinando. Podemos cantar
louvar ao Senhor e também conversar com Deus. Será que na igreja podemos
correr de um lado para o outro, brincar enquanto o pastor está ensinando
para a mamãe e o papai de Jesus? É claro que não! Na igreja temos que ficar
quietos mesmo que não entendamos muitas coisas, mas se ficarmos ouvindo
alguma coisa vamos entender! Vamos agradecer a Deus pelo mundo que Ele
criou e pela igreja?
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Mostrar a Bíblia

Você sabe que livro é esse? A Bíblia! Nós temos que ter cuidado
com a Bíblia. Não podemos rasgar, nem sujar, nem rabiscá-la.

Você leva a sua Bíblia na igreja? É tão bom ouvirmos histórias da
Bíblia!

Deus fez o mundo em seis dias. Você sabe o que Deus fez
no primeiro dia? E no segundo dia, e no terceiro, e no
quarto, e no quinto, e no sexto? E no sétimo dia o que será

que Deus fez? Ele descansou. Deus viu o que tinha feito e
Ele achou muito bom. O sétimo dia é o dia do descanso. 

Deus fez o mundo em seis dias. Você sabe o que Deus fez
no primeiro dia? E no segundo dia, e no terceiro, e no
quarto, e no quinto, e no sexto? E no sétimo dia o que será

que Deus fez? Ele descansou. Deus viu o que tinha feito e
Ele achou muito bom. O sétimo dia é o dia do descanso. 

Deus fez o mundo em seis dias. Você sabe o que Deus fez
no primeiro dia? E no segundo dia, e no terceiro, e no
quarto, e no quinto, e no sexto? E no sétimo dia o que será

que Deus fez? Ele descansou. Deus viu o que tinha feito e
Ele achou muito bom. O sétimo dia é o dia do descanso. 

Deus fez o mundo em seis dias. Você sabe o que Deus fez
no primeiro dia? E no segundo dia, e no terceiro, e no
quarto, e no quinto, e no sexto? E no sétimo dia o que será

que Deus fez? Ele descansou. Deus viu o que tinha feito e
Ele achou muito bom. O sétimo dia é o dia do descanso. 

Deus fez o mundo em seis dias. Você sabe o que Deus fez
no primeiro dia? E no segundo dia, e no terceiro, e no
quarto, e no quinto, e no sexto? E no sétimo dia o que será

que Deus fez? Ele descansou. Deus viu o que tinha feito e
Ele achou muito bom. O sétimo dia é o dia do descanso. 
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Quebra-cabeça da igreja.
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CABIDE

Cartazes com as figuras dos dias da criação, presos no cabide.
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-  Ajudar  a  criança  a  entender  que  Deus  quer  que  ela  seja
obediente.

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

Tira de folha
(com o versículo dentro),

imitando uma língua,
presa em uma boca

de papel

- Deus deu uma ordem para Adão e ele desobedeceu.

- O que é certo? O que é errado?

"Filhos
 obedecei a

 vossos pais.”

 Efésios 6:1
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

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

Levar  uma  cesta  de
frutas,  legumes e
verduras. Distribuir balas
de  frutas  entre as
crianças.  De  qual  sabor
você mais gosta?

“O sabão”
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Alinhavo da menina
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Rolo de papel higiênico (Adão, Eva, 2 árvores e cobra).
Flores e capim de papel crepom.
Bala jujuba para as frutas das árvores.

Copa da Árvore:
Papel colorsete da
cor verde.

Fruto: Bala jujuba
fincada no palito
dos dois lados.

Tronco: Rolo de
papel higiênico.
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Depois que Deus criou o mundo, Ele fez
um jardim muito bonito para Adão e Eva
morarem. Esse jardim chamava “Jardim
do  Éden”.  Havia  muitas  árvores  que
davam  frutas  gostosas  como:  laranja,
maçã,  pêra,  pêssego,  manga,  banana,
abacate,  etc.  Havia  verduras  e  legumes
como: couve, alface, tomate, cenoura, etc.
Havia toda espécie de alimento e também
lindas flores (mostrar). Adão cuidava do
jardim. Ele deu o nome a todas as frutas,
árvores  e  flores.  Adão  e  Eva  viviam
felizes passeando no jardim. Ele podiam
comer, dormir, brincar com os animais e
também cuidar  e  guardar  o  jardim  do
Éden.  Eles  viviam  em  perfeita  paz  e
alegria. Mas, Deus deu uma ordem para
Adão.  Ele  poderia  comer  do  fruto  de
todas  as  árvores,  menos  do  fruto  da
árvore  do  conhecimento  do  bem  e  do
mal. Essa árvore ficava bem no meio do
jardim,  perto  da  árvore  da  vida.  Deus
avisou que haveria um castigo se eles não
obedecessem  essa  ordem.  Um  dia,  Eva
estava  passeando  no  jardim  e  parou
perto da árvore do conhecimento do bem
e do mal.  Ela olhou e viu como o fruto
era  bonito  e  cheiroso.  De  repente,  a
serpente falou para Eva: Você viu como
o fruto dessa árvore é bonito e cheiroso,
por  que  você  não  apanha  e  prova  do
fruto?  Eva  respondeu-lhe:  Deus  falou
que nós não podemos comer desse fruto.
A  serpente  disse-lhe:  mas,  não  tem
importância é só provar para ver se você
gosta.  E  sabem  o  que  Eva  fez?  Ela

apanhou um fruto da árvore, comeu e
deu um pedaço para Adão, ele  não se
importou  com  a  ordem  que  Deus  lhe
tinha dado. Eles desobedeceram a Deus
e o pecado entrou no mundo. À tarde,
quando Deus chegou no jardim, Adão e
Eva  estavam  escondidos.  E  Deus
chamou: Adão! Adão! Onde você está?
Ele  respondeu:  estou  aqui  escondido
atrás  dessa  árvore.  Eu  vi  que  estava
sem  roupa  e  fiquei  com  vergonha.  E
Deus falou: Adão! Quem lhe disse que
você  estava  sem  roupa?  Você
desobedeceu  minha  ordem?  Você
comeu  do  fruto  da  árvore  do
conhecimento do bem e do mal? Porque
você  fez  isso?  E  Adão  disse:  Eva  me
deu  do  fruto  e  eu  comi.  E  Deus
perguntou  a  Eva:  Porque  você  comeu
do fruto da árvore do conhecimento do
bem e do mal? Eva respondeu: Eu comi
porque  a  serpente  me enganou.  Cada
um  foi  se  desculpando,  colocando  a
culpa no outro. Deus ficou muito triste
com Adão e Eva. Será que quando você
faz alguma coisa errada você também
se esconde? Você fica colocando a culpa
no  coleguinha  ou  no  irmão?  Quando
você  faz  o  que  quer  e  não  obedece  a
Deus,  nem  a  seus  pais  e  professores,
você comete pecado. A desobediência é
pecado. Quando você errar deve pedir
perdão  a  Deus.  Deus  odeia  o  pecado,
mas Ele  ama você e lhe perdoa.  Qual
será  o  castigo  que  Adão  e  Eva  vão
receber? Não perca a próxima aula!
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A árvore de pirulito

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

MATERIAL: balas de frutas

As  crianças  devem estar  assentadas  em círculo.  Cada  criança
recebe uma bala de fruta. À medida que o dirigente falar:  Eu
quero a bala de laranja, maçã, uva, limão, etc, as crianças que
estiverem com essas  balas  irão  atrás  do  dirigente.  Quando  o
dirigente disser que não quer mais nenhuma bala, ele assenta, e
as outras crianças também. Quem ficar sem lugar é o dirigente.
E assim continua a brincadeira.
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Ponto de interrogação grande eM papel cartão.

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

ADÃO
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fantoche de feltro

EVA
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fantoche de feltro

ÁRVORE
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fantoche de MeIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eva Deus disse que não posso desobedecer a Sua ordem.
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Serpente Deus não quer que você fique igual a Ele, conhecendo o bem e o mal.
Experimente só um pedaço.

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

Adão Nós não podemos comer desse fruto.

Eva Prove! É uma delícia!

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

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

Eva Vamos sim.

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

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

Voz de Deus Adão! Adão! Onde você está:

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

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

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

Voz de Deus Eva o que você fez?

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

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

a
vossos
pais”.

Efésios
6:1
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"Pois
 todos

peca-
ram

 e
 care-
cem  da

 glória

 Rm
3:23

 de
Deus”

- Levar a criança a entender o plano da salvação.

- "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus."  Rm 3:23

Fazer uma árvore de papel
cartão e escrever o

versículo nos frutos da
árvore.

- Reconhecer o amor de Deus

- A salvação
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Gênesis 2:25, 3:1-24; Romanos 3:23; Êxodo 23:20-23;
Hebreus 9:22; I João 1:9

Levar uma cobra de plástico. Você
já  viu  uma  cobra?  Onde?     No
zoológico?  Será  que  ela  sempre
se arrastou no chão?

Pare! Eu vou contar-lhe...

Bonecos  (Adão  e  Eva)  cobra  de  brinquedo,  árvore  (galho  de
árvore), flores, capim, pedra.
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Adão  e  Eva  estavam  muito  tristes  no  jardim  do  Éden  (mostrar).  Eles
desobedeceram a Deus e perderam muitas coisas. Eles não gostavam mais de
brincar com os animais, pois estavam bravos. Eles não tinham vontade nem de
comer, nem de rir, nem passear. Eles perderem algo de muito precioso, era o
encontro que eles tinham todos os dias com Deus.  Eles  conversavam tanto e
agora Deus não parecia mais para conversar com eles. Eles desobedeceram e
esconderam de Deus. Nós não podemos esconder nada de Deus. Deus vê tudo.
Todos eles receberam um castigo, pois o pecado entrou no mundo. Vamos ver
as consequências do pecado:

SERPENTE:

Antes ela andava toda esticada, em pé. Depois, ao invés de andar ela iria rastejar e
comer o pó da terra todos os dias.

MULHER:

Ela teria dores ao ganhar um neném, e seria governada pelo seu marido.

TERRA:

Também recebeu o seu castigo por causa do homem. Antes, havia uma neblina
que subia da terra e molhava a superfície do solo. E saía um rio do Éden para
molhar  o  jardim.  As  plantas  não  tinham  espinhos,  depois  algumas  plantas
passaram a ter espinhos, como a roseira e o cactos. Passou a ter ervas daninhas
que atrapalham o crescimento das plantas.

O HOMEM:

Antes,  Adão  só  cuidava  e  guardava  o  jardim  do  Éden.  Agora  ele  teria  que
trabalhar muito para conseguir o seu alimento e da sua mulher. Logo que Adão e
Eva  desobedeceram  a  ordem  de  Deus,  o  pecado  entrou  no  mundo  e  eles
perceberam  que estava sem roupa e fizeram roupas de folhas de figueira. Deus
não agradou da roupa que eles fizeram por seu próprio esforço. Sabem o que Deus
fez?  Ele  matou  um  animal  e  fez  roupas  de  pele  para  Adão  e  Eva.  O  pecado
separou Adão e Eva de Deus  e tirou toda a sua alegria.  Todas as pessoas que
nasceram depois de Adão e Eva receberam também esta triste herança, pois Adão
e Eva foram nossos primeiros pais, e assim ficamos separados de Deus. Mas Deus
nos ama muito e fez um plano para nos libertar, não só Adão e Eva mas toda as
pessoas da Terra! Quando Deus matou aquele cordeiro, Ele já estava pensando na
nossa salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele teve que dar sua vida para que
pudéssemos aproximar novamente de Deus. Adão e Eva também receberam outro
castigo, eles foram expulsos do Jardim do Éden e Deus colocou anjos com espadas
brilhantes para guardar o jardim e o caminho da árvore da vida.
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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.

As Frutas

    Imaginem se as frutas falassem?
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(Levar uma cobra de brinquedo)

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

Antigamente  ela  não  andava assim,  ela  andava toda esticada com a
cabeça em cima. Hoje vamos ver o que aconteceu com ela.

alinhavo DE UMA
ÁRVORE
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personagens de colher de plástico
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Narrador Adão  e  Eva  estavam  muito  tristes  no  jardim  do  Éden.  Eles
desobedeceram a Deus e perderam muitas coisas.

Adão Eu estou tão triste que não tenho mais vontade de brincar co os
animais. Alguns animais ficaram muito bravos.

Eva Eu tenho medo de leão, onça, cobra. Eu não tenho vontade nem
de comer.

Adão Eu também não tenho mais vontade de passear no jardim. Nós
perdemos a coisa mais importante, o nosso encontro com Deus
todos os dias. Agora Ele não vem mais conversar conosco. Ficou
tudo tão ruim! E eu sinto tanta falta.

Narrador Não havia mais alegria no jardim, por causa da desobediência de
Adão e Eva. O pecado entrou no mundo e todos eles receberam
um castigo.

Serpente Eu andava tão elegante, tão esticada. Agora, em vez de andar eu
tenho que me arrastar, rastejar, comendo o pó da terra todos os
dias, que castigo!

Mulher Pela  minha  desobediência  a  Deus  por  ter  comido  do  fruto  da
árvore do conhecimento do bem e do mal recebi  como castigo
sofrer dores de parto, ou seja quando tiver um filho terei dores, e
também serei  governada  por  meu marido.  Não havia  entre  nós
brigas, discussões, agora as nossas opiniões são diferentes.

Terra Eu também recebi um castigo por causa do homem. Antes havia
uma neblina que subia da terra e molhava a superfície do solo. E
saía um rio do Éden para molhar o jardim. Agora a terra é seca e
produz cardos e abrolhos.

Plantas Eu não tinha espinhos que machucam as pessoas. Agora algumas
plantas tem espinhos como a roseira, o cactos e também ervas
daninhas que atrapalham o crescimento das plantas.

Homem Como era bom cuidar e guardar o jardim do Éden. E agora por
causa  da  minha desobediência  a  Deus  eu  tenho  que  trabalhar
muito para conseguir alimento para mim e Eva. Fui eu que dei o
nome de Eva a mulher.
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Narrador Adão e Eva foram nossos primeiros pais. O pecado separou Adão e
Eva de Deus e tirou toda a sua paz e alegria. Todas as pessoas
que nasceram depois de Adão e Eva também receberam essa triste
herança, a separação de Deus.

Homem Antes não precisávamos de andar com roupa. Mas agora eu fico
com vergonha.  Eu e Eva pegamos algumas folhas de figueira  e
fizemos roupas para nós.

Narrador Deus não agradou das roupas que Adão e Eva fizeram com seu
próprio esforço. Sabem o que Deus fez? Deus nos ensinou uma
lição maravilhosa. Em Hebreus 9:22 diz: “Sem derramamento de
sangue  não  há  remissão  de  pecado”  (explicar  esse  versículo).
Deus nos ama muito e fez um plano para nos libertar, não só Adão
e Eva, mas todas as pessoas da Terra. Deus matou um animal e fez
com a pele desse animal roupas para Adão e Eva se cobrirem.

Adão Que roupa bonita Deus fez para nós Eva!

Narrador Deus  providenciou  um  meio  pelo  qual  Adão  e  Eva  fossem
perdoados.  Quando Deus  matou  aquele  cordeiro,  Ele  já  estava
pensando na nossa salvação. “Jesus é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo.” Jesus, o Filho de Deus, teve que dar sua
vida por nós, para que pudéssemos novamente nos aproximar de
Deus. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e
Senhor e nos arrependermos de nossos pecados, Ele nos perdoa e
nos tornamos filhos de Deus, passamos a pertencer a família de
Deus!

Adão Recebemos outro castigo, eu e Eva fomos expulsos do jardim do
Éden e Deus colocou anjos com espadas brilhantes para ninguém
entrar no jardim e guardar o caminho da árvore da vida.

Apelo Você  quer  receber  o  Senhor  Jesus  como seu  Salvador  e  pedir
perdão pelas coisas erradas que você fez? Vamos orar!
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Desenhar um personagem na colher de plástico
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“Pois todos
pecaram e
carecem 
da glória 
de Deus.”
Romanos

3:23
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

- Agradecer a Deus pela sua família. Mostrar que Deus usa família
para nos educar, cuidar e proteger.

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

- Uma família bonita

- Mostrar que Deus se alegra com a família.

Cartaz de uma casa com o versículo dentro.

“Eu e a minha casa
 serviremos ao senhor.”

 Josué 24:15
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

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

(levar brinquedos)

As crianças brincarão de
casinha dando nome aos

membros da família.

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

É feliz o lar



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Logo  que  Adão  e  Eva  saíram  do
jardim,  eles  devem  ter  sentido
muitas saudades daquele lugar tão
lindo, e especialmente porque Deus
não conversava mais com eles. Eles
tiveram que trabalhar muito, Adão
tinha que plantar, cuidar da terra
para conseguir alimento para ele e
para  sua  mulher.  Eles  se  sentiam
tão  sozinhos  longe  do  jardim  do
Éden  (mostrar).  Deus  continuava
amando Adão e Eva e viu que eles
precisavam  de  uma  família.  Logo
depois Eva ficou grávida, imaginem
como Adão e Eva ficaram alegres!
Depois de alguns meses nasceu um
lindo menino e eles deram a ele  o
nome  de  Caim  (mostrar).  Adão  e
Eva  ficaram felizes  por  terem um
filho,  agora  eles  tinham  alguém
para amar, cuidar e alegrar a vida
deles.  O  papai  Adão  trabalhava
mais  ainda  para  alimentar  sua
família.  Ele  levantava  bem  cedo
pegava  sua  enxada  e  ia  trabalhar
na terra, plantar alguns alimentos
(mostrar).  A  mamãe  Eva  cuidava
de  Caim,  dava  banho,  trocava  a
roupa,  dava  comida,  fazia  ele
dormir  (mostrar).  Caim  foi
crescendo,  e Deus viu  que ele  não
tinha  ninguém  para  brincar.  E
depois de um tempo Deus permitiu

que Adão e Eva tivessem um outro
filho.  Será  que  foi  menino  ou
menina?  Foi  menino,  agora  Caim
tinha um irmãozinho para brincar.
Todos ficaram alegres e colocaram
o nome  dele  de  Abel  (mostrar).
Adão,  Eva,  Caim e  Abel  foram a
primeira família do mundo. Mas o
mundo é tão grande e Deus queria
que  houvesse  mais  famílias  na
Terra.  Deus  deu  uma  ordem  em
Gênesis  1:28  para  que  eles
multiplicassem  e  enchessem  a
Terra.  Deus  queria  que  tivesse
muitas  famílias  para  povoar  o
mundo tão lindo que Ele criou. Esta
ordem de Deus foi  cumprida,  pois
hoje  em  dia  existem  muitas  e
muitas famílias ao redor do mundo.
A  família  é  muito  importante,
devemos ajudar e gostar muito uns
dos outros. Vamos ser educados, ter
palavras  de  amor  e  sempre
agradecer  o  que  recebemos.  Não
vamos brigar, nem falar palavrão,
nem mentir ou desobedecer, isso é
pecado e desagrada a Deus. Vamos
pedir a Deus que dentro da nossa
casa  tenha  amor,  alegria,  paz  e
união! O propósito eterno de Deus
é  ter  uma  família  de  muitos  e
muitos  filhos  semelhantes  a  Jesus
para a glória de Deus Pai.

PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

alinhavo DE UMA
CASA

Levar figuras de famílias e conversar com as crianças, a respeito
de suas famílias.
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

O professor vai desenhar o rosto dos personagens
da história nos dedos.



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Papai Eu sou  o  papai  polegar,  meu  nome é  Pedro.  Eu saio
todos os dias cedo para trabalhar, para sustentar minha
família.

Mamãe Eu sou a mamãe indicadora. Meu nome é Maria. Estou
sempre feliz indicando o que as crianças tem que fazer.
Eu cuido da casa, ajudo as crianças a fazer as tarefas da
escola, faço as compras, arrumo a casa e estou sempre
trabalhando.

Irmão Eu sou o irmão mais velho, o médio. Meu nome é Beto,
eu já sou mais alto que meu pai. Eu levanto cedo para ir
a  escola  eu  gosto  de  estudar  e  brincar  com  meu
irmãozinho.

Irmã Eu sou a irmãzinha anular, meu nome é a Aninha, sou
pequenininha. Eu também acordo cedo para ir a escola
junto  com  meu  irmão.  Sou  muito  alegre,  gosto  de
cantar.

Irmãozinho Eu sou o irmão mínimo, sou bem pequeno. Meu nome é
João. Sou barulhento e ainda não vou a escola, estou
começando a andar. Gosto de brincar e sorrir.

Papai Bem cedinho antes  de  sair  para  o  trabalho  eu leio  a
bíblia e converso com Deus, pedindo a Ele direção para
meu trabalho.

Mamãe Depois que meu marido e nossos filhos saem de manhã
eu tenho meu tempo a sós com Deus,  leio  a bíblia  e
depois começo a fazer o serviço de casa.

Beto e
João

Todos  os  dias  antes  de  nos  levantarmos,  nós  nos
ajoelhamos perto da cama e conversamos com Deus.

Aninha A mamãe conta para mim as histórias da Bíblia  e me
ensina a cantar.
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Narrador Esta é uma família feliz! Depois que o papai chega do
serviço, eles fazem o culto doméstico (culto no lar). O
papai  lê  a  Bíblia  e  nos  conta  histórias.  Já  a  mamãe
sempre tem um cântico novo para ensinar. O Beto nos
ensina  o  versículo  para  memorizar,  nós  fazemos
concurso bíblico e já sabemos muitos versículos. Sabem
porque  esta  família  é  feliz?  Porque  todos  eles  já
conhecem o Senhor Jesus, e já entregaram suas vidas a
Ele. E você já recebeu Jesus como Salvado e Senhor?
Vamos orar!

PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

Riscar a sua mão e desenhar a família nos dedos.



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Eu e a
minha
casa

serviremos
ao Senhor”.

Josué
24:15
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

- Ensinar  a criança a amar ao irmão,  não  brigar,  não ficar  com
raiva e nem falar palavrão.

- "Como é bom viverem unidos os irmãos." Salmo 133:1

- Saber escolher

- Como dar o melhor para Deus.

Cartaz em formato de
menino, com o

versículo.

"Como é bom

 viverem unidos
 os irmãos.”

 Salmo 133:1
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PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 3 E 4 ANOS

Gênesis 4:1–16; Deuteronômio 20:1–20;
Salmos 133:1; I Coríntios 1:10–12

Figuras de crianças ajudando em casa, brincando e sorrindo. 
Figuras de crianças brigando, chorando.

Havia um homenzinho torto

Cartaz do menino.
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Alinhavo do
menino
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Personagens confeccionados com caixas de pasta dental (Caim e
Abel), ovelhas feitas com caixa de remédio. Frutas de cartolinas
coladas em caixinhas e pedras para o altar.
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Adão e Eva viram o crescimento de
Caim  e  Abel  com  muita  alegria.
Eles ensinaram as crianças a serem
obedientes.  As crianças  brincavam
muito e também ajudavam o papai
e  mamãe.  Adão  e  Eva  devem  ter
contado  aos  seus  filhos  como  era
bonito o jardim do Éden, as várias
espécies de animais e como ele deu
o nome a cada um deles. Eva deve
ter  contado  sobre  as  diferentes
árvores  e  como  os  frutos  eram
gostosos.  Devem  ter  contado  que
eles tiveram que sair do jardim por
ter  desobedecido  a  Deus,  porque
comeram  da  árvore  do
conhecimento  do  bem  e  do  mal.
Eles  fizeram  roupas  de  folhas  de
figueiras,  mas  Deus  matou  um
animal  e  fez  roupas  de  pele  para
eles.  O  pecado  entrou  no  mundo
por causa da desobediência. Caim e
Abel  foram  crescendo  e
aprendendo tudo que seus pais lhes
ensinavam.  Eles  eram  amigos  e
foram  crescendo  e  brincando
juntos.  Quando  eles  cresceram,
cada  um  decidiu  o  seu  trabalho.
Abel  resolveu  ser  fazendeiro,  ele
gostava  de  tomar  conta  dos
animais, já Caim foi ser agricultor.
Ele  gostava  muito  de  cuidar  da
terra, de plantar e colher alimentos
muito gostosos. Caim e Abel devem
ter visto o pai dar oferta ao Senhor.
Antigamente não tinha igrejas. Eles

faziam um altar de pedras,  depois
matavam um animal e ofereciam a
Deus  como  oferta.  Um  dia  Caim
resolveu  dar  oferta  ao  Senhor  do
seu  trabalho,  ele  colheu  o  melhor
do  fruto  da  terra,  fez  um altar  e
ofereceu  a  Deus,  porém Deus  não
agradou  de  sua  oferta.  Abel,  seu
irmão,  fez  também  um  altar  ao
Senhor, matou um animal e ofertou
ao  Senhor,  Deus  agradou  de  sua
oferta.  Porque  Deus  agradou  da
oferta  de  Abel  e  não  agradou  da
oferta  de  Caim?  Caim  sabia  que
devia ofertar um animal ao Senhor,
mas ele desobedeceu, e não fez como
Deus  mandou.  Abel  obedeceu  a
Deus,  e  Ele  se  agradou  dele,  por
causa  disso  Caim  teve  ciúmes  e
inveja  de  seu  irmão.  A  inveja,  o
ciúme,  a  desobediência  é  pecado.
Um  dia  Deus  perguntou  a  Caim
porque ele estava com raiva de seu
irmão, mas ele nem ligou. Caim não
pediu perdão a Deus e esse pecado
só  foi  crescendo,  crescendo.  Ele
estava com tanta raiva de Abel que
brigou com ele e acabou tirando a
vida de seu irmão. Por isso ele teve
que fugir  e ir  morar bem longe de
seus pais. Eles ficaram sem nenhum
filho. Mas Deus amava Adão e Eva e
lhes deu outro filho. Eles colocaram
o nome dele de Sete. Como Deus é
bom, Ele nos ama e não esquece da
gente!
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Desenhar um menino no saquinho de pipoca. Colocar perguntas
da lição dentro do saquinho e cantar um corinho. Enquanto o
corinho é cantado, o saquinho vai passando entre as crianças.
Onde  este  parar,  tirar  uma  pergunta.  Se  a  criança  souber
responder, ganha uma bala.
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Colar as pedras no altar.
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“Como 
é bom

viverem
unidos os
irmãos”.
Salmo
133:1
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- Incentivar a criança a obedecer a Deus, aos pais e professores.

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

Cartaz em formato de pé.

- Noé obedeceu a Deus

- Deus falou com Noé

"Noé andava com Deus”. Gênesis 6:9
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PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS

GÊNESIS 6

Levar madeira, serrote, lixa, martelo e
prego. Imitar Noé construindo a arca.

Arca de Noé
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PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS

Alinhavo da arca
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Personagens de rolinhos de papel higiênico (Noé, Sem, Cão, Jafé
e  esposas),  galho  de  árvore,  madeira,  serrote,  lixa,  martelo,
prego, barco e sol.



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Sabem quem é  esse?  É  o  Noé.  A  sua
cabeça  e  barba  já  estavam  brancas
(mostrar boneco com cabelo e barba de
algodão).  Deus  gostava  muito  de  Noé.
Certa  vez  Deus  falou  com  ele:  “Noé
você  vai  fazer  um barco  bem grande,
porque  vai  chover  muito,  muito
mesmo”.  Quem  já  viu  a  chuva?  A
chuva  cai  assim:  plinc,  ploc.  Vamos
imitar a chuva? (Mostrar com regador
a chuva). Deus fez a chuva para molhar
as  plantas,  as  casas.  Nós não devemos
ficar  na  chuva,  senão  ficaremos
doentes. Noé era muito obediente. Você
obedece ao papai, a mamãe, à tia? Noé
chamou os seus filhos, Sem, Cão e Jafé
(mostrar  os  filhos  de  Noé),  e  foram
trabalhar,  construir  a  arca.  Deus
mandou  fazer  um barco  bem  grande,
um barco tão grande que cabia muitos
animais.  Noé  começou  a  serrar  uma
árvore  (levar  um  galho  de  árvore  e
serrote). Vamos serrar a árvore? Crec,

crec, crec. Madeiiiira... a árvore caiu.
Ele serrou varias árvores,  tirou suas
folhas  e  galhos,  lixou  a  madeira.
Vamos  lixar  também?  E  começou  a
construir  o  barco.  Apanhou  o
martelo,  os  pregos  e  começou  a
martelar  a  madeira  (mostrar  o
martelo e os pregos). Vamos martelar
também? O barco está quase pronto.
Vamos  ver?  Que  beleza!  O  barco
ficou tão bonito! Ele tem uma porta e
também  uma  janela,  como  ele  é
grande!  As  pessoas,  quando  viram
aquele barco tão grande, riam de Noé.
Sabem por que? Porque ali não tinha
rio,  nem mar e  até  aquele  momento
nunca  havia  chovido  ali.  Mas  Noé
nem  se  importava,  ele  queria  era
obedecer  a  Deus.  E  você,  também é
obediente?  Temos  sempre  que
obedecer  os  nossos  pais  e  os  mais
velhos.
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Forrar uma caixa de papelão e
colar uma arca. As crianças vão
jogar a bola dentro da caixa. Se
acertar, ganha um brinde.

Arca de noé
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Noé

      Fantoche de vareta
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Fantoche de vareta

Árvore
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Fantoche de vareta

Homem
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Fantoche de vareta

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

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

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

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

Árvore Para que você está me cortando?

Noé Eu vou fazer de você, um grande barco.

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

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

Narrador Ninguém acreditava em Noé. E agora, o que vai acontecer? Na
próxima aula vamos ver o que aconteceu.

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS

Fazer personagens de rolo de papel higiênico.
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“Noé
andava

com
Deus”.
Gênesis

6:9
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EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

       

PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS

- Mostrar a criança, como é importante obedecer a ordem de Deus.

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

Cartaz de uma arca com o versículo.

- Noé fez tudo como Deus mandou

- A ordem de Deus à Noé

"Noé achou graça

 diante do Senhor".

 Gênesis 6:8



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS

Gênesis 6, 7:1–16

Imitar os animais:

Canguru e coelho pulando, cavalo correndo, tartaruga andando
devagar, a tromba do elefante, girafa e seu pescoço grande e
outros. 

O que é que tem na arca de Noé?
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Alinhavo de um animal



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS

ARCA DE PAPEL CARTÃO E ISOPOR

Colar uma caixa
de sapato atrás

da arca e abrir a
porta para os

animais
entrarem.
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Personagens de cartolina e dedo
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Personagens de cartolina e dedo
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Personagens de cartolina e dedo



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Deus  falou  com  Noé:  "Noé!  Agora
você  vai  colocar  todos  os  bichos  de
dois em dois dentro da arca, o macho
e a fêmea". Noé era obediente, e logo
começou  a  chamar  os  animais  (à
medida que for chamando os animais,
colocá-los dentro da arca), coelhinho,
coelhinha,  entrem  na  arca.  Eles
vieram  pulando,  pulando.  Vamos
pular  também?  Agora  é  a  vez  do
cachorrinho  e  da  cachorrinha.  Eles
vieram  latindo.  Como  o  cachorro
late? Au! Au! Au! Gatinho,  gatinha,
depressa! Eles vieram miando, miau,
miau! Agora é a vez do patinho e da
patinha, cuem! Cuem! Cuem! O galo
veio  cantando,  cocorioocococó.  A
galinha  esqueceu  de  chamar  o
pintinho.  Ele  veio  piando,  piu!  Piu!
Piu! Boi, vaquinha, depressa, entrem
na  arca!  Eles  vieram mugindo,  mu!
Muuu. A girafa veio com seu pescoço
tão comprido, o carneirinho macho e
fêmea vieram também, mé! Mé! Mé!
O cavalinho veio correndo, correndo!
E o leão e a leoa, eles também querem
entrar  na  arca.  Quem  está
conversando?  Curupaco!  Curupaco!
É  o  papagaio.  Ele  também  quer

entrar  na  arca.  Que  barulho  alto!
Muu! Muu! Mé! Mé! Au! Au! Miau!
Miau!  Cocoricocococó  (imitar  os
animais).  Todos  os  bichos  estão
dentro da arca. Deus falou com Noé:
“Agora chame sua mulher, seus filhos
e as mulheres dos seus filhos e entrem
também na  arca,  porque  vai  chover
por muito tempo”. E Noé falou a sua
mulher:  “Ande  depressa,  nós  temos
que entrar logo na arca, não se atrase,
temos que obedecer ao nosso Senhor
Deus”.  E Noé, sua mulher, seus três
filhos  e  as  mulheres  de  seus  filhos
entraram na  arca  (mostrar).  E  logo
depois  que  eles  entraram,  ouviram
um grande barulho! “O que é isso? A
porta  da  arca  fechou!”  (Bater  a
porta).  Mas quem será que fechou a
porta? Será que foi Noé? Não! Foi um
dos  animais?  Também  não!Mas,
quem  foi  então?  Foi  Deus!  Deus
fechou a porta e agora ninguém mais
vai poder sair da arca. Noé obedeceu
as ordens de Deus. Você sabe o que é
obedecer?  Obedecer  é  cumprir  as
ordens  que  recebemos.  Quando  nos
obedecemos  ao  papai,  a  mamãe,
estamos obedecendo também a Deus.

                                 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS

Fazer alguns animais  de cartolina e escrever as  perguntas da
lição, atrás de cada um deles.  Colocar os animais no varal. A
criança que acertar o maior número de respostas é a vencedora.
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Arca de Noé
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Fantoche

de feltroNoé
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Fantoche

de feltro
Cachorro
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Fantoche

de feltro
Coelho
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Fantoche

de feltro
Girafa
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Fantoche

de feltro
Gato
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Fantoche

de feltro
Vaca
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Fantoche

de feltro
Galo
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Fantoche

de feltro
Pato



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

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

Cachorro Au! Au! Au!

Cadela Nós somos os primeiros a entrar na arca.

Narrador Agora vem o coelhinho, pulando, pulando.

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

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

Cobra Que bom, eu também vou entrar na arca.

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

Gatinho Miau! Miau!

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

Narrador O passarinho vem voando, voando.
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                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

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

Narrador Agora é a vez do galo e da galinha.

Galo e
Galinha

Cocoricococóóó.

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

Pato e
Pata

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

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

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

Cortar os patos de cartolina e por em cima de uma folha de lixa.
Colocar papel ofício em cima dos patos e colorir com lápis de
cera.
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“Noé
achou
graça

diante do
Senhor”. 
Gênesis

6:8
                                                                                                                                                                     
                                                                                                               PROJETO OBEDIÊNCIA 3 E 4 ANOS


	Lição 1.pdf
	Lição 2
	Lição 3
	Lição 4 - 1ª parte
	Lição 4 - 2ª parte
	Lição 5
	Lição 6
	Lição 7
	Lição 8
	Lição 9
	Lição 10
	Lição 11
	Lição 12 - 1ª parte
	Lição 12 - 2ª parte

