
1

Deus começou a criação
Aprendemos que Deus criou todas as coisas. No começo, tudo era escuro. Então Deus disse: 
“Haja luz”, e a luz apareceu. Foi assim que Ele criou o dia e a noite. Deus também criou as 
águas, o ar e as nuvens. Deus viu que a criação era boa!
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DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.1-8

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Ao saírem ao ar livre, respirem fundo e agradeçam a Deus pelo ar. Agradeçam também pelo 
dia, pela noite e pela água. Lembrem-se de dizer que Deus nos deu olhos para ver tudo o 
que Ele criou.



1

Deus criou um lindo jardim
Deus criou a terra e mandou que nela nascessem as plantas. Na mesma hora, começaram 
a aparecer as árvores, as fl ores, as frutas... Deus havia feito um lindo jardim! É muito bom 
enxergar tudo o que Deus criou.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

2

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.9-13

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Ao comerem alguma fruta, agradeçam a Deus por ela. Quando estiverem passeando, 
agradeçam a Deus pelas árvores, pelas fl ores e pelas frutas.

1111



1

Deus criou os luminares,as aves e os peixes

A criação de Deus estava aumentando, mas faltava ainda muita coisa... Deus disse: “Haja 

luzeiros nos céus!” Foi assim que Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Que beleza! Mas ainda não 
tinha nenhum bichinho. Então, Deus mandou que o céu se enchesse de aves; e os mares e 
rios, de peixes.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

3

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.14-23

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Enquanto saem para o banho de sol, lembrem-se de orar agradecendo a Deus pelo sol, pela 
lua, pelas estrelas, pelas aves e pelos peixes. No verso da fi cha, relatem como seu fi lho se 
sentiu após a oração.
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1

Deus terminou a criação

A criação de Deus estava linda. Deus disse: “Que a terra se encha de animais grandes e 
pequenos!” Assim apareceram os elefantes, as girafas, os cavalos, os cachorros, os gatinhos, as 
formigas, as borboletas... Mas ainda faltava criar as pessoas. Então, Deus criou o homem e a 
mulher para morarem no lindo jardim. Pronto! Agora a criação estava completa!

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

4

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.24-28

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Orem com seu fi lho, agradecendo a Deus por toda a criação. Escrevam no verso desta fi cha 
o que seu fi lho mais gosta da criação e peçam que ele faça um desenho.
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1

Deus fez o homem

Deus fez o homem de um jeito especial. Ele pegou um pouco de barro, fez cada parte do 
corpo, depois soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Na mesma hora, o homem 
começou a se mexer, a pensar e a falar. O bondoso Deus criou o homem para ser amigo Dele, 
para cuidar do jardim e de toda a criação.  

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.26-31; 2.7

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Lembrem-se de agradecer a Deus por Ele ter-nos criado com boca, que nos permite falar 
com Deus e com as pessoas.
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1

Deus fez a mulher

Deus colocou Adão no jardim para cuidar dele e lhe disse que podia comer das frutas de 
todas as árvores, exceto da árvore que estava no meio do jardim. Vendo que Adão vivia 
sozinho, Deus quis dar-lhe uma companheira. Assim, quando Adão dormiu, Deus tirou 
uma de suas costelas e com ela fez uma linda mulher. Adão fi cou muito feliz ao ver a mulher 
e lhe deu o nome de Eva. Deus conversava com eles todas as tardes, no jardim.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

2

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 2.15-25

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Falem com seu fi lho a respeito de conversar com Deus e com as pessoas. Digam como isso 
é bom, que é importante sempre falar palavras boas, falar bem das pessoas, nunca falar mal 
de ninguém, nem dizer palavras feias.
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1

Adão e Eva desobedeceram a Deus

Aprendemos que Adão e Eva podiam comer das frutas de todas as árvores do jardim, exceto da 
fruta da árvore que estava no meio do jardim. Se comessem, morreriam. Deus amava Adão e 
Eva, e aquela ordem era para o bem deles. Infelizmente o casal desobedeceu à ordem de Deus. 
É muito importante que os pais ensinem os fi lhos a ser obedientes, pois essa é uma ordem 
de Deus (Ef 6.1).  

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

3

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 3.1-7

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Aproveitem as oportunidades para enfatizar a importância de obedecer aos pais. Relatem no 
verso acontecimentos nos quais seu fi lho obedeceu e, com ele, agradeçam a Deus pela obediência.
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1

Adão e Eva foram castigados

Deus havia ordenado a Adão e Eva que não comessem da fruta da árvore que estava no meio 
do jardim, mas eles desobedeceram. Apesar de amar Adão e Eva, Deus precisou castigá-los e 
os expulsou do jardim. Antes que saíssem dali, Deus os vestiu com roupas de peles de animais e 
prometeu enviar o Salvador para perdoar os pecados de todas as pessoas que crerem Nele.  

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

4

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 3.8-24

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Conversem com seu fi lho sobre coisas erradas que ele fez e o ensinem a pedir perdão a Deus 
pelos pecados. Agradeçam a Deus por ter enviado Jesus, o Salvador de todo aquele que crê 
( João 3.16).
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1

Nasceu Caim

Seu fi lho relembrou que, por causa do pecado, Adão e Eva tiveram que sair do lindo jardim. Mas 
Deus continuou amando aquele casal e cuidando dele. Algum tempo depois, Eva fi cou grávida 
e teve seu primeiro fi lho: Caim. 
Os membros da família devem ser bondosos e carinhosos uns com os outros.   

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

Agradeçam a Deus pela família. Demonstrem afeto por meio de abraços, beijos e palavras de 
carinho. Relatem no verso as palavras de carinho ditas por seu fi lho.



1

Nasceu Abel

Seu fi lho aprendeu que, quando Caim havia crescido um pouco, Adão e Eva tiveram outro fi lho 
e lhe deram o nome de Abel. Eles cuidavam do bebê com amor e carinho. É muito importante 
que os membros da família usem palavras de carinho para demonstrar amor uns pelos outros. 
Crianças pequenas são imitadoras; se virem os adultos sendo gentis e carinhosos, vão reproduzir 
a atitude.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

2

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1-2

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

Estejam atentos e busquem exercitar o amor e o carinho uns para com os outros, usando palavras 
de afeto. Peça que seu fi lho desenhe, no verso desta fi cha, os membros da família.



1

Caim e Abel cresceram

Seu fi lho aprendeu que Caim e Abel cresceram. Eles ajudavam a família trabalhando com as 
mãos. Caim era agricultor, cuidava de plantas;  Abel era pastor, cuidava de ovelhas.
As crianças também podem, com as mãos, ajudar a família.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

3

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1-2

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

Leve seu fi lho a exercitar o que aprendeu. Solicite que ele faça pequenas tarefas e ajude na 
organização da casa.



1

Abel agradou a Deus

Seu fi lho aprendeu que Deus quer que sejamos bondosos para com os nossos irmãos e nossos 
pais. Nossa família é muito importante para nós e para Deus. Devemos ser unidos e ajudar uns 
aos outros.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

4

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1-8

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

Usem as oportunidades, principalmente por meio do exemplo, para enfatizar este ensino. 
Corrijam e estimulem a prática das boas maneiras, do bom trato uns para com os outros. 
Registrem, no verso desta fi cha, um fato que considerem importante, ocorrido na família.



1

Jesus e Seus amigos vão a Jerusalém

Seu fi lho aprendeu que Deus criou todas as coisas, inclusive a família de vocês para louvar a 
Deus. Ele aprendeu que, certo dia, Jesus e os discípulos foram a uma festa, em Jerusalém, para 
louvar a Deus no templo. Jesus amava estar no templo. É importante que toda a sua família esteja 
semanalmente louvando a Deus na igreja. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

LUCAS 19.28

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Reservem um tempo a fi m de conversar sobre a importância de estar na igreja para 
louvar a Deus. Ensinem seu fi lho a louvar a Jesus, o Salvador, com palavras e cânticos 
de adoração.
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1

O jumentinho emprestado

Seu fi lho aprendeu que, antes de chegar a Jerusalém para a festa, Jesus mandou dois discípulos a 
uma aldeia, a fi m de pegarem um jumentinho emprestado para Ele. Os discípulos usaram os pés 
para obedecer a Jesus. Nós podemos louvar a Jesus usando os nossos pés.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

2

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

LUCAS 19.28-34

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Brinquem com seu fi lho iniciando a frase com possibilidades de respostas, que ele deverá 
completar movimentando-se. Ex.: “Posso louvar a Jesus com meus pés indo...” (deixe que ele 
complete e caminhe). Aproveitem as situações do dia a dia para enfatizar que devem louvar a 
Jesus com todo o corpo.
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1

A chegada alegre de Jesus

Seu fi lho aprendeu que muitas pessoas louvaram a Jesus quando Ele chegou a Jerusalém, na 
entrada triunfal. Elas O louvaram com palavras de elogio e também enfeitando, com folhas de 
palmeiras, o caminho por onde Jesus estava passando. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

3

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

MATEUS 21.1-9

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Tenham um momento para louvar a Jesus com palavras de elogio e cânticos. Anotem no verso o 
cântico que seu fi lho mais gosta de louvar a Jesus.
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1

As crianças louvam a Jesus

Seu fi lho aprendeu que Jesus foi ao templo e lá Ele recebeu o louvor das crianças. É maravilhoso 
pensar que Deus ama as criancinhas e recebe o louvor delas. Esse é um grande motivo para vocês 
incentivarem seu fi lho a louvar a Jesus.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

4

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

MATEUS 21.14-16

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Aproveitem as oportunidades para ensinar seu fi lho a louvar a Jesus com todo o corpo, pois 
fomos criados para o louvor da glória de Deus. Pensem nisso!
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