devocional

Novas Gerações

Aos pais
•

O DEVOCIONAL é semanal, pode ser meditado diariamente de maneiras diferentes. A repetição é importante no
processo de aprendizado!

•

ANTES DE APLICAR: Leia todo devocional (em oração);

•

MATERIAL: separe o material necessário para as atividades;

•

MODO DE APRESENTAÇÃO: você pode imprimir ou apresentar no computador/tablet/celular;

•

IMPRESSÃO: você pode imprimir somente os slides das atividades (TEMPO JUNTOS!) se preferir.

•

CRIATIVIDADE: cada criança é única! Use a criatividade para alcançar o coração do seu filho, você o conhece
infinitamente mais!

•

FAMÍLIA+IGREJA JUNTOS! Quer participar do grupo de pais no Whatsapp? Envie uma mensagem para (51)
98319.2768 | 98239.2736

CRIAÇÃO

QUEDA

SALVAÇÃO
& restauração

MENINO

E

MENINA,

ELE

FEZ!

Vamos memorizar?

SEGUNDA

“No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era

um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta
p o r u m m a r p r o f u n d o . A e s c u r i d ã o c o b r i a o m a r, e o

Espírito de Deus se movia por cima das águas. ”
GÊNESIS 1:1,2

MENINO

E

MENINA,

ELE

FEZ!

Vamos Conversar?
O Sexto dia ainda não havia acabado!
Deus olhou para tudo o que havia feito e era tudo muito bom!

Mas ainda faltava algo, a criação mais MARAVILHOSA de
todas !!!!!!!

“Deus disse para si mesmo: Façamos os seres
h u m a n o s , HOMEM e MULHER , à n o s s a i m a g e m ,
para cuidarem de todos os peixes no oceano, os
pássaros no céu e todos os animais que se movem
sobre a Terra.”
GÊNESIS 1:26

TERÇA

MENINO

E

MENINA,

ELE

FEZ!

Vamos Conversar?

TERÇA

Então o ETERNO, AUTO-EXISTENTE e TODO-PODEROSO DEUS,
estendeu as suas mãos e criou o homem do PÓ da TERRA.

U A U ! Consegue imaginar essa cena?
Em seguida, soprou em suas narinas o FÔLEGO DA VIDA e neste
exato momento o homem feito do pó da Terra ganhou VIDA!

DEUS TINHA UM
PL ANO PERFEITO...!
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MENINA,

ELE

FEZ!

??
??
Responda:
Comparando o homem com tudo que Deus havia criado, o que era especial na criação do
HOMEM e da MULHER? (Gênesis 1:26-27)

TERÇA
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...lar doce lar...
Após criar o Homem, Deus criou um
jardim

lindo

e

perfeito,

um

verdadeiro PARAISO na terra do
Éden, com TODOS os tipos de
árvores frutíferas. Lá neste jardim,

Deus colocou o HOMEM para
manter tudo em ordem e cultivar a
terra.
Curiosidade:

Éden significa lugar de delícias, paraíso!

QUARTA

QUARTA

Vamos
Comtemplar?
Nesta atividade, podemos APRECIAR
essa linda pintura sobre a criação!
1.

Pense

como

era

esse

jardim,

projetado pelo próprio Deus, para que
o homem e a mulher morassem lá.
2.

Observe

cada

detalhe,

tudo

é

importante!
3.

Observe o horizonte, com infinitas
árvores.

4.

Onde estão o homem e

a mulher

criados por Deus? Vamos encontrá-

"O Jardim do Éden" – Brueghel, Pintor flamengo (1568-1625)

los?
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A AUTORIDADE
O plano de Deus era PER-FEI-TO ! Somente um Deus criativo, amoroso e bondoso planejaria algo com
cuidado, tantos detalhes e tanta beleza!

Lembra que Deus havia criado uma grande variedade de animais, cada um
conforme a sua espécie?

Pois Deus deu autoridade ao homem para

nomear cada animal criado por Deus. Que privilégio !!! O homem deu nome

à todos os animais, mas não encontrou uma companheira apropriada para
ele.

Vamos lembrar que DEUS TINHA UM PLANO!
Quem seria a companheira do Homem? Vamos descobrir?

Quinta

ATIVIDADE
VAMOS DAR NOME AOS ANIMAIS?

Resposta na página seguinte!

Quinta

ATIVIDADE
VAMOS DAR NOME AOS ANIMAIS?

GAMBÁ

PORCO ESPINHO

Quinta

COALA
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A companheira...

Sexta

O homem, dentro do maravilhoso jardim, aguardava sua companheira!
Deus tinha planejado algo lindo para toda a humanidade!

“E então Deus fez o HOMEM cair
num sono profundo e tirou dele
uma das costelas ...” GÊNESIS 2:21-23
Dessa mesma costela, Deus fez uma linda
e à apresentou ao HOMEM!

MULHER

ELE NÃO ESTAVA MAIS SÓ!

Atividades
Leia Gênesis 2:22 e complete a

Complete utilizando a primeira letra de

palavra que falta:

cada palavra, o que encontraremos?

Com a ___________ que havia tirado do
homem, o Senhor Deus fez uma __________e

a trouxe a ele. Gênesis 2:22

Resposta na página seguinte!

Sexta

Atividades
Leia Gênesis 2:22 e complete a

Complete utilizando a primeira letra de

palavra que falta:

cada palavra, o que encontraremos?

COSTELA
Com a ___________
que havia tirado do
MULHER
homem, o Senhor Deus fez uma __________e

a trouxe a ele. Gênesis 2:22

Sexta
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O PRIMEIRO CASAL

FEZ!
sábado

Esse homem que Deus criou tão cuidadosamente, se chamou Adão, que também significa humanidade ou
ser humano. Deus criou o primeiro ser humano, que passou a se chamar ADÃO.

Maravilhoso não é mesmo?
Assim como Adão deu nome a todos os animais,
também deu nome à sua companheira!
Em gênesis 3:20, a bíblia nos diz que Adão
escolheu um lindo nome a primeira mulher da
terra: Eva, que significa “a que dá vida!”
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O PRIMEIRO CASAL

sábado

Em gênesis 1:28 e 29 a bíblia nos revela que Deus abençoou
o

HOMEM

e a

MULHER,

o primeiro casal de toda

humanidade. Disse que Eles poderiam ter muitos filhos e
cuidar de todos os animais e do jardim onde moravam. Essa
benção era muito importante para suas vidas!

Os dois eram diferentes sim!
O homem foi criado da T E R R A , a mulher da C O S T E L A do homem, mas eles faziam parte do
plano perfeito de Deus.

Tudo foi cuidadosamente sonhado e planejado!

ATIVIDADE
O que vem primeiro?
Enumere (de 1 a 5) a ordem dos acontecimentos:
Deus fez a mulher, da costela do homem, para ser sua companheira!
Deus criou um lugar maravilhoso para o homem morar: o lindo jardim do Éden!
Deus fez o homem do pó da terra
Deus permitiu que este homem desse nome à todos os animais!

Deus soprou em suas narinas trazendo vida para o “boneco do pó”

Dica: Leia Gênesis 2:7, 8, 19 e 22

sábado
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Vamos colocar na ordem ?
Deus tinha um grande plano, Ele pensou em exatamente todos os detalhes:

Deus planejou criar o homem e a mulher!
Deus fez o homem parecido com ELE mesmo.
Deus usou o pó da terra para fazer o homem e soprou vida em suas narinas.
Deus criou um lugar maravilhoso para o homem morar: o lindo jardim do Éden!
Deus permitiu que este homem desse nome à todos os animais! Você sabia disso?
Homem foi feito do pó e a mulher da costela do homem, mas os dois refletem a glória de Deus!
HOMEM, MULHER e os animais viviam no mais belo jardim que se possa imaginar!

A criação é sobre sua GRANDEZA, GLÓRIA e PODER!

Domingo

TEMPO
Juntos
Domingo
Faça uma linha unindo o
macho à sua respectiva
família:

Resposta na página seguinte!

TEMPO
Juntos

HOMEM

Domingo
ELEFANTE FÊMEA

Faça uma linha unindo o
macho à sua respectiva
família:
LEÃO MACHO
CANGURU FÊMEA

ELEFANTE MACHO

CANGURU MACHO

MULHER

LEOA (FÊMEA)

TEMPO Juntos
A imagem já diz tudo ! Vamos criar?
Separe:
• Papel branco
• Giz de cera ou tinta ou lápis de cor (o que tiver)
• Folhinhas preciosas coletadas perto da sua casa
• Barbante ou fio
• Prendedores
Bora desenhar e colorir? Coloque seu nome, data e guarde
essa linda obra de arte. Temos certeza que vai dizer muito
sobre o que aprendemos até aqui!
Lembre: Deus tinha um plano, desde o início de tudo!
Nós também fazemos parte deste grande plano!
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Vam o s lo uvar?
“A D Ã O ”
Minha vida é uma viagem

LINK ABAIXO
https://www.youtube.com/watch?v=w2hvxHPEvKg
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