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

Tudo ele criou!
Vamos memorizar?
“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

Tudo ele criou!
Vamos CONVERSar?
Você consegue imaginar um tempo em que nada existia? Um tempo em que não
havia nada para fazer? Isto significa que você não poderia ouvir o canto dos
pássaros, comer frutas frescas, passear com a família, ter um animalzinho de

estimação, pois nada havia sido criado.
A bíblia começa nos apresentando o Deus todo poderoso e auto existente. Ele já

estava aqui, quando não havia NADA. Vamos começar nossa jornada da Criação?

Tudo ele criou!
Então Deus disse: “Haja luz”. Deus chamou a luz de “dia” e a escuridão de “noite”.

Primeiro Dia!
Gênesis 1:3-5

Sugestão de atividades:
Atividade 1: Faça furinhos em uma caixa de papelão. Tampe a
caixa e quando Deus disse: “Haja luz”, faça a luz entrar pelos
furos.
Salmos 148:5,6

Atividade 2: Apague todas as luzes! Sinta a escuridão. Reflita
como tudo era vazio, frio e assustador. Acenda uma luz (lanterna,
abajur, lâmpada)o escuro e uma lanterna.

Imagem retirada do e-book SALMOS 148 - @jesusemnossolar

Oração: Obrigada óh Deus, porque cremos no teu poder! Cremos que és a luz que
tira todo medo! Amém.

Tudo ele criou!
Então, Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo
CÉU (DIVISÃO DAS ÁGUAS ACIMA E ABAIXO)
Gênesis 1:6-8

desta divisão. Ele chamou esta divisão de céu. Segundo

Sugestão de atividades:

Salmos 148:4

Atividade 1: Que tal um picnic ao ar livre? Deitar no chão e observar a
imensidão do céu? Brincar de nuvens com formatos engraçados.
Atividade 2: Coloque orégano em uma tigela com água. Molhe o dedo
com o detergente e toque na água com o mesmo dedo. Veja a reação
do orégano ao detergente! Você pode imaginar Deus separando as
águas da terra das águas dos céus? UAU!
Imagem retirada do e-book SALMOS 148 - @jesusemnossolar

Oração: Senhor, podemos ver o teu poder em todas as coisas! As obras das tuas
mãos são fantásticas! Obrigada por pensar em cada detalhe. Amém.

dia!

Tudo ele criou!
Vamos contemplar? Tudo o que Deus criou é bom e muito belo!
CÉU (DIVISÃO DAS ÁGUAS ACIMA E ABAIXO)
Gênesis 1:6-8

Cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água no rio Iguaçu,
localizada entre o Brasil e Argentina. Um belíssimo espetáculo do nosso Criador!
Tudo ELE CRIOU!

Tudo ele criou!
Deus juntou as águas e a terra seca apareceu. Ele chamou a parte
seca de TERRA e as águas de MARES. Então Ele fez brotar plantas,

sementes e árvores. Terceiro
TERRA SECA, PLANTAS
Gênesis 1:9-13

dia!

Imagem retirada do e-book SALMOS 148 - @jesusemnossolar

Sugestão de atividades:
Atividade 1:
Flor de papel com tiras:
1. Corte tiras de papel e um
círculo;
2. Cole as pontas de cada tira;
3. Cole as peças no centro do
círculo.
Atividade 2:
Página seguinte

Salmos 148:9

Oração: Querido Deus, além de poderoso és criativo! Obrigada por encher o mundo de tanta beleza e
colorir tão especialmente cada detalhe! Podemos sentir o teu amor em tudo! Amém!

Tudo ele criou!
Vamos contemplar? Tudo o que Deus criou é bom e muito belo!
3º DIA: TERRA SECA, PLANTAS
Gênesis 1:9-13

O Monte Everest é uma montanha onde
se encontra o ponto mais alto do mundo,

com 8.848 metros de altura em relação ao
nível do mar. Fica no HIMALAIA, na
fronteira entre a CHINA e NEPAL.

Tudo ele criou!
Depois, Deus criou as luzes no céu. Ele fez o sol para o dia e a lua
para a noite, e todas as estrelas! Quarto dia!
Imagem retirada do e-book SALMOS 148 - @jesusemnossolar

Oração: Senhor, ficamos
admirados com tanta
beleza nos céus! Para
onde olhamos, podemos
ver tua grandeza. Te
louvamos porque tudo
fizestes com propósito!
Amém.

Sol, Lua, Estrelas
Gênesis 1:14-19

Atividade 1 – na página seguinte:
1. Caso não possa imprimir, pode pintar o dia e a noite. Use a
criatividade!
2. Outra sugestão é usar adesivos para representar os astros,
papel laminado, luzes pisca-pisca, tinta que brilha no escuro!
Atividade 2
Que tal falar um pouco mais sobre os
planetas do nosso sistema solar! UAU
são tão imensos! Só mostra a
grandeza e o poder do nosso Deus!
E a lua? Podemos usar biscoitos
recheados para conhecer cada fase!

Salmos 148:3

Atividade 1 para imprimir!

Sol, Lua, Estrelas
Gênesis 1:14-19

Tudo ele criou!
Vamos contemplar? Tudo o que Deus criou é bom e muito belo!
Sol, Lua, Estrelas
Gênesis 1:14-19

Nosso lindo pôr do sol aqui em Porto alegre!

Que linda noite estrelada!

Tudo ele criou!
Deus fez os peixes para nadarem nas águas e os pássaros para
voarem no céu. “Tenham filhotes!” Ele disse. “Encham o mundo
Peixes e aves
Gênesis 1:20-23

com espirros de água e canto.” Quinto

dia!

Imagem retirada do e-book SALMOS 148 - @jesusemnossolar

Atividade na página seguinte:
Aprenda brincando!
Lembre-se que TUDO DEUS CRIOU, para o Seu louvor!

Oração: Senhor, obrigada por tantos animais
diferentes, cada um com o seu tamanho e beleza!
Eles nos alegram muito! Amamos tua criação
querido Deus! Amém.

Salmos 148:7

Tudo ele criou!
Deus fez os animais domésticos, selvagens e os que rastejam
sobre o chão. Só falta uma coisa a ser feita, disse Deus, A MAIS
ESPECIAL DE TODAS!
Animais, homem e mulher
Gênesis 1:24-30

Assim, à sua imagem, Deus fez o homem e a mulher. “Tenham filhos”,
Ele disse. “Assumam o controle do mundo. Cuidem dos peixes, dos
pássaros e dos animais!” Sexto

Salmos 148:10
Salmos 148:10

dia!

Tudo o que Deus criou era perfeito e bom! Deus tinha um plano em
mente para toda sua criação, principalmente para o homem e a
mulher. Conversem e orem sobre isso!
Oração: Toda a criação te louva óh Deus! Quero entregar minha
vida para louvar a ti também Senhor. Obrigada por ter pensado em
cada detalhe e revelar eles a nós. Te amamos! Amém.

Imagem retirada do e-book SALMOS 148 - @jesusemnossolar

Vamos desenhar um caracol?

Tudo ele criou!
Vam o s lo uvar?
“A U T O R D A C R I A Ç Ã O ”
DVD Crianças Diante do Trono | Crianças Diante do Trono

LINK ABAIXO
https://www.youtube.com/watch?v=HLeY0BhFA9I

“N Ã O H Á D E U S M A I O R ”
Não há Deus MAIOR - Comunidade de Nilópolis (HD) - COM LETRA

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

Tudo ele criou!

No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação
e
descansou
de
todo
o
seu
trabalho.
Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o
dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação.
Gênesis 2:2,3

Oração: Senhor! Obrigada pelo dia de descanso também! Obrigada pela minha
família! Amém.

Tudo ele criou!
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