A Criação – Lição 24 – Deus Criou o Homem

Objetivo:
Versículo:

Mostrar às crianças que, além de todos os animais, Deus criou o
homem.
Gênesis 1:27a: “Criou Deus, pois, o homem à sua própria imagem …”
Versículo Alternativo: Salmos 139:14a: “Graças te dou, visto que por
modo assombrosamente maravilhoso me formaste...”

Referência
Bíblica:

Gênesis 1:26-27: “Também disse Deus: Façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.”

Sugestão
para a
Aula:

· Mostrar às crianças que fomos feitos de uma maneira especial,

diferente dos animais. Deus criou os animais de uma determinada
maneira. Ele também criou o homem de uma maneira especial.
· Você pode mostrar como nossos corpos são feitos com dois braços e

duas pernas, para podermos caminhar e trabalhar. Temos dez dedos nas
mãos e dez nos pés. Para que servem os dedos? Podemos segurar um
copo sem os dedos? Deus nos deu olhos para ver, ouvidos para
ouvir, mãos para tocar e nariz para cheirar. E a língua e a boca para
falar? Você pode falar com a boca fechada?
· Que tal levantar-se e mostrar como usamos nossas pernas para

andar, e nossos dedos para segurar um lápis? Que tal usar uns
salgadinhos para mostrar como usamos nossa boca para comer?
Sugestão
para as
Atividades:

· Ideias incluem molduras para colocar fotos das crianças. Se

possível, tire fotos na semana anterior e imprima antes da aula, ou
então tire fotos durante a aula e imprima, se tiver acesso a uma
impressora. Você pode comprar molduras em lojas de artesanato
que podem ser facilmente decoradas com adesivos ou giz de cera. Use
um barbante atrás para pendurá-las ou cole um ímã para colar na
geladeira.

Material adaptado das Lições para as Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

