LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
1

Deus chamou Adão e Eva
LEITURA BÍBLICA: Gn 1:26-28; 2:7-9, 15-22, 24; 3:1-10, 21-24

OBJETIVO: Mostrar às crianças que Deus criou o homem à Sua imagem e deu-lhe domínio para governar e
ser responsável por toda a terra.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Gênesis 1:26 (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.); João 15:13-14 (13 Ninguém tem maior amor do que este:
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 14 Vós sois Meus amigos, se fazeis o que Eu vos mando.); Salmo
139:14a (Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL:
Usando cartolina, faça um homem e silhuetas de vários tipos de animais, como peixes, pássaros e
quadrúpedes. Peça às crianças que identifiquem e escrevam os nomes de cada um dos animais.

INTRODUÇÃO: Este ano começaremos uma nova série sobre o Chamamento de Deus no Antigo Testamento.
Todas essas lições têm um ponto fundamental: Deus ama o homem e deseja que o homem O ame e O expresse.
Embora Deus tenha chamado muitos tipos diferentes de pessoas ao longo do tempo, Ele ainda está nos
chamando hoje, até mesmo crianças pequenas. Ele está nos chamando para nos voltarmos a Ele, para
conhecê-Lo e amá-Lo, e para cooperar com Ele em tudo o que planejou.
Nota para os que servem: Orem e tenham comunhão sobre quais detalhes abordar com as crianças. Para as
crianças menores pode ser apropriado encurtar ou pular certos detalhes, ou usar um vocabulário mais simples.

CONTEÚDO: Deus criou o homem à Sua imagem. Em Gênesis 1:26-27 vemos que Deus criou Adão de uma
maneira muito especial, com Sua própria imagem e semelhança. Nenhuma outra criatura tem a imagem e a
semelhança de Deus, apenas o homem. Deus fez o homem desta maneira porque o homem foi feito apenas
para Deus. Deus queria que o homem O conhecesse, O amasse e fosse amigo Dele.

O homem recebeu o mais alto lugar na criação de Deus (Gn 1:26-27). O que torna os seres humanos
diferentes de outras coisas criadas? (Peça às crianças que comparem o homem com os minerais, depois com
as plantas e depois com os animais.) Sim, o homem foi criado de uma maneira muito especial: diferentemente
das plantas, temos pensamentos, emoções e escolhas; e diferentemente dos animais, podemos conversar com
Deus e ser amigos Dele. Nenhuma outra criação tem este lugar especial no universo. Até na cadeia alimentar
o homem está no topo. (Pergunte se as crianças podem citar exemplos.) As plantas foram criadas para
alimentar os animais, e tanto as plantas quanto os animais fornecem alimento ao homem. O homem recebeu
“domínio” sobre todas as criaturas da terra e sobre toda a terra. (Domínio significa o poder de governar, ter
autoridade suprema sobre algo.) Deus criou o homem e o chamou para este propósito: representá-Lo e
governar sobre toda a terra, ou seja, ser responsável por cuidar da criação de Deus.

Deus colocou o homem no Jardim do Éden e deu-lhe a responsabilidade de dar nome aos animais (Gn
2:7-9, 18-22, 24). Depois que o Senhor criou o homem, a quem chamou de Adão, plantou um jardim no Éden
e colocou Adão lá. Deus fez crescer todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimento, bem como duas
árvores especiais: a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
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Deus então trouxe a Adão todo animal do campo e toda ave do céu para ver como Adão os chamaria. E o nome
que Adão desse a qualquer animal, esse seria o seu nome. Adão deu nomes a todo animal doméstico, às aves
do céu e a todos os animais do campo. Deus deu a ele a importante tarefa de dar nome a todas as criaturas
que criou. Adão era o representante de Deus e tinha autoridade de Deus para supervisionar Sua criação. Entre
os animais, entretanto, Adão não encontrou uma auxiliadora que correspondesse a ele. Deus havia dito: “Não
é bom que o homem esteja só; farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea” (ou, no original hebraico,
“que corresponda a ele” – Gn 2:18). Deus então fez Adão dormir profundamente, pegou uma de suas costelas
e fechou o lugar com carne. Da costela Deus edificou uma mulher e a trouxe a Adão, e eles se tornaram marido
e mulher (Gn 2:18-22, 24).

O homem desobedeceu a Deus (Gn 2:15-17, 3:1-10). Depois de colocar Adão no Jardim do Éden, Deus lhe
deu um mandamento simples: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi chamado
para obedecer à palavra de Deus. A intenção de Deus era que Adão e Eva, sua esposa, comessem da árvore
da vida.

No entanto Adão e Eva falharam no propósito de Deus, desobedecendo à Sua palavra - eles comeram da
árvore proibida (Gn 3:1-10). Satanás veio como uma serpente e os enganou para que escolhessem comer
daquela árvore. Depois de comer a árvore proibida, seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam
nus. Então costuraram folhas de figueira para se cobrir e se esconderam da presença de Deus, pois estavam
com vergonha e com medo. Enquanto estavam escondidos, Deus veio chamá-los. Deus os chamou porque
desejava trazê-los de volta para Si mesmo. Ele não queria que eles se escondessem – Seu desejo era ser amigo
do homem. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus matou animais (provavelmente cordeiros) e fez casacos
de pele para cobri-los. Eram muito melhores do que as folhas de figueira que Adão e Eva haviam costurado.
Adão e Eva receberam a provisão graciosa de Deus e foram perdoados.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você
está servindo.

● Nós, seres humanos, somos muito especiais. Nenhuma outra criatura em toda a criação de Deus foi
feita como nós. Fomos feitos à imagem de Deus. Ele nos fez de uma maneira especial, para que possamos
amá-Lo, conversar com Ele e expressá-Lo pela maneira como vivemos. De toda a criação, apenas o
homem tem a capacidade única de contatar Deus. Alguma outra criatura ora? Não – apenas o homem
pode orar a Deus. Deus é invisível, mas deseja ser expressado, ou conhecido, em todo o universo. Então
Deus nos fez com a capacidade de expressá-Lo. Deus nos criou com mente, emoção e vontade, para que
possamos pensar como Ele, sentir como Ele e escolher como Ele.
● Fomos chamados para governar sobre toda a terra e sobre todas as criaturas da terra. Isso inclui
o inimigo de Deus, Satanás. Satanás pode vir nos tentar a fazer a coisa errada, como mentir sobre algo
que fizemos. Só precisamos dizer a ele: “Não! Vá embora!” Então ele nos deixará em paz.
● Fomos chamados para ser responsáveis pela criação de Deus. Não devemos desperdiçar coisas como
comida, água, papel, etc. Não devemos jogar o lixo em qualquer lugar. Devemos cuidar do ambiente ao
nosso redor. Devemos ser responsáveis e cuidar bem da terra que Deus criou para nós.
● Fomos chamados para obedecer à palavra de Deus. Na terra hoje não há muitos pessoas que
obedeçam nem mesmo as palavras mais básicas de Deus: Não terás outros deuses além de Mim; honra
teus pais; não roubarás, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás, etc. Devemos
obedecer o que a Bíblia diz e também obedecer ao falar de Deus em nossa consciência (coração).
Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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