
COMO TUDO COMEÇOU 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Gênesis1:1-31, 2:1, 2 (Atenção Líder! Não leia para eles porque você 

fará isso no quebra gelo). 

QUEBRA GELO: Coloque as crianças em círculo, e dê para cada uma delas um item para explicar o que 

Deus criou em cada dia. (leia Gênesis cap.1, e o início do cap.2). No quinto e sexto dia eles devem 

encenar o que Deus criou. 

O líder diz: “No primeiro dia Deus fez...” 

Uma criança acende a lanterna, e todas as crianças dizem:  A LUZ 

O líder diz: No Segundo dia Deus fez... 

Outra criança enche um balão, e todas as crianças dizem: O Ar 

O líder diz: No terceiro dia Deus fez... 

Outra criança mostra numa mão um vidro com água e na outra um vidro com terra, e outra criança 

mostra um galhinho de árvore, uma flor e uma fruta. E todas dizem juntas: Água, Terra, Árvore, Flor e 

Fruta. 

O líder diz: No quarto dia Deus fez... 

Outra criança mostra fotos do sol, lua e estrela. E todas as crianças dizem juntas: SOL, LUA e ESTRELA. 

O líder diz: No quinto dia Deus fez... 

Uma criança imita com as mãos o nado do peixe, e outra criança imita um pássaro voando. 

E todas as crianças dizem juntas: PEIXES e PÁSSAROS. 

O líder diz: No sexto dia o que Deus fez?  

Todos dizem: Os animais! 

Cada criança deverá imitar um animal: Leão, gato, cachorro, macaco, galo, pássaro, elefante, etc. 

 O líder diz: Mas Deus ainda fez mais no sexto dia: Ele fez... 

Uma criança mostra a foto de um Homem e uma Mulher. 

E todas as crianças dizem juntas: UM HOMEM, e UMA MULHER. 

O líder diz: E o que Deus fez no Sábado? 

Uma criança mostra um travesseiro. 

E todas as crianças dizem juntas: E DEUS DESCANSOU. 



HISTÓRIA: Deus na sua infinita sabedoria criou a terra e tudo que nela há através de Ordens. Ordenou 

que houvesse LUZ, que as águas ficassem separadas da terra, que surgissem todos os tipos de plantas 

que deem sementes e árvores que deem frutas; o sol, a lua e as estrelas; que as águas ficassem cheias 

de muitos tipos de peixes; e muitas aves para voar no lindo céu e todos os tipos de animais que você 

conhece desde o grande feroz Leão até o manso e pequeno gatinho. Todas essas coisas Deus criou em 

seis dias. No sexto dia Deus criou algo muito especial de maneira diferente. Deus juntou uma porção de 

barro e começou a dar forma com muitos detalhes feitos pelas mãos do CRIADOR. Foi assim que Deus 

fez um grande e belo boneco parecido com Ele. Então Deus assoprou em suas narinas... e, aquele boneco 

que era de barro começou a respirar e a se movimentar. Que maravilha! Deus havia criado o homem e 

lhe deu o nome de ADÂO. Deus percebeu que ainda faltava algo tão importante quanto o homem. Ele 

percebeu que havia criado os animais aos pares, sendo macho e fêmea. Deus notou que Adão estava só 

e resolveu fazer uma companheira para ele. O CRIADOR fez Adão dormir e retirou uma costela e dela 

fez uma linda mulher, e lhe deu o nome de EVA. Agora sim, sua criação estava completa! O primeiro 

casal foi colocado num lindo jardim e responsáveis pelos animais e pelas plantações. Assim como Deus 

criou Adão e Eva com todo zelo e amor Ele também criou a mim e a você parecidos com Ele. Deus nos 

ama muito! 

Líder ore com as crianças pedindo a Deus que nós possamos amar as pessoas que Ele criou, e cuidar 

bem da natureza. 


