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- Identificar as plantas citadas na Bíblia e a sua relação com Jesus.

         - "Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má
produz frutos maus" - Mateus 7:17

- Perceber a importância das plantas, para os seres vivos.

-  Relacionar  os  vários  tipos  de  plantas  com a  sua  vida
espiritual.

cartazes 

"Assim toda árvore boa produz  bons frutos, porém a árvore má  produz frutos maus" - Mt 7:17
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Levar um pão

De  que  é  feito  um  pão?  O  pão  é  o  alimento  básico  para
alimentação do pobre e do rico. Faça um paralelo do pão, com
Jesus que é o Pão Vivo.

Gênesis 1:9-13; Amós 2:9; Mateus 7:17; II Crônicas 2:8;
Salmo 104:13–16; Cantares 7:7; Gálatas 6:22, 23; Êxodo 26:15

cartazes
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MÊS DE SETEMBRO - DIA DA ÁRVORE

Convite - Fazer uma árvore.

Tarefa -  Fazer  uma árvore de papel  cartão.  Os frutos com as tarefas
devem ser presos nos palitos e colocados na árvore.

Como em setembro é o Dia da Árvore, vamos estudar algumas plantas. Vocês
sabem quando foi que Deus criou as plantas, as árvores e as flores? Foi no
terceiro dia da Criação do Mundo. As árvores, são nutridas:

Pela terra - Gênesis 1:12.

Pela chuva - Isaías 44:14.

Por sua própria seiva - Salmos 104:16.

Há várias espécies de plantas. Há plantas que nos dão alimento, outras que
nos dão madeira, outras que embelezam os nossos jardins. Vamos fazer um
paralelo entre nós e as plantas, de acordo com a Palavra de Deus.

CEDRO - II Crônicas 2:8

Árvore famosa no Líbano. É alta, resistente, copa redonda, galhos extensos,
folhas  sempre verdes  com 8  a  10  cm de comprimento.  Sua  madeira  é de
grande importância,  sendo utilizada  na construção  de  palácios  e  templos,
mastros de navio. Foi usada na Construção do templo de Salomão.
O crente é comparado com o cedro do Líbano, uma árvore que cresce muito
(Salmos 92:12). Você tem crescido na sua vida espiritual?

PALMEIRA - Cantares 7:7

Árvore alta e reta. Não tem ramos, as suas folhas simbolizam a vitória e a paz
(Apocalipse  7:9).  É uma árvore frutífera e de ornamentação.  Foi  também
usada no templo de Salomão.
O justo  é  comparado  florescendo  como  a  palmeira,  dando  frutos  até  na
velhice (Salmos 92:12-14).
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CARVALHO - Amós 2:9

Árvore forte, grande ramagem, deixa cair as folhas no inverno.
Há  crentes  fortes  como  o  carvalho,  podem  vir  os  problemas  que  não  o
abalam. Pode vir a tempestade que ele continua forte.

ACÁCIA - Êxodo 26:15

Encontrada no deserto do Sinai. Árvore de pequeno tamanho, tem espinhos,
e é cheia de nódulos. A madeira é forte, dura e muito resistente. É difícil de
ser trabalhada. Mas Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, dizendo
para ele tomar a madeira acácia e transformá-la em tábuas para o santuário.

ÁRVORES SECAS - Isaías 56:3

São pessoas inúteis, que não têm nada para oferecer.
São vidas secas (Provérbios 17:22).

ÁRVORES SEMPRE VERDES - Jeremias 17:8

São pessoas que estão sempre viçosas. A sua folha não murcha.

ÁRVORE ESTÉRIL

É a árvore que  não dá  fruto.  É uma árvore frutífera,  mas não dá fruto.
Quantas  pessoas  são  assim?  Em  Gálatas  5:22,  23,  nos  fala  do  fruto  do
Espírito.

PARASITAS

São até bonitas! Mas não fazem nada. Sugam a seiva da árvore onde elas
foram colocadas.
Sobrevivem apenas por estar ligados à uma outra pessoa.
 
PLANTA RASTEIRA

São as plantas que vivem apenas no chão, nunca crescem e não produzem
frutos.
É o tipo de crente que vive no chão, sempre prostrado. Nunca cresce para
Jesus. Sua vida é totalmente terrena. Os prazeres do mundo o fascinam. É o
crente carnal (Romanos 8:8, 13).
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TREPADEIRA

Ela cresce, se espalha, mas apoiada numa madeira ou parede.
São os crentes que precisam sempre de apoio. Eles não conseguem caminhar
sozinhos (Hebreus 5:12).

PLANTAS MEDICINAIS

Servem de remédio.
Quantos  crentes  são  verdadeiros  bálsamos  quando  estamos  abatidos  e
doentes (Provérbios 12:18; 16:24).

CACTOS

Dá uma flor bonita, mas tem muito espinho. Se você tocá-lo, machuca. Mas
dentro tem água que serve para matar a sede do deserto.
Há crentes  que  são  como o  cactos.  Vivem nos  machucando  com palavras
duras, mas que no fundo tem um coração sensível.

Há vários tipos de plantas: Há plantas que só dão folhas. Outra dão para
se comer, outras dão frutos que não servem como alimento. Há plantas
grandes e pequenas. Cada uma tem a sua utilidade. Que tipo de planta é
você?  Que  possamos  ser  como  árvore  plantada  junto  a  corrente  de
águas, que, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo o quanto ele faz será bem sucedido (Salmo 1:3).
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Dar nome de alimentos as crianças.

"Maria foi ao sacolão e comprou: arroz por exemplo". A criança
que for arroz levanta e acompanha a Maria. Maria comprou maçã,
pêra,  banana,  e levantam assim sucessivamente à medida que
falar o nome do alimento. Maria não quer mais nada. Ela procura
um lugar para assentar; quem ficar é a que vai ao sacolão.
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POMAR  INTERESSANTE

Qual a fruta que faz parte de um vestido?
 - Manga.

Qual a fruta cuja última sílaba faz parte do corpo humano?
 - Mamão.

Qual a fruta cuja primeira sílaba nos ajuda a andar?
 - Pêssego.

Qual a fruta que é uma pessoa intrigante, faladeira?
 - Mexerica.

Qual a fruta que sem a última letra exprime sentimento? 
 - Amora.

Qual a fruta que sem a primeira letra diz onde a pessoa está? 
 - Caqui.

Qual a fruta cujo nome lido as avessas dá um sentimento? 
 - Romã.

Construir um mural

Os alunos trarão de casa plantas que utilizam: na alimentação,
na decoração, como medicamento e outras.

Num parque ecológico, para observação do meio ambiente.
Numa padaria, para ver como é feito o pão.
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Mateus

7:17
                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                       
                    

                                       

  
   
                              

                  

                                                                                                                                                                     
                                                                                          PROJETO MEIO AMBIENTE 9 E 10 ANOS

- Reconhecer o grande poder do Sol da Justiça, que é Jesus, na
nossa vida diária.

- “Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o dia e o
menor para governar a noite; e fez também as estrelas”.

Gênesis 1:16

- Os benefícios do sol, da lua e estrelas.

-  Faça  um  paralelo  dos  luminares,  no  sentido  físico  e
espiritual.

Varal do sol, da lua e das estrelas.

“Fez Deus os
 dois grandes

 luzeiros: o maior

 para governar
 o dia

 e o

 menor

 para

 governar

 a noite;

 e fez também
 as estrelas”.

Gênesis
 1:16
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Gênesis 1:14–16; Salmos 19:4–6, 74:16, 104:19, 136:8, 148:3; Mateus 5:16;
Malaquias 4:2

Grupo de Estudo

Dividir as crianças em 3 grupos. Cada grupo vai pesquisar: O 1º
grupo sobre o sol, o 2º grupo sobre a lua e o 3º grupo sobre as
estrelas.  Escolher  um  líder  de  cada  grupo  para  anotar  a
pesquisa. Depois os 3 grupos se reúnem e o líder de cada grupo
vai apresentar a conclusão do estudo.

1 2 3

CONCLUSÃO
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4º DIA DA CRIAÇÃO DO MUNDO

No primeiro dia Deus criou os céus e a terra e fez separação do dia e da
noite.  No  segundo  dia  Deus  fez  a  separação  das  águas  debaixo  do
firmamento  e  as  águas  sobre  o  firmamento:  céus,  mares  e  rios.  No
terceiro  dia  apareceu  a  porção  seco,  a  terra,  e  Deus  criou  todas  as
plantas. Tudo foi criado pela Palavra de Deus. No quarto dia Deus disse:
“Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o
dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para dia e anos. E
sejam  para  luzeiros  no  firmamento  dos  céus,  para  alumiar  a  terra.  E
assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o
dia,  e  o menor para governar  a noite;  e fez também as estrelas.  E os
colocou  no  firmamento  dos  céus  para  alumiarem  a  terra,  para
governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E
viu Deus que isso era bom.”

SOL

 É chamado de luz maior - Gênesis 1:16.

 É  um  grande  luminar  que  Deus  criou  para  presidir  o  dia
Gênesis 1:14, 16; Salmo 74:16, 136:8.

 Deus governa e dirige o sol - Jeremias 31:35; Salmo 104:22.

 O sol auxilia a vegetação e também destrói a vegetação com o seu calor
Deuteronômio 33:14; II Samuel 23:4; Jonas 4:18.

 O sol nasce e põe-se e divide as estações - Salmos 19:4-6, 104:19.

 Deus exerce soberania sobre o sol e ele foi feito para glorificar a Deus
Jó 9:7; Salmo 148:3.

 Deus faz o sol brilhar sobre os homens maus e bons - Mateus 5:45.

 O sol difunde luz e calor sobre a terra - Salmo 19:6.

 Os homens são proibidos de adorar o sol - Deuteronômio 4:19, 17:3.

 Jesus é chamado "O Sol da Justiça" - Malaquias 4:2.
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OS RAIOS DO SOL

 São agradáveis ao homem - Jó 30:28; Eclesiastes 11:7.

 Produzem e amadurecem as frutas - Deuteronômio 33:14.

 Mudam a cor da pele - Cantares 1:6.

 Indicam as horas do dia - II Reis 20:9.

LUA

 A  lua  e  o  principal  luminar  que  preside  a  noite  -  Gênesis  1:16;
Salmo 136:9.

 Ela serve para contar o tempo, os meses - Gênesis 1:14; Salmo 104:19.

 É um planeta, um satélite da terra que gira em volta da terra e ilumina
durante a noite. Ela é um corpo opaco. É visível porque nos reflete a
luz, os raios do sol. Nela não há sinais de vida, não tem atmosfera e não
tem água na sua superfície. Ela é muito acidentada.

FASES DA LUA

São mudanças de aspecto que se produzem na parte iluminada da lua.

 Lua   Nova - Fase da lua, na qual ela se encontra entre o sol e a terra,
voltando para nós a face que está na sombra.

 Lua   Cheia - Fase da lua, na qual a terra se encontra entre o sol e a lua,
durante o qual volta para nós, toda a sua face iluminada.

Deus criou o sol  e a lua com o fim de dar luz  e prestar serviços  ao
homem na contagem do tempo. O dia da lua nova era guardado com
muita alegria e festas (I Samuel 20:5).

ESTRELA

 É um astro fixo que tem luz própria.

 Sírio é uma das estrelas mais brilhantes.

 O número das estrelas é infinito. Pode-se ver mais de 6.000 estrelas a
olho nu, mas percebe-se 2.500 por causa da absorção atmosférica.
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 As estrelas estão separadas por nós com uma distância muito grande.
As mais próximas levam 3 a 4 anos para nos enviar a sua luz.

 Os israelitas consideravam as estrelas como obra das mãos de Deus,
sujeitas a seu governo e direção - Gênesis 1:16; Salmo 8:3; Isaías 13:10.

 A observação de certas estrelas serviam para determinar posições.

 Nome de algumas estrelas - Ursa, Orion, Híades ou Pleiades - Gênesis
22:17; Isaías 13:10; Jó 9:9; 38:31, 32.

 O número infinito de estrelas, as constelações, ou grupos de estrelas
logo atraíram a atenção do homem.

 Estrela d'Alva - II Pedro 1:19.

 Estrela dos magos no nascimento de Jesus.

Apelo

Jesus é o Sol da Justiça.Como ser justo no pensar, no falar, no agir e
andar. Jesus é a brilhante Estrela da Manhã. Vamos brilhar no escuro,
em qualquer lugar (na escola, em casa, com os amigos e vizinhos).
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As estrelas coloridas.

Recurso - Estrelas de várias cores.
 
Desenvolvimento – As crianças devem estar sentadas em círculo. Cada
criança recebe uma estrela. O líder diz: A noite está linda, a lua cheia
e  o  céu  cheio  de  estrelas  brilhando,  brilhando.  Eu  vejo  estrelas
amarelas. Quem estiver com as estrelas amarelas vem atrás de mim.
Agora, estou vendo estrelas azuis. Quem estiver com as estrelas azuis,
vem atrás de mim. Ele fala algumas cores de estrelas. Quando o líder
disser:  Eu  estou  com sono e  agora  vou  dormir.  Ele  assenta  numa
cadeira e fecha os  olhos.  As crianças que estiverem atrás do  líder
também procuram uma cadeira, quem não tiver lugar para sentar é o
líder. E assim continua a brincadeira.
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o dia e o
menor para
governar a
noite; e fez
também as
estrelas”.

Gênesis 1:16
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-  Agradecer  a  Deus  pelos  peixes  e  aves  que  nos  servem  de
alimento e alegram o mundo tão lindo que Ele criou.

  -  “Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres
viventes  que  rastejam, e  todas  as  aves  segundo a  sua  espécie”.
Gênesis 1:21

Cartazes de peixes, presos em varetas com o versículo dentro.

-  Levar  o  aluno  a  cuidar  e  preservar  as  aves  e  seres
aquáticos.

- Deus criou as aves, peixes e animais marinhos segundo
a sua espécie.

“Criou, pois, Deus os
 grandes animais

 marinhos e todos os

 seres viventes que
 rastejam, e todas as

 aves segundo

 a sua espécie”. 
Gênesis

 1:21
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Gênesis 1:20-23, 26; Isaías 40:30, 31, 31:5; Deuteronômio 22:6, 7, 32:11, 12; Jó
39:13–15, 27–30, 41:1–5; Salmos 102:6, 103:5, 104:17, 26; Mateus 8:20, 17:27

Num aviário e num pesque e pague.

Quem já pescou?
Foi fácil pescar?

Ás  vezes  demora  muito  tempo
para  pescar  um  peixe.  Tem  que
ficar em silêncio, senão afugenta
os  peixes.  Você  pescou  algum
peixe?  Como  você  se  sentiu
quando ele fisgou?

Cartaz de pomba e águia. Cartaz de golfinho e peixes.
Figuras de aves e peixes.

Levar rede de pescar, vara,
molinete, anzol, minhoca.
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Cartaz da pomba
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Cartaz do golfinho
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No quinto dia da criação do mundo, Deus disse em Gênesis 1:20-22: “Povoem-se
as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o
firmamento dos céus. Criou pois, Deus os grandes animais marinhos e todos seres
viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e
os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era
bom. E Deus os abençoou dizendo: “Sede fecundos,multiplicai-vos e enchei as
águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves”. Deus fez todo tipo de aves,
pássaros grandes e pequenos e tão coloridos como o pavão, bem-te-vi, pomba,
pato, galo, etc. (Mostrar figuras). Algumas aves cantam tão bonito como o sabiá,
e o bem-te-vi.

Que tipo de ave você é? Pomba ou águia? (Mostrar figuras).

POMBA: 

É uma ave dócil, mansa. Mede mais ou menos 40 cm, alimenta-se de sementes e
grãos. Fazem seus ninhos nos ramos das árvores. A pomba é o símbolo da paz, da
harmonia.A  paz é  um fruto  do  Espírito  Santo.  As  vezes,  fazemos  o  contrário,
procuramos  brigas,  discussões  e  divergências.  Na  história  de  Noé,  depois  do
dilúvio,  ele  soltou  uma  pomba  e  ela  trouxe  um  galho  de  oliveira  no  bico,
mostrando que as águas já tinham descido e as plantas já estavam começando a
nascer (Gênesis  8:8-11).  No batismo de Jesus, logo depois que Ele foi  batizado,
desceu uma pomba, simbolizando o Espírito Santo (Mateus 3:16, 17).

ÁGUIA: 

É uma ave de rapina, carnívora. Mede mais ou menos 97 com. Tem grandes asas e
voa muito alto. Alimenta-se de roedores e macacos. Faz seu ninho em penhascos e
rochas. Tem uma visão excelente, ela vê de longe a sua caça. O crente é comparado
com a águia. “Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como
águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.” Isaías 40:31
As  nossas  forças  são  renovadas  pelo  Senhor,  sempre  voando  nas  alturas,  não
importando  com  as  tempestades  da  vida.  Vamos  buscar  as  coisas  de  Deus:
conversando com Ele, lendo a bíblia, falando de Jesus para alguém, louvando ao
Senhor,  ouvindo  cânticos  de  adoração.  Dessa  forma  vamos  ter  uma  vida  de
intimidade com Deus.

Deus também fez todos os peixes e animais marinhos de todos os tamanhos,
espécies e cores: como o siri, o caranguejo, o polvo, o cavalo-marinho, a

baleia, o golfinho e os vários e diferentes peixes (mostrar figuras).
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Vamos fazer um paralelo,
uma comparação do golfinho com o homem

golfinho homem

Espécie - Mamífero Mamífero

Peso - 250 Kg 40 a 80 kg

Longevidade - 40 a 80 anos 70 a 100 anos

Alimentação - Crustáceos, peixes,
polvos e lulas

Alimento vegetal e
animal

Habitação - Águas tropicais e sempre
em grupos

Casas, apartamento em
comunidade

Inteligência - O animal marinho mais
inteligente

Mais do que todos os
animais na face da terra

Comunicação - Assobios Fala

Fêmea - Gestação 12 meses Gestação 9 meses

Filhote - 10 kg, aproximadamente
1 metro. A mãe ajuda o

filhote a subir à superfície
para a primeira golfada

do ar.

2,5 a 3 kg, 48 a 52 cm. A
mãe cuida do neném o

tempo todo. Ele é
totalmente dependente

dela.

Trabalho - Nadam bem em
qualquer lugar

Adaptam em qualquer
lugar,conforme as suas

necessidades

Direção - Tem direção, sabem
onde vão, ampliam seus

limites conforme a
temperatura e a

correnteza

Crescem, estudam,
trabalham, casam, criam

filhos, ampliam seus
limites
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Golfinho homem

Atividades - Cooperativas e ajudam
os companheiros em

apuros. Vencemos seus
medos e corrigem os seus

erros.

Não gostam de viver
sozinhos. Precisam de

companhia. Vencem os
seus medos e corrigimos

seus erros.

Ferido - É transportado por 2
adultos que se revezam.

Quando tem uma
deficiência se isolam.

Tem a quem recorrer,
familiares, amigos,

médicos ou em hospitais.

Morte - Natural ou psicótica,
acidentes (redes)

Natural, psicótica ou por
acidente

Conclusão

O homem e o golfinho são muito parecidos. Os golfinhos agem para
produzir mudanças em si mesmos. Com isso emocionam o mundo. O
homem também.  Tanto  o homem como o golfinho  defendem sua
prole,  o seu território.  Ninguém pode enfrentá-los desarmados.  Eles
não ficam a mercê dos predadores. Eles procuram resultados simples,
precisos  e  inteligentes.  O  segredo da vida  vitoriosa em Cristo  é a
intimidade com Deus. Como o golfinho, o homem não é feliz vivendo
isolado,  ele  precisa  da  companhia,  da  comunhão  dos  irmãos  e
principalmente de Jesus. Jesus é fiel companheiro, é um auxiliador
sensível  ao  sofrimento  do  homem.  Jesus  o  defende  em  qualquer
circunstância. Ninguém pode enfrentá-lO. Ele está presente em toda
e qualquer situação.

Apelo

O peixe é o símbolo do cristianismo. O mar é o mundo e os peixes
são as pessoas. Jesus é o grande pescador que nos ensinou a pescar
em alto mar (mundo),  pescando vidas que irão conhecê-lO. Onde
você pode pescar? Na escola, com os seus colegas. Em casa, com a
sua família. Nos passeios e brincadeiras com os amigos e vizinhos. 
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A PESCARIA
Escreva as perguntas da lição nos peixes, e coloque um clips de
papel em cada um. Os alunos pescam os peixes, e respondem a
pergunta.  Quem acertar,  ganha um folheto para  dar  para  seu
amigo e falar de Jesus.

MATERIAL: peixes e mar, de papel cartão, clips, vareta com       e
uma linha,  um pequeno imã.
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“Criou, 
pois, 

Deus os
grandes
animais

marinhos
e todos
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os
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viventes
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rastejam,
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aves
segundo

a
sua

espécie”.
Gênesis

1:21
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-  Mostrar  os  tipos  de  animais,  suas  características  e  utilidades,
comparando com a sua vida espiritual.

  -  "E  fez  Deus  os  animais  selváticos  e  os  animais  domésticos,
conforme a sua espécie, e todos répteis da terra, conforme a sua
espécie. E viu Deus que isso era bom". Gênesis 1:25

Cartaz de animais,

com o versículo

dentro.

- Mostrar que tudo o que Deus criou é bom, e foi para o
bem estar do homem.

- Deus deu domínio ao homem sobre os animais. 

"E fez Deus os
 animais selváticos e

 conforme a sua espécie, 

 e todos répteis da terra,

 conforme a sua espécie. 

 E viu Deus que isso era

  bom". Gênesis 1:25
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Gênesis 1:24–31; Isaías 13:21, 56:9; Jó 38:39–41, 39, 40:15–24; Salmo 104:18–
22

Quais as características de um animal doméstico e selvagem.

Ir com os alunos num zoológico e deixá-los observar os animais.
Depois pedir aos alunos, as características deles.

Ir com os alunos numa fazenda e deixá-los observar os animais.
Depois pedir aos alunos, as características deles.

Levar gravuras de animais domésticos e selvagens.
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A primeira coisa que Deus fez no sexto dia foi criar os animais. "Disse
Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie: animais
domésticos,  répteis  e  animais  selváticos,  segundo  a  sua  espécie.  E
assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e
os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da
terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom". O sexto dia
foi o último e o maior de todos os dias da criação do mundo. Alguns
seres viventes:  os mosquitos,  pernilongos, baratas, pulgas, etc. Alguns
répteis: são as criaturas que se arrastam no chão, tais como; lagartos,
jacarés,  minhocas,  lagartixas,  tartarugas  e  serpentes.  O  que  você
entende quando a Bíblia diz que todos os animais seriam segundo a sua
espécie? O filhote do cachorro, é cachorrinho e não gato. O filhote do
leão é leãozinho e não outro bicho. Cada animal tem a mesma espécie
de  filhote.  Deus  criou  uma  infinidade  de  animais,  alguns  nem
conhecemos.

Onde os animais são encontrados?

- Desertos - Isaias 13:21.

- Campos - Joel 2:22.

- Montanhas - Cantares 4:8.

- Bosques e florestas - Isaias 56:9.

Onde habitam?

- Em cavernas - Jó 37:8-38:40.

- Sob as árvores frondosas - Daniel 4:12.

- Cidades desertas - Isaias 13:21-22.

Podemos aprender lições de sabedoria com eles (Jó 12:7). Vamos pensar qual
o tipo de animal que você mais enquadra na sua vida? Que tipo de animal
você é? (Mostrar figuras dos animais).
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Boi

- Animal doméstico. Ajuda na lavoura - Isaias 30:24.
- Forte - Provérbios 14:4.
- Transporta cargas - I Crônicas 12:40.
- Serve de alimento - I Reis 1:9.

Bezerro

- Oferecido em sacrifício - Levítico 9:2-3.
- Ilustra os santos nutridos pela graça - Malaquias 4:2.

Cavalo

- Animal doméstico, forte - Salmo 33:17.
- Veloz - Isaias 30:16.
- Feroz e impetuoso - Jó 39:19-24.
- Pés firmes no deserto - Isaias 63:13.
- Ilustra a beleza da Igreja - Zacarias 10:3.

Cabras

- Serve de alimento, o prato é delicioso - Gênesis 27:9.
- Animal doméstico muito útil - Provérbios 27:27.
- Seu pêlo foi feito para cobrir o Tabernáculo - Êxodo 35:26.
- Seu pêlo serve para fazer travesseiro - I Samuel 19:13.
- Sua pele foi usada para fazer vestes - Hebreus 11:37
- Ilustra a Igreja - Cantares 4:1.

Cão

- Impaciente contra a injúria - Provérbios 26:17.
- Carnívoro - II Reis 14:11.
- Apreciador de sangue - I Reis 21:19.
- Perigoso e destruidor - Salmo 22:16.
- Nada santo deve ser dado a eles - Mateus 7:6.
- Quando domesticado vigia o rebanho - Jó 30:1.
- Ilustra os gentios - Mateus 15:22-26.
- Ministros cobiçosos - Isaias 56:11.
- Insensatos - Provérbios 26:11.
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Jumento

- Animal de carga e domesticado, forte - Gênesis 49:14.
- Usado na agricultura - Isaias 30:6.
- Transporte de cargas - Gênesis 42:26.
- As mulheres usavam como montaria - Josué 15:18.

Jumento Selvagem

- Não sociável - Oséias 8:9.
- Instável - Jó 11:12.
- Gosta da liberdade - Jó 39:5.
- Ilustra a instabilidade do homem natural.

Porco

- Feroz e sem generosidade - Mateus 7:6.
- Destrói plantações - Salmo 80:13.
- Imundo em seus hábitos - II Pedro 2:22.
- Ilustra os ímpios - Mateus 7:6.

Raposas

- Ativas - Neemias 4:3.
- Astuciosas - Lucas 13:32.
- Destruidoras de vinhas - Cantares 2:15.
- Ilustra falsos profetas - Ezequiel 13:4.
- Pessoas astuciosas e enganadoras - Lucas 13:32.

Leopardo

- Feroz e cruel, fica a espreita da presa - Jeremias 5:6.
- Veloz - Habacuque 1:8.
- Ilustra o anti-cristo - Apocalipse 13:2.

Camelo

- Dócil - Gênesis 24:11.
- Sua veste é grosseira, feita de seu pêlo - Mateus 3:4.

PROJETO MEIO AMBIENTE 9 E 10 ANOS - Vol.2
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Leões

- Força superior - Juizes 14:8; Provérbios 30:30.
- Ativo - Deuteronômio 33:22.
- Corajoso - II Samuel 17:10.
- Feroz - Jó 10:16.
- Voraz - Salmo 17: 12.
- Rasga a sua presa - Deuteronômio 33:20; Salmo 7:2.
- Ataca o rebanho - I Samuel 17:34.
- Ataca e mata os homens - I Reis 13:24.
- Ilustra Israel - Números 24:9.
- Tribo de Judá - Gênesis 49:9.
- Cristo - Apocalipse 5:5.

Urso

- Voraz - Daniel 7:5.
- Astucioso - Lamentações 3:10.
- Cruel - Amós 5:19.
- Ataca o homem - II Reis 2:24; Amós 5:19.
- Ataca o rebanho na presença do pastor - I Samuel 17:34.
- Ilustra governantes ímpios - Provérbios 28:15.

Veado

- Bom e afetuoso - Provérbios 5:19.
- Abandona seus filhotes quando está com fome - Jeremias 14:5.
- Ilustra os santos experientes - Salmo 18:33.

Lobo

- Feroz à noite - Jeremias 5:6.
- Destruidor de rebanhos - João 10:12.
- Ilustra os ímpios - Mateus 10:16.
- Falsos mestres - Mateus 7:15.

Ovelha

- Animal doméstico que nos dá a lã; sagaz - João 10:4-5.
- Ágil - Salmo 114:4-6.
- Não segue a estranhos; ilustra o povo de Cristo - João 10:7-26.
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OS ANIMAIS

Colocar  Num  quadro  de  pregas,  vários  animais,  feitos  em
cartolina.  Atrás escrever perguntas da lição.  Dividir  a sala em
dois grupos. Cada hora e uma criança que tira a pergunta. Se ela
souber a resposta, ganha um ponto se não souber o seu grupo,
poderá ajudar. O vencedor é aquele grupo que responder mais
perguntas.
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“E fez Deus
os animais
selváticos

e os 
animais

domésticos,
conforme
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espécie.
E viu Deus
que isso

era 
bom”.

Gênesis 
1:25
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- Levar a criança a demonstrar sua gratidão pela sua vida física e
também pela promessa da vida eterna.

- “Disse Deus: façamos o homem à Nossa imagem, conforme a
Nossa semelhança”. Gênesis 1:27

-  Quem sou eu? Deus me fez e me ama. A vida é um
presente de Deus.

- Mostrar que Deus nos criou à Sua imagem e semelhança.

Dobradura de um menino com o versículo dentro.

“Disse Deus:

 façamos

 homem à

 Nossa
o  imagem,

 conforme

 a
 Nossa

 semelhança”. 

Gênesis
 1:27
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Gênesis 1:26-31, 2:4-8, 24:26; Salmos 1:1, 37:4-8, 40:2, 121:3, 134:2,
Colossenses 3:14–15; João 8:47, 10:4–5; Isaías 6:8, 48:17;

Romanos 12:2, 9; Mateus 5:37; Filipenses 4:8; Lucas 2:79, 21:19 

Numa academia de ginástica.

PAR PARA ORAR

MODO  DE  FAZER:  Fazer  em  papel  colorido  no  formato  de
membros do corpo humano.  Cada par deve
ser de uma cor.

Logo que chegarem, cada aluno deve procurar o seu par (com
cores e formatos iguais), e orar um pelo outro.
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Acionete de emborrachado (E.V.A.)
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Depois que Deus criou o mundo e
os  animais,  Ele  pensou  em  algo
muito  melhor  do  que  tudo  o  que
tinha  feito.  Tudo  estava  pronto
para a criação final  de Deus.  Não
havia  uma só  pessoa  que  cuidasse
do  jardim,  das  plantas,  dos
animais. Deus queria alguém que O
amasse, alguém com quem pudesse
conversar  todos  os  dias.  E  disse
Deus:  "façamos o  homem à  nossa
imagem,  conforme  a  nossa
semelhança".  Quando  Deus  fala
"façamos",  Ele  está  falando  da
Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho
e  Deus  o  Espírito  Santo.  E  Deus
pegou um punhado de terra e fez o
homem  do  pó  da  terra.  Colocou
dois  pés  para  que  ele  pudesse
andar,  duas  mãos  para  que  ele
pudesse pegar as coisas, dois olhos
para  que  ele  pudesse  ver,  dois
ouvidos para ouvir, uma boca para
que  ele  pudesse  falar,  cantar  e
comer,  um  nariz  para  que  ele
pudesse sentir o perfume das flores.
Mas o homem não podia se mexer.
Ele era um boneco, não tinha vida.
Então, Deus soprou nas narinas do
homem, o fôlego da vida. Imaginem
o  que  aconteceu?  O  homem
começou a mexer, a andar, a ver o
mundo  que  Deus  criou.  Assim,
Adão  tornou-se  uma  pessoa  viva.
Como  Deus  nos  ama!  Nós  somos
feitos  a  imagem  e  semelhança  de
Deus.  Você sabe  o  que  quer  dizer

isto?  Você  é  parecido  com  Deus.
Deus  quer  usar  todo  o  seu  corpo
para a glória d'Ele. O Senhor Deus
havia  plantado  um  Jardim  no
Éden.  Havia  árvores  de  todas  as
espécies  no  jardim.  Eram  muito
bonitas  e  seus  frutos  eram
deliciosos.  No  meio  do  jardim
haviam  duas  árvores  especiais.  A
árvore  da  vida  e  a  árvore  do
conhecimento do bem e do mal.  O
Senhor  Deus  tomou  Adão,  e  o
colocou  no  Jardim  do  Éden,  e
mandou que  ele  tomasse  conta  do
jardim. Adão podia comer do fruto
de  todas  as  árvores  do  jardim,
menos da árvore do conhecimento
do bem e do mal. Deus lhe disse que
não  comesse  da  árvore,  porque  se
comesse,  morreria.  Adão  sentia-se
feliz no jardim. Ele podia comer as
frutas, tomar banho no rio, brincar
com os animais. Deus trouxe todos
os  pássaros  e  animais  que  havia
criado,  para  que  Adão  lhes  desse
nomes,  mas  nenhum  deles  podia
conversar  com  ele.  Deus  viu  que
Adão estava muito sozinho, ele não
tinha  uma pessoa  para  conversar.
Então disse o Senhor Deus: Não e
bom que  o  homem esteja  só".  De
modo que Deus decidiu criar uma
mulher  para  Adão.  E  Deus  fez
Adão  cair  num sono  pesado  e  ele
dormiu  muito.  Então  Deus  tirou
uma  costela  do  lado  de  Adão.
Sabem  o  que  Ele  fez? Ele fez uma
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mulher.  Quando  Adão  acordou,  o
que  ele  viu?  Isso  mesmo!  Uma
moça linda ao seu lado. Essa foi a
companheira  que  Deus  fez  para
Adão . Ele deu o nome de Eva à sua
mulher. E Adão disse: "esta, afinal,
é  osso  dos  meus  ossos  e  carne  da
minha  carne".  Agora  Adão  tinha
alguém  para  conversar,  para  rir,
cantar e brincar. E você, como tem
usado    a    sua    boca?   Você   fala

palavras  que  agradam  a  Deus  ou
você  usa  sua  boca  para  falar  dos
outros, para fofocar? Deus disse a
Adão  e  Eva  que  tivessem  muitos
filhos, para que as pessoas vivessem
em toda a terra. Ele disse também
que  Adão  teria  autoridade  sobre
todos os  peixes,  aves e animais da
terra.  Quando  Deus  terminou  de
criar o homem e a mulher no sexto
dia, sua obra estava completa.

APELO
Deus fez a cada um de nós. Ele quer usar todo o seu corpo para a glória
d'Ele.  Os seus olhos para verem as coisas bonitas que Ele fez.  A sua
boca para louvar ao Senhor. A sua mente para ter pensamentos puros e
limpos. Os seus ouvidos devem estar sempre atentos para ouvir a voz de
Deus.  As suas mãos para ajudar os outros.  Os seus pés,  para irem a
lugares que onde Deus quer. A sua vida é um presente de Deus. Ele lhe
deu a vida física e também quer lhe dar a vida espiritual.  E você só
pode ter essa vida espiritual, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador.
Você quer ter essa vida com Jesus?

                                                                                                                                                                     
                                                                                               PROJETO MEIO AMBIENTE 9 E 10 ANOS - Vol.2

ESCALANDO A MONTANHA

MATERIAL -  uma  montanha  de  feltro  marrom,  2  figuras  (um
homem, uma mulher) balão, um alfinete.

INSTRUÇÕES - Colocar a montanha no flanelógrafo. Fixar um balão
em cima da montanha. Dividir a classe em dois grupos. Cada um
representa um alpinista. O objetivo de cada grupo será o de chegar
primeiro em cima da montanha e estourar o balão. As perguntas
serão feitas aos grupos alternadamente. Em cada resposta certa o
homem ou a mulher sobem mais um pouco.
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GINÁSTICA DIÁRIA PARA A VIDA ESPIRITUAL

1) Ginástica para relaxamento dos nervos: Entrega ao Senhor todas
as suas cargas, preocupações e tristezas - Salmo 37:4–8, 46:10;
Filipenses 4:6.

2) Ginástica para cabeça inclinada em adoração - Gênesis 24:26.

3) Ginástica para mente. Exercitar a mente com idéias construtivas
Salmo 1:2; Filipenses 4:8; Romanos 12:2.

4) Ginástica ocular - vê só o bem em seus semelhantes.
Filipenses 2:3; Provérbios 3:29.

5)  Ginástica  Respiratória  -  Respirar  a  atmosfera  de  paz,  amor e
alegria. Colossenses 3:14–15; Hebreus 12:2–14.

6) Ginástica para a língua - Fale palavras edificantes e criativas.
Mateus 5:37; Provérbios 31:26.

7) Ginástica Facial  -  Sorri,  Sorri  sempre.  I  Tessalonisenses 5:16;
Filipenses 4:4.

8) Ginástica Auditiva -  Escuta a voz de Deus. João 8:47, 10:4–5;
Isaias 6:8, 55:3; Provérbios 21:13.

9) Ginástica para o coração - Irradia sentimento de amor. Rm 12:9;
I João 3:11.

10) Ginástica para a alma - Tem todos os dias contatos com Deus.
Lucas 21:19.

11)  Ginástica  para  as  mãos  -  Une-as  diariamente  em  oração.
I Timóteo 2:8; Provérbios 31:20; Salmo 134:2.

12) Ginástica para os joelhos - Para se tornar flexível, dobre-os em
oração. Filipenses 2:10.

13) Ginástica para as pernas - Ande humildemente pelos caminhos
do Senhor - Miquéias 6:8; Isaias 48:17; Salmo 1:1.

14) Ginástica para os pés - Firmados por Deus. Salmo 40:2, 121:3;
Lucas 2:79.
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semelhança”.
Gênesis

1:27
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“E havendo Deus terminando
 no dia sétimo a sua obra,

 descansou nesse dia de toda
 a sua obra que tinha feito”.

 Gênesis 2:2

- Mostrar a importância do descanso físico, mental e espiritual.

   - “E havendo Deus terminando no dia sétimo a sua obra, descansou
nesse dia de toda a sua obra que tinha feito”.  Gn 2:2

- O dia do descanso.

-  Deus  fez  o  mundo  em  seis  dias  e  no  sétimo  dia
descansou.  Deus  abençoou  o  dia  de  descanso  e  o
consagrou.

Cartaz em formato de
igreja, com o versículo

dentro
(da porta).
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Gênesis 2:1-3; Êxodo 20:8-11; Mateus 5:13–16, 13:33; Efésios 20:22, 5:24–27; I
Coríntios 12:12–31; Salmo 23

Perguntas
O que é a igreja?
Por que você vem à igreja?
É bom vir à igreja?
Para que vir a igreja?
O que você faz na igreja?

Gravuras de homem, família, edifício, bíblia, cantando, orando.
Objetos: sal, luz, fermento e 4 igrejas com os tópicos.

MODO  DE  FAZER:  Fazer  as  igrejas  em  papel  colorido.  Uma
pessoa recebe a igrejinha com o versículo, e
outra a igrejinha com a referência.

Logo que chegarem, cada aluno deve procurar o seu e orar um
pelo outro.
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Cartaz com os tópicos do estudo.

O que

 é

 a

 igreja?
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Cartaz com os tópicos do estudo.

O que

 a

 igreja é

 comparada?
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Cartaz com os tópicos do estudo.

O que

 igreja ?

 você

 faz na
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Cartaz com os tópicos do estudo.

Boas

na igreja.

 maneiras
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Em  gênesis  2:3  diz:  “E  abençoou  Deus  o  dia  sétimo  e  o  santificou;
porque nele descansou de toda a obra que, como Criador fizera”. Será
que Deus estava cansado, por isso Ele descansou? É claro que não. Ele
quis nos dar um exemplo, mostrando que precisamos descansar num
dia da semana, para que as nossas forças sejam renovadas e assim
continuar a nossa vida aqui neste mundo. No domingo não vamos a
aula, os bancos e a maioria do comércio fica fechado.  É o dia que
vamos  a  igreja.  Mas,  você  sabe  o  que  é  a  igreja?  É  somente  um
edifício? É claro que não. A igreja é uma família,  onde somos todos
irmãos. Ela não é uma simples organização, mas é um agrupamento de
pessoas, tendo Jesus Cristo como o centro. Ele é o Alfa e o Ômega, o
Princípio e o Fim. Ele é tudo em todos. A igreja é uma comunidade de
pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus e O receberam como
Salvador e Senhor das suas vidas. Na igreja procuramos conhecer uns
aos outros e exercitar os dons que Deus nos deu, trabalhando na seara
do Mestre. Alguns gostam de ensinar, outro de cantar, orar e ajudar.

A que a igreja é comparada?

- A um corpo (I Coríntios 12:12-31) – Jesus é o cabeça da igreja.

- A uma família (Efésios 5:27-27; João 1:12) Somos filhos de Deus.

- A um edifício (Efésios 2:20-22) – Jesus é o fundamento.

- A um rebanho (Salmo 23) – Jesus é o pastor das ovelhas.

- A luz do mundo (João 8:12; Mateus 5:14-16) Jesus é a luz do mundo. A
luz ilumina este  mundo que  está  na  escuridão do pecado.  Temos que
brilhar onde estivermos.

-  Ao sal  da  terra (Mateus  5:13)  –  O sal  tem a  função  de  dar  sabor  e
conservar  os  alimentos.  Temos  que  fazer  diferença  onde  vivemos.
Temperar.

- Ao fermento (Mateus 13:33) – Colocando fermento na massa ela cresce. A
igreja tem que crescer.

“Vós, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva  de Deus,  afim de proclamardes  as  virtudes  daquele  que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” I Pedro 2:9
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O que você faz na igreja?

Você vai para adorar a Deus, louvar ao Senhor, conversar com Ele, aprender
a Palavra de Deus. Na igreja você pode fazer novos amigos e ter comunhão
uns com os outros. Jesus nos deu o exemplo. Ele sempre ia no templo, na
sinagoga para adorar a Deus.

Boas maneiras na Igreja
- Roupa decente.
- Não gritar.
- Não correr.
- Não brigar.
- Não fazer fofocas.
- Não sujar, nem rabiscar as paredes.
- Não conversar na hora da pregação.

Devemos cuidar e zelar da Casa de Deus. Vamos ter respeito com a
Casa do Senhor. Jesus ama tanto a igreja que entregou a sua vida por
ela. E Ele que ver uma igreja santa, gloriosa, sem sujeira, sem defeito
(Efésios 5:24-27). A maior necessidade do homem é a sua vida espiritual
e neste mundo com tantos desafios e inseguranças, com tanto ativismo,
um corre-corre de um lado para outro, precisamos descansar em Deus,
levando a Ele todas as nossas ansiedades. “Aprendei de Mim, porque
sou  manso  e  humilde  de coração,  achareis  descanso  para  a  vossa
alma”. Mt 11:29
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O que você deve fazer na igreja?
O que você não deve fazer na igreja?

Material: Duas folhas de cartolina.

Desenvolvimento: Dividir a sala em dois grupos. Cada grupo recebe
uma  folha  e  escolhe  seu  líder  para  escrever  na  folha.  O  primeiro
grupo, dita para seu líder, o que deve fazer na igreja, e ele escreve na
folha (cerca de 10 minutos). O segundo grupo dita para seu líder, o
que não deve fazer na igreja, (cerca de 10 minutos também). Ganha o
grupo que escrever o maior número de palavras.
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Cartazes com as figuras dos dias da criação.
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“E havendo
Deus 

terminado
no dia

sétimo a
Sua obra,
descansou
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nesse dia
de toda a
Sua obra
que tinha

feito”.
Gênesis 

2:2
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-  Mostrar  a  criança  que  o  único  caminho  para  escaparmos  da
consequência do pecado, é aceitar Jesus Cristo como Salvador.

  - "Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para
que, n´Ele fôssemos feitos justiça de Deus."  II Co 5:21

Quadro de pregas
Fazer fichas com as palavras do versículo e colocar no quadro de

pregas.

- Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Deus não
gosta do pecado, mas ama ao pecador.

- O que é pecado?

"Aquele que não  conheceu  pecado, Ele

 o fez pecado  por nós, para que,  n´Ele

 fôssemos  feitos  justiça de Deus.”  II Co 5:21
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Gênesis 2:16, 17, 3:1–24; Romanos 3:23, 6:14; II Coríntios 5:21

Num parque, ou jardim botânico.

Alguém  já  abotoou  a  sua  camisa  errada?  O  que  aconteceu?
Todos os outros botões entraram na casa errada. Quando Adão e
Eva  pecaram,  é  como  se  fosse  uma  camisa  abotoada  errada.
Quando o primeiro botão foi colocado fora do lugar,  todos os
outros foram abotoados errados. Todas as pessoas que vieram
ao mundo depois de Adão se tornaram pecadoras. Em Romanos
5:21 nos diz: "pelo que, como por um só homem entrou o pecado
no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos
os homens, por isso todos pecaram."

Riscar no quadro-negro com giz verde uma
árvore.  Fazer  alguns  frutos.  Escrever  em
cada  fruto uma palavra  chave  da  história,
ou seja as palavras que mais se destacam,
por  exemplo:  Adão  e  Eva,  bem e  do  mal,
serpente,  comer,  etc.  A  medida  que  for
contando  a  história,  escrever  as  palavras
nos frutos.
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Deus  fez  um  jardim  muito  bonito.
Vocês  se  lembram  como  ele  se
chamava?  Jardim  do  Éden.
Moravam  somente  duas  pessoas
nesse  jardim.  Vocês  sabem  quem
eram? Isso mesmo, Adão e Eva. Eles
eram muito felizes. Eles trabalhavam
cuidando  e  guardando  o  jardim.
Todas  as  tardes,  Deus vinha
conversar  com  eles.  Um  dia,  Eva
estava sozinha andando pelo jardim,
admirando as flores e os frutos. Ela
parou  perto  de  uma árvore  e  ficou
observando  os  seus  frutos  tão
bonitos. Ela pensou que nunca havia
experimentado do fruto  da  “Árvore
do Conhecimento do Bem e do Mal”.
Mas  ela  lembrou  que  Deus  havia
dado uma ordem dizendo: "de toda
árvore  do  Jardim  comerás
livremente,  mas  da  Árvore  do
Conhecimento do Bem e do Mal  não
comerás; porque no dia em que dela
comeres,  certamente  morrerás".
Gênesis  2:16  e  17.  Mas,  logo
apareceu  satanás, na forma de uma
serpente e  falou  para  Eva:  "é
verdade  que  Deus  proibiu  vocês  de
comerem  de  toda  a  árvore  do
Jardim?"  Eva  respondeu:  "Não.
Deus  disse  que  podemos  comer  de
todas  as  árvores,  menos  da  árvore
que está no meio do jardim, porque
se  nós  comermos  o  fruto dessa
árvore,  ou  mesmo  tocar  nele,
morreremos".  Eva  acrescentou uma
palavra   ao   que    Deus   disse.   Ela 
poderia,  olhar,  tocar  no  fruto,  mas
não  poderia  comer.  Quantas  vezes

nós acrescentamos alguma palavra
numa  história  que  alguém  nos
conta?  Não  podemos  aumentar
nada  do  que  foi  nos  contado.  A
nossa  palavra  deve  ser:  sim,  sim,
não, não (o nosso sim deve ser SIM,
e o nosso não, deve ser NÃO), o que
disso  passar  é  do  maligno.  Mas  a
serpente disse: "Isso não é verdade!
Vocês não morrerão! Porque Deus
sabe  que  no  dia  em  que  vocês
comerem desse fruto, os seus olhos
serão abertos e vocês serão iguais a
Deus, conhecendo o bem e o mal".
E a serpente deve ter falado: “Por
que  você  não  experimenta?  É  só
provar". Eva devia ter mandado a
serpente ir embora e não ter dado
atenção  as  suas  mentiras.  Eva viu
que a árvore era tão bonita, o fruto
tão  cheiroso  e  como  seria
maravilhoso  ser  sábio  como Deus.
Ela  desejou  experimentar  o  fruto.
Então  ela  apanhou  um  fruto  da
árvore e comeu.  E logo em seguida,
sabem  o  que  ela  fez?  Ela  deu  o
fruto  também  para  Adão
experimentar.  E  Adão  em  vez  de
recusar  dizendo  que  Deus  proibiu
de  comer  aquele  fruto,  Adão
também comeu do fruto da árvore
do conhecimento do bem e do mal.
Eles  desobedeceram  a  Deus.  A
desobediência é  pecado.  Quantas
vezes,  nós  já  cometemos  o mesmo
erro  de  Eva?  Ás  vezes  damos
ouvido  as  outras  pessoas,
desobedecendo  aos  nossos  pais.
Adão  e  Eva  pecaram.  Eles  foram
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tentados  por  satanás  para
desobedecerem a Deus. Logo os seus
olhos  se  abriram e eles  perceberam
que estavam sem roupa. Agora, eles
conheciam  o  bem  e  o  mal,  e  não
estavam nada  felizes  com isso.  Eles
quiseram  consertar  a  situação  e
sabem  o  que  eles  fizeram?
Costuraram  folhas de figueira e
fizeram  roupas  para  eles.  Quando
fizermos    alguma      coisa     errada,

sempre  queremos  esconder  ou
remediar  o  nosso  erro.  Deus  não
gosta  do  pecado,  mas  ama  o
pecador.  Ele  nos  ama  tanto  que
preparou  um meio  de  escaparmos
do castigo eterno, recebendo Jesus
Cristo  como  nosso  Salvador.  Em
Romanos  6:14  diz:  "Porque  o
salário do pecado é a morte, mas o
dom  gratuito  de  Deus  é  a  vida
eterna  em  Cristo  Jesus,  nosso
Senhor”.  Aceite  Jesus como
Salvador e  receba  o  perdão  dos
pecados e a vida eterna.
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A Árvore e os Frutos
Fazer uma árvore de
papel cartão verde e

círculos de uma
outra cor, imitando
frutos. Escrever a
pergunta da lição

atrás de cada fruto.
Chamar algumas

crianças, para
tirarem os frutos e

responderem as
perguntas da lição.
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“Aquele 
que não

conheceu
pecado, 
Ele o fez 

pecado por 
nós, para 
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que, n´Ele
fôssemos

feitos
justiça 

de Deus”.
II Coríntios

5:21
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- Mostrar a criança que a vinda de Jesus foi planejada e prometida
por Deus, logo que Adão e Eva pecaram.

- "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus,
é a vida eterna em Cristo Jesus".  Romanos 6:23

Escreva  o  versículo  no  quadro-negro  para  as  crianças  lerem,
pedir uma das crianças para apagar uma palavra ou expressão do
versículo.  Fazer  isso  novamente,  sucessivamente,  até  apagar
todo o versículo.

- A Salvação é um presente de Deus para a raça humana.

- O que é a Salvação?

"Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus, é a vida

eterna em Cristo Jesus".
 Romanos 6:23



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 9 E 10 ANOS

Gênesis 2:25, 3:14-24; Romanos 3:23; Êxodo 23:20-23;
Hebreus 9:22; I João 1:9

Levar uma cobra de dobradura que arrasta no chão

Quem já viu uma cobra?
Vocês já viram como ela anda?
Antigamente ela não andava assim.

Hoje vamos ver o que aconteceu para que ela se arrastasse desse jeito.

Num bosque, ou jardim botânico.

Pare! Eu vou contar-lhe...



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                     
                                                                                       PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 9 E 10 ANOS

Figuras e fichas com as palavras da lição

ADÃO E EVA

DESOBEDECERAM

ESCONDERAM

DEUS

ONDE VOCÊ ESTÁ

VOCÊ COMEU

CASTIGO

SERPENTE

MULHER

TERRA

HOMEM

?
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Depois que Adão e Eva desobedeceram
a  Deus  eles  perderam  algo  muito
importante,  que  foi  a  comunhão,  o
diálogo que eles tinham com Deus todos
os dias.  À tarde,  quando Deus chegou
no  jardim,  Adão  e  Eva  estavam
escondidos  entre  as  árvores.  Deus
chamou: "Adão,  onde você está?" Ele
respondeu:  "Estou  aqui.  Eu  vi  que
estava nu,  e fiquei  com vergonha,  por
isso  me  escondi".  E  Deus  lhe
perguntou: "Adão quem lhe falou que
você estava sem roupa? Você comeu do
fruto  da  árvore  que  Eu  lhe  ordenei
para que não comesse?" Deus viu que
eles o desobedeceram. Deus vê todas as
coisas, nós não podemos esconder nada
de Deus. Mas Adão, jogou a culpa em
Eva, sua mulher. Ele disse: "Eu comi,
porque a mulher que o Senhor me deu,
me  fez  comer  do  fruto".  E  Deus
perguntou à mulher: "Mulher por que
você comeu do fruto?" E ela disse: "Eu
comi, porque a serpente me enganou".
Cada um foi jogando a culpa no outro.
Será que você, quando faz alguma coisa
errada, também se esconde? E quando
é descoberto, fica colocando a culpa no
amigo ou no irmão? Então Deus disse à
serpente: "Como castigo, de agora em
diante,  você  terá  de  arrastar  sobre  o
seu ventre, comendo o pó da terra todos
os dias. Você será inimiga das pessoas".
A seguir,  Deus falou à mulher: "Você
terá grande dor ao dar à luz aos seus
filhos.  E  você  será  submissa  ao  seu
marido,  e  ele  lhe  governará".  Antes,
Adão  não  precisava  de  trabalhar,  era
só  cuidar e tomar conta  do jardim. E

Deus  disse:  "A  terra  será
amaldiçoada  por  sua  causa.  De
agora  em  diante,  você  terá  que
trabalhar  muito  para  produzir
alimento,  para  você  e  sua
mulher".  Antes  as  plantas  não
tinham  espinhos.  Pela
desobediência  de  Adão,  a  terra
produziria  cardos  e  abrolhos
(explicar  as  palavras  difíceis).
Deus ainda falou em Gênesis 3:19:
"Do suor do teu rosto, comerás o
teu  pão,  até  que  tornes  a  terra,
pois dela foste formado. Porque tu
és pó e ao pó tornarás". Isso quer
dizer  que  o  homem  teria  que
trabalhar até morrer. Ele foi feito
do pó da terra e se tornaria pó de
novo.  Deus  não  se  agradou  da
roupa de folhas  que  Adão  e Eva
fizeram  por  seus  próprios
esforços. Deus matou um animal e
fez  roupas  de  peles  para  eles  se
cobrirem.  Adão  e  Eva  foram
punidos  pelos  seus  pecados.  Pois
quando  Adão  e  Eva  pecaram,  o
pecado  chegou  até  cada  um  de
nós.  Mas  Deus  nos  ama  e
providenciou um meio, pelo qual,
nós  pudéssemos  ser  perdoados.
Em Hebreus  9:22  nos  diz:  "Sem
derramamento   de  sangue  não
há remissão de pecado". Quando
Deus matou aquele animal, Ele já
estava  pensando  na  nossa
Salvação.  E  esta  salvação,  só  foi
possível  através  do  sangue  de
Jesus,  derramado  na  cruz  pelos
nossos  pecados.  Aquele  cordeiro
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morto,  já  estava  simbolizando  Jesus
morrendo  na  cruz  por  nós.  Jesus  foi
chamado por Deus: "Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo". O
preço do pecado é a morte espiritual, é
a vida longe de Deus; mas o presente de
Deus  para  mim e para você, é a vida 
eterna com Jesus. Deus expulsou Adão
e  Eva  do  Jardim  do  Éden  e  pôs
querubins com espadas reluzentes, para
guardar o caminho da árvore da vida,

para  que  eles  não  comessem  o
fruto da árvore da vida e vivessem
para  sempre  no  pecado.  Assim
como  Deus  amou  Adão  e  Eva  e
lhes prometeu que um dia viria o
Salvador, hoje o Salvador já veio.
É Jesus Cristo. Basta você aceitá-
lo  e  recebê-lo  como  Salvador  e
Senhor da sua vida. E você terá a
vida eterna.
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QUEBRA-CABEÇA
Fazer  quebra-cabeça  em  formato  de  ovelha.  Escrever  as
perguntas da lição, atrás de cada ovelha. Dividir as partes e dar
algumas  para  as  crianças.  Deixar  que elas  montem o quebra-
cabeça, e depois respondam as perguntas da lição.
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“Porque 
o salário 

do pecado 
é a

morte,
mas o dom

gratuito
                                                                                                                                                                     
                                                                                       PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

de Deus,
é a vida
eterna

em Cristo
Jesus”.

Romanos
6:23
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Palavras principais do estudo

Adão e Eva
escondidos

Deus
Onde você

está?
Você comeu

do fruto?
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desobedecer
pecado

serpente
mulher
terra

homem
roupas
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- Mostrar a criança que Deus criou a família para ser uma benção.
Por causa do pecado há separação, desordem e tribulação. Mas o
propósito de Deus é que a família viva em união.

   -  "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam". Salmo 127:1

- Como é importante a família.

- Com a criação do homem e da mulher, Deus instituiu o
casamento, formando a família. A família foi criada com
o propósito de glorificar o nome do Senhor.

Escrever uma palavra do versículo em cada “telhado” da casa.
Colocar fora da ordem e deixar uma criança colocá-lo no lugar
certo.

não edificar“Se o Senhor



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 9 E 10 ANOS

Gênesis 1:28, 4:1–2; Salmos 127:1, 128; Colossenses 3:18–21;
Lucas 10:38–42, 6:41

PERGUNTAS

O que é um lar?

O que é importante em um lar?

Como você pode ajudar na sua casa?

Por que a família é importante?

Que parentes formam as diferentes famílias?

Se você hoje não tem uma família do jeito que gostaria, não fique
triste. Um dia você vai se casar e formar uma família. Se o seu novo
lar for orientado e dirigido por Deus, ele vai ser firme, estável e com
muito  amor.  Nós  também  podemos  ter  certeza  quem  já  aceitou
Jesus Cristo como Salvador um dia, vai para o lar Celestial. Lá não
haverá mais  sofrimento, nem doença, nem dor, mais  ao contrário,
haverá paz, alegria e segurança.

Observação para o Professor:

Peça  a  orientação  de  Deus  para  transmitir  essa  aula.  Ha  muitas
crianças que não têm uma família estruturada.

Visita a um local de acolhimento a menores.
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Casa, com as palavras mais importantes.
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Depois  que  Adão  e  Eva  saíram  do
Jardim  do  Éden,  eles  tiveram  que
trabalhar  muito.  No  Jardim,  Adão
não  precisava  arar  a  terra,  era  só
cultivá-la e guardá-la. Com a entrada
do  pecado,  a  terra  foi  amaldiçoada
por  Deus.  O  trabalho  era  penoso  e
árduo,  Adão  tinha  que  trabalhar
muito  para  conseguir  alimento  para
si  e  sua  esposa.  Deus  criando  o
homem  e  a  mulher,  Ele  instituiu  o
casamento. Deus amava Adão e Eva e
um  dia  nasceu  um  lindo  neném
naquela  família.  Deram-lhe  o  nome
de Caim. Em Gênesis 4:1 nos diz que
Eva  quando  viu  o  menino  disse:
"Adquiri um varão com o auxílio do
Senhor". Aquela criança veio alegrar
o coração de Adão e Eva. Agora eles
tinham  mais  alguém  para  cuidar,
brincar e conversar. Depois de algum
tempo nasceu um outro menino, e eles
deram-lhe o nome de Abel. Esta foi a
primeira  família  do  mundo.  E  Deus
queria que houvesse mais família na
terra.  Em Gênesis  1:28  nos  diz:  "E
Deus  os  abençoou  e  lhes  disse:  sede
fecundos,  multiplicai-vos,  enchei  a
terra  e  sujeitai-a".  Esta  ordem  foi

cumprida, pois o homem se multiplicou
e  encheu  a  terra.  Hoje  o  mundo  tem
bilhões  de  habitantes.  A  terra  é  muito
grande e há pessoas em toda a parte do
mundo.  Cada  uma  dessas  pessoas  tem
suas  casas  e  suas  famílias.  Tem  seus
costumes e diferentes linguagens. Como
deve ser o nosso lar? O Salmo 128 nos
diz  que,  quando  o  homem  anda  nos
caminhos do Senhor, tudo lhe vai bem.
Ele é trabalhador, não falta alimento na
sua  casa,  tudo  quanto  ele  faz  é  bem
sucedido. Sua esposa e filhos são felizes.
O  homem  que  teme  ao  Senhor,  ele  é
próspero  e  vive  muitos  anos  com  paz,
amor e  harmonia  no lar.  Mas  há uma
condição para que tudo isso aconteça. O
homem  tem  que  temer  ao  Senhor  e
andar  nos  seus  caminhos.  Os  filhos
devem obedecer aos seus pais como nos
diz  em  Efésios  6:1  “filhos,  obedecei  a
vossos pais no Senhor, pois isto é justo”.
Ainda  em Efésios  5:22-33  nos  diz:  "O
homem é o cabeça, o chefe da casa, ele
tem toda autoridade. A mulher tem que
ser  submissa  ao  marido,  como  no
Senhor"  .  É  Deus  quem  edifica,  que
constrói  o  nosso  lar  com  paz,  amor  e
união.
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Riscar  uma  casa  em  cartolina,  e  cortar  as  partes  da  casa
separadas.  Em cada uma dessas  partes,  colocar  perguntas  da
lição.  Distribuí-las  entre  as  crianças.  A  criança  que  souber
responder certo, vai colar a parte da casa que recebeu.
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Se Deus quiser...

Nem               nem

Poderá detê-la em

Contamos com você!

   DIA:_________________

LOCAL: _______________

Se Deus quiser...Murilo

convite

crachá
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Estudo em grupo
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ESTUDO DO INTERIOR DE UMA CASA

"Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam." Salmo 127:1

Vamos fazer um paralelo entre a nossa casa material e a nossa
casa espiritual, que é a nossa vida.

Como é a sua casa?

· Bem ou mal cuidada? Em Provérbios  31:27 nos diz:  "Atende ao bom
andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça".

· Está sempre em ordem ou vive em desordem? Em Isaías 38:1 nos diz:
"Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás."

· Está bem ou mal guardada? Em Lucas 11:21 nos diz: "Quando o valente,
bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os
seus bens".

· Ela é estável e firme ou é instável? Em I Samuel 2:35 nos diz: "Edificar-
lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre".

· Ela tem paz ou está atribulada? Em I Samuel 25:6 nos diz: "Paz seja
contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz."

· Ela  é  bem  ou  mal  administrada?  Em  Gênesis  41:40  nos  diz:
"Administrarás  a  minha  casa,  e  à  tua  palavra  obedecerá  todo  o  meu
povo; somente no trono eu serei maior do que tu" (José).

· Ela está edificada ou está em ruínas? "Por causa da minha casa, que
permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de
sua própria casa" Ageu 1:9.

· A sua casa é dedicada ao Senhor? Em Levítico 27:14 nos diz: "Quando
alguém  dedicar  a  sua  casa  para  ser  santa  ao  Senhor,  o  sacerdote  a
avaliará, seja boa ou seja má".

· É cheia de Cristo? (Deuteronômios 6:11),  ou é varrida e ornamentada
para Satanás? (Mateus 12:44, 45).
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Comecemos do JARDIM.

É o lugar florido e alegre de uma casa, onde as flores exalam o seu perfume.
Que tipo  de  perfume você  exala?  Um bom ou  um perfume ruim? Em II
Coríntios 2:14, 15 nos fala: "Graças, porém, a Deus... Porque nós somos para
com Deus o bom perfume de Cristo; tanto nos que são salvos, como nos que
se perdem".

Agora entremos pela PORTA da sala.

Para entrarmos numa casa, precisamos entrar pela porta. Quem entra pela
janela é só o ladrão. Em João 10:9, Jesus diz: "Eu sou a porta. Se alguém
entrar  por  mim,  será  salvo;  entrará,  sairá  e  achará  pastagem".  Para
iniciarmos a nossa vida cristã, temos primeiro que entrar por essa porta, que
é Cristo.

Depois que abrimos a porta, entramos na SALA.

É o lugar onde recebemos os amigos, para conversarmos. É o lugar onde a
família  se  reúne  para  um bate-papo.  É o  lugar  de  COMUNHÃO com os
irmãos.  "Oh!  Como  é  bom  e  agradável  viverem  unidos  os  irmãos."
Salmo 133:1.

Agora, vamos para o QUARTO (dormitório),  que é o lugar de
DESCANSO.

Depois de um dia de trabalho, temos a noite para descansar. Deus sabia da
nossa  necessidade  de  descanso.  E  ele  nos  deu  a  noite  para  dormirmos  e
refazermos as energias gastas. Em Salmo 4:8 fala: "Em paz me deito e logo
pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro". Não são os
CALMANTES que nos fazem dormir em paz, mas o Senhor Jesus Cristo.

Temos aqui o BANHEIRO, onde fazemos nossa higiene diária.

Na vida espiritual, temos que ter a nossa PURIFICAÇÃO DIÁRIA. Pedindo
a Deus para nos limpar de todo o pecado. Tudo que fazemos, que não agrada
a Deus, tem que ser tirado. Não devemos carregar um fardo de pecados. Mas
todos os dias devemos fazer um retrospecto na nossa vida, pedindo perdão a
Deus por aquilo que fizemos de errado naquele dia. "Tendo, pois, ó amados,
tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do
espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus" II Coríntios 7:1.
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Agora vem a COZINHA.

É o lugar onde preparamos o alimento todos os dias. O alimento pode ser bom
ou  ruim.  As  cascas  são  jogadas  fora.  Só  fica  o  conteúdo.  Na  nossa  vida
espiritual, temos que preparar o nosso alimento diariamente. É o nosso preparo
através da Palavra de Deus e da Oração. Nós não podemos dar aquilo que não
temos.  É  a  nossa  comunhão  com  o  Senhor.  Em  II  Timóteo  2:15  nos  diz:
"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade".

Entremos na COPA.

É o lugar onde tomamos nossa refeição. Em Salmo 128:3 nos diz: "Tua esposa,
no interior de tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, como rebentos
da oliveira, à roda da tua mesa". Quantas vezes você se alimenta por dia? No
mínimo 3 vezes. E o alimento espiritual? Você tem se alimentado da Palavra de
Deus? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? "Achadas as tuas palavras, logo
as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu
nome sou chamado, ó Senhor."   Jeremias 15:16.

Temos aqui a DESPENSA.

Onde guardamos os mantimentos. Como é a sua despensa, grande ou pequena?
Ela ó organizada? Cada tipo de alimento está no seu devido lugar, em ordem?
Você sabe encontrá-lo na hora que precisa? Você tem reserva? Alguém pode
chegar à sua casa de surpresa? Que tipo de alimento você tem na sua despensa?
E a sua despensa espiritual? Você tem sempre reserva espiritual? Ela é grande
ou  pequena?  Ela  é  organizada?  Quando  alguém  vem  conversar,  você  tem
sempre a Palavra de Deus para dar, conforme a necessidade do momento? Em
Lucas 12:24 nos diz: "Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam,
não tem despensa, nem celeiros, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis
vós do que as aves?" Em Colossenses 3:16 nos fala: "Habite ricamente em vós a
palavra  de  Cristo;  instruí-vos  e  aconselhai-vos  mutuamente  em  toda  a
sabedoria,  louvando  a  Deus,  com  salmos,  hinos  e  cânticos  espirituais,  com
gratidão em vossos corações".

Temos também os ENFEITES.

Servem  para  ornamentar  a  casa.  Nós  somos  estes  enfeites.  Como  você  se
apresenta diante dos outros? Em I Pedro 3:3 nos fala: "Não seja o adorno das
esposas o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato
de vestuário".

                                                                                                                                                                     
                                                                                       PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Aqui temos o TANQUE.

Onde lavamos as nossas roupas sujas. As nossas vestes têm de estar sempre
limpas. E a sua veste espiritual? As vestes nos falam da maneira como nos
apresentamos diante de Deus e dos homens. Como você tem se apresentado?
As suas vestes estão tão limpas, que as pessoas que a rodeiam querem Cristo
em  suas  vidas?  Em  Êxodo  19:10  nos  fala:  "Disse,  também,  o  Senhor  a
Moisés: Vai ao povo, e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes".

Agora o QUINTAL.

É uma área aberta que serve para recreação, para as crianças brincarem,
para cuidarmos das plantas. Nós temos que ter a nossa recreação espiritual.
Em Romanos 15:32 nos diz: "A fim de que ao visitar-vos, pela vontade de
Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recrear-me convosco".

Agora é a vez do PORÃO.

É o lugar mais escondido da casa, onde depositamos todas as coisas que não
nos  servem  mais;  que  muitas  vezes  podem  ser  jogadas  fora,  mas  por
qualquer razão ainda continuam ali. E na sua vida espiritual, há esse porão
ou  sótão  de  coisas  que  já  poderiam  ser  jogadas  fora  e  você  continua
mantendo-as dentro de você? Às vezes, é um pequeno hábito, mas que não
agrada ao Senhor. Outras vezes são pequenas mentiras, ou gritaria com as
crianças.  Às vezes,  estão tão escondidas,  que você mesma não a encontra.
Peça  ao  Senhor  para  lhe  mostrar.  E  jogue  fora  hoje  mesmo.  Faça  uma
limpeza  no  seu  porão,  não  deixe  para  amanhã.  Você tem usado  todos  os
cômodos da sua casa espiritual?

“Se o 
Senhor
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não edificar
a casa,
em vão

trabalham
os que a

edificam”.
Sl 127:1
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- Ensinar a criança a amar o irmão, a não brigar, nem ter raiva ou
inveja.

   - "Como é bom e agradável, viverem, unidos os irmãos."  Sl 133:1

- Resultado de má escolha.

-  Um pecado  chama outro  pecado.  Caim começou a  ter
inveja do seu irmão, ele ficou com raiva e depois veio o
ódio.

Dobradura de um menino, com o versículo.

"Como é bom e

 agradável,

 viverem,

 unidos

 os irmãos.”

 Sl 133:1
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Gênesis 4:1–16; Deuteronômio 20:1–20; Salmos 18:29, 133:1;
I Coríntios 1:10–12

MATERIAL: copo vazio, água e um conta-gotas

Começar a encher o copo de água com o conta-gotas. Será que
vai  demorar  a  encher  o  copo  de  água?  É  gota  por  gota.  Vai
demorar  bastante  tempo.  Assim  é  o  pecado.  Ele  começa  aos
poucos, como as gotinhas de água e vai aumentando até destruir
a nossa vida.

Distribuir  pedras  coloridas  entre  os  alunos.  Os  alunos  que
estiverem com a mesma cor de pedras, devem fazer um círculo e
orar.
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Fichas de cartolina

Caim Abel

Lavrador Pastor

Altar Altar

Fruto da
terra Animal

DEUSNão aceitou Aceitou

Pecado
 - inveja
 - raiva
 - ódio
 - briga
 - morte

Amor
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Caim  e  Abel  foram  crescendo,
crescendo.  Eles  brincavam  juntos  e
ajudavam  Adão  e  Eva  no  trabalho.
Adão e Eva devem ter contado aos seus
filhos tudo o que aprenderam no Jardim
do Éden. Devem, ter falado para os seus
filhos a importância da obediência,  e o
motivo  deles  terem  sido  expulsos  do
Jardim por falta de obediência.  Devem
ter  contado  como  Deus  matou  um
animal para fazer roupas de peles para
eles.  Caim  e  Abel  foram  crescendo,
aprendendo  tudo  o  que  os  seus  pais
ensinavam.  Quando  eles  cresceram,
cada  um decidiu  o  seu  trabalho.  Abel
tornou-se  pastor  de ovelhas,  e  Caim, o
filho mais velho, tornou-se lavrador. Ele
gostava de cuidar das plantas, de lavrar
a terra  e  plantar.  Você  sabe  como era
antigamente o culto a Deus? Não havia
igrejas, eles faziam um altar de pedras,
depois  matavam  um  animal  e  o
sacrificavam  no  altar.  O  propósito  do
altar  era  entrar  em  contato  com  a
presença de Deus. Certo dia, os irmãos
Caim e Abel resolveram dar uma oferta
ao  Senhor.  Caim  juntou  produtos  da
terra e fez a oferta a Deus, colocando no
altar.  Abel  por  sua  vez,  trouxe  das
primícias  (o  melhor)  do  seu  rebanho  e
ofertou ao Senhor. Deus se agradou da
oferta  de  Abel,  porque  obedeceu  a
ordem do Senhor ("Sem derramamento

de sangue, não há remissão de pecado"
Hebreus 9:22). Deus não ficou contente
com a oferta de Caim. Ele sabia o que
deveria  oferecer  ao  Senhor,  mas  ele
não  obedeceu,  não  fez  como  Deus
mandou. Quando Caim viu que a sua
oferta  não  foi  aceita,  ele  ficou  com
inveja e raiva de seu irmão Abel. Então
o Senhor disse a Caim: "Por que você
está  com tanta  raiva?  Se você  tivesse
feito  a  coisa  certa,  eu  teria  ficado
contente  com  você,  por  isso  tenha
cuidado". Mas Caim não deu atenção
ao aviso do Senhor. Ele queria vingar
do seu irmão. Certo dia, Caim e Abel
estavam  no  campo,  eles  brigaram  e
Caim  atacou  Abel  matando-o.  Um
pecado leva a outro pecado. O pecado é
como as  gotinhas  do  conta-gotas,  que
conseguem,  devagar,  encher  um copo
de água.  A raiva,  a inveja,  a briga,  o
ódio  são  pecados.  Caim  não  se
arrependeu, nem pediu perdão a Deus
e o  seu pecado  não foi  perdoado.  Foi
crescendo, crescendo, até tomar conta
de toda a sua vida. Deus castigou Caim
e  ele  teve  que  sair  da  terra  onde
morava, do meio dos seus pais, e ele foi
morar  num  outro  lugar.  Mas  Deus
amava tanto Adão e Eva, que lhes deu
um outro filho, que se chamava “Sete”
(a descendência de Jesus, veio através
de Sete). 

Você sabe que a desobediência, a raiva, o ciúme, a inveja, o ódio, o roubo
são pecados? Deus não aceita o pecado, mas ama o pecador. Ele nos ama
tanto que preparou um meio de fugirmos do castigo. Este meio é através do
Senhor Jesus. Quando você cometer um pecado, basta você se arrepender,
pedir perdão ao Senhor Jesus e fazer tudo para não cometer mais aquele
erro. O Senhor Jesus nos ama e ouve a nossa oração. 
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O ALTAR
Desenhar um altar de pedras, em cartolina ou no quadro negro.
Dividir a sala em dois grupos (Azul e Verde). À medida que os
grupos  forem  respondendo  as  perguntas  da  lição,  colorir  as
pedras do altar. O grupo que estiver com mais pedras coloridas é
o vencedor.
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“Como é 
bom e

agradável,
viverem,
unidos os
irmãos”.
Sl 133:1

                                                                                                                                                                     
                                                                                       PROJETO A LIBERDADE DE ESCOLHA 9 E 10 ANOS



                                                                                                                 EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

                                                                                                                                                                     
                                                                                                              PROJETO OBEDIÊNCIA 9 E 10 ANOS



                                                                                                                 EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

                                        

 

                       
                               
                                       
          
                            

                    
                   

  
   
                              

                  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                              PROJETO OBEDIÊNCIA 9 E 10 ANOS

- Mostrar ao aluno a importância de obedecer a Deus em todas as 
áreas da sua vida.

- “Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. 
Noé andava com Deus”.  Gênesis 6:9

Cartaz de uma arca com os 
dizeres do versículo na

rampa da arca.

- Deus ensina os princípios de obediência

- O chamado de Noé

“Noé
era um
homem

justo e íntegro
entre os seus

contemporâneos.

Noé andava com Deus”.

 Gênesis 6:9



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

PROJETO OBEDIÊNCIA 9 E 10 ANOS

Gênesis 6; Hebreus 11:7; I Pedro 3:20; Lucas 17:26, 27; Mateus 24:27

DOBRADURA  DAS  Arcas

MATERIAL – Papel quadrado, uma tira de cartolina e um telhado.

Arca de Noé

Quem estiver com o mesmo número deve orar um pelo outro.

dobre

dobre

dobre
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Levar um cartaz de Sinal de Trânsito (verde, vermelho, amarelo).

Para que serve o sinal de trânsito?

SIGA – (Verde) para caminhar e atravessar a rua.

ATENÇÃO – (Amarelo) para estar alerta, espere.

PARE – (Vermelho) para parar.

ÍNTEGRO – reto, imparcial, fiel.

COMPARTIMENTOS – divisões de uma casa.

CALAFETAR – vedar, tapar as fendas ou buracos.

BETUME – massa para tapar junturas.

UM CÔVADO – 66 cm.

Noé  respeitou  a  sinalização.  Ele  foi 
obediente às ordens de Deus, ele cumpriu a 
sua  tarefa  na  íntegra.  Ele  trabalhou, 
perseverou,  parou  no  momento  certo  e 
esperou o tempo de Deus.Muitas vezes, Deus 
sinaliza  a  nossa  vida.  Às  vezes  é  para 
prosseguirmos,  outras  vezes,  quando 
estamos desatentos, Ele nos dá um alerta. E 
muitas vezes, quando estamos fazendo algo 
que não lhe agrada, Ele nos manda parar.
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Faça uma arca de papel cartão. Dê um corte nas duas pontas da arca. 
Introduza fichas com as palavras mais importantes da história.

N
oé
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Com  o  passar  dos  anos  a  terra  foi 
ficando  cheia  de  gente  e  o  povo 
continuava pecando. Deus ficou triste 
vendo como a maldade e a violência do 
homem  se  multiplicava  na  terra  e 
Deus  arrependeu-se  de  ter  criado  o 
homem. Naquele tempo, havia porém 
um homem chamado Noé  que achou 
graça  diante  do  Senhor.  Ele  era  um 
homem justo é íntegro no meio do seu 
povo. Noé andava com Deus. A Bíblia 
diz  que  o  homem  é  pecador.  “Pois 
todos pecaram e carecem da glória de 
Deus”  (Romanos  3:23).  Noé  também 
era pecador, mas quando ele fazia algo 
que  não  agradava  a  Deus,  ele 
arrependia e pedia perdão a Deus. Noé 
amava a Deus. Ele tinha três filhos que 
se  chamavam  Sem,  Cão  e  Jafé.  Ele 
deve  ter  ensinado  aos  seus  filhos  a 
importância  da  obediência.  Ele  tinha 
quinhentos anos quando os seus filhos 
nasceram. Deus se agradou de Noé e 
contou-lhe  que  iria  destruir  todos  os 
seres  viventes  que  povoavam a  terra 
através  do  dilúvio  e  que  os  dias  do 
homem  seriam  cento  e  vinte  anos. 
Deus deu uma ordem para Noé: “Faça 
uma arca de tábuas de cipreste; nela 
farás  compartimentos  e  a  calafetarás 
com  betume  por  dentro  e  por  fora” 
(Gênesis  6:14).  A  arca  deveria  ser 
construída  de  madeira,  com  três 
andares,  muitos  compartimentos,  um 
telhado por cima e deveria passar um 
tipo de piche, asfalto por dentro e por 
fora para não entrar água. Deus deu 
as  medidas  da  arca:  o  comprimento 
trezentos  côvados  (mais  ou  menos 

cento  e  noventa  e  oito  metros);  a 
largura cinqüenta côvados (mais ou 
menos trinta e três metros); a altura 
trinta côvados (mais ou menos vinte 
metros). Deus deu toda a planta da 
arca como Ele queria que ela fosse 
construída.  O  lugar  da  porta  e  da 
janela e todo o material que deveria 
usar.  Noé  prestou  bastante  atenção 
em  todas  as  instruções  de  Deus.  E 
Deus  disse  que  viria  uma 
tempestade, um dilúvio sobre a terra 
e que tudo seria destruído, mas ele, 
sua família e os animais, dois de cada 
espécie,  macho  e  fêmea  deveriam 
entrar na arca e seriam salvos. Noé 
chamou os seus três filhos e contou-
lhes  tudo  o  que  Deus  queria.  Noé 
amava  muito  a  Deus  e  queria 
obedecê-lO. Logo, eles foram para a 
floresta e começaram a derrubar as 
árvores para fazer tábuas e iniciar a 
construção  da  arca.  Eu  imagino 
como as pessoas zombavam de Noé, 
por ele estar construindo um barco 
tão grande, sem ter um rio ou mar 
por perto, ele deve ter pregado para 
o povo para que eles se convertessem 
a  Deus  e  deixassem  o  pecado,  mas 
ninguém  se  importava  com  nada. 
Noé  deve  ter  contado  que  ele,  sua 
família  e  alguns  animais  entrariam 
na arca e  seriam salvos  do  castigo, 
pois  Deus  mandaria  um  dilúvio 
sobre a terra e tudo seria destruído. 
Noé  e  os  seus  filhos  apesar  da 
zombaria do povo, eles continuaram 
o seu trabalho. Sabem quantos anos 
Noé levou para construir a arca? 
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Cento  e  vinte  anos.  Ele  deve  ter 
pregado  para  o  povo  enquanto 
construía  a  arca,  mas  ninguém  se 
converteu com a pregação de Noé. A 
arca  era  maior  que  um  grande 
transatlântico. Noé foi um homem de 
muita fé. Se ele não tivesse acreditado 
na  Palavra  de  Deus,  ele  não  teria 
construído  a  arca.  Ele  obedeceu 
fielmente  às  ordens  de  Deus. 
Finalmente a arca ficou pronta. Deus 
mandou  que  ele  providenciasse 
alimento para toda a família e para os 
animais.  Era  um  trabalho  muito 
pesado.  Vocês  já  imaginaram 
conseguir  alimento  para  todos?  Será 
que Noé sabia quanto tempo ele ficaria 
na arca? Eu creio que não.  A Bíblia 
diz em Gênesis 6:22: “Assim fez Noé, 
consoante  a  tudo  o  que  Deus  lhe 
ordenara”.  Noé  fez  tudo  o  que  Deus 
mandou,  ele  não  reclamou,  não 
murmurou,  não  duvidou,  não 
retrucou. Ele não só era um ouvinte da 
palavra  de  Deus,  mas  ele  praticou 
tudo  o  que  Deus  ordenou.Vocês  já 
imaginaram  se  ele  não  tivesse  sido

perseverante e deixado a construção 
da arca  pela  metade?  A Bíblia  nos 
diz:  “Assim  como  foi  nos  dias  de 
Noé, será também nos dias do Filho 
do  Homem:  comiam,  bebiam, 
casavam e davam-se em casamento, 
até  ao  dia  em  que  Noé  entrou  na 
arca  e  veio  o  dilúvio  e  destruiu  a 
todos”  (Lucas  17:26,  27).  A  Bíblia 
diz que a vinda de Jesus será dessa 
forma.  “Porque  assim  como  o 
relâmpago sai do oriente e se mostra 
até  no  ocidente;  assim há  de  ser  a 
vinda do Filho do Homem” (Mateus 
24:27).  Por  isso  temos  que  estar 
preparados para ouvir e obedecer a 
Palavra de Deus. Eu sei que às vezes 
é  difícil  obedecer  a  Deus  em tudo, 
mas  Noé  não  desistiu,  ele  ouviu  e 
obedeceu as ordens de Deus.  Quais 
as áreas da sua vida que você não lhe 
obedece? Deus, mãe, pai, avós, tios e 
tias,  autoridades,  professores,  os 
mais  velhos,  outros.  Peça  a  Deus 
para lhe ajudar a ouvi-lO e obedecê-
lO em todas os setores da sua vida. 
Vamos orar?
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Crachás da Arca

Sortear  alguns  números  dos  crachás.  Os  alunos  sorteados 
deverão  responder  as  perguntas  da  lição.  Os  alunos  que 
estiverem com o mesmo número ajudarão o seu companheiro. 
Quem acertar as respostas ganha um folheto de evangelização 
para dar a alguém. 
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Fazer uma arca de dobradura de papel.

MATERIAL:    Papel ofício retangular, tira de cartolina, telhado de papel colorsete 
(vermelho).

dobre
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“Noé 
era um 
homem
justo e
íntegro
entre

os seus
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contempo-
râneos.

Noé 
andava

com Deus”.
Gênesis

6:9
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PALAVRAS DA HISTÓRIA

Deus
Sem
Cão
Jafé

Obediência
Dilúvio

Arca
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Ordens
Salvos

120 anos
Pregação
Alimento
Animais

Fé
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- O que acontece quando fazemos a vontade de Deus?
- Por que é importante obedecer a Palavra de Deus?
- Levar o aluno a construir a sua vida debaixo dos princípios da 

Palavra de Deus.

– “Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara.”
Gênesis 6:22

Varal dos animais com os dizeres
do versículo.

- Noé fez tudo o que Deus ordenara

- Colocando em prática a ordem de Deus

“Assim fez Noé,
 consoante

 a tudo o que
 Deus  lhe ordenara.” 

Gênesis 6:22



EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

PROJETO OBEDIÊNCIA 9 E 10 ANOS

Gênesis 7:1-16; Hebreus 11:7; Mateus 24:37, 38; I Pedro 3:20; II Pedro 2:5

Animais macho e fêmea
(menino e menina)

cada aluno vai
procurar seu

par e orar
por ele.

O que é que tem na arca de Noé?

Quem já viu uma grande construção? Quanto tempo durou? Eles 
desistiram ou foram até o fim? Eles perseveraram? E você já fez um 
trabalho de escola que demorou um bom tempo? Como você sentiu 
depois  de  vê-lo  pronto?  A  recompensa  de  fazer  tudo  o  que  foi 
planejado é uma alegria imensa. Não tem preço. Vocês já pensaram 
a alegria de Noé de ver a arca pronta? Quantos animais entraram 
na arca? Deve ter sido engraçado aquela fila de animais entrando 
na arca?
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Teatro de sombra

Cortar o fundo de uma caixa de papelão, deixando uma moldura de 5 
cm nos quatro lados. Cobrir esta abertura com papel vegetal.  Fixar 
uma lâmpada em cima da caixa por dentro do palco. Colocar varetas 
nas figuras. Acender a luz e contar a história.



                                                                                                                 EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

                                                                                                                                                                     
                                                                                                              PROJETO OBEDIÊNCIA 9 E 10 ANOS

Teatro de sombra
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Teatro de sombra
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Vocês já pensaram a alegria de Noé e 
da  sua  família  de  verem  a  arca 
pronta?  Eles  levaram  cento  e  vinte 
anos  para  construir  a  arca.  Noé  já 
estava com seiscentos  anos  de idade. 
Agora Noé e os seus filhos já estavam 
prontos  para  obedecer  outra  etapa 
importante do seu trabalho. “Disse o 
Senhor  a  Noé:  Entra  na  arca,  tu  e 
toda a tua casa, porque reconheço que 
tens sido justo diante de Mim no meio 
desta geração.  De todo animal limpo 
levarás contigo sete pares: o macho e 
sua fêmea. Também das aves dos céus, 
sete  pares:  macho  e  fêmea;  para  se 
conservar a semente  sobre a face da 
terra”  (Gênesis  7:1-3).  Vocês  já 
imaginaram  conseguir  trazer  todos 
aqueles animais? O gado, os animais 
selvagens e domésticos,  os répteis,  os 
pássaros e todas as aves entrando na 
arca dois  a  dois  em fila? As pessoas 
deveriam ter parado com tudo só para 
observar  aquele  espetáculo  fora  do 
comum. E Deus falou com Noé: Entra 
na  arca  você  e  toda  a  sua  família, 
porque daqui a sete dias, farei chover 
sobre a terra durante quarenta dias e 

quarenta  noites;  e  da  superfície  da 
terra exterminarei todos os seres que 
fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor 
lhe  ordenara”  (Gênesis  7:4,  5).  As 
ordens de Deus não são dadas todas 
de uma vez. Depois que você cumpre 
uma etapa, Ele vai lhe dando detalhes 
do  Seu  trabalho.  Só  depois  que  Noé 
construiu  a  arca  que  Deus  lhe  falou 
que depois de sete dias iria começar a 
chover e a chuva iria durar quarenta 
dias  e  quarenta  noites.  Eu  imagino 
que o sol  estivesse brilhando quando 
Noé e sua família  entraram na arca. 
Foram oito pessoas e o povo do lado 
de  fora  zombando  de  Noé  e  da  sua 
família achando-os totalmente loucos. 
Depois que todos entraram, a porta da 
arca bateu. Será quem fechou a porta 
da arca? Será que foi Noé? Não. Deus 
fechou  a  porta.  Ninguém  poderia 
entrar,  nem sair  da  arca.  Noé ouviu 
tudo  o  que  Deus  lhe  falou  e  ele 
obedeceu. Agora ele, sua família e os 
animais  estavam  salvos  dentro  da 
arca. Deus assumiu toda a proteção e 
segurança, porque Noé fez tudo o que 
Deus lhe ordenou.

APÊLO

AS PORTAS (cartazes de portas)

A porta é o lugar apropriado onde você entra ou sai de qualquer lugar. Deus 
fechou a porta da arca. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que 
Deus fecha, ninguém abre. “Eis que estou a porta e bato; se alguém ouvir à 
minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele, comigo”. 
(Apocalipse 3: 20). Deus está batendo a porta do seu coração, ouça a Sua voz 
e deixe-O entrar na sua vida.
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Quais as portas que você precisa abrir ou fechar na sua vida?

A PORTA DO PECADO

“Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus” (Romanos 3:23). O homem 
é  pecador  e  precisa  arrepender  dos  seus  pecados.  Fecha  a  porta  para  o 
pecado. Não deixe nenhuma brecha.

A PORTA DO AMOR

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito 
para  que  todo  aquele  que  nEle  crê  não  pereça,  mas  tenha  a  vida  eterna”
(João 3:16). Deus ama você e lhe deu o maior e melhor presente que foi o Seu 
Filho Jesus Cristo.

A PORTA DA SALVAÇÃO

“Eu Sou a porta. Se alguém entrar por Mim, será salvo; entrará e sairá e achará 
pastagem” (João 10:9). Jesus é a porta para recebermos a Salvação. Abra a 
porta do seu coração e deixe Jesus entrar. 

A PORTA DO LOUVOR E AGRADECIMENTO

“Entrai por Suas portas com ações de graças e nos Seus átrios, com hinos de 
louvor” (Salmo 100:4). Abra a porta do louvor e agradeça a Deus por tudo: pela 
salvação, pelas alegrias e tristezas, pelas lutas e vitórias. Seja agradecido. 

A PORTA DA INTIMIDADE COM DEUS

“A  intimidade  do  Senhor  é  para  os  que  O  temem,  aos  quais  Ele  dará  a 
conhecer à Sua aliança” (Salmo 25:14). A intimidade é um privilégio daqueles 
que temem o Senhor.  Abra a porta  da comunhão com Deus.  Tenha o seu 
momento a sós com Ele, leia e medite na Palavra de Deus, converse com o 
Senhor em oração.
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 Quebra-cabeça

Faça quatro quebra-cabeças de animais (macho e fêmea). Escreva as 
perguntas da lição atrás de cada quebra-cabeça. Distribua as peças do 
quebra-cabeça para os meninos (animal  macho) e para as meninas 
(animal  fêmea).  Cada  grupo  deve  montar  o  seu  quebra-cabeça  e 
responder corretamente a pergunta da lição.

MATERIAL – Folhas de papel ofício e canetas.

DESENVOLVIMENTO – Os alunos vão trabalhar em pares. Cada par 
receberá uma folha de papel, caneta e escreverá uma lista dos animais 
que entraram na arca (animais domésticos, selvagens, aves, répteis). 
Depois  de alguns minutos,  quem tiver  a  maior  lista  de animais  é  o 
vencedor. O prêmio pode ser um chocolate em forma de animal.

Dois a dois
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       Dobradura do cachorro.
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“Assim 
fez Noé,

consoante a
tudo o que
Deus lhe

ordenara”. 
Gênesis 6:22
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