Semana de Oração
Amor Escrito com Sangue
Tema 2 – Cristo, nosso Criador
Terça – Feira (07/04/2020)
LOUVOR E ADORAÇÃO – Música tema – O Amor de Jesus - vide o Vídeo.
Momento de Oração – A oração pode ser espontânea ou lida.
HISTÓRIA BÍBLICA – Contar a história da criação usando um varal com balões coloridos
(bolas de assoprar). Se não tiver os balões somente leia a história ou você também poderá contar a história usando círculos, números, origami, objetos ou outras ilustrações. Inicialmente, este varal vai ter um balão preto que será retirado no primeiro dia da
criação e substituído por um balão branco. Sugerimos as seguintes cores para os dias da
criação: Primeiro dia – (balão preto) e balão branco; Segundo dia – balão azul; Terceiro dia
– balão verde; Quarto dia – balão amarelo; Quinto dia – balão vermelho; Sexto dia – balão
marrom; Sétimo dia - balão dourado ou estampado.
“ Há muito tempo, Deus e Jesus desejaram fazer um belo mundo para nós. A princípio, nosso
mundo era quieto e escuro, mais escuro do que quando vocês fecham os olhos para brincar de
esconder. [Mostrar balão preto. Para ilustrar o escuro você também pode usar vendas ou um
tecido escuro grande onde todas as crianças fiquem cobertas ou somente pedir que fechem os
olhos; Diga para elas:] Está muito escuro. Não podemos ver nenhuma luz. Então, Deus disse:
“Haja luz.” E a luz apareceu! [Peça às crianças que abram os olhos, e saiam debaixo do tecido
escuro. Retire do varal o balão preto e coloque o balão branco.] Essa foi a primeira coisa que
Deus criou.
Deus chamou à luz dia, e à escuridão, noite. E, no fim do dia, “Deus viu que isso era bom!”
No segundo dia da criação, Deus fez o ar que é: a atmosfera ou firmamento como chama a
Bíblia. Apesar de não vermos o ar, ele é muito importante. [Encher os pulmões com ar e deixar o ar sair bem devagar.] O ar que se movimenta forma o vento. O ar também pode formar
as bolhas. [Demonstrar fazendo bolhinhas de sabão.] Deus separou a água do ar. Um pouco
de água ficou no céu, e um pouco ficou aqui embaixo nos mares. Ao criar o ar, Deus estava
preparando a Terra para receber os outros seres que Ele criaria nos outros dias da semana,
todos precisariam do ar. “Houve tarde e manhã o segundo dia”. E, no fim do dia, “Deus viu
que isso era bom!” [Acrescentar o balão azul.]
Ouça! O Criador está falando de novo: Disse também Deus: “Ajuntem-se as águas debaixo
dos céus num só lugar, e apareça a porção seca”. No oceano aparecem os primeiros pontinhos de terra, rapidamente vão se formando os continentes e as ilhas. Aparecem as montanhas e o Criador continua falando: “Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores
frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie”. Que transformação! As montanhas estão
cobertas de relva verde. Árvores frutíferas e flores coloridas estão por toda parte. “Houve
tarde e manhã, o terceiro dia”. “Deus viu que isso era bom!”
[Acrescentar o balão verde.] Então Deus disse: Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e
para marcarem os dias, os anos e as estações! Então o Sol quentinho brilhou sobre a Terra! Ao
anoitecer, a Lua e milhões e milhões de estrelas brilhavam no céu. O que acham que Deus
pensou a respeito do Sol, da Lua e das estrelas?
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“Deus viu que isso era bom!” Então, a Terra estava muito bonita, mas ainda era um lugar
muito silencioso e sem movimento. Bem, uma mudança estava para acontecer! No quinto dia,
Deus falou novamente, dizendo: “Que as águas fiquem cheias de todo tipo de criaturas vivas,
e que na Terra haja aves que voem!” Assim, apareceram peixes na água dos rios e dos mares e
pássaros de todas as cores voavam no céu. “Deus viu que isso era bom!” Esse foi o quinto dia.
[Colocar o balão vermelho.] No dia seguinte, Deus fez os animais domésticos, selvagens, e os que se
arrastam pelo chão. Quando Deus terminou de criar todos os animais, Ele disse: “Quero que
vocês tenham muitos filhotes e encham o maravilhoso mundo que criei.” Deus estava feliz
com o belo mundo que havia criado. Havia muito ar fresco para respirar! A Terra estava cheia
de grama verdinha e árvores altas que pareciam querer alcançar o céu azul. Nos rios e mares,
peixes nadavam rapidinho, no céu lindos passarinhos voavam e cantavam, cangurus e coelhinhos pulavam. O mundo de Deus era perfeito. Mas Deus queria fazer mais uma coisa. Ele disse: “Façamos o homem à Nossa imagem.” Até então Deus havia criado tudo pela Sua palavra;
Ele falava e as coisas apareciam, mas agora foi diferente. E assim Deus Se curvou, juntou um
punhado de terra, modelou o barro e formou o homem com Suas próprias mãos. Mas o homem ficou deitado na terra sem se mexer. Ele não tinha vida. Então, Deus Se curvou sobre o
homem e soprou vida em seu nariz. Deus fez algo que só Ele pode fazer. Não importa quanto
eu ou você sopremos no nariz de um boneco feito de papel, nunca conseguiremos fazê-lo viver. Mas Deus soprou vida no homem, e ele se tornou um ser vivente. Deus deu-lhe o nome
de Adão. Mostrou para ele tudo em volta de seu novo lar e disse: – Adão, você pode dar nome
aos animais. Que trabalho divertido! Ele começou imediatamente. Enquanto trabalhava, percebeu que cada animal que Deus havia criado tinha uma companheira, mas ele não tinha. Então, Deus disse a Adão: – Não é bom que você esteja sozinho. Vou fazer uma companheira
para você. Enquanto Adão descansava, Deus tomou uma de suas costelas e formou uma bela
mulher com Suas próprias mãos! Quando Adão acordou e viu sua companheira, ele disse: –
Minha mulher! Ele deu o nome à sua mulher de Eva. Adão e Eva formaram a primeira família
que viveu neste mundo. Deus abençoou Adão e Eva e lhes disse: – Tenham muitos filhos. Espalhem-se por todo o belo mundo que criei. “E viu Deus que tudo era muito bom!” [Acrescentar o
balão marrom.]

Assim Deus terminou a criação do céu, da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia Deus
descansou de todo trabalho que tinha feito, abençoou o sétimo dia e o santificou. Que dia lindo! Para Adão e Eva seria o primeiro dia inteiro de vida na Terra. Deus veio ao jardim para vê
-los. – “Este é um dia especial! Vou chamá-lo de sábado!” O sábado é diferente porque Deus
descansou, abençoou e santificou esse dia. Deus descansou não porque estivesse cansado, pois
Ele não se cansa. Descansou porque queria que Adão e Eva, assim como todos nós seguissem
Seu exemplo. Deus fez o sábado para nós porque Ele nos ama. “E viu Deus que tudo era muito bom!” [Acrescentar o balão dourado.] Vamos louvar a Deus porque grandes e maravilhosas
são as Suas obras!”
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VERSO PARA MEMORIZAR – “No começo Deus criou os Céus e a Terra.” Gênesis 1:1
VAMOS CONVERSAR - Por que vocês acham que Deus criou nosso mundo? (Porque Ele
nos ama.)
- Dentre as coisas que Deus fez, qual é a sua favorita? Por quê?
- Como vocês acham que Deus Se sentiu quando viu todas as coisas que havia criado? (E viu
Deus que tudo era muito bom!)
- Como vocês acham que Adão e Eva se sentiram quando viram Deus pela primeira vez?
Nós podemos fazer animaizinhos de papel ou massinha, mas nós podemos dar vida a eles?
- Como sabemos que Deus fez planos para criar o mundo? (Todas as coisas foram criadas na
ordem certa). Vejam que interessante: O ar foi criado antes das plantas, dos animais e do
homem, pois todos precisam do ar para sobreviver. Que bom que Deus criou tudo na ordem perfeita; Deus é muito sábio! Todas as semanas, no dia do sábado comemoramos a
Criação. Vamos louvar a Deus porque nos ama e criou coisas maravilhosas para nós.
ORAÇÃO FINAL – Oração espontânea
CADERNO DE ATIVIDADES – Fazer o caderno de atividade em anexo

