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Leituras Bíblicas: Gênesis 1:1 - 2:7; todos os versículos na 
lição.

Objetivos da lição: Mostrar de onde vieram o mundo e o 
homem.
O que seus alunos devem saber: Que toda a Palavra de 

Deus é verdadeira – Incluindo o registro de como as coi-
sas começaram. 

O que seus alunos devem sentir: Desejo de conhecer a 
Deus que os criou e obedecê-lo.

O que seus alunos devem fazer: Crer na verdade de Deus 
sobre a criação da raça humana.

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

 1. O que Deus criou (Gênesis 1:1 – 2:7).
 2. O que Deus fez conhecido sobre Si (Salmos 90:2; 104:5-

9; 139:14).
 3. O que Deus providenciou para o descanso (Gênesis 2:1-

3).
 4. O que Deus espera de nós (Salmo 148)’
Versículo para decorar: 

No princípio criou Deus os céus e a terra.(Gênesis 1:1)

LIÇÃO 
“A Bíblia é como uma carta para você. Ela vem de uma 

pessoa muito especial, o Deus deste universo enorme no qual 
você vive. Na Bíblia, Deus fala muitas coisas sobre você, sobre 
Ele mesmo, sobre o mundo no qual você vive, sobre o que 
aconteceu no passado e sobre o que vai acontecer no futuro. 
Mas o mais importante é que na Bíblia Deus lhe fala de Seu 
amor pelas pessoas. Por isso é que a Bíblia é realmente uma 
carta de Deus pra você.” (Charles C. Ryrie). 

Deus também nos diz como podemos conhecê-Lo, e como 
podemos fazer parte de Sua família. Se quisermos conhecer a 
mensagem de Deus para nós, devemos abrir a Bíblia e estudá-
la.

De todos os livros do mundo, a Bíblia é o mais maravilhoso. 
Quantos homens escreveram seus 66 livros! Muitos deles nem 

se conheceram, porque o último livro foi escrito 1600 anos 
depois do primeiro. Mas mesmo assim todos concordaram 
em tudo o quer escreveram. Apesar de muitos homens terem 
escrito a Bíblia, há, porém um só Autor: Deus. Deus sabe tudo, 
planejou a Bíblia,  e criou cada escritor humano, para que um 
não contradissesse o outro.  (1 Pedro 1:21). Deus fez um livro 
formado de 66 livros.

NOTA AO PROFESSOR:
Os capítulos de abertura de Gênesis são cheios de 

verdades tremendas. Estude-os cuidadosamente e esteja em 
oração. Eles são do próprio Deus. Lembre-se disto, sempre! 

Se houverem alunos maduros, talvez haja, alguns que 
já tenham sido ensinados sobre a teoria da evolução. Se 
assim for, esteja bem preparado para provar,  pela Palavra 
de Deus, que Ele criou todas as coisas.

As lições como dadas aqui, são simples sugestões. 
Servem para ajudá-lo. Contudo, cada lição deve ser sua 
mesmo. Estude-a na Palavra de Deus. Fique certo de que 
é verdadeira, de acordo com a Palavra de Deus. O que 
aprender por si só, deve ser aquecido em seu coração e 
assim ensinado.

Há varias maneiras de se introduzir a primeira lição. 
Uma missionária, Sra. Frances Ayton, teve uma ideia 
excelente. Ela debate o vazio e escuridão da terra no 
princípio, com a beleza que há agora. Fala sobre Deus e o 
que Ele é. Menciona Seu desejo de ter alguém com quem 
compartilhar Seu amor. Antes de o bebê chegar, sua mãe 
prepara as roupinhas, o berço e tudo quanto vai precisar. 
Deus também, antes de fazer o homem, preparou um lugar 
para ele. Cada dia da criação é debatido em relação a sua 
ajuda ao homem.  Deus nos deu o dia, para que pudéssemos 
trabalhar e brincar, e a noite para o descanso. Esta ideia é 
usada durante cada dia da criação. Finalmente, quando tudo 
estava preparado, Deus fez o homem. 

Usando esta sugestão, haverá oportunidade para os 
alunos participarem – o que é sempre bom.

1ª Lição
NO PRINCÍPIO: CRIAÇÃO

NOTA AO PROFESSOR
Mostrar cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


