
 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar espontaneamente. 

QUEBRA-GELO: Brincadeira” Descubra o Chefe”: faça um círculo e coloque uma criança dentro com 

os olhos fechados. Escolhe-se alguém no círculo para ser o “chefe”. Essa pessoa tem que fazer 

gestos e todos devem imitar. Quando a criança de dentro do círculo não estiver olhando, o “chefe” for 

descoberto, ele deverá ficar dentro do círculo. Faça umas 2 ou 3 vezes e prometa que no final, se 

houver tempo, poderão brincar mais. 

TEMA:TUDO ESCURECEU... 

VERSÍCULO: “Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: ‘Onde você está?’”. Gn 3:6 

RESUMO: (Referência para estudo Gn 3:1-24) 

 Eva deu o fruto para Adão. 

 Seus olhos foram abertos para o bem e o mal e perceberão que estavam nus. 

 Sentiram-se envergonhados se esconderam da presença de Deus. 

 Deus os questiona e eles não assumem a culpa. 

 São expulsos do jardim e perdem todos os privilégios dados por Deus. A serpente veio tentar 

Eva. 

 Eva parou para ouvir e responder a serpente. 

 A serpente desafiou Eva e ela desobedeceu. 

 

APLICAÇÃO: Desde o começo do mundo, o diabo tenta enganar o homem e fazê-lo ser desobediente 

a Deus. Não é nada fácil obedecer, mas quando fazemos de maneira IMEDIATA, COMPLETA E COM 

ALEGRIA, logo vemos o resultados, pois obediência sempre gera benção. 

 Descoberta: O homem pecou contra Deus e precisa do seu perdão. 

 Desafio: Reconhecer que sou pecador e preciso do perdão de Deus. 

 Decisão: Eu vou pedir perdão a Deus. 

COMPARTILHANDO:  

1. Qual foi a maior desobediência que você já fez? Foi disciplinado? 

2. Qual foi a obediência mais difícil que você já fez? 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e desobediências. 

Se tiver crianças novas faça o apelo de salvação. Abra a oportunidade para pedidos de oração. 

OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos ofertar ao Senhor. Peça uma 

criança para orar agradecendo pelas ofertinhas. 

AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 20:00 hs com 

as Redes Verde e Amarela. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


