Escola Bíblica Infantil

Lição 2.1 - Classe 4-5

DEUS FEZ AS FAMÍLIAS
Baseado em Gênesis 1:26-30; 4:1,2
Para decorar: “...vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é
justo.” Efésios 6:1
Objetivo: Valorizar a família, os relacionamentos entre os familiares e obedecer aos
pais.
No começo Deus fez uma promessa. Deus prometeu que o dia viria sempre
depois da noite. “Não deixará de haver...dia e noite”, Deus nos prometeu na bíblia.
Muitas e muitas vezes nós vamos ter o dia, e depois, a noite. Nós sabemos que é
verdade, porque Deus faz o que promete.
Deus prometeu mais uma coisa. Deus prometeu que nós vamos ter as
estações do ano. Deus planejou o verão com dias quentes. E Deus planejou o
inverno com dias frios. “Não deixará de haver verão e inverno.” Muitas vezes
teremos verão e então inverno. Nós sabemos que é verdade o que Deus promete.
O que é que você faz no verão? Anda com sapatos abertos, faz
piqueniques? Todos nós gostamos de brincar fora de casa no verão.
Depois do verão, nós temos outono. Sabemos que o outono chegou quando
começa a ventar muito e as folhas das árvores caem. O outono avisa que o inverno
está quase chegando.
Como é o tempo no inverno? Faz frio? Chove bastante? Você usa roupas
quentes para sair no inverno? Nós gostamos que nossas roupas e casa sejam bem
quentinhas no inverno.
Depois do inverno sempre vem a primavera. Sabemos que a primavera
chegou, quando vemos folhas novas nas árvores, e as flores se abrindo nos nossos
jardins. A primavera avisa que o verão está chegando, do jeitinho que Deus
prometeu.
Quando Deus fez o dia e noite, o inverno e o verão, o nosso mundo já ficou
pronto? Não, Deus tinha outros planos importantes.
O mundo que Deus tinha feito era muito bonito. Tinha muitos peixes, animais
e plantas. Mas não tinha gente - nenhuma pessoa em todo esse maravilhoso
mundo, para conversar com Deus! Não havia ninguém que Deus pudesse amar. E
ninguém para amar a Deus.
Então Deus fez um homem. Chamou o homem de Adão. Adão era amigo de
Deus. Eles sempre conversavam. Então Deus fez uma mulher para que Adão não
ficasse sozinho neste mundo tão bonito. Adão chamou a mulher de Eva.
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E Deus deu a eles o mais lindo jardim do mundo, para ser a casa deles. Todos
os animais do lindo jardim eram amigos deles. Deus amava a Adão e Eva, e eles
amavam a Deus também.
Mas Deus sabia que Adão e Eva precisavam de alguém para amar e cuidar.
Por isso Deus mais tarde mandou para eles um filhinho. Eles o chamaram de Caim.
Já havia três pessoas nesta família.
Caim foi crescendo. Então Deus mandou outro filhinho para Adão e Eva, e
eles o chamaram de Abel. Já havia quatro pessoas nesta família agora.
Deus queria que as famílias fossem felizes. Por isso, deu a elas algumas ordens.
Deus disse às mães e aos pais: “Pais, amem os seus filhos. Ensinem-lhes a obedecer.”
Deus disse às crianças: “Obedeçam a vossos pais.” Deus ama você. Ele quer que
você tenha uma família feliz. E você pode ajudar a sua família a ser feliz. Gênesis 1:
26-30; 2:7,18,21-23; 4:1,2.
Quantas pessoas têm a família que Deus planejou para você? Você sabe
qual foi a ordem que Deus deu para as mães e aos pais? E qual a ordem de Deus
para as crianças?
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DESENHE VOCÊ E SUA FAMÍLIA:
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