
 

A CRIAÇÃO E O PECADO 

Precisamos entender o plano de Deus de forma completa para que possamos 
reconhecê-lo em nossas vidas. Deus em Sua criação fez tudo perfeito, mas quando o 
pecado entrou trouxe a desarmonia e a separação. 

Leia o texto de Gênesis 2:16-17 

“E o SENHOR deu a seguinte ordem ao homem: “Comerás livremente o fruto de 
qualquer espécie de árvore que está no jardim; contudo, não comerás da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a 
certeza morrerás!” 

Desenvolvimento do raciocínio: 

Falamos semana passada sobre a criação de Deus - do céu, da terra e que foi Ele 
quem nos criou. Tudo o que Ele fez foi perfeito e todas as coisas estavam em ordem e 
em harmonia (equilíbrio). Mas algo aconteceu que mudou essa realidade. Adão e Eva 
desobedeceram a Deus. E foi por causa da desobediência é que as coisas ficaram em 
desarmonia, ou seja, sem ordem. 

Para os filhos mais novos e mais velhos (dica: peça para os filhos ler as passagens). 

* Pegue um copo transparente com água e um corante líquido, ou tinta (cor escura). 
Conte como Deus encontrava todos os dias para conversar com Adão e Eva, que eles 
cuidavam dos animais e todos os animais viviam juntos, que ele comiam das frutas 
das árvores.  

* Fale sobre a serpente e o que ela disse para Eva (Gênesis 3) 
* E o que Eva fez?  
* E o que Adão fez? 
* Nesse momento coloque o corante ou a tinta na água. Mostre o resultado 

comparando com o pecado e o que ele trouxe de consequência para a terra. 

Consequências do pecado: 

- desarmonia entre o homem e Deus: Adão e Eva se esconderam 
- desarmonia entre o relacionamento entre os homens: um culpou o outro  
- desarmonia entre o homem e a natureza: Adão e Eva saíram do jardim 

Por causa disso o pecado está presente na terra, e não tem ninguém que não seja 
pecador. Todos nós nascemos pecadores e separados de Deus. 

Romanos 3:23 “pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”  



 

Mas o plano de Deus é perfeito! Como nós não podemos resolver esse “problema” Ele 
mesmo criou um caminho - Jesus! Vamos falar sobre isso na próxima semana! 

Aplicação Pessoal: 
  
Compartilhe com seus filhos como você percebe o pecado em seu dia a dia (brigas, 
mau humor, nervosismo, irritação etc) e a importância da obediência - reconhecimento 
que Deus sabe mais e melhor do que eu. 
Pergunte a seus filhos se eles identificam algum pecado em suas vidas. 

Conclusão: 

- Leia o versículo novamente: Genesis 2:16-17. 
- Relembre como o pecado entrou (desobediência). E quais as consequências do 

pecado.  
- Ore por eles e pergunte se eles também querem orar.


