
 

CONSTRUINDO SOBRE A FUNDÇÃO: DEUS É O CRIADOR 

Quem criou o céu e a terra, e tudo o que nela existe? Parece uma pergunta simples 
mas na verdade é a maior pergunta da existência humana. Quando entendemos o 
sentido de nossa existência e de quem nós somos, se torna ainda mais fácil nos 
submetermos ao Senhor e a Sua palavra. 

Leia o texto de Gênesis 1:1 

“No princípio Deus criou o céu e a terra”. 

Desenvolvimento do raciocínio: 

Nas últimas semanas falamos sobre a natureza de Deus: Ele é a verdade (a bíblia é 
Sua palavra), Ele é único (com qualidades e características únicas), e Ele é um Deus 
Trino (Pai, Filho e Espírito Santo). Além de sabermos sobre Sua natureza também 
precisamos conhecer sobre o Seu plano. 

Para os filhos mais novos e mais velhos (use a linguagem adequada para cada idade): 

* Peça para seus filhos criarem/construirem alguma coisa. Qualquer coisa que não seja 
tão difícil!  Pode ser pintura, desenho, montar alguma coisa com blocos, usar alguns 
objetos da casa, etc. Estabeleça um tempo (mais ou menos 10-15 minutos). Se preferir 
deixe alguns materiais disponíveis para eles, ou deixe-os livres para usarem o que 
quiserem. Mas precisa ser feito no tempo que foi estabelecido! 

* Depois de terminado o tempo, pergunte o que foi que eles criaram/construíram 
(mesmo que pareça óbvio). Deixe-os falar sobre os detalhes, sobre a ordem/etapas 
de sua criação e o porquê.  

* Pergunte para eles: quem foi que criou? Seria possível esse - objeto/pintura/ obra de 
arte - aparecer sozinho? Ou precisou de alguém para fazê-lo?  

* Mostre algum objeto em sua casa: e fale um pouco sobre quem o fez (marceneiro, 
escultor, pintor, tapeceiro, desenvolvedor, programador de um eletrônico).  

Todas as coisas que vemos aqui foram construídas, elaboradas, pensadas, imaginadas 
por alguém. Nada se deu por acaso, acidente ou mágica. 

Assim é Deus. Ele imaginou, pensou, elaborou e criou a terra e tudo o que vemos nela, 
inclusive nós. Ele é o criador de todas as coisas.  



 

Faça um paralelo entre o processo de criação de seus filhos com relação a Deus.  
- você teve uma idéia = Deus teve uma idéia 
- você pensou como iria fazer = Deus pensou como iria fazer 
- você colocou sua idéia em ação = Deus colocou Sua ideia em ação 
- as coisas que você fez teve uma ordem = Deus criou tudo por ordem e em harmonia. 
- você teve um tempo para fazer = Deus teve um tempo (6 dias, no 7o descansou) 

Deus criou todas as coisas para viverem em ordem e equilíbrio/ harmonia na terra: 
- Harmonia entre nós e Ele 
- Harmonia entre nós e os outros 
- Harmonia entre nós e a natureza e animais 

Deus é quem criou tudo o que vemos - a natureza prova que existe um criador. 

Deus quem nos criou - somos Sua imagem e semelhança. Cada detalhe em nós foi 
“desenhado” por Ele. 

(Opcional: ler todo o capítulo de Gênesis). 

Aplicação Pessoal: 
  
Compartilhe com seus filhos como reconhecer a Deus nos detalhes de Sua criação - nas 
plantas, nos animais, nas estrelas, na perfeição dos detalhes, e em sua própria 
existência (como imagem de Deus).  

Conclusão: 

- Leia o versículo novamente: Genesis 1:1. 
- Peça para seus filhos falarem sobre o que Deus criou. 
- Ore por eles e pergunte se eles também querem orar.


