
1

Deus começou a criação
[Digam ao bebê:] Antes da criação do mundo, tudo era escuro. [Fechem os olhos.] Então Deus 
disse: “Haja luz”, e a luz apareceu. [Abram os olhos.] Depois, Deus criou a água e criou as 
nuvens também. Que bom! Deus deu os olhos ao papai, à mamãe, ao bebê [mostre os olhos 

de cada pessoa da família], para ver tudo o que Ele criou.
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MÊS

1
AULA

1

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.1-8

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu olhos para ver a noite, o dia, a água, as nuvens. 
Em nome de Jesus. Amém!



1

Deus criou um lindo jardim
Levem o bebê a um jardim ou a um local que tenha árvore frutífera. Falem que Deus deu 
os olhos para o bebê ver as árvores, as fl ores, os frutos que Ele criou. Apreciem com ele a 
variedade de formas e cores que Deus criou na natureza e deixem que ele sinta o perfume 
das fl ores.

MÊS

1
AULA

2
TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.9-13

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, porque podemos ver o lindo jardim com tantas plantas diferentes que o 
Senhor criou. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Deus criou os luminares,as aves e os peixes

Falem ao bebê que Deus criou os luminares. Levem-no para passear e mostrem o sol; à 
noite, mostrem a lua e as estrelas. Digam também que Deus criou todos os tipos de aves e 
de peixes. Estimulem o bebê imitando o som das aves e façam com as mãos o movimento 
dos peixes.

MÊS

1
AULA

3
TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.14-23

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu olhos para ver o sol, a lua, as estrelas, todos os 
tipos de aves e peixes que o Senhor criou. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Deus terminou a criação

Mostrem ao bebê fi guras de animais domésticos, de répteis e de animais selvagens. Brinquem 
com ele imitando o som de alguns animais. Mostrem-lhe a fi gura de um homem e de uma 
mulher, e digam que Deus criou o homem e a mulher. Apontem para o bebê, falem o nome 
dele e completem: Deus também fez você com amor.

MÊS

1
AULA

4
TEMA DO MÊS:

DEUS FEZ TUDO
BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.24-28

“No começo Deus criou os céus e a terra.”
Gênesis 1.1 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, porque com nossos olhos podemos ver os diferentes animais, o homem e 
a mulher que o Senhor criou. Agradecemos também porque o Senhor nos fez para o Seu 
louvor. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Deus fez o homem

[Falem para o bebê que Deus fez o homem, que se chamava Adão. Ele tinha boca e falava com 

Deus. Apontem para a boca do bebê e digam:] Você também tem boca para falar com Deus e 
com as pessoas.

MÊS

2
AULA

1
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 1.26-31; 2.7

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, porque o Senhor fez o homem, e ele tem boca para louvar o Senhor. Em 
nome de Jesus. Amém!
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1

Deus fez a mulher

Digam ao bebê que Deus fez o homem e depois fez a mulher. O nome deles era Adão e Eva, 
e eles conversavam com Deus. Apontem para a boca do bebê e digam: Você, [nome do bebê], 
também pode falar com Deus.

MÊS

2
AULA

2
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 2.15-25

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, porque o Senhor fez o homem e a mulher, e, com a boca, eles podem louvar 
o Senhor. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Adão e Eva desobedeceram a Deus

[Falem ao bebê:] que Adão e Eva moravam num jardim cheio de árvores com frutas. Mas eles 
não poderiam comer da fruta da árvore que estava no meio do jardim. [Sinalize “NÃO” com o 

dedo indicador.] Adão e Eva precisavam obedecer a Deus. [Aponte para cima.] Você também, 
[nome do bebê], precisa obedecer a Deus.

MÊS

2
AULA

3
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 3.1-7

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-nos a ser obedientes a Deus. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Adão e Eva foram castigados

Conversem com o bebê dizendo que Adão e Eva desobedeceram a Deus porque comeram da 
fruta da árvore proibida. Eles pecaram desobedecendo a Deus, por isso Deus os mandou embora 
do jardim. 

MÊS

2
AULA

4
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ O HOMEM 
E A MULHER

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 3.8-24

“Deus os criou homem e mulher, e os abençoou…”
Gênesis 5.2 NTLH

NOME DATA

Papai do Céu, ensine-nos a ser obedientes para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Nasceu Caim

[Digam ao bebê:] Adão e Eva estão felizes. Eles ganharam um lindo presente: um fi lhinho, que 
se chama Caim. Que bela família Deus deu a Adão e Eva! Deus também deu uma família para 
você, [nome do bebê]. [Apontem para cada pessoa da família, falando o nome dela ao bebê.]

MÊS

3
AULA

1
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, pela família que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Nasceu Abel

[Falem ao bebê que a família de Adão e Eva aumentou.] Papai Adão, mamãe Eva e fi lho Caim 
fi caram muito contentes porque ganharam mais um bebê. Que bom! Agora Caim tem um 
irmãozinho. O nome dele é Abel. [Falem o nome de cada membro da família para o bebê e digam:] 

Você também tem uma família que o ama muito.

MÊS

3
AULA

2
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1-2

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

Obrigado, Deus, pela família que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Amém!
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1

Caim e Abel cresceram

MÊS

3
AULA

3
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1-2

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

A primeira família que Deus formou foi: Adão, o papai; Eva, a mamãe; Caim e Abel, os 
fi lhinhos. Os dois irmãos estavam crescendo e, com as mãos, ajudavam a família. Caim cuidava 
das plantas, e Abel cuidava dos animais. [Nome do bebê], você também, com suas mãos, pode 
ajudar a família guardando os brinquedos. [Apontem para as mãos do bebê e estimulem-no a 

guardar um brinquedo.]

Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu as mãos para ajudar a família. Em nome de 
Jesus. Amém!



1

Abel agradou a Deus

[Coloquem o bebê no colo e digam:] Caim e Abel cresceram e se tornaram adultos. Caim 
brigou com seu irmão Abel. Que triste! Deus fi ca muito triste quando brigamos com alguém. 
[Acariciem o rosto do bebê e incentivem-no a fazer carinho em cada pessoa da família, dizendo:]

Deus Se alegra quando mostramos amor às pessoas.
Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu as mãos para ajudar a família. Em nome de 
Jesus. Amém! 

MÊS

3
AULA

4
TEMA DO MÊS:
DEUS FEZ AS CRIANÇAS

BASE BÍBLICA:

GÊNESIS 4.1-8

“Os fi lhos são um presente do Senhor...”
Salmo 127.3 NTLH

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-nos a mostrar amor a cada pessoa da família e aos amigos. Em nome de 
Jesus. Amém!
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1

Jesus e Seus amigos vão a Jerusalém

Deus fez você, o papai e a mamãe. Sabe para quê? Para louvar a Deus. 
Jesus e os amigos Dele foram à cidade de Jerusalém para louvar a Deus. O papai e a mamãe 
também levam você, [falem o nome do bebê], à igreja para louvar a Deus e a Jesus, o Filho de 
Deus. [Cantem uma canção de louvor a Deus com o seu fi lho.]

MÊS

4
AULA

1
TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

LUCAS 19.28

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Obrigado, Papai do Céu, porque posso louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém!
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1

O jumentinho emprestado

Os amigos de Jesus estão caminhando. [Caminhem com os dedos.] Sabe aonde eles vão? Eles 
vão buscar o jumentinho que Jesus pediu. [Mostrem o jumentinho.] Olhe os pés dos discípulos 
e do jumentinho. Eles estão caminhando. [Caminhem com as pontas dos dedos. Toquem nos pés 

do bebê e digam:] Deus também deu pés para você, [nome do bebê].

MÊS

4
AULA

2
TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

LUCAS 19.28-34

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Obrigado, Papai do Céu, por ter dado pés para caminharmos. Em nome de Jesus. Amém!
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1

A chegada alegre de Jesus

Jesus e os amigos Dele foram caminhando até a cidade de Jerusalém. [Caminhem com os dedos.]

As pessoas estavam felizes com a chegada de Jesus. Elas cantavam e O louvavam. Nós também, 
[fale o nome de cada pessoa da família], podemos louvar a Jesus. [Cantem um cântico com toda a 

família. Criem gestos para cantar e louvar a Jesus.]

MÊS

4
AULA

3
TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

MATEUS 21.1-9

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Obrigado, Papai do Céu, porque posso cantar e louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém!
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1

As crianças louvam a Jesus

Jesus e os amigos Dele chegaram à cidade de Jerusalém. Sabe para onde eles foram? Foram à 
Casa de Deus! Lá estavam muitas crianças que louvavam a Jesus. [Digam o nome do bebê], você 
também pode louvar a Jesus. Deus recebe o louvor dos bebês. [Façam um momento de louvor 

com a família.]

MÊS

4
AULA

4
TEMA DO MÊS:
DEUS ME FEZ 
PARA O SEU LOUVOR

BASE BÍBLICA:

MATEUS 21.14-16

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida...”
Salmo 146.2

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado porque Jesus recebe o louvor das crianças. Em nome de Jesus. Amém!
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