
SEMANA 03 – O PECADO E A FAMÍLIA DE ADÃO 
 

NOME: ______________________________________________- Data: 16/01/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está no livro de Gêneses 3-6  (sua leitura); 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“O SENHOR DEUS É BOM” (Salmos 145: 8) 
 
Gestos: O SENHOR DEUS- apontar para o alto, É BOM- fazer sinal de positivo com o polegar. 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA 

 * HISTÓRIA:  

 

Deus criou todas as coisas!  

Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele vivia 

no Jardim do Éden com sua esposa, Eva. Eles eram felizes 

obedecendo a Deus e gozando de Sua presença, até que um 

dia desobedeceram a Deus comendo do fruto da árvore 

proibida.  

Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que 

estavam nus. Costuraram tangas com folhas de uma figueira, 

se cobriram e se esconderam da presença de Deus. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS 

É BOM. 

 
* ATIVIDADE: Pinte a imagem 
dessa história. 
 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu 

filho, você poderá ler e ele (a) 

repetir:  “Deus, obrigado por ter 

criado todas as coisas!” 

 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA 

* HISTÓRIA:  

 

Numa suave brisa de fim de tarde, Deus foi ao jardim. Ele 

sabia o que Adão e Eva tinham feito. Adão culpou Eva. Eva culpou a 

serpente.  

Deus disse:  

- Que a serpente seja amaldiçoada. A mulher terá dores 

quando no parto. Adão, por causa do seu pecado, a terra será 

amaldiçoada, produzirá espinhos e ervas daninha. Você terá que 

trabalhar duro para conseguir sua comida todos os dias.  

Deus expulsou Adão e Eva para fora do maravilhoso Jardim.  

Por causa do pecado deles, eles foram separados da presença do Criador. Deus fez casacos de pele 

para Adão e Eva.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 
* ATIVIDADE: Deus usou uma espada para expulsar Adão e Eva do jardim. Pinte a espada. 

 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, eu sei que o Senhor vê tudo! 

Me ajude a sempre ser obediente.” 

___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA 

* HISTÓRIA:  

 

Com o tempo, a família de Adão e Eva foi formada. O primeiro 

filho, Caim, era agricultor. O segundo, Abel, pastor de ovelhas.  

Um dia Caim levou a Deus alguns frutos da terra como oferta. 

Abel levou o que tinha de melhor de suas ovelhas como oferta.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É 

BOM. 

 
 
* ATIVIDADE: Ligue cada personagem a sua atividade. 
 
 
 
 



                  ABEL 

 
                    CAIM 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, eu quero sempre dar 
o melhor para Ti!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:   

 

Deus se agradou da oferta de Abel. Deus não se agradou da oferta de Caim. Então, Caim ficou 

muito aborrecido. Mas Deus disse:  

- Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo.  

O ódio de Caim não diminuiu. Algum tempo depois ele atacou Abel, seu irmão no campo e o matou. 

Deus disse a Caim:  

- Onde está seu irmão, Abel? 

- Eu não sei, disse Caim mentindo, por acaso sou o guardião do meu irmão?  

Deus castigou Caim tirando sua habilidade de cultivar e fazendo dele um andarilho. Caim saiu da 

presença de Deus. Mais tarde ele casou e formou uma família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 
* ATIVIDADE: Com ajuda de um adulto, desenhe o que Caim e Abel entregaram de oferta ao Senhor. 



 
 
ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, quero sempre te adorar!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA  

* HISTÓRIA:  

Depois disso, os netos e bisnetos de Caim povoaram a cidade que 

ele tinha fundado. 

Enquanto isso, a família de Adão e Eva crescia rapidamente. 

Naqueles dias, as pessoas viviam muito mais que hoje. E Eva teve outro filho 

chamado Sete, quando ele nasceu Eva disse: 

- Deus me deu Sete no lugar de Abel.  

Sete foi um homem de Deus que viveu 912 anos e teve muitos filhos.  

As pessoas na terra ficaram cada vez mais perversas, uma geração após outra. Deus estava se 

lamentando de ter criado o homem. Mas um homem agradou a Deus e nós vamos conhecê-lo semana que 

vem, seu nome Noé. Um dos descendentes de Sete, filho de Adão. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 
* ATIVIDADE: A família de Adão foi crescendo, ligue as crianças até seus pais. 
 

                                                                                                         
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  “Obrigado Deus por tudo o que já 
fez e faz por nós!” 


