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AULA 3 -  Deus fez o homem e a mulher 

 

Nessa aula abordaremos aspectos importantes sobre a criação divina e como Deus fez o homem e a 

mulher. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Muito tem se falado de ideologia de gênero. 
Mas o que de fato isso significa? 
 
Teóricos da “ideologia de gênero” afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo 
deve construir sua própria identidade, isto é, seu gênero, ao longo da vida. “Homem” e “mulher”, portanto, 
seriam apenas papéis sociais flexíveis, que cada um representaria como e quando quisesse, 
independentemente do que a biologia determine como tendências masculinas e femininas. 
 
Isto significa que de acordo com a ideologia de gênero, o sexo não define o gênero de uma pessoa. 
Assim, um indivíduo que nasce biologicamente macho, não seria necessariamente homem. O “ser 
homem” ou o “ser mulher” supostamente não seria algo biológico, mas social. A sociedade e todo seu 
conjunto ambiental e cultural é quem determina o gênero de uma pessoa. 
 
Muitas são as divergências de opinião a cerca desse tema, o que tornado as discussões um tanto quanto 
polêmicas. 
 
Entretanto, como igreja apostólica nos posicionaremos nessa aula mostrando o que a palavra de Deus diz 
sobre o assunto. 
 
Professor, importante ter muita cautela na abordagem ao tema. Nós temos o amor de Cristo, e a palavra 
diz que Deus ama a todos. Porém as verdades espirituais precisam ser ensinadas. 
 
Deus ama a todos. Nós devemos amar e respeitar a todos, independentemente de suas crenças. 
Porém como cristãos temos que ter a clareza que Deus fez o homem e a mulher, e deu a cada um papel 
no relacionamento. 
 
Essa é a verdade da palavra de Deus. Tudo o que passa disso vem de homens, e não de Deus. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Genesis 2:18-24 
 

OBJETIVOS 

 
 Esclarecer para a criança que Deus fez o homem e a mulher, e o desejo dele é que os dois vivam 

como casal. 
 Deus determina quem nasce homem e quem nasce mulher. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças podem ficar confusas por ver a sociedade mudando. 
Homens que com o passar do tempo se transformaram em mulher, e vice versa, casais homossexuais, 
entre outras situações que modificaram o conceito do que é a família tradicional. 
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Muitas crianças convivem com esses casos muito próximos. E podem ocorrer situações de sofrerem 
bullying por isso. 
 
Por isso é fundamental conhecer a história familiar de cada criança, e trabalhar, sem preconceitos ou 
estereótipos, aquilo que são as verdades espirituais. 
 
A criança precisa se sentir amada, acolhida, protegida. Deus é amor, e ama a todos. Essa é a nossa base 
principal e vamos passar isso para que não tenhamos preconceitos também em nosso meio. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

 Enfeite a sala com imagens de plantas, animais, sol, lua, estrelas. Vamos abordar o momento da 
criação do homem e da mulher, então o cenário ajudará a entrar no clima. 

 Entregue para cada criança um pouco de argila (ou massinha). Cada um deverá se inspirar no 
cenário de criar as pessoas que viveriam no jardim do Eden. Faça uma exposição com as criações. 

 

MINISTRANDO: 

 
(após aplicar a dinâmica da massinha ou argila) 
 
Quantas criações interessantes vocês fizeram, não é mesmo? 
Criar é algo muito legal. Imagine só como deve ter sido divertido Deus criar tudo o que existe. 
 
Mas sabe qual foi a obra principal da criação? Foi quando Deus fez o homem e a mulher. Deus fez o 
homem do pó da terra. E depois soprou no nariz dele para que recebesse vida. Então um dia quando o 
homem dormiu, Deus tirou um pedaço da costela dele e fez a mulher. 
 
Deus disse que o homem e a mulher seriam macho e fêmea e os dois deveriam formar uma linda família. 
 
A criação de Deus é perfeita. Quando o homem e a mulher se casam eles podem ter filhos também. E isso 
é maravilhoso e mostra como Deus fez tudo certo, perfeito. 
 
Mas atenção crianças. Hoje em dia tem pessoas que falam que ninguém nasce homem ou mulher. Que a 
pessoa pode escolher ser homem ou mulher depois que cresce.  
 
Por acaso vocês acham possível Deus fazer uma pessoa errada? Nunca! Deus não erra. 
Se ele fez um homem, é porque essa pessoa deve ser homem mesmo. E se Deus fez mulher, a mesma 
coisa. 
 
Então, se algum dia alguém falar que você pode escolher ser diferente do que você é, saiba que é uma 
mentira. Porque Deus te fez perfeito, Ele não errou com você. Ele nunca erra. 
 
O amor Dele sobre nós é maravilhoso. E se você ver alguém que não aceitou a forma como Deus fez essa 
pessoa, saiba que Deus continua amando essa pessoa. Porque Deus é amor. Ele ama a todos, 
independente das situações. 
 
Então vamos agradecer a Deus, por ter nos feito perfeitos, menino ou menina, homem ou mulher. A forma 
que ele te fez é o que você vai ser e com isso será muito feliz. 
 

ORAÇÃO: 

“Senhor, eu te agradeço por me ter feito menina/o. Obrigada por me dar um corpo perfeito, e por me 
abençoar. Eu te peço que nenhuma confusão desse mundo encontre lugar na minha mente. Eu te amo 
Senhor. E te agradeço por seu grande amor por mim. Amém” 
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VERSÍCULO 

 

E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 
Gênesis 1:27 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que é gênero? 
- Existe gênero neutro? 
- Quem Deus fez primeiro, o homem ou a mulher? 
- Como a mulher foi feita? 
- Quando Deus fez a mulher, qual era o propósito? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Deus fez o homem e a mulher no sexto dia, e apenas depois de concluir toda a obra da criação Ele 
descansou. 
Quando temos um propósito, não podemos nos cansar ou desistir. 
O nosso propósito é servir a Deus e cuidar da sua obra. Por isso não se canse nenhum dia de servir a 
Deus, ou de ofertar. 
No tempo certo o Senhor dará tudo o que você precisa. 

 

ATIVIDADE  

 
Após a ministração, deixe as crianças criarem uma linda família com massinha. 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Coloque uma fita de cetim e faça uma medalhinha. ( em anexo) 

 
     

 
Boa aula! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/27+

