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                                                             1º DIA 
 

INTRODUÇÃO 
Nessa campanha falaremos com os babys sobre Criação. Vamos fixar que Deus criou todas as 
coisas. Falaremos sobre esse tema todas as aulas desse mês, cada aula com uma didática 
diferente. 
 
Vamos lá! 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 
Vamos ensinar aos nossos babys, como Deus em sua infinita sabedoria criou todas as coisas. 
Hoje vamos falar sobre o primeiro dia. 
 
Você é escolhido por Deus para ministrar a vida de crianças tão pequeninas! 
Que privilégio! Ter a missão de implantar nos coraçõezinhos a palavra de Deus. Quantas pessoas 
acham que os babys não precisam de ministração porque eles não entendem, engana-se quem 
pensa assim.  
Vamos lá professor, prepare-se para marcar a vida dos bebês!! 
 
 
BASE BIBLÍCA 
Genesis 1:1 
 
OBJETIVO 

 Que os bebes conheçam a palavra de Deus; 
 Compreender que Deus criou o mundo. 

 
 
VERSICULO 
 
No primeiro dia Deus fez o dia e a noite. Genesis 1:5 (adaptado). 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Bíblia Sensorial: 
  Folha de E.V.A,branca e preta 
 Velcro 
 Levar pronto em letras grandes os nomes, DEUS/ CÉU/TERRA. 

 
Vamos iniciar a confecção da nossa Bíblia Sensorial: 



                                      A CRIAÇÃO                                  
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 2 

Como montar (veja a sugestão abaixo)- Você irá precisar de: 

* Cortar E.V.A em tamanhos iguais (Ex: tamanho de uma folha sulfite). 

* Professor você pode comprar ou fazer figuras com E.V.A e colar em cada figura o velcro,e nas 
paginas feitas com E.V.A, já cortadas no formato de bíblia. 

* Exemplos abaixo. 

     

 
 
CONTANDO A HISTÓRIA 

OBS: Antes de iniciar a história, você professor pode ensinar uma música para o início e término da 
mesma. 

* Música: Blim Blim Blom,Blim Blim Blom, a histórinha vai começar e o baby vai escutaaarrr. 

* Após a história:Blim Blim Blom,Blim Blim Blom,a histórinha já terminou e o baby já escutouuuuu. 

Olá crianças vocês sabem quem criou o mundo? Quem criou todas as coisas? Hoje vamos 
conhecer como Deus Criou o mundo, Deus é o criador de todas as coisas. No começo não tinha 
nada aqui na terra sabia? Era tudo escuro (mostre a folha preta de EVA cortada no tamanho da 
bíblia) a terra não tinha forma e estava fazia e de repente Deus disse agora haja Luz e a terra ficou 
clarinha (mostre a folha de EVA branca) e então agora existia o dia e a noite, quando estava claro 
Deus chamou dia e quando estava escuro Deus chamou noite. 
  
Crianças gostam de repetição e é importante para memorizar; repita, falando aos bebes, que Deus 
criou o dia e a noite, dando as figuras em suas mãozinhas para eles grudarem nas páginas da 
bíblia coladas com o velcro, assim o professor vai contando a história, com a participação dos 
pequenos. 
Ore com eles dizendo, Senhor Jesus muito obrigado porque o Senhor fez o dia e a noite. 
 
ATIVIDADE  COLETIVA 
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Introduzindo Atividade na História – Agora a terra que não tinha nenhuma forma ficou parecendo 
uma de bola, acredita gente!!! 
Olha essa bola que eu trouxe pra vocês, vamos pintar o dia e a noite? 
Quem vai me ajudar? 
Materiais para Atividade 

1. Uma bola de Isopor grande 
2. Tinta comestível (sugestão de cores amarelo, para o dia e o azul escuro para noite ou pinta 

só a metade preta) 

 
 
Receita 
Iogurte Natural 
Corante alimentício 
Modo de Fazer 
Misture o Iogurte a duas ou três gotinhas da cor desejada do corante e está pronta. 
 
Observação: se optar por usar tinha guache cuidado para que eles não coloquem na boca. 
Durante a atividade, sempre repita que Deus fez todas as coisas, com muito carinho. 
 
LEMBRANCINHA 

Gelatina. De duas cores.                          Na colher cole:  

                                                                              

                                                      

 

BOA AULA!! 

 


