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Nesta aula sobre a criação do mundo por Deus, a criança deve ver que Deus é 
o criador de todas as coisas. Esta é uma das aulas mais populares nas igrejas, 
mas não significa que não mereça atenção. Muitas vezes, achamos que esta é 
uma aula que serve apenas para as crianças menores, mas devemos lembrar 
que sempre temos alunos novos nas escolas bíblicas, por isso, é bom que o 
professor saiba dominar esta lição. Uma dica é que o professor pense que 
podemos sempre aprender coisas diferentes na aula sobre a criação. Para as 
crianças menores podemos dar uma aula mais geral sobre cada dia da criação. 
Já as crianças maiores, já podem aprender alguns detalhes e curiosidades 
sobre cada dia da criação. 

Texto base: Gênesis 1 
Objetivo: a criança deve compreender que tudo foi criado por Deus 
Introdução 

Você já parou para perceber como toda a natureza é perfeita e como tudo o 
que existe foi feito com muitos detalhes? Na aula de hoje vamos ver como 
Deus teve cuidado ao criar cada detalhe de nossa existência. Existem pessoas 
que acreditam que tudo foi criado do nada, mas isso é uma teoria muito falha. 
Pois a natureza ensina que nada se cria, mas se transforma. Essas pessoas 
acham que tudo aconteceu do nada por nada e para nada, sem propósito 
algum. No entanto, quando olhamos ao redor, tudo o que podemos ver é que a 



perfeição de Deus é facilmente percebida na própria natureza. Hoje nós vamos 
aprender sobre a criação do mundo por Deus. 

História 
Se Deus criou tudo, vocês conseguem imaginar como era a Terra antes 
mesmo da criação. Na verdade, antes de o Senhor criar todas as coisas a 
Terra era vazia e sem forma. Não existia nada. Então o Senhor começou a 
planejar toda a Criação. Ele foi pensando em cada elemento do Universo. 
No primeiro dia, o Senhor deu a ordem que deu origem a todas as coias. Ele 
disse “haja luz”, então todo o Universo foi iluminado pela palavra de Deus. O 
Senhor fez então uma separação da luz e da escuridão. Assim, Ele criou o 
primeiro dia. Ele viu que era bom fazer a separação de luz e escuridão e deu o 
nome para a luz de dia e a escuridão chamou de noite. Assim ele fez o primeiro 
dia. 

No segundo dia, Deus fez uma separação muito importante também. Ele criou 
os mares e separou o mar dos céus, criando assim os mares. No segundo dia 
da criação, ele fez o céu e os mares. A Terra ainda não tinha terra seca, tudo 
era apenas água, além do céu, claro. Ele viu que isso também era bom e assim 
terminou o segundo dia da criação. 

A criação do mundo por Deus continuou no dia seguinte. No terceiro dia, Ele 
fez então uma separação das águas da terra seca, mas ele viu que a terra seca 
precisava de algo mais importante, do que apenas a areia. Ele fez então as 
plantas, e toda a vegetação. Ele deu ordem às plantas para que se 
reproduzissem de acordo com sua espécie. Assim, as plantas começaram a se 
reproduzir de acordo com sua espécie. Deus viu que isso era bom, e assim 
terminou o terceiro dia. 

No quarto dia, Deus viu que o céu estava vazio e sem graça. Aí, Ele pensou no 
que poderia criar e começou a fazer algo muito importante para todos nós. Ele 
fez as estrelas, o sol e a lua. Ele viu que era importante o sol brilhar durante o 
dia e a lua poderia iluminar durante a noite. Ele viu que tudo isso era bom, e 
ficou muito satisfeito com sua criação. Assim, ele terminou o quarto dia, depois 
de ter criado, o sol a lua e as estrelas. 



No dia seguinte, no quinto dia da criação, Deus queria criar os animais. Ele 
pensou muito bem no que poderia criar e fez os animais que voam e os peixes. 
No quinto dia da criação do mundo por Deus, o Eterno fez os peixes e as aves. 
Além de cria-los Ele deu ordem para que estes animais se reproduzissem 
também. Ele fez que cada animal se reproduzisse conforme a sua espécie. 
No sexto dia, Deus resolveu criar também animais da terra. Até então, 
só haviam as aves e os peixes. Deus ainda não tinha criado os animais 
terrestres. No sexto dia, o Senhor criou todos os animais terrestres. Alguém 
pode falar algum animal terrestre? 

Deus tinha visto, então que tudo o que Ele havia criado era bom e resolveu 
fazer mais uma coisa muito especial. Ele resolveu fazer o homem. E quando 
começou a fazer o homem, disse “vou criar o homem à imagem e semelhança 
de mim”. E assim, Deus fez o homem de uma forma especial, semelhante com 
o próprio Deus.ao contrário dos demais animais, o homem foi criado de uma 
forma especial, com capacidade de pensar e agir por conta própria. Assim, 
Deus criou o homem. Quando Ele fez o primeiro homem, deu o nome de Adão, 
mas Deus viu que o homem estava sozinho e isso não era bom; resolveu então 
criar a mulher também. E assim, no sexto dia, Deus fez os animais e os seres 
humanos, Adão e Eva e viu que sua obra estava concluída. 
No sétimo dia, Deus viu que tudo o que havia criado era bom e 
descansou. Este é o resumo da criação do mundo por Deus. 

Conclusão 
O Senhor criou tudo o que existe no Universo em seis dias, e no sétimo dia 
descansou. No primeiro dia separou a luz da escuridão. No segundo separou o 
céu da água. No terceiro dia fez as plantas. No quarto dia fez o sol, as estrelas 
e a lua. No quinto dia fez os peixes e as aves. No sexto dia Deus criou os 
animais e seres humanos. O primeiro homem criado por Deus foi Adão e a 
primeira mulher foi Eva. No sétimo dia, Deus descansou. 

Oração 
É assim que a Bíblia nos ensina sobre a criação do mundo por Deus, Ele criou 
eu e você e a vontade de Deus é que possamos ter a vida eterna. Para ter a 
vida eterna, precisamos aceitar Jesus como Senhor e salvador de nossa vida. 
Se você quer hoje, declarar que Jesus como seu salvado, vamos orar comigo. 


