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A história de Caim e Abel infantil é uma ótima oportunidade para falarmos de 
perdão e de reconhecer nossas falhas e erros. Este modelo de aula para a 
igreja infantil também pode servir de base para uma devocional, ou uma 
reflexão sobre o comportamento humano. O primeiro homicídio relatado na 
bíblia ainda traz muitos questionamentos e dúvidas. Embora muitos estudos e 
pesquisas despertem o interesse dos cristãos, a verdade é que a narrativa 
bíblica é relativamente curta e montar uma aula em cima desta história 
bíblica, exige um pouco mais de dedicação, por isso nosso modelo não entra 
em muitos detalhes. Se você vai dar esta aula para crianças menores de dez 
anos, pode se ater apenas à história em sim. Agora, se seus alunos já 
possuem dez anos ou mais, você já pode pensar em atrelar ensinamentos mais 
abstratos e da doutrina cristã. 
 Texto base: Gênesis 4:1 a 16 
 Objetivo: ensinar às crianças, através da história de Caim e Abel 

infantil, que não devemos ter inveja das bênçãos dos outros. 

Introdução 
Ao iniciar a história de Caim e Abel infantil, faça uma introdução 
de exemplo. Quem aqui sabe o que é inveja? Alguém aqui já ficou com muita 
vontade de ter algo que outra pessoa tem? Vamos supor que um amigo seu 
ganhou um vídeo game melhor que o seu e você fica com vontade de ter um 
também. Ou então que você passou na frente de uma loja de brinquedos e 
ficou com muita vontade de ter um brinquedo daquela loja. Será que você 
sentiu inveja porque queria algo que outra pessoa já tinha? Quando queremos 



algo de bom para nós, não significa que estamos com inveja. O problema é 
quando ficamos com raiva que outra pessoa tem aquilo e, às vezes, ficamos 
até com raiva da pessoa que tem algo melhor que o nosso ou que a gente nem 
tem. 

Na história de hoje, vamos conhecer a história de dois irmãos que passaram 
por uma situação assim. Um ficou com muita inveja do outro.  
Uma dica fundamental para contar a história de Caim e Abel infantil é ter 
certeza que as crianças já tenham aprendido sobre Adão e Eva. 

História 
Quem lembra quem foram o primeiro homem e a primeira mulher criados por 
Deus? Isso mesmo, Adão e Eva. Deus criou tudo o que existe no Universo em 
apenas seis dias e no sétimo dia descansou. Adão e Eva pecaram e foram 
expulsos do paraíso. Depois disso, eles passaram a viver juntos e tiveram dois 
filhos, Caim e Abel. Eles ensinavam seus filhos todos os dias sobre o que 
deveria fazer. O que será que eles aprendiam naquela época. Eles não 
aprendiam português, geografia ou história. Eles aprendiam coisas do dia a dia, 
como limpara algo, como cultivar as plantas, quando era a época de colher 
algo, como cuidar de animais, como cuidar de bois, de ovelhas, de galinha e 
assim por diante. 

De todas as coisas que aprendeu, a que Abel mais gostava de fazer era cuidar 
de ovelhas. Ele gostava de lidar com o rebanho, levando as ovelhas para beber 
água, comer, depois recolhia todas elas para o cercado e assim, Abel cuidava 
de ovelhas. Já Caim preferia cultivar coisas para comer, vegetais, frutas, 
legumes etc. A bíblia não fala exatamente o que ele cultivava, mas ele 
trabalhava como se fosse um fazendeiro. 

Além dessas coisas, Adão e Eva também ensinaram seus filhos, Caim e Abel a 
adorar a Deus. Eles aprenderam que sempre devemos ofertar nosso melhor a 
Deus, ou seja. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito só por fazer 
porque Deus sonda nosso coração e não podemos engana-lo. Naquela 
época não existia dinheiro ou moedas, como hoje, por isso, eles ofertavam o 
que produziam. 



Professor, esta parte sobre a história de Caim e Abel infantil pode ser evitada 
se suas crianças forem muito novas, ou você pode também dizer que um podia 
levar as ovelhas, outro os vegetais, mas deveriam fazer isso com alegria e 
sinceridade. 

Certo dia, Caim e Abel estavam terminando o trabalho do dia e resolveram 
preparar uma oferta para Deus. Abel preparou sua melhor oferta, separou uma 
ovelha e ofereceu como sacrifício, já Caim não queria ter trabalho naquele dia. 
Não sabemos porque, mas neste dia Caim separou uma oferta ruim para dar a 
Deus. Neste dia, a oferta de Caim não foi aceita e ele ficou muito chateado. O 
Senhor explicou que Caim deveria proceder bem para ter a oferta aceita, só 
isso. 

Mas Caim ficou com muita raiva porque viu que a oferta de Abel tinha sido 
aceita, aí ele ficou com inveja do irmão Ele não aceitava que a oferta de Abel 
foi aceita e a dele não. Ele ficou com tanta raiva do irmão que resolveu mata-
lo. 

Então, um dia, Caim surpreendeu seu irmão no campo e o matou. 
Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim onde estava o irmão dele. Caim ainda 
estava com muita raiva e disse “não sei eu não sou a cuidador dele” Deus 
então disse que sabia de tudo e por causa disso, Caim não poderia mais viver 
naquela terra, ele teria que viver viajando de terras em terras, nunca mais iria 
conseguir morar fixo em um lugar. Caim ficou com medo porque achou que se 
outras pessoas vissem que ele era assassino, poderiam tentar matá-lo, então 
Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém matasse ele. Assim, 
Caim viveu pelo resto da vida viajando de lugar par alugar sem conseguir fixar 
residência em uma cidade. 

Professor, se você achar melhor, evite contar essa parte final sobre 
a história de Caim e Abel infantil, apenas explique que o castigo de Caim foi ter 
que viver sem local fixo. 

Conclusão 
Caim ofereceu uma oferta a Deus que não aceitou, mas Deus aceitou a oferta 
de seu irmão Abel, e Caim ficou com raiva do irmão por causa disso. Ao invés 



de entender por que sua oferta não tinha sido aceita, ele ficou com raiva de 
Abel porque a oferta de Abel foi aceita. 

Muitas vezes a gente fica com raiva de outra pessoa porque foi bem na prova, 
porque recebeu em elogio e a gente não. Quando alguém recebe algo que a 
gente também gostaria, ao invés de ficar com raiva da pessoa, devemos orar a 
Deus para que ele nos ouça e ensine a fazer as coisas do modo certo. 
A história de Caim e Abel infantil serve para falarmos de aceitar e 
reconhecer nossos erros, de não ficar com inveja e que é possível consertar 
algo que fazemos de errado. Durante sua aula, foque um destes aspectos para 
que as crianças assimilem bem o aprendizado. 

Oração 
Se você alguma vez ficou com raiva de alguém porque recebeu algo que você 
queria, você não deve ficar com raiva, tem que ficar feliz por ela e entender 
porque você também não recebeu. Hoje, nós vamos orar para que a gente não 
sinta inveja das pessoas e que possamos aprender a ficar feliz com as bênçãos 
dos outros. 


