
APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIAAPRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA

A primeira família A primeira família 

Base bíblica:   Base bíblica:   Gênesis cap. 1 -5; Josué 24.15 Gênesis cap. 1 -5; Josué 24.15 

Objetivo  Objetivo  As crianças aprenderão que foi Deus quem planejou a família e quer queAs crianças aprenderão que foi Deus quem planejou a família e quer que

viva unida. Elas louvarão a Deus pela família. viva unida. Elas louvarão a Deus pela família. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

Família — somenteFamília — somente Deus Deus, que é tão criativo, teria essa grande ideia! , que é tão criativo, teria essa grande ideia! 

Muitas questões têm sido levantadas quanto à seriedade de aceitar a narrativa inteiraMuitas questões têm sido levantadas quanto à seriedade de aceitar a narrativa inteira

sobre Adão e Eva. Muitos preferem considerá-la um simples mito ou fábula. sobre Adão e Eva. Muitos preferem considerá-la um simples mito ou fábula. 

Sabemos,  entretanto,  que  o  Antigo  Testamento  deve  ser  interpretado  à  luz  do  NovoSabemos,  entretanto,  que  o  Antigo  Testamento  deve  ser  interpretado  à  luz  do  Novo

Testamento. Em Romanos 5, temos um contraste entre Adão e Cristo, mostrando que seTestamento. Em Romanos 5, temos um contraste entre Adão e Cristo, mostrando que se

Cristo era um indivíduo histórico, Adão também o era. Cristo era um indivíduo histórico, Adão também o era. 

Paulo aceita detalhes de Gênesis 2, e os detalhes da tentação e da queda como históriaPaulo aceita detalhes de Gênesis 2, e os detalhes da tentação e da queda como história

literal (1Tm 2.13-14).  literal (1Tm 2.13-14).  “Não há nenhuma dúvida de que os autores do Novo Testamento“Não há nenhuma dúvida de que os autores do Novo Testamento

aceitaram a historicidade literal de Adão e Eva”aceitaram a historicidade literal de Adão e Eva”  (pesquisa em Merece Confiança o Antigo (pesquisa em Merece Confiança o Antigo

Testamento). Testamento). 

Podemos perceber que a grande ideia de Deus em criar a família com origem em Adão ePodemos perceber que a grande ideia de Deus em criar a família com origem em Adão e

Eva pode ser aceita por nós com tranquilidade, pois certamente Cristo e os apóstolosEva pode ser aceita por nós com tranquilidade, pois certamente Cristo e os apóstolos

receberam como história verdadeira. Assim como se questiona a veracidade da narraçãoreceberam como história verdadeira. Assim como se questiona a veracidade da narração

bíblica sobre a primeira família, questiona-se a relevância da preservação da família parabíblica sobre a primeira família, questiona-se a relevância da preservação da família para

os nossos dias. Sabemos, porém, que Deus, em Sua infinita sabedoria, instituiu o lar paraos nossos dias. Sabemos, porém, que Deus, em Sua infinita sabedoria, instituiu o lar para

formar um ambiente ideal de ajuda mútua, companheirismo e crescimento, onde os filhosformar um ambiente ideal de ajuda mútua, companheirismo e crescimento, onde os filhos

devem ser criados em todos os aspectos: físico, social, intelectual, emocional e espiritual.devem ser criados em todos os aspectos: físico, social, intelectual, emocional e espiritual.

Enquanto o inimigo se levanta com ideias “inovadoras e destruidoras”,  levantemos asEnquanto o inimigo se levanta com ideias “inovadoras e destruidoras”,  levantemos as

nossas orações e súplicas, batalhando para que a grande ideia de Deus seja preservadanossas orações e súplicas, batalhando para que a grande ideia de Deus seja preservada

por intermédio de nós, e que as crianças às quais ministramos continuem acreditando nopor intermédio de nós, e que as crianças às quais ministramos continuem acreditando no

projeto familiar de Deus, apesar de todas as investidas do inimigo. projeto familiar de Deus, apesar de todas as investidas do inimigo. 

Leitura da Bíblia:Leitura da Bíblia:  

Gênesis 1.26-28 Gênesis 1.26-28 

Você sabe quem inventou a lâmpada? Você sabe quem inventou a lâmpada? 

Foi um homem muito inteligente chamado Thomas Edson! Foi um homem muito inteligente chamado Thomas Edson! 

E você sabe quem inventou o telefone? E você sabe quem inventou o telefone? 

Esse também foi um verdadeiro gênio: Graham Bell! Agora quero ver quem sabe esta...Esse também foi um verdadeiro gênio: Graham Bell! Agora quero ver quem sabe esta...

Quem foi que criou a família? Quem foi que criou a família? 

Foi Deus, o grande Criador!  Foi  no coração de Deus que nasceu a ideia da primeiraFoi Deus, o grande Criador!  Foi  no coração de Deus que nasceu a ideia da primeira

família. Vamos ler na Bíblia para saber como isso aconteceu? família. Vamos ler na Bíblia para saber como isso aconteceu? 



MENSAGEM:MENSAGEM: A primeira família (Gênesis cap. 1-5)  A primeira família (Gênesis cap. 1-5) 

Você é criativo? Você gosta de criar coisas diferentes? Você tem boas ideias?Você é criativo? Você gosta de criar coisas diferentes? Você tem boas ideias?

Tenho certeza de que todos vocês aqui são bastante criativos, até aqueles que pensamTenho certeza de que todos vocês aqui são bastante criativos, até aqueles que pensam

que não, certamente são! que não, certamente são! 

Mas  por  mais  criativos  que  sejamos,  não  criamos  as  coisas  do  nada;  geralmenteMas  por  mais  criativos  que  sejamos,  não  criamos  as  coisas  do  nada;  geralmente

modificamos o que já existe para conseguir criar algo. modificamos o que já existe para conseguir criar algo. 

Deus não, Ele criou tudo do nada! Nada existia — Ele fez todas as coisas existirem, eDeus não, Ele criou tudo do nada! Nada existia — Ele fez todas as coisas existirem, e

tudo ficou lindo, ficou muito bom, como a Bíblia mesmo nos diz. Vamos ler novamentetudo ficou lindo, ficou muito bom, como a Bíblia mesmo nos diz. Vamos ler novamente

versículos 10, 12, 21 e 25 de Gn 1.versículos 10, 12, 21 e 25 de Gn 1.

I — A criação maravilhosa I — A criação maravilhosa 

Para o último dia da criação, Deus deixou a Sua obra mais importante. Vocês sabem dePara o último dia da criação, Deus deixou a Sua obra mais importante. Vocês sabem de

quem estou falando, não é mesmo? A raça humana! quem estou falando, não é mesmo? A raça humana! 

Essa  criação  era  tão  importante  que  Deus  a  fez  parecida  com  Ele  próprio.  EssaEssa  criação  era  tão  importante  que  Deus  a  fez  parecida  com  Ele  próprio.  Essa

semelhança não era física, mas em relação aos sentimentos, capacidade para pensar esemelhança não era física, mas em relação aos sentimentos, capacidade para pensar e

fazer escolhas. fazer escolhas. 

Vocês já pararam para pensar nisso: nós fomos criados parecidos com Deus?! Que coisaVocês já pararam para pensar nisso: nós fomos criados parecidos com Deus?! Que coisa

maravilhosa! Logo depois de criar do pó da terra o primeiro homem, que se chamou Adão,maravilhosa! Logo depois de criar do pó da terra o primeiro homem, que se chamou Adão,

Deus percebeu que não era  bom que Adão ficasse sozinho,  e  resolveu dar-lhe  umaDeus percebeu que não era  bom que Adão ficasse sozinho,  e  resolveu dar-lhe  uma

companheira.  Deus criou  então a  mulher,  Eva,  tirada de uma das costelas  de Adão.companheira.  Deus criou  então a  mulher,  Eva,  tirada de uma das costelas  de Adão.

Assim, Deus criou o primeiro casal! Mas será que a família que Deus imaginava já estavaAssim, Deus criou o primeiro casal! Mas será que a família que Deus imaginava já estava

pronta? Não, Deus ainda tinha mais! Pensou, então, que não deveriam ficar sozinhos, epronta? Não, Deus ainda tinha mais! Pensou, então, que não deveriam ficar sozinhos, e

disse que eles deveriam ter filhos e formar uma família. disse que eles deveriam ter filhos e formar uma família. 

Vamos ler de novo Gênesis 1.27-28.Vamos ler de novo Gênesis 1.27-28.

Foi assim que Deus criou a primeira família. Ele queria que tudo fosse perfeito, que AdãoFoi assim que Deus criou a primeira família. Ele queria que tudo fosse perfeito, que Adão

e Eva fossem bons, que eles tivessem muitos filhos abençoados e que vivessem sempree Eva fossem bons, que eles tivessem muitos filhos abençoados e que vivessem sempre

felizes e unidos. Esse era o plano de Deus para aquela família e para todas as outras quefelizes e unidos. Esse era o plano de Deus para aquela família e para todas as outras que

viessem depois dela! Mas... viessem depois dela! Mas... 

II — O pecado atrapalhou II — O pecado atrapalhou 

Nós já sabemos o que aconteceu, não é verdade?Nós já sabemos o que aconteceu, não é verdade?

Pois é! Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e o terrível pecado entrou noPois é! Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e o terrível pecado entrou no

mundo, atrapalhando o perfeito plano de Deus para a primeira família e também paramundo, atrapalhando o perfeito plano de Deus para a primeira família e também para

todas as outras que vieram depois dela. A partir daquele dia, eles não puderam mais vivertodas as outras que vieram depois dela. A partir daquele dia, eles não puderam mais viver

pertinho de Deus e foram expulsos do paraíso:pertinho de Deus e foram expulsos do paraíso:

Começaram a viver uma vida difícil, e foi aí que os primeiros bebês nasceram. Quem seComeçaram a viver uma vida difícil, e foi aí que os primeiros bebês nasceram. Quem se

lembra o nome dos primeiros bebês?lembra o nome dos primeiros bebês?

Caim e Abel! Esses dois irmãos eram muito diferentes um do outro, não só na profissãoCaim e Abel! Esses dois irmãos eram muito diferentes um do outro, não só na profissão

que escolheram: Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas, mas também no jeitoque escolheram: Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas, mas também no jeito

deles serem — Abel era mais obediente, por isso agradava mais a Deus. Caim se tornoudeles serem — Abel era mais obediente, por isso agradava mais a Deus. Caim se tornou

muito ciumento e se afastou de Deus, e isso o levou a um horrível pecado — matou o seumuito ciumento e se afastou de Deus, e isso o levou a um horrível pecado — matou o seu

próprio irmão! próprio irmão! 



Que coisa terrível,  vocês não acham? Esse pecado trouxe tristeza e separação paraQue coisa terrível,  vocês não acham? Esse pecado trouxe tristeza e separação para

aquela família. Caim teve que fugir, ir embora para outra parte da terra, longe de seusaquela família. Caim teve que fugir, ir embora para outra parte da terra, longe de seus

pais. Que tristeza! pais. Que tristeza! 

Você tem irmãos? Como é o seu relacionamento com eles? Você já sentiu ciúmes dosVocê tem irmãos? Como é o seu relacionamento com eles? Você já sentiu ciúmes dos

seus irmãos? seus irmãos? 

Ciúme é inveja, rivalidade, competição, desejar aquilo que o outro tem. A Bíblia nos dizCiúme é inveja, rivalidade, competição, desejar aquilo que o outro tem. A Bíblia nos diz

que: “Quem ama não é ciumento” [1 Co 13.4]. que: “Quem ama não é ciumento” [1 Co 13.4]. 

Sabem, Deus criou a família para haver nela amor e união, todos serem bons uns com osSabem, Deus criou a família para haver nela amor e união, todos serem bons uns com os

outros e se ajudarem. Depois disso, Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas e essesoutros e se ajudarem. Depois disso, Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas e esses

tiveram outros filhos que formaram muitas outras famílias na terra. Um dos filhos de Adãotiveram outros filhos que formaram muitas outras famílias na terra. Um dos filhos de Adão

chamava-se Sete, e era muito parecido com ele (Gn 5.3). chamava-se Sete, e era muito parecido com ele (Gn 5.3). 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

E a sua família, como está? E a sua família, como está? 

O pecado ainda hoje atrapalha os planos de Deus para as famílias. Por causa do pecado,O pecado ainda hoje atrapalha os planos de Deus para as famílias. Por causa do pecado,

muitas vezes, há brigas entre os pais, entre os irmãos, e assim há tristeza e desunião.muitas vezes, há brigas entre os pais, entre os irmãos, e assim há tristeza e desunião.

Então, precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser melhores filhos e melhores irmãos,Então, precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser melhores filhos e melhores irmãos,

para que assim nossas famílias possam ser mais parecidas com o jeito que Deus querpara que assim nossas famílias possam ser mais parecidas com o jeito que Deus quer

que elas sejam. que elas sejam. 

Foi Deus quem nos deu a família que temos. Por isso, devemos fazer do nosso lar umFoi Deus quem nos deu a família que temos. Por isso, devemos fazer do nosso lar um

bom lugar para viver. Que você pode fazer, a partir de agora, para demonstrar amor pelabom lugar para viver. Que você pode fazer, a partir de agora, para demonstrar amor pela

sua família?sua família?

Vamos agora agradecer a Deus por nossas famílias? Vamos agora agradecer a Deus por nossas famílias? 


