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LIÇÃO 1 – ABC KIDS
(Até 7 anos)

DEUS FEZ O INÍCIO
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Princípios da Migração

Naquele tempo não havia nada. Havia somente Deus. Então Deus fez o céu e a terra. O
mundo era um lugar escuro e vazio, então Deus fez a luz para clarear o espaço. Deus viu que
era bom, e a luz da escuridão e fez o dia e a noite. Deus fez o Céu, os oceanos e a terra com
belas árvores e plantas que produziram frutos e sementes deliciosas.
Deus fez o dia para nos trazer a luz e as estrelas para sair à noite. Nas águas Ele fez
peixes com cores brilhantes e caranguejos minúsculos e grandes baleias. Deus encheu o ar
com coisas voando, borboletas, abelhas e pássaros que cantam. Ele encheu a terra com
gigantescos elefantes, pandas, leões, macacos, girafas e criaturas que rastejam e as que
rosnam.
Então Deus fez o homem para ser como ele; Deus, então, fez uma mulher da costela
do homem para ser uma companheira e uma ajudante para o homem. Tudo o que eles
precisavam tinha neste lugar. Deus estava contente.

Pontos para discussão:

1. Toda coisa viva foi feita por Deus. Tudo o que você e eu, embora diferentes em
tamanho, cor e forma foram feitos pelo mesmo Deus.
2. Respeitar uns aos outros que somos criações preciosas.
3.

Nós somos feitos à imagem de Deus. Seu caráter deve brilhar através de nós.

4. Cuidar da terra. Discutir problemas de poluição que está prejudicando os mares.
Discutir o problema das florestas tropicais decrescentes que estão sendo cortados para
fazer mais shoppings.
5. Proteger os animais.
6. Viva a vida bem; não abuse do corpo que Ele criou.

Oração:

Obrigado Senhor por ter feito tudo tão perfeito. Obrigado por poder ver e ouvir suas belas
criações. Obrigado por me fazer. Ajuda-me a entender por que fui feito e qual é a sua vontade
em minha vida. Amém. Nós somos o povo de Deus eleita, o sacerdócio real e uma nação
santa!
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