
 
                                                                        

 
 
 
 

Adão e Eva 
 

Segunda-feira: Deus Criou o Universo 
 

” Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que 
aquilo que se vê não foi feito do que é visível. ” Hb 11:3 

 
Sobre o que o versículo está falando? ____________________ __________. Leia o Salmos 
33:6 e diga como este versículo se relaciona com o versículo de hoje. 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________.  
Se você disse que o versículo fala sobre a CRIAÇÃO DO UNIVERSO e se respondeu que Deus 
criou o universo mediante a Sua palavra, você acertou!  
Agora, marque as afirmativas com V, se forem verdadeiras ou F, se forem falsas.  
(  ) Não é necessário ter fé para acreditar que o Universo foi criado pela Palavra de Deus.  
(   ) Tudo o que vemos foi feito de outras coisas que já existiam.  
(   ) É preciso ter fé para acreditar que tudo o que vemos foi criado pela Palavra de Deus.   
(   ) Tudo o que vemos não existia antes de Deus chamar a existência.   
Se você marcou F, F, V e V, acertou!!!  
Você sabia??? Jesus estava presente desde a criação do Universo, juntamente com o Pai! 
Podemos confirmar isso em João 1:1,3 que diz: “No princípio era aquele que é a Palavra. Ele 
estava com Deus e era Deus... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle; sem Ele, nada 
do que existe teria sido feito. ” 
 
MEMORIZANDO: Esse é o momento de memorizar a Palavra de Deus, que tem poder para 
transformar sua vida.  
 
TIRANDO A LIÇÃO: Existem duas teorias principais sobre a origem do universo: o 
CRIACIONISMO que apresenta Deus como o criador de todas as coisas e todos os seres vivos; 
e, EVOLUCIONISMO, que diz todas as coisas que existem evoluíram por meio de alterações 
químicas e físicas, sem a intervenção de ninguém. Nem o evolucionismo e nem o criacionismo 
podem ser provados cientificamente. Para acreditar em qualquer uma dessas teorias precisamos 
de fé. Como filhos de Deus precisamos confiar em Deus e na sua palavra e não naquilo que 
alguns cientistas dizem. Uma das características do tolo é afirmar que Deus não existe (Salmos 
14:1)  
Em que você acredita? Que tudo o que conhecemos surgiu do acaso ou foi criado por uma mente 
inteligente? A Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, as águas e tudo que neles há, no 
capítulo 1 de Gênesis (ler) você aprende várias qualidades do caráter de Deus através da 
Criação do Universo. Deus é onipotente, ou seja, tem poder para fazer qualquer coisa e tudo é 
possível para Ele. Deus é organizado; Ele não fez todas as coisas ao mesmo tempo, mas fez 
uma parte de cada vez. Deus também é criativo, pois vemos na natureza uma grande variedade 
de plantas, animais, paisagens, cada um diferente do outro, com cores, formas que nos 
encantam devido à perfeição, tudo combina harmoniosamente. Além disso, Deus é dedicado e 
diligente, ou seja, tudo que ele faz é da melhor maneira possível, pois várias vezes, após 
terminar sua obra, olhou e viu que o que tinha feito era bom.  
 
Agora, procure no quadro abaixo as palavras destacadas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veja o que Deus criou em cada dia de acordo com a leitura, depois relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira.  
a) 1º dia (Gn 1:2-5)                 (   ) Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e os    animais 

terrestres 
b) 2º dia (Gn 1:6-8)              (   ) Deus separou a luz das trevas. 
c) 3º dia (Gn 1:9-13)    (   ) Deus descansou. 
d) 4º dia (Gn 1:14-19)  (   ) Deus fez o céu e separou as águas embaixo e por cima dele. 
e) 5º dia (Gn 1:20-25)  (   ) Deus criou o sol, a lua e as estrelas. 
f) 6º dia (Gn 1:24-31)    (   ) Deus criou os mares, a terra e as plantas. 
g) 7º dia (Gn 2:1-3)             (   ) Deus criou todos os animais do céu e dos mares. 
 
HORA DE DECISÃO: Depois de tudo que aprendemos, chegou a hora da decisão.  
(  ) Decido fazer todas as meditações dessa semana e aprender tudo que Deus quer me ensinar.   
(   ) Decido ter fé e acreditar no que a Bíblia ensina sobre a criação do Universo.  
(  ) Decido que hoje ou amanhã vou contemplar algo que Deus criou (flores, árvores, céu, lua, 
pôr do sol, rio, etc) e agradecer a Deus pela perfeição de sua criação. 
 
Esta é a hora de falar com Deus. Ore agora e peça para Ele fortalecer sua fé e lhe capacitar 
para cumprir suas decisões. 
Resposta: 6º, 1º, 7º, 2º, 4º, 3º e 5º dia. 

 
 

Terça-feira: Deus criou Você 
 

“Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou” Gn 1:27 

 
Leia Gênesis 2:1-14 (  ) Fiz a Leitura 
 
Todas as coisas no universo foram criadas por Deus, inclusive eu e você. O que você entende 
do trecho que diz “Deus criou o homem à sua imagem”? ______________________ 
___________________________________________________________________________.  
 
Ser criado à sua imagem significa que você tem as mesmas características de Deus. O Senhor 
Deus ama tanto você que o fez de acordo com a sua própria imagem, ou seja, você tem a 
capacidade de pensar, você possui algumas emoções que Deus tem, como alegria e ira, você é 
capaz de fazer escolhas. Você foi feito de uma forma especial, ou seja, tem algumas qualidades 
que seu Criador possui, e isso para que você viva o propósito que Ele tem para sua vida. Agora 
complete o versículo colocando o seu nome. “Deus criou o (a) ___________ à sua imagem, à 
imagem de Deus o (a) criou; homem e mulher os criou.” 
 
Como filho(a) de Deus você é parecido com Ele, e Ele te fez com uma capacidade de 
memorização incrível, use essa capacidade para decorar os versículos da semana.  
 



TIRANDO A LIÇÃO: Em sua leitura de hoje você percebeu que quando Deus criou o homem, 
Ele o fez do pó da terra (Gn 2:7), isto é, Deus moldou o homem. Ao contrário do restante da 
criação, Deus não só usou da sua Palavra para criá-lo, Ele fez questão de criar com suas próprias 
mãos e soprou nas suas narinas para lhe dar vida. Deus não comete erros, você foi feito do 
jeitinho que Ele queria. Tudo o que Deus fez é bom, e Ele fez você! Você não é um erro de Deus, 
mas uma obra-prima Dele. Cada parte do seu corpo foi planejada e feita como o Senhor queria: 
 Leia Salmos 139:14 e escreva uma verdade deste versículo: 
___________________________________________________________________________ 

 
Leia os versículos e complete as palavras cruzadas e você perceberá com quanto amor Deus te 
fez.  
 
HORIZONTAL: 2. Jeremias 1:5; Salmos 139:16. Deus te conhece antes mesmo de você ..........; 
5. Efésios 1:5; João 1:12; 1 João 3:1 Deus te escolheu para fazer parte da sua ......... eterna;  
VERTICAL: 1. Rom 8:29; Filipenses 2:5. Você deve ser parecido com ....;  3 e 4 Salmos 139:14 
Deus te criou de modo ............ e ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora através das figuras abaixo, descubra e escreva os propósitos de Deus quando te criou, e 
coloque o versículo correspondente. Leia João 13:34-35; Marcos 16:15; Efésios 1:4.  

 
É muito comum ver adolescentes com baixo autoestima por causa de defeitos físicos que tem, 
ou por alguma parte dos eu corpo que não gostam muito. Neste momento faça uma lista de 
coisas do que você costuma reclamar, por exemplo: nariz, orelha, pernas (pausa para fazer a 

Emoji Versículo Propósito para sua vida 
 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

Reflita: A adolescência é um tempo de transformação, trata-se não somente de uma 
mudança física e mental, mas também no seu modo de ser e na sua personalidade e 
caráter. Você está passando por mudanças; os meninos, na voz, na altura, no peso, barba 
crescendo, espinhas, odor; as meninas, no corpo se modelando, no peso, espinhas... Você 
pode se olhar no espelho e não gostar do que você está vendo, mas você é perfeito aos 
olhos de Deus, a sua aparência, o seu corpo físico, a sua capacidade mental foram criados 
por Deus de modo único; até irmãos gêmeos idênticos, apesar da aparência, são pessoas 
totalmente diferentes. Deus criou você de modo especial para que o seu jeito de ser, suas 
qualidades, habilidades, talentos e esforços servissem a Ele. Por isso seja grato a Deus 
pelo modo como Ele te criou. 
 

 

 



lista). Ao lado de cada item desse coloque o proposito dele: Nariz: respirar/ Orelha/ Ouvir. (  ) Eu 
decido que a partir de hoje não vou mais reclamar dessas coisas e vou escolher um item por dia 
para agradecer a Deus, pois Ele me fez de forma especial e única.  
 
COMPARTILHANDO: Agora converse com Deus e diga a Ele que você quer se amar como Ele 
te ensina e peça ajuda para cumprir suas decisões. =D  
 

Quarta-feira: Intimidade com Deus 
 

“Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo 
entendimento e de todas as suas forças” Mc 12:30 

 
Leia Gênesis 2:15-25 ( ) Fiz a Leitura 
 
O versículo de hoje te dá uma ordem, qual é essa ordem? ______ __________. E de que forma 
você pode cumprir essa ordem? Amando a Deus de todo _______________, ________, 
_______________ e ____________. Deus quer que eu e você O amemos por completo, e esse 
amor por completo acontece quando você ama a Deus com sua vida, emoções, decisões, mente 
e energia.  
Procure o significado de da palavra: intimidade ____________________________________. 
Agora diga 3 pessoas que você tem intimidade__________________________________ 
_____________________________.  
Consideramos que temos intimidade com alguém quando conhecemos bem essa pessoa e ela 
também nos conhece, é aquela pessoa que mesmo quando você está sorrindo, sabe que você 
está triste, sabe o que você gosta de fazer e o que não gosta. Deus quer que você venha 
conhecê-lo dessa forma, Ele falava diretamente com Adão e Eva, os visitava todos os dias no 
jardim do Éden. Deus gosta de ter um relacionamento com seus filhos, Deus fica feliz quando 
seus filhos buscam intimidade com Ele. Deus quer que você o conheça verdadeiramente. A Bíblia 
diz que se você o buscar, Ele se fará conhecido para você (Jeremias 29:13). Deus fez questão 
de se revelar para Adão e Eva, Ele queria ser conhecido por este casal e quer ser conhecido por 
você. Quer conhecê-lo tão bem e saber a vontade de Deus para sua vida? Sabe como isso pode 
acontecer? A resposta é simples e não é difícil de fazer: Orando e meditando em sua Palavra 
diariamente.   
 

 
Leia os versículos a seguir e coloque no seu respectivo quadrado o que a Palavra de Deus diz 
sobre as duas maneiras de ter intimidade com Deus: Js 1:8; Sl 1:2; Sl 42:8; Sl 119:11, 97; Is 
65:24; Jr 33:3; Mt 7:7-8; Fp 4:6; Tg 4:8; Depois escreva uma oração. 
 

ORAÇÃO PALAVRA DE DEUS 

 
 
 
 
 
 

 

 
Coloque aqui o versículo que chamou mais sua atenção:_______________________ 

Reflita: Você ama a Deus? _______. Acredito que você tenha respondido que sim, mas será que 
você tem demonstrado esse amor a Ele como o versículo-chave nos mostra? Você tem buscado 
ter intimidade com o Senhor? Como você tem feito a sua meditação, de qualquer jeito para falar 
para seu líder que meditou ou você tem buscado aprender mais sobre Deus? E suas orações, 
você tem parado para falar com Deus com calma ou faz com pressa? Eu não duvido que você 
ama a Deus, mas você muitas vezes deixa que a preguiça, as redes sociais, televisão e outras 
coisas tomem o lugar de Deus em sua vida. Mude essa história e seja realmente um AMIGO DE 
DEUS e tenha intimidade com Ele. 

 



 
DECIDINDO: Que tal tirar alguns minutinhos para falar com Deus. Você pode fazer isso agora. 
Agradeça, faça pedidos, ore por pessoas em dificuldade. Deus ama nos ouvir e gosta de 
responder nossas orações. Se você ainda não o conhece, diga para Ele que quer conhecê-lo 
(  ) orei. 
Decida lutar contra a preguiça e fazer as meditações 
(  ) Decidi.  
 
 
 

 
 
 
COMPARTILHANDO: Hoje você tomou decisões importantes, por isso, ajoelhe e ore para Deus 
te ajudar a mantê-las, fale para Deus suas fraquezas e dificuldades, declare seu amor por Ele e 
diga que você quer ter mais intimidade com Ele. 
 
 

Quinta-feira: Fuja da tentação! 
 

“Meu filho, se os maus tentaram seduzi-lo, não ceda!” Pv 1:10 
 

Leia Gênesis 3:1-19 (  ) Fiz a Leitura 
 
Qual é o conselho do versículo de hoje para a hora da tentação? ______________.  
Quais têm sido as tentações mais constantes na sua vida?  
(  ) Desobedecer aos seus pais.  
(  ) Imoralidade: ver cenas imorais, ouvir piadas e coisas erradas, falar coisas impuras.  
(  ) Fazer fofoca ou falar mal dos outros.  
(  ) Responder aos seus pais e autoridades.  
(  ) “Ficar”.  
(  ) Namorar fora do tempo certo ou escondido.  
(  ) Tratar mal o seu próximo ou fazer bullying.  
(  ) Colar.  
(  ) Pegar o que não é seu.  
(  ) Não dividir suas coisas; não ajudar o próximo. 
(  ) Amar ou imitar as coisas desse mundo  
(  ) Ir a festas ou shows mundanos.  
O ensinamento de Deus é bem simples e direto, no momento em que você for tentado (e isso 
vai acontecer), não ceda, não caia na tentação! Use todos os meios para fugir e não pecar contra 
Deus. Não é fácil, mas é possível sim. 
 
VAMOS MEMORIZAR O VERSÍCULO: A arma mais eficaz contra a tentação é a Palavra de 
Deus. Jesus a usou quando foi tentando no deserto. Imite Jesus! (  ) Decorei. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Baseado na leitura de Gênesis 3:1-13 descubra os enigmas: 
 
1. Sou um animal selvagem astuto, enganei a primeira mulher e a fiz comer o fruto da Árvore do 
Bem e do Mal que Deus tinha proibido. Eu sou _________________  
 
2. Sou a primeira mulher que foi criada, achei o fruto da árvore do conhecimento do bem e do 
mal atraente aos olhos e também desejei ser igual a Deus e conhecer o bem e o mal, fui 
enganada pela serpente, comi o fruto que Deus tinha proibido e ainda dei ao meu marido. Eu 
sou ___________________________________. 

Lembre-se!!! 
 

Quanto mais tempo você permanecer na presença de Deus, mais 
intimidade você terá com Ele. E quanto menos tempo você permanecer na 

presença de Deus, menos intimidade você terá com Ele.  



 
➢ Qual foi o pecado que Adão e Eva cometeram?  

(  ) Comeram o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal  
(  ) Desobedeceram a Deus. 

Sim, eles desobedeceram a Deus, quebraram a única regra que o Senhor estabeleceu no jardim 
do Éden.  Sempre que você peca, sofre a consequência, assim como também Adão, Eva e a 
Serpente sofreram as consequências da desobediência a Deus, preencha o quadro com as 
consequências de cada um. (Gn 3:14-19) 
 

Adão Eva Serpente 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pense Nisso!!! 
Na época da Criação, Adão e Eva viviam com todos os recursos dados por Deus, nada faltava 
para eles. Mas o Diabo, em forma de serpente, tentou Eva, fazendo com que ela desejasse 
mais do que ela já tinha. No momento em que ela estava bem acomodada, a serpente viu a 
brecha para tentá-la. Isso também acontece com você, adolescente, como por exemplo, 
quando você ficou de férias do Nova Teens, não teve mais aquela cobrança frequente, talvez 
tenha ficado sem meditar todo aquele tempo, talvez não tenha falado com Deus naquele 
período, só lembrava de Deus quando ia para a igreja, quando não foge mais das suas zonas 
de tentação, como: más amizades; lugares que te ajudam a pecar; ver cenas na TV ou internet 
que te levam para a imoralidade; festas mundanas. Assim, você não alimentou a sua vida 
espiritual. Esse então é o momento perfeito para o Diabo ver a brecha na sua vida e tentar 
você, e se você estiver fraco, acomodado e não souber vigiar como Eva, cairá na armadilha 
do nosso Inimigo. Mas fiel é Deus, que apesar da sua fraqueza, Ele não deixará você sozinho 
neste momento de tentação. 

 
Leia os versículos a seguir e descubra o que Deus fala sobre tentação: 
 
1 – Leia 1 Co 10:13. O que Deus não permite na hora da tentação? 
(  ) Que eu não seja tentado por muito tempo.  
(  ) Que eu não seja tentado além do que eu possa suportar. 
 
E o que Ele me providenciará quando eu for tentado?  
(  ) Mais formas de me tentar para ver se eu suporto.  
(  ) Um escape, uma maneira de conseguir fugir da tentação. 
 
2 – Leia Tiago 1:12. Quem é feliz ou bem-aventurado? __________________________ 
__________________________________. 
O que receberá quem for aprovado na provação, na tentação? 
________________________________________. 
 
Portanto, se você se acomodou, ficou distante de Deus, deu preguiça de ler a Bíblia, meditar e 
orar, saiba que Deus está sempre de braços abertos para você; peça perdão por ter ficado 
distante, se você caiu em tentação e pecou contra Deus, peça perdão a Ele, converse com seu 
líder também e peça ajuda. Se você foi fiel todo esse tempo e continua sendo, Deus se alegra 
muito de você, continue firme e fiel a Deus, Ele sempre recompensa aqueles que O buscam (Hb 
11:6c) e vigie constantemente: “Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia!” 
1 Co 10:12. Na escala de 0 a 10, circule o seu nível fidelidade a Deus atualmente: 
 



 
DECIDINDO: Não seja com Eva nem como Adão, decida fugir da tentação. Decido:  
(  ) Confessar ao meu líder quando caí em tentação, porque não soube vigiar.  
(  ) Evitar as zonas de tentação: pessoas, lugares ou situações que me ajudam e me fazem 
pecar.  
(  ) Pedir para alguém mais espiritual (pais ou líderes) me cobrar. 
 
AGORA converse sinceramente com Deus, confesse seus pecados, peça ajuda para não cair 
em tentação e para ser fiel a Ele.  
 

 
Sexta-feira: O Resgaste 

 
“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda 

éramos pecadores. ” Rm 5:8 
 
      Leia Gênesis 3:20-24 (  ) Fiz a Leitura 
 
De acordo com o versículo como Deus demonstrou seu amor por nós?  
___________________________________________________________________________.  
 
Leia Jo 3:16 e compare com versículo de hoje, o que eles têm em comum? _______________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Ontem você leu como Adão e Eva desobedeceram a Deus e assim o 
pecado entrou no mundo, e isso trouxe uma consequência que atingiu toda humanidade, 
descubra em Rm 3:___ essa consequência.  
Lembre... Para números iguais, letras iguais 
 

 O            C    M    E     
 1       2     3     4          5     2     6     2     4         1     7             8      9    8                   7          7      4     5     8     2 

       I      A  G L           U  
 6     7    4    5    3    5   10   3     6    2    4         6     8                           2     9    3    8         6    7         6    7    10   4 

Agora procure o significado de destituídos___________________________________ 
 
O pecado separou eu e você de Deus, pois o Senhor não suporta o pecado. Mas o amor de Deus 
é persistente, pois como você meditou essa semana, Ele nos criou de maneira especial, Deus 
criou o homem para amá-lo, e Deus não queria o homem separado Dele, então Ele fez um plano 
de resgaste, o Plano da Salvação. 
 
 

O plano de Deus foi enviar seu único filho Jesus para pagar 
um alto preço por você e por mim. Ele morreu na cruz, mas a 
cruz não O deteve, o diabo pensou que havia vencido, mas 
Jesus precisava morrer para vencer a morte e ao terceiro dia 
Ele ressuscitou e vive eternamente. O Senhor morreu sem 
merecer, ele não tinha pecado algum, mas seu amor 
persistente por nós O levou a pagar esse preço. E agora, 
como mostra a figura ao lado, o sacrifício de Jesus na cruz se 
tornou a ponte que te leva de volta para Deus.   
 
 



 

 
Complete o Quadro e veja mais versículos que fala sobre o Plano da Salvação. 
 

O salário do pecado é a ___________ (Rm 
6:23a) 

      

Mas o dom gratuito de Deus é a _________ 
(Rm 6:23b) 

      -       

Deus nos ________ consigo mesmo por meio 
de Cristo (2 Co 5:18) 

           

Quando você crer no evangelho de Cristo, você 
é selado com o ________ Santo (Ef 1:13) 

        

O pai enviou seu filho para ser o _______ do 
mundo (I Jo 4:14) 

        

 
DECIDINDO: Você já se decidiu por Cristo? Se ainda não se decidiu, não 
perca mais tempo, decida hoje. 
(  ) Decido aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, agora compartilhe 
com seu líder GA por mensagem ou no culto no fim de semana.  
E você que já tem Cristo:  
(  ) Decido dar bom testemunho na escola e falar de Cristo para meus 
amigos.  
 
COMPARTILHANDO: Agora converse com Deus e seja sincero, conte se você já decidiu viver 
para agradar a Ele ou não. Peça ajuda e força para vencer o que tem te impedido de agradá-Lo. 
Ele nunca desiste de você, o amor Dele é persistente. 

 

Reflexão: Se Jesus quisesse, poderia ter se livrado da morte de cruz, mas ele decidiu te 
amar e por isso não rejeite esse amor.  Jesus é o Senhor da sua vida? Ele é o top one, 
a sua prioridade? Decida sempre ficar do lado de Deus. 

 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

”Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que 

aquilo que se vê não foi feito do que é visível. ” Hebreus 11:3 

“Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 

criou” Genesis 1:27 

“Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo 

entendimento e de todas as suas forças” Marcos 12:30 

Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são 

maravilhosas! Disso tenho plena certeza. Salmos 139:14 


