
 BASE BÍBLICA: 
“Então disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a 

nossa  semelhança” 
 (Gn. 1:26 ) 
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          Tema: VIVENDO COMO FILHOS 

 

 
 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar os participantes a compreenderem que são 

filhos de Deus e encorajá-los a viver como tal. 

 

Para o líder: Leve um espelho e pergunte as crianças: Quando você se 
olha no espelho qual a sua maior semelhança com os seus pais? Cor 
dos olhos? O sorriso? Espere cada uma responder. Depois pergunte: E 
o que menos parece? Agora as características; Se você é calmo, 
agitado, tímido, etc.. Com quem você se assemelha? Apresente a base 
bíblica e diga que Deus criou todos nós. Ele é o nosso Pai  e  nos criou 
para sermos Seus filhos, porém Ele só é Pai daquele que deseja  ser 
Seu filho. Hoje vamos aprender se temos vivido como alguém que Ele 
criou apenas, ou como Seus filhos (imagem e semelhança de Deus em 
caráter) desfrutando de uma vida feliz que Ele planejou para cada um 
de nós. 
 
Quebra gelo –          Quem eu sou??? 

 

Objetivo: Desenvolver na criança um senso de autocrítica quanto as 
suas atitudes e comportamentos com base no que ela foi criada para 
ser, reafirmando o seu verdadeiro valor como filho de Deus. 
 
Desenvolvimento:  O líder deve levar uma folha de papel para o 
encontro. Na folha deve conter diversos defeitos e também qualidades  
que  as pessoas classificam as outras. Por exemplo: bagunceiro, alegre, 
mentiroso,     mal-criado,     responsável,  brigão,    amoroso,   grosseiro,  
 
 
 
 
 



 
obediente, medroso, inteligente, lerdo, etc..  Peça para cada criança  
escolher algumas características que ela acha que tem ou que alguém 
diz que ela tem. Podendo ser características positivas e  negativas. 

 
 

Conclusão: Pergunte as crianças: Você tem alguma dúvida de que 
você  foi criado por Deus? Fisicamente fomos criados parecidos com os 
nossos pais terrenos. Deus é Espírito, e por isso não tem um corpo 
físico. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou a Sua imagem e 
semelhança, não quer dizer fisicamente, mas em caráter. Deus é bom, 
justo, amoroso, alegre, corajoso, etc... Da mesma forma, como Seus 
filhos precisamos ser parecidos com Ele.  Com isso,  precisamos refletir 
se as nossas atitudes de fato tem revelado atitudes de filhos de Deus. 
Nunca é tarde para mudarmos! Ressalte a importância de que eles não 
devem acreditar nas mentiras que os outros dizem a respeito deles,  
dos seus pontos negativos e de que não tem mais  jeito. Diga o quanto 
são amados e valorizados por Deus.    

 
 

 
Compartilhamento: 
 
1- COM BASE NO QUE VOCÊ  APRENDEU, VOCÊ TEM VIVIDO 

COMO  FILHO DE DEUS?  QUAL TEM SIDO A SUA MAIOR 
DIFICULDADE? 

Viver como filho de Deus tem a ver com uma atitude intencional de conhecer a 
Deus, o meu Pai. Conhecê-lo me fará buscar essa semelhança Nele. Só podemos 
ser parecidos com alguém que conhecemos As vezes situações difíceis que 
enfrentamos na vida pode gerar bloqueios ( medo, ansiedade, ira, etc..) nos levando 
ao engano de quem Deus é de verdade e consequentemente quem eu sou. 

 

2- CITE UMA QUALIDADE DE DEUS QUE SE ASSEMELHA A UMA 
QUALIDADE QUE VOCÊ POSSUI.  

Vimos no início do estudo a semelhança física com os nossos pais terrenos. Um 
filho sempre parece com o seu pai. Somos filhos de Deus então: precisamos nos 
parecer com Ele. 
.  

 

3- APRENDEMOS QUE PARA SERMOS CONSIDERADOS FILHOS 
DE DEUS PRECISAMOS AGIR COMO FILHOS. DESCREVA 
ALGUMAS ATITUDES QUE REVELAM AS CARACTERÍSTICAS  
DE UM FILHO DE DEUS. 

 
 
 

 
 



 

●CONHECER QUEM DEUS É A bíblia cita vários atributos de Deus. JUSTO (Is. 

45;21), AMOR ,(l João 4:8), BOM (Mc. 10:18),  PACIENTE (ll Pedro 3:9) 

VERDADEIRO (Nm. 23:19) MISERICORDIOSO(Ex.34.6). Precisamos conhecer 

todas as qualidades de Deus. Um filho tem semelhança com seu pai biológico. Da 

mesma forma nós como filhos de Deus precisamos buscar essa semelhança e isso 

não será possível se não conhecermos quem Deus é. 

 

●BUSCAR INTIMIDADE COM ELE   (TIAGO 4:8) Qualquer relação para gerar 

intimidade precisa haver aproximação. Você já imaginou como seria o 

relacionamento com seus pais ou com quem cuida de você se não houvesse 

conversas, orientações e conselhos e até correções quando você faz algo que não é 

correto? Deus não é um Pai diferente, ele deseja está perto para te orientar (bíblia) 

ouvir o que  tem te preocupado e até quando está feliz por algum motivo Ele se 

alegra pelo seu muito obrigado.(oração). 

 

●VIVER UMA VIDA QUE REVELE QUEM ELE É (Gn..1:26) Você já viu a alegria 

dos pais quando seu bebê ao nascer, alguém fala da semelhança seja do pai ou da   

mãe? Podemos ver a alegria estampada  no rosto daquele que seu filho foi 

considerado o mais parecido. Imagina a alegria de Deus quando a forma que você 

vive reflete todas as características  Dele. Ser reconhecido como filho de Deus pela 

sua forma diferente da maioria das pessoas de conduzir e agir em certas situações 

refletem Deus.  

 

 Conclusão: Você já se perguntou o motivo da sua existência? Você 
não é um erro ou um acaso. Deus sonhou com você e formou com todo 
carinho cada parte do seu corpo. Deus nos ama tanto que nos deu a 
oportunidade de sermos chamados de Seus filhos., Deus sonhou e 
desejou um destino maravilhoso para cada um de nós, mas para 
vivermos essa realidade precisaremos de fato, viver como seus filhos. 
 
 
  
 Ore pelas crianças! 


