Tema: O Dilúvio
Texto Bíblico: Gênesis 6
Versículo para memorizar: “O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda
a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se
de ter feito o homem sobre a terra; e isso cortou - lhe o coração.” Gênesis 6.5,6
Princípio Bíblico: Caráter – Nosso alvo é formar o caráter de Cristo em cada criança.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos! Estamos iniciando nosso 3º encontro da viagem aos tempos bíblicos do Antigo
Testamento. Hoje iniciaremos o encontro com uma dinâmica de grupo. Para isso, vamos precisar de um boné
e nos sentaremos em círculo.
Para iniciar a dinâmica, escolheremos cinco celebridades, ou seja, pessoas bem conhecidas por todos. Podem
ser artistas, escritores, jogadores de futebol ou pessoas que viveram em outras épocas do Brasil ou da história
registrada na Bíblia.
Anotaremos o nome de cada celebridade no quadro e iniciaremos a dinâmica “Você tira o boné para
homenagear____________?. Cada participante dirá se tira ou não o boné e explicará o motivo da decisão.
Para decidir se tiraremos o boné homenageando a pessoa escolhida, precisaremos analisar características
dessa pessoa, ou seja seu caráter.
Por exemplo: “Você tira o boné para o falecido cantor Michael Jackson? Como era o caráter dele? – Eu não
tiro o boné pra ele, pois, embora tivesse talento como cantor, ele não é um bom referencial para minha vida.
Observando seu caráter, percebo que ele não se relacionava bem com sua família, não aceitava a própria
identidade, como negro, nem suas características físicas. Ele foi muito rico, mas não pagava suas contas, pois
quando morrei tinha muitas dívidas.
Para finalizar, decidiremos quais das pessoas escolhidas são bons exemplos de caráter na opinião do grupo.

Mensagem:
Como aprendemos na semana passada o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, e
depois disso o mundo nunca mais foi o mesmo, toda humanidade que nasceu após Adão e Eva já nasceram
pecadores e a Bíblia nos conta em Gênesis 6 que um dia Deus viu que a maldade humana estava fora do
controle. Desde cedo, de manhã e até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O
Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava triste e, então, decidiu:
- Vou me livrar da minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo: pessoas, mamíferos, cobras,
insetos, aves, tudo o que criei. “Estou triste por tê-los criado.”
Mas existia um homem no meio de todas aquelas pessoas que tinha um caráter diferente, o nome dele era
Noé, e o Eterno gostou do que viu em Noé.
A história de Noé é o seguinte: Noé era um homem bom, uma pessoa justa e íntegra em sua cidade. Ele
andava com Deus e tinha três filhos: Sem. Cam e Jafé.
No que dizia a respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto, a violência estava por toda a parte. Deus
observava tudo e viu que a situação era muito ruim, todos estavam afundados em corrupção – a própria vida
havia se corrompido.
Então Deus disse a Noé: - Chega! É o fim da raça humana. A violência está por toda a parte. Vou dar um fim a
isso. Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos nesse barco. Revista-o com
piche por dentro e por fora. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto; ponha uma
porta na lateral e faça três andares: o de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra um
dilúvio que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. A destruição será total. Mas farei uma aliança com
você. Entre no barco com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Entrará no barco também um
casal de cada criatura viva, para preservar a vida deles também. Além disso, reúna todo o alimento que for
necessário e armazene - o para você, e para eles.” Noé fez tudo conforme Deus ordenou.
A consequência da desobediência humana foi que Deus decidiu eliminar todas as pessoas e formar para Si um
novo povo a partir de um homem que fazia tudo o que Deus aprovava, Noé. Em meio a tantas pessoas Noé e
sua família receberam a aprovação de Deus. O caráter de Noé era diferente do caráter de seus vizinhos,
amigos e até mesmo de seus outros familiares.
Noé foi aprovado por Deus e cumpriu sua missão.
Vamos refletir sobre as perguntas:
1) Como você pode ser sábio, quando um amigo o convida para fazer algo mal?
2) Como você pode ser bom quando alguém lhe trata mal?
Você deseja ter um caráter diferente como Noé tinha? Você deseja ter um caráter como Cristo teve? Cristo foi
o único perfeito, sem pecado e se pedirmos sua ajuda Ele é quem pode nos ajudar a sermos diferentes como
Noé foi. (Ore com as crianças)

Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar a Turquia. Esse é o país onde está o Monte Ararate, local onde Noé
e todos desembarcaram. Apesar do evangelho de Jesus já ter sido pregado lá, hoje a maioria das crianças que
vivem lá não são cristãs e sim mulçumanas.
Momento de orar:
Vamos interceder pelas crianças que moram na Turquia e pela família de cada uma delas?
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brinque com as crianças de mímica, cada criança escolhe um animal e faz gestos para as demais
crianças adivinharem.

Nome:

