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Deus Protege Noé
Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, conheça os visitantes, incentive
a trazerem seus amiguinhos. Ore abençoando cada um dos
presentes, suas famílias e pelos que faltaram.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Escolham uma música
para cantar com os adultos na próxima semana.
Louvor Arca de Noé:
https://www.vagalume.com.br/aline-barros/arca-de-noe.html
A Arca de Noé, Eu vou contar como é que é.
Era um barco gigante, Coube até o elefante, a girafa e o jacaré. (2x)
Tinha até um porco-espinho, cuidado com ele pra não se espetar.
O macaco bem maroto, cutuca a preguiça que nem bola dá.
Um casal de cada bicho, era o maior buxixo dentro da embarcação.
A hiena deu risada da onça-pintada de papo pro ar,
E o grilo se sentia o cantor famoso daquele lugar
Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-lá-lá-lá!
(Eu vou contar, hein! Um casal de patinhos,
Um casal de elefantões, O cachorro e sua esposa,
Um casal lindo de girafinhas, O leão e a leoa,
O tigrão e a esposa, Um casal de jacarés,
Um casal de papagaios!)
A Arca de Noé, Eu vou contar como é que é.
Era um barco gigante, Coube até o elefante, a girafa e o jacaré. (2x)

Por favor, observe o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Sugestão ao líder:
3 a 5 anos: Filme: A Arca de Noé (coleção "As Mais Belas
Histórias da Bíblia Para Crianças")
https://www.youtube.com/watch?v=WZAZAI01H10
http://historiasdasementinha.blogspot.com.br/2013/06
/historia-da-arca-de-noe.html

Texto Bíblico: Gênesis 3
Versículo para memorizar: Nós adoraremos ao Senhor, nosso
Deus, e obedeceremos a Ele. Josué 24.24
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que quando Deus nos manda
fazer algo temos que obedecer e confiar, porque Ele sempre tem
o melhor para nós!
1º) Quebra gelo:
1) A Brincadeira: Terra, céu e mar
Um brinquedo é passado nas mãos de cada criança ao som de
uma música sobre a criação, ao parar a música a professora diz:
terra, água ou mar e, a criança que ficou com o brinquedo deve
dizer um nome de animal que vive no local pedido.
Comenta-se sobre o animal, suas características, etc.
Sugestão ao líder: (https://www.catho.com.br/carreira-

sucesso/dicas-emprego/que-animal-voce-econheca-a-personalidade-dos-animais). Recomeça
a música e a brincadeira novamente até que todas
as crianças tenham participado.

2°) Mensagem (25 min):
Noé foi considerado um homem justo e bom, pois ele obedecia a
Deus. Na época de Noé, os homens eram maus e faziam coisas
que não agradava a Deus. “Noé, – disse Deus - vou destruir todos
os homens desta terra, então eu quero que você faça uma arca
bem grande. Mas com você eu estou fazendo uma aliança, pegue
toda a sua família e um casal de cada animal e coloque dentro da
arca com você. Quando Noé estava construindo a arca, os homens
diziam que ele era louco e que não ia chover, pois naquela época
chovia pouco. Mas Noé avisou do dilúvio, mas ninguém quis ouvir.
Chegou o dia de entrar na arca, Noé, sua família e os animais. O
povo ficou olhando pra ver o que estava acontecendo e riam dele,
menos sua família, pois seus filhos e sua esposa estavam
ajudando Noé. Quando começou a chover, e muito forte, sem
parar, como Deus tinha avisado. As pessoas correram até a arca e
bateram com força na porta, implorando para entrar, mas Deus
trancou a porta por fora. E as águas cobriram todas as árvores e
casas, e todas as pessoas morreram afogadas. Depois disso a arca
começou a flutuar pelas as águas e choveu 40 dias e 40 noites.
Noé e sua família cuidavam dos animais e de toda a arca até parar
de chover e as águas baixarem. Aí Deus falou com Noé para ele
sair da arca com a sua família e os bichos. Ao sair da arca Noé
edificou um altar e ofereceu uma oferta agradável a Deus. E Deus
fez uma aliança com Noé, dizendo: “Prometo que nunca mais os
seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá
outro dilúvio para destruir a terra, como sinal desta aliança que
estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais,
vou colocar o meu arco nas nuvens, o arco-íris será o sinal da
aliança que estou fazendo com o mundo. Noé e sua família foram
obedientes a Deus, por isso sobreviveram ao dilúvio.
https://www.pibcuritiba.org.br/wp-content/uploads/2015/03/Roteiro-celula-infantil-maiores19_04_2015.pdf

3°) Aplicação:
Líder: Para os menores (3 a 5 anos) somente as três primeiras
perguntas, para os maiores ( 6 a 9 anos), todas as perguntas.
1) Qual nome do pai da família que construiu a arca?

2) Quantos filhos Noé tinha?
3) Qual o nome deles?
4) O que atrapalharia Noé e sua família de construir a arca?
(enfatizar que ele e sua família obedeceram a Deus )
E você? Como está o seu coração, saiba que Deus conta com você
pra agradar a Ele neste mundo cheio de pecado, e que quando
Deus fala, cumpri o que diz. Então nunca brinque com as coisas de
Deus, não zombe como os vizinhos de Noé, eles não temiam ao
Senhor, por isso morreram no dilúvio. Mas Deus vai usar você pra
falar aos seus colegas que eles precisam aceitar a Jesus, que Ele é
o único Senhor e Salvador. Alguns podem zombar de você, mas
não importa, faça a sua parte.
Momento de orar (10min):
Crianças, vamos fechar nossos olhos para orar. E escolha 2
crianças para também orar.
Ore com as crianças, para Deus nos ajudar a sermos obedientes e
fazermos a vontade de Deus.
4°) Atividades:
2) Fazer a atividade do dia.

Deus Protege Noé
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Deus Protege Noé
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________

Deus Protege Noé
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________

