A torre de Babel
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Torre para o céu – Cristina Mel
https://www.youtube.com/watch?v=S142NoTGq7I

2. Auê – Minha vida é uma viagem
https://www.youtube.com/watch?v=gI3UmD9Pp54

3. Obedecer a Deus – Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=6SnHi3JNcQo

Texto Bíblico: Gênesis 11.1-9
Texto Bíblico: "Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor
confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou
por toda a terra.” Gênesis 11.9

Princípio Bíblico:
União – As nações foram dispersas sobre a terra. Jesus através de
seu sacrifício é o único que pode unir novamente todas as nações
em um mesmo propósito.

1°) Mensagem (25 min):
Você conhece alguma pessoa que fala outro idioma além do
português, que é a nossa língua?
E você sabe como os diferentes idiomas existiram no mundo?
Quando Deus criou o mundo, e já existiam muitas pessoas na
terra, todas elas falavam o mesmo idioma. Todas elas podiam se
comunicar e serem compreendidas.
Então, certo dia, alguns homens decidiram sair do Oriente,
encontraram um lugar chamado Sinear e decidiram morar ali.
Depois que esses homens ocuparam as terras, eles pensaram em
construir uma cidade com uma grande torre que alcançasse o céu.
Como eles sabiam fazer tijolos e piche, que serve como cola para
deixar os tijolos no lugar, pensavam que nada poderiam detê-los
dessa ideia.
Essas pessoas queriam construir essa torre pelos motivos errados.
Deus havia dado uma ordem para eles se espalharem pelo
mundo, mas eles não obedeceram e decidiram morar na mesma
região. Esses homens queriam construir essa torre e ficar famosos

pela construção dela, e assim estavam mostrando que não
confiavam nos planos de Deus. Deus não estava gostando do que
estava acontecendo e decidiu impedi-los.
Então Deus disse: “Eles são um só povo e falam uma só língua, e
começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que
planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que
falam, para que não entendam mais uns aos outros”.
A Bíblia nos mostra que Deus espalhou esses homens por toda a
terra. E a cidade com a torre nunca foi construída. Seria
impossível essa construção continuar, sendo que ninguém
conseguia se comunicar. Então chamaram a cidade de Babel,
porque havia muita confusão e as pessoas não se entendiam
mais.
Baseado Sementes do Amor – Babel: A Torre inacabada

2°) Aplicação:
Essa história nos ajuda a entender que muitas vezes nós tomamos
decisões erradas. Queremos tomar decisões sozinhos, sem confiar
em Deus. Deus sempre tem um plano para as nossas vidas, e é
preciso confiar nEle. Ele está sempre pronto para nos ajudar e
orientar.
Construir uma torre não era uma má ideia, porém aqueles
homens pensavam que poderiam fazer qualquer coisa sem Deus.
Eles eram orgulhosos, e por causa do orgulho, Deus confundiu o
idioma deles.
Hoje em dia, quando os missionários vão falar do amor de Deus em
outros países, eles precisam aprender um novo idioma para poderem
conversar com as pessoas daquele país.

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 3 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 anos)
1) Você já ouviu alguém falando em outro idioma que você não
conhece?
2) Você sabe o que é ou conhece algum missionário?
3) Para realizar um grande trabalho (por exemplo, limpar e
arrumar a casa), as vezes é necessário a ajuda de outras pessoas.
Você costuma ajudar a mamãe e o papai a arrumar a casa
(guardando os brinquedos, arrumando a cama, arrumar a mesa
etc.)?
4) Você já passou por alguma situação em que não conseguia
fazer algo sozinho mas quando pediu ajuda conseguiu realizar?

Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas agradecendo o grande sacrifício que Deus fez
ao enviar Jesus para nos salvar e nos livrar de todos os pecados.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

A torre de Babel
Faixa etária 3 a 4 anos

A torre de Babel
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ajude as crianças a chegarem até a Torre de Babel.

A torre de Babel
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Como aprendizado, Deus confundiu a língua dos homens e
eles não conseguiam mais se entender. Tente descobrir o
que o homem está falando, seguindo a dica abaixo:

