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ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:
9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.
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A Arca de Noé
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 no qual juntos, temos a oportunidade de
louvar e adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Louvar é Bom Demais - Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=npa07sQVJcg

2. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

3. Ah, Eu Amo a Cristo – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=PX4BxN2Ntag

4. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

5. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

Texto Bíblico:
Princípio Bíblico:
Soberania – Deus confiou a Noé a responsabilidade de construir a
Arca e preservar a vida das pessoas e animais.
Caráter – Noé foi considerado um homem correto, ele não se
corrompeu com a maldade do mundo, por isso ele e sua familia
foram preservados com vida.
Individualidade – Cada ser vivo é unico e possui um
especial na preservação da criação.

papel

Versículo-chave:
“A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história
da família de Noé: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da
sua época; ele andava com Deus.” Gênesis 6.8,9

1°) Mensagem (25 min):
A Bíblia nos conta uma história muito interessante de uma família
que viveu há muitos e muitos anos. Essa história está escrita em
Gênesis, o primeiro livro da Bíblia.
Deus viu que os homens estavam muito mal. Eles acordavam
pensando em fazer maldade. Então Deus ficou triste por ter
criado os seres humanos e pensou: “vou me livrar da minha
criação que só pensa em maldade. Vou me livrar de tudo o que Eu
criei: pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo. Estou muito
triste por tê-los criado.”

Mas na família de Noé era diferente. Noé era um homem
bondoso, uma pessoa correta e era muito amigo de Deus. Ele
tinha três filhos: Sem, Cam, Jafé.
Deus dizia que a Terra estava como esgoto, a violência estava por
toda a parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito
ruim, havia corrupção por todos os lados.
Então, certo dia, Deus disse a Noé: “Chega! É o fim da raça
humana. A violência está por toda parte. Vou dar um fim a isso. E
quanto a você, construa um grande barco de madeira de acordo
com as minhas instruções.”
E Deus disse a Noé: “Faça compartimentos nesse barco. Revista-o
com piche por dentro e por fora. Ele deve medir cento e quarenta
metros de comprimento, vinte e cinco de largura e quinze de
altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio
metro do teto; ponha uma porta na lateral e faça três andares.”
Deus disse também: “Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio
que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. A destruição
será total. Mas eu farei uma aliança com você. Entre no barco
com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Você
também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura
viva, para preservar a vida deles com a sua. 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 a decisão de Deus
de eliminar todas essas pessoas e começar um novo povo, a partir
de Noé e sua família. Entre todas as pessoas que existiam naquela
época, somente a família de Noé agradava a Deus.

Noé recebeu uma ordem estranha de Deus, fazer um grande
barco no meio do deserto. Ele obedeceu e não duvidou que Deus
tinha um plano para a sua vida
Adaptado: [Sementes do Amor – A Arca de Noé.]

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) Como podemos cuidar melhor das pessoas, animais e plantas
ao nosso redor?
2) Como podemos obedecer a Deus, seguindo o exemplo de Noé?
3) Em sua escola, você reflete o caráter de um cristão? (obedece a
professora, não mente, não fala palavrão, não pega os objetos do
amigo sem permissão)
4) Você já passou por alguma situação na qual seus amigos
estavam fazendo alguma coisa errada, mas você não fez porque
sabia que não era certo?
5) Você já fez alguma coisa errada e depois sofreu a
consequência?

Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.

3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

A Arca de Noé
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança:
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

A Arca de Noé
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança:
1) Na Arca entrou um casal de cada animal. Ligue os
pares dos animais.

A Arca de Noé
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança:
1) Deus ordenou que Noé levasse um casal de cada animal
para a arca, mas alguns se perderam. Ajude a levar esses
animais até a arca.

