Tema: Todas As Nações
Texto Bíblico: Gênesis 11.1-9
Versículo para memorizar: “Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o
mundo.” Gênesis 11.9a.
Princípio Bíblico: Semear e colher – Nosso alvo é inspirar crianças a tornarem-se líderes-servidoras, as quais
semearão atitudes que vão transformar a realidade brasileira.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos! Estamos iniciando nosso 4º encontro da viagem aos tempos bíblicos do Antigo
Testamento. Você já parou para pensar que existem centenas de línguas e dialetos falados no mundo hoje?
São 6.912 idiomas em todo o mundo.
Vocês sabem qual o idioma mais falado no mundo? É o mandarim, ele é falado por mais de 870 milhões de
pessoas na China. O português está no sétimo lugar do ranking.
Vamos fazer uma brincadeira para começar nossa aula? Vamos brincar de mímica com palavras em inglês.
Faremos 2 grupos, um representante do grupo virá a frente e imitará a palavra que lhe direi. Os participantes
tentarão descobrir a mímica, mas a palavra não poderá ser dita em português, só em inglês.
Sugestão de palavras: DOG – cachorro; CAT - gato; DOOR - porta; BIRD - pássaro; FLOWER - flor; WATER água; BOOK - livro; ICE CREAM – sorvete.
Mensagem:
Sugestão (Separe blocos de montar, caso não tenha use copos descartáveis para construir uma torre no final
da história bíblica).

Agora, com esses blocos de montar, vamos construir a maior torre possível. Ao colocar cada parte da torre,
precisarei da ajuda de vocês, mas antes vocês vão ouvir a história da torre de Babel descrita em Gênesis 11,
por isso escutem com atenção o que aconteceu na nossa lição de hoje e depois construiremos nossa própria
torre.
Naquele tempo todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do
Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros:
— Vamos pessoal! Vamos fazer tijolos queimados!
Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí
disseram: — Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos
famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro.
Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim:
— Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo
serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um
não entenda o que o outro está dizendo.
Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o
nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou
pelo mundo inteiro.
A construção da torre foi realizada com tijolos, certo? Mas nós vamos realizar a construção da torre com
blocos de montar. Houve uma construção de línguas ocorrida após Deus intervir nos planos dos construtores e
engenheiros da torre. Vamos dizer algumas línguas que surgirão em decorrência desse acontecimento
(português, inglês, espanhol, russo, italiano, francês, etc.) e em seguida derrubaremos a torre.
Que grande confusão aconteceu em Babel! Esse acontecimento histórico nos leva a raciocinar sobre o
princípio de semear e colher. Enquanto os construtores empreendiam a torre com o objetivo de serem fortes
e poderosos, pareciam ter se esquecido de que Deus é poderoso e superior a toda a criação. Ele sabe tudo o
que ocorre na humanidade em todo o tempo e com todas as pessoas. Os construtores colheram os resultados
de sua escolha: confusão de línguas falada entre eles.
Nós somos brasileiros e falamos o português, podemos agradecer a Deus por nosso país e por nossa língua.
Vamos orar e trabalhar para semearmos atitudes que poderão mudar a história do nosso país, trazendo maior
amor, esperança e igualdade entre todas as pessoas. (ORAR)
Aplicação:
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar os países que falam a língua portuguesa. São 8 países que falam
português, alguém tem ideia de quais países são?
BRASIL / MOÇAMBIQUE / ANGOLA / PORTUGAL / GUINÉ BISSAU / TIMOR LESTE / CABO VERDE / SÃO TOMÉ E
PRINCIPE
Vamos ver quem consegue encontrar alguns desses países no mapa?

Momento de orar:
Agora vamos orar por todas as crianças que falam português, que Deus abençoe a vida de cada uma dessas
crianças, que elas possam crescer e amar a Deus sobre todas as coisas.
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Ajude as crianças a preparar seus fantoches, elas poderão contar a história da torre de Babel usando os
fantoches.

Nome da Criança:_______________________________________________________________

