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QUEBRA-GELO  

Vamos ver se você é bom de memória? 

Você coloca uma música para tocar e quando ela parar 

cada criança terá que falar o nome de um animal. Mas, 

não pode repetir. Quem repetir o nome ou não souber 

falar o nome de um animal em até 3 segundos sai da 

brincadeira até ficar um vencedor.  

Como as células estão acontecendo online você pode 

pedir para todos digitarem o nome do animal no chat. 

Ou se as crianças forem pequenas precisará ter alguém 

para anotar os nomes dos animais conforme eles 

forem falando. 

Hoje nós vamos falar de um homem que conviveu 

muito tempo com muitos, muitos animais. Seu nome é 

Noé. Vamos ler essa história na bíblia? 

 

Oração breve 

Agradeça a Deus por cada criança e pela oportunidade 

de estarem juntos mais uma vez. Peça que a presença 

Dele se manifeste no encontro hoje.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: Deus salva Noé e sua família 

Texto Bíblico: Gênesis 6 a 9. 

O PLANO DE DEUS ERA A ARCA 

Deus mandou que Noé construísse uma arca, porém 

Noé nunca tinha visto nada igual. Noé também não 

tinha um desenho para servir de modelo. A única 

maneira de fazer tudo certo era depender das 

orientações de Deus. Foi isso que ele fez. 

Deus falou para Noé cada detalhe da arca: o tipo de 

madeira que ele deveria usar para construir, o 

tamanho certo, e também como deveria ser do lado de 

dentro, pois precisaria colocar muitos animais dentro. 

Noé fez exatamente como Deus disse pra ele fazer, 

assim está escrito. 

A construção da arca demorou muito tempo, 

passaram-se muitos dias e até anos. Não foi uma 

tarefa fácil para Noé, mas ele não desistiu, ele ficou 

firme até terminar de construir tudo e deixar a arca 

completamente pronta. Afinal o plano de Deus tinha 

que dar certo, pois a arca era a única maneira de serem 

salvos do grande dilúvio. 

O plano de Deus naquela época para salvar Noé era a 

arca; mas, e hoje, será que temos que construir uma 

arca para sermos salvos também? Não. O plano de 

Deus para nos salvar hoje é através de Jesus. Por isso,  

Jesus disse assim: “eu sou a porta. Se alguém entrar 

por mim, será salvo” (Jo. 10.9). 

Essa porta nos lembra da porta da arca, porque Deus 

disse para Noé colocar apenas uma porta na arca, e 

depois que todos entraram na arca, Deus fechou a 

porta e não tinha mais jeito de entrar. 

Hoje só existe uma maneira de sermos salvos, é 

através de Jesus. Mas, ainda assim, muitas pessoas 

não acreditam que Jesus veio para nos salvar, do 

mesmo jeito que as pessoas na época de Noé não 

acreditavam que poderiam morrer no dilúvio. Mas a 

verdade é que, quando a porta da arca foi fechada, não 

tinha mais jeito de entrar, por isso todos morreram. 

Noé e sua família foram salvos porque eles 

acreditaram no que Deus disse. Crer é acreditar. Por 

isso, quem crê em Jesus, será salvo! 

DEUS QUER SALVAR AS FAMÍLIAS 

Depois que a arca ficou pronta, Noé ainda precisava 

colocar os animais dentro dela. Deus cuidou de tudo, 

por isso não faltou nenhum animal, assim, todos os 

animais, dois de cada espécie, entraram na arca. 

Noé e toda a sua família: a esposa, os três filhos e as 

esposas deles também entraram, então Deus fechou a 

porta da arca e chegou o dilúvio. Choveu! Choveu! 

Choveu durante 40 dias sem parar, até que toda terra 

ficou coberta de água, e todo aquele mundo que Noé 

conhecia desapareceu. Então Noé teve a certeza de 

que todo seu trabalho tinha valido à pena, porque ele 

viu que Deus cuidou dele e da sua família. 

Assim como Deus salvou Noé e a família dele, hoje 

Deus quer salvar você e a sua família. Você e sua 

família tem a mesma oportunidade que as pessoas da 

época de Noé tiveram: a oportunidade de ser salvo. 

Basta você crer que Jesus é o filho de Deus e recebê-lo 

como Senhor e Salvador da sua vida.  
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ALIANÇA É UMA PROMESSA  

Depois que passou o dilúvio, a arca parou em cima de 

um monte chamado Monte Ararate. Então, Noé e sua 

família saíram da arca e todos os animais saíram com 

eles. E a primeira coisa que Noé fez foi um altar para 

agradecer a Deus pela salvação da família dele. 

Deus se agradou do que Noé fez. Então, Deus fez uma 

aliança com ele. Você sabe o que é uma aliança? É uma 

promessa. Deus prometeu que nunca mais destruiria a 

terra com um dilúvio e, como sinal dessa aliança, Deus 

colocou no céu, um arco-íris para que Noé nunca se 

esquecesse da promessa de Deus. É por essa razão que 

quando chove aparece o arco-íris no céu. Como Deus 

é bom! Vamos orar e agradecer a Deus pelo cuidado 

dele por nós? 

ORAÇÃO 

Deus querido, obrigado porque o Senhor cuida de mim 

e da minha família, da mesma maneira que o Senhor 

cuidou de Noé e da família dele. Por isso, hoje eu 

entrego minha vida a Jesus e creio que serei salvo. 

Senhor, eu também te peço salva cada uma das 

pessoas da minha família: meu pai, minha mãe e meus 

irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 

 

ATENÇÃO LÍDER! Para realizar as tarefas com as 

crianças o material: folha, lápis, impressão, e tudo o 

mais que for necessário, precisa ser solicitado aos pais 

com antecedência, para que providenciem.  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Porque Deus decidiu destruir a toda a geração 

que vivia na época de Noé?  

2- O que Deus mandou Noé construir?  

3- Como que Noé soube a maneira certa de 

construir uma arca?  

4- O que a Bíblia diz que Noé fez?  

5- Quem entrou na arca? 

6- Por que será que mais ninguém entrou na 

arca? 

7- Quem fechou a porta da arca?  

8- Como podemos ser salvos hoje?  

9- O que Jesus disse que ele era?  

 

 

 

10- Quanto tempo choveu sobre a terra?  

11- O que Noé fez depois que ele saiu da arca com 

sua família e os animais?  

12- O que é uma aliança? 

13- Qual foi o sinal que Deus deu da aliança que 

ele fez com Noé e sua família?  

14- Qual o versículo que fala como podemos ser 

salvos?  

15- É muito bom confiar em Deus, não é mesmo? 

Você lembra alguma situação que você 

confiou em Deus e depois deu tudo certo? 

  

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo domingo, dia 09/05 às 10h retornaremos 

os cultos infantis presenciais. As vagas são limitadas e 

inicialmente a faixa etária será de 3 a 8 anos. Os pais 

que desejarem levar os filhos para participar devem 

fazer a reserva para eles no aplicativo da PIBJC. 

Os nossos Cultos MINI online continuam, aos 

domingos às 17h30 em nosso canal Pib Jardim 

Camburi, no YouTube. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 


