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CULTO KIDS NO LAR

|  22-03-2020
Lição 5 Mensagem para

FAMIILIA
de Crianças

Este material compõe o Roteiro da semana 2 “Quarentinha Mini” Trata-se do material da

lição do culto infantil, adaptado para que, juntos, pais e crianças, revejam o estudo bíblico e

sejam edificados. Desligue-se de tudo e dedique alguns minutos com seus filhos seguindo

este roteiro. Se quiser, revejam juntos o culto infantil do ultimo domingo no canal youtube da

PIBJC, como parte do momento. Deus o abençoe

* Use o caderninho de oração da família. Agradeça, interceda, peça e anote. Vamos revê-lo toda a 

semana.
* Se preferir, use um vídeo da história. Sugestão: https://www.youtube.com/watch?v=xNARwnfiEB4 e 

depois converse entre a família sobre a história e aplicação.

• Tenha uma Bíblia em mão no momento da Palavra

• Compartilhem as perguntas.

• Usem o versículo de hoje no Denário.

Dicas

b

Antes da edificação:

 Peça para as crianças e juniores orarem

 Faça o período de louvor com o vídeo – sugestão 
(https://www.youtube.com/watch?v=vUnIt6nNt8M)

 Citem  e repitam juntos o versículo: “Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo! (João 
10.9)

 Depois da Palavra, orem novamente.

Quebra Gelo

Louvor e oração

Quebra Gelo: Brincadeira – Seu Noé, posso ir?

Material: cartões com nomes ou imagens de bichos, uma para cada pessoa

Antes da brincadeira distribua os cartões (1 ou mais para cada um). Cada um será então o animal que 

está descrito no seu cartão. Cada criança só poderá falar quando o Noé chamar o nome do bicho e 

deverá imitar som do bicho.

https://www.youtube.com/watch?v=xNARwnfiEB4
https://www.youtube.com/watch?v=vUnIt6nNt8M


Palavra

Base Bíblica: Gn 6;7;8;9; Rm 3:26; 6:23; Hb 11:7; I Pe 3:20; II Pe 2:5.

-Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, um grande abismo separou o Senhor da Sua criação.

O homem perdeu a santidade e o pecado tomou conta do seu coração. Romanos 6:23 diz que o salário do

pecado é a morte.

-Aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, a maldade também se

multiplicava, e a Bíblia diz, em Gênesis 6:6-7, que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a

terra, pesando-lhe o coração, de tal maneira que intentou destruir toda a Sua criação. Mas havia um homem

especial que atraiu os olhos de Deus e achou graça diante Dele: Noé. Ele era justo e reto, que andava no

temor do Senhor. Então o Senhor deu a ele uma tarefa: construir uma arca de madeira para dentro dela colocar

sua família e um casal de cada animal, pois viria sobre a terra uma grande chuva, um dilúvio de águas, que

destruiria toda a vida que havia. E Noé obedeceu.

- Deus deu a Adão e Eva tudo o que eles precisavam, pedindo-lhes apenas obediência a uma ordem simples:

Não comer da arvore que estava no meio do jardim. É simples ou não é? Mas, eles não obedeceram. Quanto a

Noé, o que o Senhor lhe mandou fazer era algo muito difícil. As medidas que o Senhor lhe deu eram enormes,

era preciso muito trabalho e Noé passou anos e anos trabalhando para construí-la. Riram dele e o chamaram

de maluco, mas ele não hesitou em obedecer a Deus.

- E o dilúvio veio sobre a terra (Gn 7:17-24). As águas caíram por 40 dias. Tudo foi inundado e somente Noé,

sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Por 150 dias as águas cobriram tudo. Depois de

um longo tempo as águas secaram e todos puderam sair da arca e por os pés em terra seca.

- Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? Levantou um altar ao Senhor e lhe ofereceu sacrifícios, que

agradou a Deus. Então, o Senhor disse que não tornaria a amaldiçoar a terra.

- E abençoou o senhor a Noé e sua família, para que frutificasse e multiplicassem. Fez o Senhor com Noé e

sua família uma aliança, cujo sinal de veria no céu: o arco-íris.

O arco-íris deve nos lembrar da misericórdia de Deus e da Sua fidelidade à Sua palavra, pois Ele tem conosco,

através de Noé uma aliança de vida.

- A Arca tinha apenas uma porta. E todos que foram salvos tinham que entrar por ela. Sabe o que diz o

versículo de hoje? Vamos repetir?

Hoje, todas as pessoas também podem entrar pela ÚNICA DA SALVAÇÃO que é Jesus. Você já escolheu

entrar pela porta que é Jesus?

Outra lição que tiramos desta história é que vale a pena obedecer a Deus. Mesmo que às vezes pareça difícil,

é sempre o melhor. Crer e seguir a porta que é Jesus é o que Deus quer de Nós”

Responda em família

Eu já entrei pela Porta da Salvação que é Jesus? Já O convidei pra entrar em minha vida? Quando e

como foi? (compartilhem)

O que temos vivido em nossa familia que parece ser difícil confiar e obedecer a Deus? Temos conseguido?

Orem sobre o que conversaram


