
 

     UM LINDO ARCO 
PASSAGEM BÍBLICA: Gênesis 9:11,18 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. 

 
QUEBRA GELO: Líder, distribua para cada criança dois palitos de churrasco (sem as pontas agudas), 
e tiras de papel ou cartolina nas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul-claro, azul- anil, e lilás. 
Distribua também duas nuvens para cada um, e peça para que montem um arco-íris na sequência das 
cores a cima. As tiras devem ser coladas nas nuvens, e as nuvens nos palitos.  Enquanto eles montam 
o arco pergunta-lhes: Vocês sabem porque aparece um arco no céu depois de uma forte chuva? Espere 
as respostas. 
Hoje nós vamos saber o porquê. 
 

 
 

HISTÓRIA:  choveu muito, por quarenta dias e quarenta noites. Conforme a água subia a arca boiava, 
e Noé, sua família e os animais estavam seguros dentro da arca. Choveu tanto que as águas cobriram 
todas as montanhas da terra. Até as mais altas também foram cobertas. Nossa, quanta chuva!!! 
Depois de muitos dias Noé soltou um corvo para ver se havia lugar seco, e ele ficou voando pra lá, e 
pra cá, esperando as águas secarem. Depois Noé soltou uma pomba, e assim, como o corvo ela voltou 
sem encontrar lugar para pousar e fazer o seu ninho. Noé esperou uns sete dias e soltou a pomba 
novamente, ela voltou a tardinha e trouxe no bico um ramo de oliveira. Então Deus disse a Noé: Saia 
da arca com sua família e os animais para que eles se espalhem pela terra e se multipliquem. 
Noé, mais uma vez obedeceu a Deus, e fez o que ele havia ordenado. Noé ficou tão agradecido a Deus 
por ter salvo a sua vida e da sua família que ele construiu um altar, e ofereceu um sacrifício à Ele. Deus 
se agradou da obediência e da gratidão de Noé e, fez uma aliança com ele. Deus disse que nunca mais 
destruiria a terra com a chuva e, que todas as pessoas ficariam sabendo disso através de um sinal que 
Ele colocaria no céu. 
 
Você sabe qual é esse sinal?  
O sinal é um grande Arco Colorido que aparece no céu depois de uma forte tempestade. 

Você já viu um Arco íris? Já!!!, ele é bonito né?! Isso é porque até nos dias de hoje Deus continua 
confirmando sua aliança conosco. 

CONCLUSÃO 
 

Como Noé, nós também devemos ser gratos a Deus por ter nos enviado a salvação através de Jesus 
e, por sua fidelidade para conosco. 
 
Líder, ore com eles pedindo a Deus que lhes dê um coração agradecido pela salvação através de Jesus. 


