
 
 

ABRIL PRA VIDA 

(ARCA DE NOÉ). 

Genesis 8 

OBJETIVO: Incentivar as crianças a depositar toda a sua confiança em Deus. 

Relembrar que  Deus tem o poder de tudo abrir, o entendimento, uma  porta de 

emprego, prisão ou sepultura, Deus pode! 
 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 

a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções e  aplausos. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR:  Noé era um homem justo e bom... 

A arca de Noé... 

Noé construiu uma arca... 

Eu quero viver algo novo. 

 

QUEBRA GELO: Brincadeira – Seu Noé, posso ir? 

 

Material: cartões com nomes (ou figuras) de bichos, uma para cada criança. 

Antes da brincadeira distribua os cartões. Cada criança será então o animal 

que está descrito no seu cartão. Cada criança só poderá andar quando o Noé 

chamar o nome do bicho e deverá imitar o passo do bicho. 

5 passos para entrar na Arca. 

 

 COMPARTILHANDO A PALAVRA: Quando Deus criou Adão e Eva ele os fez 

com o propósito de adorá-lo e de que eles seriam seus amigos para sempre. 

Ele fez um pedido, que não comecem do fruto que havia no meio do jardim. 

Mas, eles não obedeceram e comeram. 

Eles pecaram, e o pecado tomou conta dos corações deles. 

Assim, o pecado trouxe morte sobre a terra. (Rom 6:23) 

Foi com os filhos de Adão e Eva (Caim e Abel) que aconteceu a primeira morte. 

Algum tempo depois nasceu muita gente e começaram a povoar (encher) a 

terra e a bíblia diz que a maldade também se multiplicava e Deus se 

arrependeu de ter criado o homem, ele decidiu então que acabaria com tudo. 

Oh não! 

E agora? Só que no meio de tanta gente estava Noé, a bíblia diz que ele era um 

homem justo e bom, ele chamou a atenção de Deus com seu coração bom e 

Deus resolveu poupar a sua vida e a da sua família. 

E a história você bem sabe.... 

 O Senhor deu a ele uma tarefa: construir uma arca de madeira para dentro 

dela colocar sua esposa, seus filhos, noras e um casal de cada animal, conforme 

a sua espécie, pois viria sobre a terra uma grande chuva, um dilúvio de águas, 

que destruiria toda a vida que havia. E em Gênesis 6:22 vemos: “Assim fez 

Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez”. 

 

1-ABRINDO OS OUVIDOS PRA OUVIR DEUS. 

As pessoas não deram ouvidos a Noé quando ele falava do diluvio pois não 

chovia há muito tempo naquele lugar,  o chamavam de louco. 

Mas Noé sabia bem que tudo que Deus fala ele cumpre. 

Deus já te pediu algo que você achou difícil? 
 

2- DEUS FECHA A PORTA DA ARCA. 

 

E o diluvio veio sobre a terra, Dilúvio é uma chuva muito forte. As águas 

caíram por 40 dias e 40 noites sobre a terra e inundaram tudo. As casas 

foram derrubadas e toda a vida que havia sobre a terra foi exterminada. 

Somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Por 

150 dias as águas cobriram tudo. 

Acredito que o barulho dos trovões fez Noé e a sua família sentir medo, fora 

o desafio de alimentar todos aqueles animais. 

Que aventura, não acha? 

Sabe crianças a bíblia diz que o próprio Deus fechou a arca, mostrando em 

todo tempo que estava alí guardando Noé, sua família e cada animalzinho que 

estava naquele lugar. 

A bíblia diz que Deus ELE dá ordem a nosso respeito pra nos guardar onde 

quer que a gente vá. 

Você tem o hábito de orar pedindo ao Senhor pra te proteger? 
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3- ABRINDO AS PORTAS PRA VIDA.  

 

Ele primeiro soltou um corvo para ver se já podiam sair, ele voltou sem ter 

onde pousar,  depois de uns dias uma pombinha que não teve onde pousar e 

retornou,  esperou mais 7 dias e a soltou novamente e ela voltou com um 

galhinho de oliveira em seu bico. 

Ele esperou mais 7 dias e a soltou novamente e ela não retornou, ele entendeu 

que o diluvio tinha chegado ao fim. 

E todos puderam sair da arca e pôr os pés em terra seca.  

Ah que alegria poder correr novamente, plantar, brincar, ver o sol, sentir o 

vento nos cabelos. 

Que presente! 

Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? 

Não? Ele  levantou um altar ao Senhor e lhe ofereceu sacrifícios, que foi 

recebido por Deus como cheiro suave. Então, o Senhor disse que não tornaria 

a amaldiçoar a terra. 

 E abençoou  Noé e sua família, para que frutificassem e multiplicassem e 

povoassem a terra de novo, mas com pessoas de bom coração, pessoas que 

ouvem e obedecem a voz de Deus, então Fez o Senhor com Noé e sua família 

uma aliança, cujo sinal estaria 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. 

 

  

VOCÊ SABIA-Podemos ver o lindo arco-íris até os dias de hoje e 

lembrarmos da aliança que Deus fez com Noé.  

 

CONCLUSÃO: O mesmo Deus que com seu braço forte fechou a arca e 

guardou todos ali dentro por tantos dias, é o Deus que tem cuidado da nossa 

família também. 

Ele pode abrir todas as portas. A palavra diz que a porta que ele abre ninguém 

fecha, e a que ele fecha ninguém abre. 

Como é poderoso o nosso Deus. 

Por: Juliana Soares/IMW-Suruí 
 

 

 VAMOS ORAR? O Deus de Noé, é o meu Deus também. 

Cuida da minha família, pai. 

Em nome de Jesus, amém. 

 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

HORA DAS ATIVIDADES! 
 

AVISOS: culto kids – Domingo às 17h e 19h (leve seus amiguinhos) 
 

                      

 HORA DO LANCHE! 
 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 


