
 

SEMANA 04 – NOÉ – Parte 1 (CONSTRUÇÃO DA ARCA) 

NOME: ___________________________________________ - Data: 23/01/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Gênesis 6:1 até 7:9 (sua leitura); 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

______________________________________________________________________________ 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 
“O SENHOR DEUS É BOM” (Salmos 145: 8) 

 
Gestos: O SENHOR DEUS- apontar para o alto, É BOM- fazer sinal de positivo com o polegar. 
______________________________________________________________________________

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Adão e Eva foram expulsos do jardim porque desobedeceram a Deus. Isso se chama 

pecado. Eles tiveram muito filhos que encheram a terra, mas todos já nasciam com o coração sujo 

por causa do pecado. Até hoje é assim, todo bebê já nasce com seu coração sujo pelo pecado. 

(faça rosto de tristeza). Por causa disso as pessoas ficavam longe de Deus e a maldade só 

aumentava na terra. 

Deus ficou muito triste devido ao pecado que decidiu destruir tudo. Mas como? Essa semana 

você vai aprender. 

 

* Repetir o versículo com seu filho 

(a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 

* ATIVIDADE: Pinte Adão e Eva 

com sua família. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu 

filho (a), você poderá ler e ele (a) 

repetir: “Deus, obrigado por me 

amar e cuidar de mim e da minha 

família. Amém.” 

 

 

 

 

 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Deus estava muito triste por causa do pecado e 

decidiu acabar com tudo. Ele resolveu mandar uma 

chuva muito forte, chamada Dilúvio para destruir a 

terra. 

Deus ama as pessoas, mas odeia o pecado, por 

isso Deus quis destruir o pecado do mundo. Mas se as 

pessoas escolherem ficar perto do pecado e longe de 

Deus, elas serão destruídas também.  

Mas no meio de tanta maldade existia no mundo um homem que era obediente a Deus, o 

nome dele era Noé. Então o Senhor decidiu salvar Noé e sua família. Pois, obedecer é sempre a 

melhor opção. Amanhã vamos descobrir qual foi a ideia de Deus para salvar Noé. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 

* ATIVIDADE: Deus mandou uma forte chuva chamada DILÚVIO para destruir a terra. Cubra os 

pontilhados, pinte a nuvem as gotas de chuva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, é muito bom 

aprender histórias da bíblia, eu quero ser obediente a ti como Noé! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Deus mandou Noé construir um barco bem grande de três andares para que ele, sua 

família e os animais ficassem dentro quando o Dilúvio começasse. Noé fez exatamente como 

Deus tinha falado. Ele era muito obediente. 

Pergunte ao seu filho (a): Você quer ser uma criança obediente como Noé?  

Então vou te ensinar os passos da obediência.  

1. Fazer imediatamente (na mesma hora que foi pedido); 
2. Fazer completamente (fazer tudo); 
3. Fazer sem reclamar (sem chorar, bater o pé, se jogar no chão). 

 
(Continue com a história) Enquanto Noé construía a arca, as pessoas não acreditavam 

nele, mas Noé não desistiu e nem desobedeceu. Sabe por quê? Porque obedecer é sempre a 
melhor opção. 
 



* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 

* ATIVIDADE: Circule o que Noé estava construindo para se salvar do Dilúvio. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por cuidar 

de mim, me ajude a ser sempre obediente a Ti! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

 Noé obedeceu a Deus e continuou construindo a arca que demorou muito anos para ficar 

pronta. Como Noé era obediente, ele esperou a ordem de Deus para 

entrar com sua família e com os animais. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 

 

 

 

 

 

 

* ATIVIDADE: Leve Noé pelo caminho até a arca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, o Senhor é bom 

e poderoso, eu confio em Ti! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 



SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Deus enviou um casal (macho e fêmea) de cada animal, de forma organizada até arca. 

Noé foi tão obediente que não deixou nenhum casal de fora. 

E Deus disse: "Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que 

encontrei nesta geração”. 

Assim todos entraram na arca, Noé e sua família e os animais. E foi Deus quem fechou a 

porta. Depois disso, eles esperaram 7 dias para começar a chover e todos que tinham ficado do 

lado de fora ficaram rindo de Noé. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR DEUS É BOM. 

 

* ATIVIDADE: Ligue os casais de cada animal, depois pinte-os: 

 
 

 

 

 
 

 

 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Obrigado Deus por me 

amar tanto. Eu te agradeço pela meditação desta semana! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 

 


