
 

SEMANA 05 – NOÉ -  Parte 2 (O DILÚVIO) 

NOME: _________________________________________ - Data: 30/01/2022 

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 7:10 a 9:17 (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: 

Uau a arca ficou pronta! Noé construiu do jeito que Deus tinha falado para ele, pois ele era 

muito obediente! Deus ama as pessoas e quer que elas sejam obedientes. 

 Noé também colocou na arca os 

alimentos que seriam necessários para todos 

durante o período que ficariam ali dentro. 

Deus enviou os animais para entrarem na 

arca de forma organizada e cada casal de 

animal de cada espécie tinha o seu lugar na 

arca. 

Estava chegando o grande dia, Noé, sua 
família e os animais entraram na arca. Deus, 
mostrou que estava cuidado de Noé, sua família 
e os animais.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O 

SENHOR DEUS É BOM. 

 

* ATIVIDADE: Com ajuda de um adulto, ligue os 

pontos e ajude Noé a terminar a arca. Depois 

pinte. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você 

poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por 

cuidar de mim! Amém.” 

 

TERÇA-FEIRA: 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 

* HISTÓRIA: 

Entraram na arca um casal de cada animal e 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus filhos (Sem, 

Cam e Jafé) e as esposas deles. Começou a chover muito forte e todos ficaram assustados porque 

nunca tinha chovido antes.  

Deus sempre cumpre suas promessas. Deus enviou chuva do céu e abriu a terra para sair a 

água que tinha debaixo dela e assim a água que vinha de muitos lugares começou a cobrir toda a 

terra.  

Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar.  

 

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

 

* ATIVIDADE: Colorir de preto a nuvem de chuva e de azul as gotas de chuva do dilúvio. 

 

 

 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, eu acredito que 

a Bíblia é a Palavra de Deus. Obrigado pelo seu grande amor! Amém” 

______________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Era tanta água que não existia nenhum lugar seco, até as montanhas mais altas foram 

cobertas pelas águas do dilúvio. Todos que ficaram fora da arca morreram. Nem a girafa que tem 

um pescoço longo podia respirar, nem o leopardo que é muito rápido conseguiu fugir e nem o 

melhor atleta tinha força contra a água. 

Mas Deus não fica feliz com a morte de ninguém, o dilúvio 

deixou o coração de Deus muito triste. Mas Deus é santo, não gosta 

do mal. Ele precisava destruir todo o mal que estava na terra. E 

todas as pessoas que ficaram do lado mal também morreram.  

  Depois de 40 dias a chuva parou e as águas de que saiam 

da terra também. E Deus mandou em vento para as águas 

começarem a baixar. Somente depois de 8 meses a arca parou em 

uma montanha chamada ARARATE. 

 

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

 

 

 

* ATIVIDADE: Leve a arca de Noé pelo caminho até o monte Ararate. 



 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, eu quero sempre 

ficar ao teu lado! Amém” 

______________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

As águas continuaram a baixar até aparecer o topo das montanhas. Para saber se a terra já tinha 

aparecido, Noé soltou um pássaro, mas o corvo ficou dando voltas porque não tinha onde parar. Depois 

soltou um a pomba que não encontrou lugar para colocar os pés. Então, após sete dias, Noé soltou 

novamente a pomba e desta vez ela voltou com uma folhinha no bico. Assim, ele esperou mais sete dias e 

de novo soltou a pomba, que não voltou mais. 

 

 

 

 

 

 

Noé entendeu que a terra seca já tinha aparecido e assim poderia sair da arca com sua família e os 

animais. Mas, como ele era obediente, só saíram da arca quando Deus disse: SAIAM! Aprendemos com 

isso que Deus sempre cumpre suas promessas. 

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

 

* ATIVIDADE: Circule o animal que Noé soltou e que voltou para ele com uma folhinha no bico. 

 

 

 

 

 

 

                          SAPO                                                                     POMBA 

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

cumprir suas promessas! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 



 

 

* HISTÓRIA: 

Agora Noé e sua família precisavam 

cuidar da terra, plantar e construir tudo de 

novo.  

Deus fez uma aliança com Noé, sua 

família e todas as pessoas, dizendo que nunca 

mais iria destruir a terra com água. Então para 

ninguém esquecer do que Deus tinha 

prometido, Ele colocou no céu um sinal: o 

ARCO-ÍRIS. 

Toda vez que você olhar para o céu e 

ver um arco-íris, lembre-se de que Deus 

nunca mais vai destruir a terra com água.  Porque Deus sempre cumpre suas promessas. 

A família de Noé começou a crescer muito e encheu a terra de novo. Eles entenderam 

que Deus sempre cumpre as suas promessas. 

 

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

 

* ATIVIDADE: Pinte com 7 cores o arco-íris. 

                                             

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, eu confio e Ti e sei 

que cumpre suas promessas! Amém.” 

 


