LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
4

Deus chamou Enoque
LEITURA BÍBLICA: Gn 5:18, 21-24; Hb 11:5-6; Jd 14-16

OBJETIVO: Inspirar as crianças a desejarem ser como Enoque, que venceu a geração ímpia ao seu redor
crendo em Deus, buscando a Deus e andando com Deus.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Hebreus 11:6 (Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que recompensa os que O buscam diligentemente.); Deuteronômio 5:33a (Andareis em
todo o caminho que vos manda o SENHOR, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias
na terra que haveis de possuir.); Salmo 128:1 (Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus
caminhos!).

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Cada criança pode traçar a forma de seu pé em um papel resistente e
cortar as pegadas, e depois colar em um fundo colorido. Idéias alternativas: use argila de modelar ou tinta
lavável para fazer pegadas (imprima a borda do punho para fazer um “pé” e use os dedos para fazer o formato
dos dedos).

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Brinque de seguir o líder ou exercício do espelho (para o exercício do espelho,
uma pessoa age como uma imagem espelhada da outra). Em ambas as atividades você deve observar de perto
para acompanhar as crianças.

Nota para os que servem: Orem e tenham comunhão sobre quais detalhes abordar com as crianças. Para as
crianças menores pode ser apropriado encurtar ou pular certos detalhes, ou usar um vocabulário mais simples.

CONTEÚDO: Enoque foi uma pessoa que seguiu a Deus. Ele era a sétima geração de Adão e foi o bisavô de Noé
(Gn 5:21-24; Hb 11:5-6). Na época de Enoque as pessoas ao seu redor viviam como se Deus não existisse. Todos
eles viviam em perversidade e iniquidade, tanto no que faziam quanto no que diziam (Jd 15).

Quando Enoque tinha sessenta e cinco anos, teve um filho a quem chamou Metusalém (Gn 5:22). Ao chamá-lo
Metusalém, Enoque profetizou sobre a vinda do dilúvio (uma profecia é um falar de Deus que às vezes inclui
prever o futuro). O nome Metusalém significa “quando ele estiver morto, isso será enviado”. Essa foi uma
profecia sobre o dilúvio que estava por vir. Ao dar a seu filho o nome Metusalém, Enoque profetizou sobre o
julgamento de Deus sobre o mundo ímpio. Quando Metusalém morresse, aquele seria o ano em que o grande
dilúvio viria.

Depois que Enoque teve seu filho, começou a andar com Deus. Enoque viveu com amor na presença de Deus e
caminhou fielmente com Deus, passo a passo, dia a dia, por trezentos anos. Trezentos anos é muito tempo!
Para caminhar com uma pessoa você deve observá-la bem de perto, seguir aonde ela vai, mover-se no seu
ritmo e ficar perto dela. Enoque viveu uma vida que agradou a Deus. Ele não participou da corrupção e
iniquidade da sua geração; acreditava que Deus julgaria todas as pessoas ímpias e seus atos. Também cria que
Deus recompensaria aqueles que O buscam diligentemente. Embora toda a sua geração e tudo nela fosse ímpio,
Enoque não ousou ser ímpio.

Deus deve ter gostado tanto da companhia de Enoque que o levou Consigo. Enoque seguiu a Deus de perto
todos os dias, de maneira consistente, até que um dia Deus o levou. Ele escapou da morte e foi direto para o
Senhor. A Bíblia nos diz: “Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte; e não foi achado, porque Deus o
trasladara. Pois antes do seu traslado obteve testemunho de ter agradado a Deus.” (Hb 11:5) (trasladar
significa carregar, mover de um lugar, posição, etc., para outro, ou transferir.) A Bíblia nos diz que Enoque é
um dos dois únicos homens da terra que nunca morreram. Elias é o outro. Deus os levou.
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Linhagem das primeiras gerações:
Observação para os que estão servindo: A intenção aqui não é cobrir todo este quadro com as crianças. Isto é
somente para os servidores terem um contexto para entenderem a linhagem das primeiras gerações.
Nome
Adão
Sete
Enos
Cainã
Maalalel
Jarede
Enoque
Metusalém
Lameque
Noé

Idade quando gerou um filho
130 anos
105 anos
90 anos
70 anos
65 anos
162 anos
65 anos
187 anos
182 anos
500 anos

Quantos anos viveu
930 anos
912 anos
905 anos
910 anos
895 anos
962 anos
365 anos (arrebatado por Deus)
969 anos
777 anos
950 anos

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.
● Devemos seguir a Deus assim como fez Enoque. Enoque viveu em um mundo muito ímpio e
perverso. Mas não fez o que todo mundo fazia porque temia a Deus. Não é fácil ser por Deus quando os
outros ao nosso redor não são. Devemos ter o desejo de agradar a Deus e temer a Deus. Dê um exemplo
e depois peça às crianças exemplos de como fazer a coisa certa para agradar a Deus: Podemos ser
respeitosos com o professor mesmo quando os outros não são. Podemos obedecer a nossos pais
mesmo quando outras pessoas respondem a seus pais. Quando as pessoas ao nosso redor zombam de
alguém, podemos tentar ser gentis com essa pessoa. Peça às crianças que pensem em mais exemplos
na Bíblia em que alguém escolheu ser por Deus enquanto outras pessoas não foram. Por exemplo: Noé,
Daniel, os discípulos do Senhor Jesus, etc.

● Devemos seguir aqueles que seguem a Deus. Deus é invisível, mas podemos seguir aqueles que
seguem a Deus. Quando nossos pais ou responsáveis estão prontos para ir às reuniões da igreja,
devemos acompanhá-los e nos prepararmos para ir. Não devemos atrasar nossa família. Podemos
seguir a Deus obedecendo a nossos pais e honrando-os. Talvez todos os nossos amigos estejam falando
sobre um certo filme bem popular que viram, e nossos pais não nos deixem assistir a esse filme porque
acham que não é bom. Devemos obedecer e honrar essa decisão. Quando obedecemos e honramos
nossos pais, obedecemos e honramos a Deus porque Ele os colocou para cuidar de nós.

● Devemos dedicar tempo para conhecer o Senhor. Pergunte às crianças quem é a pessoa que elas
conhecem melhor. É o melhor amigo deles? Seus pais? Seus irmãos? Seus avós? Como conhecem essa
pessoa tão bem? É passando tempo juntos, convivendo com ela. Quanto mais tempo passamos com o
Senhor, mais podemos conhecê-Lo. Algumas maneiras de passarmos tempo junto com o Senhor:
orando, lendo a Palavra de Deus, ouvindo histórias da Bíblia, cantando hinos, memorizando nossos
versículos e indo às reuniões de crianças. Quanto mais conhecemos a Deus por meio de Sua Palavra,
mais sabemos do que Ele gosta e do que não gosta.

● Se andarmos com Deus e seguirmos a Deus como fez Enoque, estaremos prontos quando o
Senhor voltar. Enoque sabia que um dia Deus julgaria o mal que há na terra. Ele teve o cuidado de não
fazer nada que pudesse deixar o Senhor triste, porque sabia que o dia do julgamento estava chegando.
Hoje também sabemos que um dia o Senhor Jesus voltará fisicamente e julgará o homem. Mesmo que
haja muito mal acontecendo no mundo, um dia toda a humanidade será julgada por Deus. Seguindo a
Deus e fazendo o que Deus quer, podemos estar preparados para a volta do Senhor.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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