LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
5

Deus chamou Noé (1)
LEITURA BÍBLICA: Gn 6:5-22; 7:1-16

OBJETIVO: Ajudar as crianças a verem que Deus está nos chamando da geração perversa e corrupta ao
nosso redor para sermos aqueles que encontram graça diante Dele, andando com Ele e agradando-O.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Gênesis 6:8, 9b (8 Porém Noé encontrou graça diante do SENHOR. 9b Noé era homem justo e íntegro entre os
seus contemporâneos; Noé andava com Deus.); Hebreus 11:7a (Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca
de coisas que ainda não se viam e movido por santo temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa).

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Um origami que exige que as crianças sigam as instruções
cuidadosamente, como fez Noé.
Nota: Se os servidores decidirem usar algum outro material relacionado com Noé, por favor, sejam cautelosos
quanto à exatidão. Por exemplo, há muitas representações da arca de Noé que não são precisas no que diz
respeito à aparência da arca e ao número de animais puros e impuros.
ABORDAGEM: Peça às crianças para descreverem o comportamento das crianças em sua classe, comparando
o bom comportamento com o mau comportamento. Exemplos de bom comportamento: ouvir quando o
professor está falando ou quando outros alunos estão falando, concentrar-se no seu trabalho, obedecer
rapidamente. Exemplos de mau comportamento: gritar ou desafiar o professor.
● Quando as crianças se comportam bem, qual é a reação do seu professor?
● Quando as crianças se comportam mal, qual é a reação do seu professor?
● Se as crianças estão se comportando mal, você participa? Como o professor se sentiria em relação a uma
criança que se comportou bem, apesar de todos os outros na classe se comportarem mal?
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: Com o passar do tempo, de geração em geração, o homem foi se afastando cada vez mais de
Deus. Por estar longe de Deus, o homem se tornou cada vez mais pecaminoso (Gn 6:5-7, 11-13). Deus viu que
a maldade do homem era grande na terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas
má continuamente. Deus estava lutando com o coração dos homens (Gn 6:3) e estava tentando fazer com que
eles se afastassem da sua maldade e se voltassem para Ele. O Senhor Deus ficou tão entristecido que desejou
não ter feito o homem. Ele havia dito “muito bom” quando o homem foi criado, mas a humanidade havia
chegado ao ponto de ser tão má e tão distante de Deus que Ele decidiu eliminar o homem e os animais da face
da terra (Gn 6:5-7).

Enquanto todos endureciam seus corações e rejeitavam o chamamento de Deus, Deus olhava para a terra
para ver se alguém responderia a Ele. Apenas um homem respondeu ao Seu chamado. A Bíblia nos diz que
“Noé encontrou graça diante do SENHOR” (Gn 6:8). Deus se agradou de Noé, que era um homem justo e
irrepreensível em sua geração; e Noé andava com Deus, como seu bisavô Enoque.
A terra naquela época estava corrompida e cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que estava
corrompida. Então abriu Seu coração para Noé e falou-lhe de dois assuntos muito importantes:
a) Deus não toleraria mais a maldade do homem e julgaria o mundo com um grande dilúvio para destruir
tudo.
b) Deus mostrou a Noé um caminho de salvação para ele e sua família. Eles poderiam escapar do dilúvio
construindo uma grande arca.
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O Senhor deu a Noé instruções muito específicas sobre como construir a arca. Era para ser feita de madeira
de cipreste. Haveria cômodos na arca, e ela teria três níveis, um embaixo, um segundo e um terceiro andar.
A arca seria coberta por dentro e por fora com betume, uma substância negra e pegajosa, parecida com
alcatrão. O Senhor também deu a Noé medidas (dimensões) muito específicas para a arca. O comprimento
deveria ser de trezentos côvados, a largura de cinquenta côvados e a altura de trinta côvados. Um côvado
equivale a cerca de meio metro, logo a arca era muito grande, maior que um campo de futebol. Deus disse a
Noé para fazer uma abertura para a luz um côvado a partir do topo. A única entrada da arca seria no seu lado
(Gn 6:14-16).

Noé e sua família trabalharam por muitos anos para construir esta grande arca, cerca de cento e vinte anos!
Essa arca era para sua salvação. Eles a construíram exatamente como Deus havia instruído. Durante esse
tempo Noé pregou para todos ao seu redor. Ele lhes falou sobre sua pecaminosidade e os advertiu sobre o
julgamento de Deus que um dia viria (2Pe 2:5). Ninguém deu atenção nem acreditou nele. No livro de Mateus
o Senhor Jesus se refere aos tempos de Noé: “Pois como estavam eles, naqueles dias antes do dilúvio,
comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não sabiam
que se aproximava o juízo, até que veio o dilúvio e os levou a todos” (Mt 24:38-39a). As pessoas continuaram
cuidando de suas próprias vidas, e ignoraram o aviso de Noé sobre o julgamento de Deus.
O Senhor disse a Noé que faria uma aliança com ele. Noé e seus filhos (Sem, Cam, e Jafé) e sua esposa e as
esposas de seus filhos deveriam entrar na arca. Isso totalizava oito pessoas. Noé também deveria trazer dois,
um macho e uma fêmea, de cada tipo de animal para a arca. Ele deveria trazer sete pares de animais e
pássaros puros para a arca, e dois, um macho e sua fêmea, de animais impuros (Gn 7:2-3). Também deveria
levar comida para a arca para sua família e para os animais. Noé foi obediente e fez tudo o que Deus lhe
ordenou (Gn 6:7-22).

Noé tinha seiscentos anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, sua esposa, seus
filhos e suas esposas entraram na arca junto com todos os animais. Assim como Deus havia dito, no ano
seiscentos da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo dia do mês, naquele mesmo dia todas as fontes
do grande abismo se abriram, as janelas do céu foram abertas e a chuva caiu sobre a terra por quarenta dias
e quarenta noites. Este foi o mesmo dia em que Noé e sua família e todos os animais entraram na arca, como
Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta atrás dele.

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.
● Noé era justo e encontrou graça diante de Deus. Noé não viveu e se comportou de uma maneira
que desagradava a Deus, mas se aproximou de Deus e encontrou graça em vez de endurecer seu
coração. Ele fez o que era correto em vez de viver em iniquidade, corrupção e violência. Não tinha
vergonha de ser diferente dos outros ao seu redor que viviam como se não houvesse Deus. Assim
como Noé, podemos nos recusar a juntar-nos aos outros quando fazem coisas que não agradam a
Deus e não participar de nenhuma ação errada, e também orar para que nossos corações sempre se
aproximem de Deus e sejam abertos a Ele.
● Noé andou com Deus. Isso significa que Noé tinha um relacionamento muito próximo com Deus,
ouvindo-O e obedecendo-O. Isso agradou muito a Deus e, por fim, Ele disse a Noé o que estava em Seu
coração. Também podemos agradar a Deus falando com Ele todos os dias, ouvindo e obedecendo à
Sua palavra.

● Noé era um homem diligente. Não importa quão impossível parecessem as palavras, ou quão difícil
fosse o trabalho, “E tudo fez Noé, segundo o SENHOR lhe ordenara.” (Gn 7:5). Ele não era preguiçoso;
investiu sua energia para completar a tarefa entregue a ele sem atrasos desnecessários. Foi
minucioso e prestou atenção aos detalhes. Ele seguiu as instruções que Deus lhe deu sobre a
construção da arca (dimensões e materiais) e a preparação da arca (número e tipos de animais e
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preparação de alimentos). Não se distraiu com as pessoas ao seu redor que não estavam interessados
em obedecer a Deus. Como resultado, Noé foi muito útil a Deus. Também podemos aprender a ser
diligentes, por exemplo, terminando nossas tarefas da escola mesmo quando são difíceis, fazendo
nossos deveres em casa adequadamente, seguindo instruções com cuidado, concentrando-nos e não
nos permitindo ser distraídos, colocando todo o nosso coração na tarefa que nos foi entregue.
Também podemos praticar diligentemente a memorização de nossos versículos e a leitura da Bíblia
com exatidão.

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