LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
6

Deus chamou Noé (2)
LEITURA BÍBLICA: Gn 7:17-24; 8:1-22; 9:1-17; Mt 24:37-39; 1Pe 3:20

OBJETIVO: Ajudar as crianças a ver (1) a justiça de Deus ao julgar as pessoas injustas e (2) a fidelidade e o
cuidado amoroso de Deus em salvar aqueles que respondem ao Seu chamado.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
1 Coríntios 1:9 (Fiel é Deus ...); Gênesis 6:9 (Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos;
Noé andava com Deus.); Gênesis 7:5 (E tudo fez Noé, segundo o SENHOR lhe ordenara.); Salmo 119:89-90a
(Para sempre, ó SENHOR, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração).
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Pinte um arco-íris na borda arredondada da metade de um prato de
papel. Cole bolas de algodão nos cantos para fazer as nuvens. Escreva DEUS SEMPRE CUMPRE SUAS
PROMESSAS. Nota: Se os servidores usarem algum material diferente relacionado à arca de Noé, prestem atenção
à exatidão da figura em relação às palavras da Bíblia.

CONTEXTO: Assim como seu bisavô Enoque, Noé andou com Deus. Na época de Noé o homem havia se tornado
tão corrupto e mau a ponto de Deus decidir eliminar o homem e os animais da face da terra (Gn 6:5-7). Mas
Noé viveu uma vida justa e encontrou graça diante de Deus. Deus abriu Seu coração e contou a Noé Seu plano
de inundar a terra. Ele também disse a Noé para construir uma arca para ele e sua família, e deu-lhe instruções
sobre como construí-la. Noé seguiu as instruções de Deus e começou a construir a arca quando tinha cerca de
480 anos de idade. A arca demorou muito para ser construída – cerca de 120 anos. Durante esse tempo Noé
contou a outras pessoas ao seu redor sobre o dilúvio que se aproximava, mas ninguém deu ouvidos nem
acreditou em Noé. Depois que a arca foi concluída, Deus ordenou a Noé, sua esposa, seus três filhos e suas
esposas que entrassem na arca com todos os animais que Noé havia reunido. O Senhor então fechou a porta
da arca.
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: Assim como Deus havia dito, quando Noé tinha 600 anos, 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. Você pode imaginar quanta água jorrou das fontes
e caiu do céu continuamente durante aqueles dias? A água do dilúvio aumentou, levantou a arca e ela se ergueu
bem acima da terra, até 15 côvados (aproximadamente 7 metros) acima das altas montanhas. Todas as
criaturas vivas e pessoas ímpias morreram nas águas. Apenas oito pessoas permaneceram vivas – Noé, sua
esposa, seus três filhos: Cam, Sem e Jafé, e suas três esposas. Noé e sua família foram salvos do julgamento do
dilúvio. Depois que a chuva parou, as águas do dilúvio permaneceram na terra por cento e cinquenta dias antes
de retrocederem.

Deus se lembrou de Noé e sua família que estava com ele na arca; então fez um vento passar sobre a terra e as
águas baixaram. No sétimo mês a arca repousou nas montanhas de Ararate. As águas retrocederam e
diminuíram continuamente até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, os topos das montanhas
foram vistos.
Ao fim de quarenta dias Noé abriu a janela da arca e enviou um corvo, que saiu, indo e voltando até que as
águas secaram. Então Noé enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído na superfície. A pomba
não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Noé esperou mais sete dias e novamente soltou a pomba
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da arca. Ela voltou para ele ao entardecer, tendo no bico uma folha de oliveira colhida há pouco tempo. Noé
percebeu que as águas haviam baixado. Depois de mais sete dias, Noé soltou a pomba pela terceira vez e, desta
vez, a pomba não voltou.

Finalmente, depois de cerca de um ano na arca, toda a água da terra secou. Noé removeu a cobertura da arca
e viu que a superfície do solo estava seca. Então Deus disse a Noé para sair da arca. Oito pessoas saíram da
arca junto com todos os animais. Quando Noé saiu da arca, construiu um altar ao Senhor a fim de oferecer
holocaustos para agradar a Deus. O Senhor sentiu o cheiro da fragrância agradável, e disse em Seu coração:
“Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a
sua mocidade; nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz.”
Deus abençoou Noé. Ele fez uma aliança eterna com Noé, seus filhos e todos os animais vivos de que nunca
mais haveria um dilúvio para destruir o homem e a terra. Deus também prometeu que, enquanto a terra
permanecesse, o tempo da semeadura e da colheita, as estações e o dia e a noite não cessariam. A preservação
desses ciclos naturais era muito importante para que a vida continuasse e se multiplicasse. Deus colocou um
arco-íris nas nuvens como um sinal de Sua aliança com o homem. Sempre que Deus olhava para o arco-íris
colocado nas nuvens, Ele se lembrava de Sua aliança eterna. Hoje, quando vemos um arco-íris, somos
relembrados da promessa estabelecida por Deus de nunca destruir a terra novamente pelo dilúvio.

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.
● Deus é um Deus justo. Deus julgou com justiça pelo dilúvio as pessoas injustas e incrédulas, perversas
e corruptas. Por 120 anos Noé advertiu o povo perverso e corrupto sobre o julgamento vindouro de
Deus. Ainda assim eles não acreditaram nele nem mudaram seus caminhos e, consequentemente,
pereceram no dilúvio (Mt 24:38-39). Como filhos de Deus, devemos saber que o que Ele diz, Ele fará.
Não devemos nos enganar; de Deus não se zomba (Gl 6:7a). Mesmo que outras pessoas ao nosso redor
não reconheçam a Deus ou desrespeitem as autoridades que Ele colocou sobre nós (pais, professores,
treinadores), não devemos nos juntar a elas. Não devemos usar o nome do Senhor em vão quando
outros estão desrespeitando Seu nome. Devemos honrar e obedecer nossos pais e professores.
Devemos ter um temor adequado de Deus e da autoridade.

● Deus sempre se lembra de nós e cuida de nós. Deus sempre se lembra de nós, assim como se
lembrou de Noé, de sua família e dos animais na arca durante o dilúvio por um ano inteiro. Ele não os
deixou na arca nem se esqueceu deles; lembrou-se deles e salvou-os de perecer no dilúvio. Ele se
lembra de todos que pertencem a Ele. Deus conhece nossos pensamentos mais íntimos (Sl 139:4); Ele
conta até os fios de cabelo da nossa cabeça (Mt 10:30). Seus olhos estão sempre sobre nós. Seu coração
sempre se preocupa conosco.

● Deus sempre cumpre Suas promessas. Você já prometeu algo que não foi capaz de cumprir? Deus
sempre cumpre Suas promessas. Após o dilúvio, o arco-íris foi um sinal da promessa de Deus a Noé de
que Ele não julgaria o mundo novamente pelo dilúvio. Ele também prometeu preservar as estações e o
dia e a noite. Com cada nascer e pôr do sol, com cada mudança de estação, e sempre que vemos um
arco-íris, somos relembrados da fidelidade de Deus em cumprir Suas promessas.

● Deus é um Deus amoroso. Deus deu a Noé um meio de salvação. Ele ama as pessoas do mundo (Jo
3:16) e deseja muito salvá-las do julgamento do lago de fogo. Ele deseja que todos os homens se
arrependam e creiam no Senhor Jesus. Assim como Noé, podemos ser pregadores da justiça (2Pe 2:5),
aproveitando as oportunidades para falar a nossos amigos sobre o Senhor. Mesmo que zombem de
nós, somos seus verdadeiros amigos quando somos fiéis em dizer-lhes quem é Deus. Também podemos
convidá-los para as reuniões de crianças e outras reuniões onde possam aprender mais sobre o Senhor.

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