
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nos dias de Noé há muitos anos atrás, o Senhor 
Deus estava muito triste. Ele havia criado a 
humanidade com tanto amor e agora eles estavam 
fazendo tudo errado, estavam desprezando a Ele, 
o Senhor. Então, o Senhor se arrependeu de ter 
criado o homem(Gn 6.7). Mas o Senhor procurou 
na terra alguém que estivesse fazendo a vontade 
dEle , vocês acham que Ele encontrou alguém? 
(deixe as crianças responderem), Ele achou um 
homem chamado Noé, era o único que estava 
fazendo a vontade de Deus(Gn 6.8). Então o 
Senhor falou para Noé construir um grande 
barco(uma arca), pois ia chover na terra, mas 
nunca havia chovido como confiar em algo que 
nunca vimos??? Noé acreditou no que Deus tinha 

falado, acreditar no que não vemos é FÉ, Noé teve 
fé que ia chover, então trabalhou duro durante 
120 anos construindo a arca, as pessoas achavam 
que ele era louco, riam dele, mas ele não deixou 
de ter fé na palavra de Deus que ia chover. 
Quando veio a chuva somente Noé e sua família e 
os animais, dois de cada espécie (um casal), 
estavam dentro da arca. Somente eles 
sobreviveram ao grande dilúvio. Somente as 
pessoas que tem fé em Deus sobrevivem aos 
problemas e as tempestades espirituais.  

 

 

 

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA: Noé - Um herói que 

não conhecia chuva (Gn 6) 

Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:    

Rm 10.13 

Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:    

Mesmo quando todos duvidam do Senhor, nós 

devemos fazer como Noé acreditar nas 

promessas Dele, não duvidar e seguir as 

promessas do Senhor. 



 

 

 

Quem já desejou muito, mas muito mesmo ter 

algo (bicicletas , bonecas, vídeo-game, etc.) E se 

você ganhasse e de repente seu pai pedisse que 

você devolvesse a ele, o que você faria? Isso 

aconteceu com o pai da Fé Abraão, ele queria 

muito ser pai , mas sua esposa Sara era estéril, ele 

já era velhinho , ou seja era muito difícil ele ter um 

filho, mas Deus havia prometido que ele seria o pai 

das nações. Então um certo dia Deus visitou a 

esposa de Abraão e ela ficou grávida , quando 

nasceu o menino, eles ficaram muito felizes. Então 

o Senhor falou a Abraão: pega o teu filho, o teu 

único filho a  

 

 

 

quem amas e oferece ele em sacrifício. Abraão 

ficou triste pois Isaque era seu filho amado, mas 

ele amava mais ao Senhor, então tomou o menino 

e subiu ao monte para oferecer o sacrifício ao 

Senhor, quando Deus viu a obediência de Abraão a 

sua palavra um anjo gritou do céu , 

Abraãooooooooo, não mate o menino oferece o 

cordeiro que está preso entre os arbustos. Olha o 

quanto Abraão amava a Deus, ele confiava de todo 

o seu coração no Senhor, ele sabia que o Senhor 

sempre quer o melhor para nós, por isso 

obedeceu. Nós também devemos obedecer ao 

Senhor em tudo, mesmo naquilo que muitas vezes 

achamos que não é bom, mas obedecer ao Senhor 

sempre é a melhor escolha. 

 

 

 

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA: Abraão – Um herói que 

deu seu tesouro a Deus (Gn 22) 

Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:    

1 Sm 15.22 

Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:    

Explicar o que é Fé , a Fé de Abraão agradou a Deus. 



 

 

  

 

 

 

Um dia os irmãos de José decidiram vendê-lo 
como escravo para o Egito, eles não 
gostavam de José. Mas quando servimos e 
fazemos a vontade de Deus Ele sempre nos 
protege. José foi comprado por um homem 
chamado Potifar, ele ficou trabalhando na 
casa dele como escravo. José era muito 
bonito e jovem, isso despertou no coração da 
mulher de Potifar um desejo muito mal, ela 
queria que José pecasse contra Deus , ou 
seja, queria que ele se deitasse com ela, 

porque não tinha ninguém vendo. Mas José 
sabia que o Senhor vê todas as coisas e que 
aquilo era mal aos olhos do Senhor.  
A mulher ficou muito brava com José e falou 
mentiras a respeito dele, e ele foi lançado na 
prisão, mas o Senhor cuidou de José e da 
prisão ele foi ser o  segundo governador do 
Egito. 
Olha que lindo , quando tememos a Deus e 
fazemos sua vontade  Ele nos guarda de todo 
mal e não deixa que sejamos escravos mas 
nos exalta para glória Dele. 

 

 

 

 

 

 

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA: José - um herói 

temente  a Deus (Gn 39) 

Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:    

Pv 1.7 a 

Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:    

Que a criança entenda a importância de temermos 

ao Senhor, José cresceu e foi bem sucedido porque 

temia ao Senhor. 



 

 

 

 

 

Vimos no mês passado sobre um menino que foi tirado 

das águas esse menino era Moisés, quando cresceu se 

tornou um líder de valor que estava à frente do povo de 

Israel , quando Moisés estava com 120 anos ele morreu e 

Deus o sepultou. Existia no meio no povo que saíra do 

Egito um Jovem chamado Josué, esse se destacava no 

meio dos outros garotos de sua idade, Josué se 

interessava pelas coisas de Deus, quando Moisés subia ao 

monte para orar ele ficava no pé no monte esperando 

Moisés descer, ele queria conhecer o Deus que seu líder  

servia, o Deus que abriu o mar vermelho e fez tantas 

maravilhas no meio do seu povo. Quando Deus recolheu 

Moisés o Senhor disse que Josué ficaria no lugar dele. 

Olha que missão difícil!? Mais ele acreditava e conhecia a 

Deus, sabia que o Senhor iria ajudá-lo naquela difícil 

missão de, guiar o povo à terra prometida (Josué 1:1) .  

Josué  agradou muito a Deus, pois ele meditava na lei do 

Senhor de dia e de noite.Devemos fazer o mesmo, 

quando Deus nos dá uma missão devemos orar e pedir á 

Ele que nos ajude a cumprir aquilo para o qual está nos 

chamando.Vamos ser corajosos como foi Josué e 

conquistar muitas almas para o Senhor. 

Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:Versículo chave:    

Is 41.10 

Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:Desafio da semana:    

Que a criança entenda que devemos ser guerreiros de 

Deus, ou seja lutar contra o mal. (pecado, doença, etc). 

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:    JoJoJoJosuésuésuésué    ---- O jovem herói 

guerreiro  (Js 1) 



Noé- Um herói que não conhecia chuva 

(Gn 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   
                               



                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


