2ª Semana
Palavra Fest

Meditação – Infantil 3

SEMANA 3 – NOÉ (CONSTRUÇÃO DA ARCA)
Nome:______________________________________________ Turma no Nova Infantil: ________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Atenção NOVA INFANTIL: O Palavra Fest 2021 já começou!
Durante as próximas 3 semanas, você terá o desafio de decorar vários versículos do livro de Apocalipse.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação nas próximas 3 semanas, ganhará o
prêmio final do Palavra Fest da Nova Igreja Batista. Vamos lá!
Nesta segunda semana você irá memorizar: Apocalipse 2:26, 2:28 e 3:5.

Data para falar o versículo: enviar vídeo para o líder de G.A do responsável
 Para a criança fazer essa meditação ela precisará 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);
 A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
 Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Gênesis 6:1 a 7:9 (Sua leitura)
_______________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que Adão e Eva foram expulsos
do paraíso por causa do pecado, eles tiveram filhos e filhas e
seus filhos mais filhos até encher a terra.
Diga com tristeza: Mas todos já nasciam com o pecado em
seu coração. E até hoje é assim. Eu, você, o bebê nascemos
com o coração sujo, longe de Deus.
Continue: Por causa do pecado, a maldade começou a
aumentar no mundo todo. As pessoas não queriam saber de
Deus. Isso deixou Deus muito triste!
Explique: Deus não se arrepende do que faz (leia para a
criança Números 23:19), mas por causa, do pecado ele
decidiu acabar com tudo o que existia.
Atividade: Marque com (X) na figura (s) que deixam o coração de Deus triste.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, te obedecer é muito melhor!

Terça-feira
Fale para a criança com entusiasmo: Deus decidiu destruir o
mundo com uma grande chuva chamada - DILÚVIO
Continue: Deus ama as pessoas, mas odeia o pecado. Mas as
pessoas que escolherem ficar perto do pecado e longe de Deus
também serão destruída (Ez 18:23 / 18:32).
Diga para a criança: E no meio de tanta maldade, havia um
homem que alegrava o coração de Deus por ser obediente. Ele
se chamava NOÉ.
Conte: Noé era o único homem obediente a Deus e por isso
Deus decidiu salvá-lo da grande chuva que viria destruir a terra.
Fixando a lição/A criança repete: Obedecer é sempre a
melhor opção.
Atividade: Mesmo no meio de tanta maldade, Noé obedeceu! Pinte bem bonito.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ser obediente como Noé!
Quarta-feira
Fale para a criança: Deus deu uma grande missão
para Noé: construir um barco de madeira para salvar
Noé, sua família e os animais.
Continue: Noé era obediente e fez tudo como Deus
tinha falado. Deus explicou para Noé como era para ser
feito barco, o material que ele deveria usar, o tamanho
que o barco deveria ter. E Noé não reclamou, não fez
apenas uma parte e não demorou para fazer o que
Deus tinha mandado.
Pergunte para a criança: E você tem sido uma criança
obediente como Noé? Se não tem agradado a Deus
com o seu comportamento vou te ensinar como ser
obediente assim como Noé foi.
Passos da obediência: Para você aprender a ser obediente desde criança você precisa:

1.
2.
3.
4.

Fazer
Fazer imediatamente (na mesma hora em que for mandado)
Fazer completamente
Fazer sem reclamar

Continue: A partir de agora quando o seu responsável disser para arrumar o quarto, tomar banho,
comer frutas e legumes você vai seguir os passos da obediência e alegrar o coração de Deus.
Fixando a lição/A criança repete: Obedecer é sempre a melhor opção.
Atividade: Vamos descobrir o que tem no quadro
pintando onde tem pontinhos?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude aprender mais da tua Palavra!
Quinta-feira
Fale para a criança: Enquanto construía a arca, Noé falava para as pessoas se arrependerem de
seus pecados e avisavam a elas da grande chuva que estava chegando para destruir a terra.
Continue: Mas as pessoas não acreditaram nele, ficavam rindo e achavam que ele estava doido.
Diga: A construção da arca deu muito trabalho, demorou muitos anos até ficar pronta. Noé não teve
ajuda de ninguém, somente dos seus três filhos: Sem, Cam e Jafé.

Para construir eles precisaram: cortar árvores, serrar tábuas, criar pinos e grampos, juntar o material
para misturar e ferver piche o suficiente para cobrir dentro e fora, subdividir o interior em salas, plantar
e colher, providenciar mantimentos e armazenar alimentos.
Prossiga: Ufa! Só em pensar já cansa. Mas Noé não desanimou e não desobedeceu a Deus e
continuou construindo a arca e falando para as pessoas o que iria acontecer.
Fixando a lição/A criança repete: Obedecer é sempre a melhor opção.
Atividade: Cole bolinhas no caminho que leva Noé até a arca.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu acredito em ti mesmo sendo o único
Sexta-feira
Fale: Finalmente a arca de três andares ficou pronta e Noé seguiu
todas as instruções dadas por Deus para a construção. Mesmo
com tudo pronto, Noé esperou a autorização de Deus para poder
entrar na arca. Uau, Como Noé era obediente!
Deus disse: "Entre na arca, você e toda a sua família, porque
você é o único justo que encontrei nesta geração” (Gn 7:1).
Continue: E Deus ordenou que entrassem com eles na arca sete
casais de alguns tipos de animais, macho e fêmea, e um casal de
outros tipos de animais, macho e fêmea.
Conte: Deus mandou os animais até Noé, que entraram arca de
forma organizada, cada um na sua vez, sem empurrar o outro e
sem passar na frente do outro.
Ensine: Deus é organizado e quer que você também seja.
Continue com a história: Depois que todos já estava dentro da
arca, Noé, sua família e os animais, o próprio Deus foi quem
fechou a porta da arca. E ainda esperaram lá dentro durante 7 dias
até a chuva começar. E as pessoas que ficaram do lado de fora riram muito deles.
Pergunte com voz de suspense: Já se passaram 7 dias, será que vai chover mesmo? Você vai
saber dessa história no próximo domingo. Não Falte!
Atividade: Ligue cada animal macho a sua fêmea

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por teu grande amor por nós!

