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FUTURO: PROFISSÕES DA BÍBLIA 
 Aula 03 – Noé, o primeiro engenheiro 

 
 

 Para você professor (a) 
 
A Bíblia nos mostra que o primeiro grande desafio dado a um homem foi a Noé.  
A construção da arca representou sim um ato de fé e fidelidade. Mas existe um aspecto que precisamos 
levar em consideração: Noé não tinha formação técnica alguma e foi capacitado a fazer uma tarefa 
muito difícil. Era algo que nunca ninguém tinha realizado. 
Muitos zombaram dele, mas ele não desistiu e o resultado do seu trabalho nos faz recontar a sua 
história muitas vezes como um grande exemplo de realização e fé. 
 

Base Bíblica 
 
Genesis 6:8-22 
 

Objetivo 
 
Levar a criança a entender que Deus coloca em nossas mãos grandes projetos para realizarmos e nos 
capacita para sermos bem sucedidos. 
A exemplo de Noé, precisamos ter fé, ser obedientes e não desistir nunca daquilo que é o nosso sonho 
e o projeto de Deus em nossas vidas 

 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças já nascem com a oportunidade de realizar cursos, aprender outras linguas, diferentes 
culturas. Outras, já vivem em uma realidade diferente, e essas experiências parecem estar muito difícil 
de tornar realidade em suas vidas. 
Mas sabemos que os planos de Deus não se frustam. Deus escolhe as pessoas independente da 
condição atual em que elas estão. 
Noé não tinha um diploma ou curso técnico, mas mesmo assim construiu algo grandioso. 
Talvez para algumas crianças o sonho parece ser distante. Mas nada é impossível para Deus. Como 
Noé, devemos aprender a não desistir daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Presisamos 
perseverar em realizar, independente do quão difícil seja. 
 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Sugestão 1: 
Levar a caixa do futuro com alguns objetos que o engenheiro utiliza no seu dia a dia. Motivar a criança 
a descobrir qual profissão falaremos. 
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Sugestão 2:  
Caso não tenha conseguido levar um profissional na aula anterior, convide um engenheiro para essa 
aula e estimule o bate papo. 
 
Após aplicar uma das dinâmicas, compartilhe o vídeo a seguir com a turma. Será inspirador! 
 
https://youtu.be/gPbslmzLNP0 

 

Contando a História 
 
(após aplicar a dinâmica) 
 
Como é interessante essa profissão! Poder construir muitas coisas diferentes, inovadoras... 
O engenheiro precisa ser muito criativo, fazer calculos e ter muita precisão. A obra precisa ser perfeita. 
 
Agora vocês sabem quem foi o primeiro engenheiro que existiu? 
Ele não fez faculdade ou curso técnico algum. Mas a obra que ele fez é comparável a dos grandes 
engenheiros deste tempo. 
 
O engenheiro da nossa aula foi Noé. 
Ele construiu uma arca imensa que pode abrigar um casal de cada espécie de animal. Foi uma 
construção gigante, que demandou tempo e esforço. 
 
Noé seguiu todos os detalhes para a construção desse grandioso barco. Tudo está explicado no livro de 
Gênesis. Cada medida, o tipo de material,e os detalhes dessa obra. 
 
Noé contou com a ajuda apenas da sua família. Os seus amigos, vizinhos e até as pessoas que 
moravam naquela região zombavam dele achando que ele tinha ficado louco. Ninguém nunca tinha 
visto uma obra daquele tamanho. 
 
Foi muito difícil lidar essa situação. Não ter o apoio das pessoas, ser zombado, perseguido.... Mas Noé 
não desistiu em momento algum. Ele nunca deixou de acreditar no projeto de Deus.  

https://youtu.be/gPbslmzLNP0
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Desde o dia que o Senhor deu a ordem para Noé construir a arca ele trabalhou incansavelmente para 
que esse projeto se concretizasse e desse certo. 
 
Deus capacitou Noé e a arca ficou pronta. E o plano de Deus se cumpriu. 
 
A história de Noé é um exemplo de dedicação, de acreditar em algo e se empenhar ao máximo para 
que aconteça. Noé foi capacitado por Deus, teve fé, e viveu uma grande realização. Ele foi um grande 
engenheiro do seu tempo! 
 
 

Versículo  
 
“Assim fez Noé; conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez.” Genesis 6:22 
 

Verificação do Ensino 
 
- Quem foi o primeiro engenheiro da Bíblia? 
- Qual foi a sua obra? 
- Quem capacitou Noé para essa obra? 
- Qual livro da Bíblia conta essa história? 
- O que podemos aprender com Noé? 
 

Oferta         
 
Noé dedicou todo o seu esforço, conhecimento e fé para realizar o grande projeto de Deus. 
Provavelmente Noé teve que buscar os recursos para construir a arca. Acredito que precisou de muita 
madeira, fora as outras coisas que a Bíblia menciona. E a arca era enorme. 
Mas Noé não mediu esforços para fazer a obra do Senhor. 
Ele fez o seu melhor, com muito amor e carinho. E é assim que devemos servir a Deus, com a nossa 
vida e com aquilo que entregamos a ele como oferta de amor. 
 

Atividade        
 
Confeccionar um barco. 
 
Todos deverão receber uma folha em branco e fazer o planejamento da construção. 
 
Considerar: 
- qual tamanho terá o barco (quantas pessoas poderão andar no barco) 
- os materiais necessários para construir o barco 
- quantas pessoas precisarão trabalhar na construção 
- quantos tempo ficará pronto 
- qual o desenho do projeto 
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Feito o planejamento, todos deverão executar a construção com palitos de sorvete. 
Para facilitar a construção, teremos um modelo (chamamos de protótipo). Professor selecione uma das 
opções e leve um modelo pronto. Importante que as crianças construam seus barcos. Auxilie com cola 
quente. 

 
 

 
 

Lembrancinha         
 
A atividade será a lembrancinha 


