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Campanha: Amigos nas Férias 
Aula 4 – Viajando com a bicharada!  

 
 

 Para você professor (a) 
 
Deus deu para Noé uma tarefa extremamente difícil mas não impossível, mesmo assim ele obedeceu. 
Por isso toda sua família e os animais foram salvos do dilúvio. Nós também recebemos uma tarefa 
difícil do Senhor que é cuidar do futuro da Sua Igreja. Não é uma tarefa fácil, mas também não é 
impossível, além de ser bastante prazerosa quando você entende seu chamado e o prioriza. Façamos 
como Noé, vamos obedecer a Deus e fazer com que nosso chamado se torne mais importante que 
nossos interesses pessoais e vamos finalizar essa campanha entregando como oferta a melhor aula. 
Se prepare, leia, e entregue o seu melhor. Deus tem uma aliança com você, deixe ele te usar.  
Boa aula! 
 
 

Base Bíblica 
 
Gênesis 6 até 9 
 

Objetivo 
 
Mostrar a criança como é importante obedecer a Deus. 
 
 

Situação da Criança 
  
Crianças com dificuldade em obedecer os pais , autoridades como professores e os mais velhos. Se 
não obedecem quem conhecem quem dirá a Deus que não podem ver. Vamos mostrar as crianças 
nessa aula que obedecer é muito importante principalmente obedecer a Deus. 
     CrC

  

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
  
 
Você vai precisar de : 
Muitos animais de pelúcia. 
1 Arca que você vai montar com ( 1 caixa de papelão) 
Bexigas azuis para fazer o mar 
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Prepare a arca coloque os bichinhos de pelúcia dentro, encha as bexigas e espalhe em volta da arca. 
8 bonecos pequenos representando Noé e sua família. 
Noé sua esposa e seus 3 filhos com as esposas.Coloque os bonecos por baixo dos bichinhos de 
pelúcia mas de uma forma que consiga tirar durante a aula para mostrar as crianças. 
 
Para a atividade: 
Máscaras  de bichinhos diversos,(leão, gato , cachorro, coelho, sapo, etc...) 
 
 
 

Contando a História
 
Olha só o que temos aqui hoje! Um barcão não é mesmo? E olha só essa bicharada dentro quantos 
animais fofinhos! Mas olhem bem são todos iguais? Tem um leão ali! Meu Deus ele está bem do lado 
do coelhinho!!!!! Será que ele não vai atacar? 
O leão costuma ser bem feroz vocês não acham? 
Hoje vou contar pra vocês sobre uma viajem que Noé fez com toda essa bicharada, deve ter sido uma 
viajem bem divertida, e talvez ele possa ter sentido medo igualzinho a mim quando viu o leão! 
Sabe crianças na Bíblia diz que na época de Noé as pessoas eram muito más e faziam muitas coisas 
erradas ninguém respeitava o próximo e não amavam a Deus. Noé era o único que amava ao Senhor. 
Deus vendo que o povo não fazia o que era certo resolveu mandar uma grande chuva pra acabar com 
tudo, tudinho mesmo... 
Mas antes disso Deus falou com Noé e mandou-o construir uma arca beeeeemmmm grande! 
Que coubesse toda sua família. Sua esposa e seus 3 filhos com suas esposas também. E, além disso, 
macho e uma fêmea de cada espécie. Isso mesmo Noé teve que colocar na arca um cachorrinho, um 
leões e leoa, cobras, me dá até arrepio. São animais mais perigosos não é verdade? 
Noé podia ter falado pra Deus que tinha medo desses animais e que não ia levar. E também podia nem 
ter acreditado em Deus, pois até aquele dia nunca tinha chovido. 
Mas quando Deus falou com ele, ele obedeceu na hora porque ele sabia que obedecer é sempre o 
melhor caminho, e o segredo de ser abençoado é ser obediente a Deus! 
Ele fez tudo com Deus mandou cada centímetro da arca, as pessoas que passavam por ele davam 
risada, tiravam sarro, diziam que ele estava doido. Mas ele não ligou para o que falavam dele. 
Simplesmente obedeceu. 
No dia da grande chuva ele fez o que o Senhor o falou colocou os animais na arca e toda a sua família 
também, assim que fechou a porta começou o chuvão( Faça barulho de chuva) 
Uma chuva muito forte que não parava. Ficou tudo coberto de água e só a arca e quem estavam dentro 
dela sobreviveu. Tudo que estava na terra foi coberto por água. 
Durante 40 dias durou essa chuva.  
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Imagina só essa viajem dentro da arca deve ter sido muito divertido ver os animais e como eles se 
comportavam. Porque Noé foi obediente Deus não deixou que os animais fossem ferozes e nada de 
ruim aconteceu. 
Eles devem ter feito uma grande festa durante esses 40 dias. Deve ter tido até a noite do pijama lá 
dentro.  
 Então Deus se lembrou de Noé e de como ele era obediente e fez baixar as águas. 
Noé e toda sua família saiu da arca e Deus os abençoou e disse para eles se multiplicarem e encher a 
terra!  E também disse que estava fazendo uma aliança com Noé e toda a sua descendência. Isso 
mesmo essa aliança é com cada um de vocês também. Com todos que forem obedientes. 
Deus fez um grande arco-íris no céu como prova dessa aliança. Toda a vez que você ver um arco-íris 
lembre-se que essa aliança é com você também e que é sempre melhor obedecer e assim vamos ser 
abençoados como Noé foi!!!!!! 
 
 

Versículo  
Salmo 150.6 Todo ser que respira louve ao Senhor. 
 
 

Verificação do Ensino 
 
- No tempo de Noé como as pessoas se comportavam? 
_ O que Deus pediu para Noé fazer? 
- Quantas pessoas puderam entrar na arca além dos animais? 
-Quantos dias durou o dilúvio ou a grande chuva? 
-Qual é o sinal da aliança que Deus fez com Noé e toda sua descendência? 
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Atividade 
 
Distribua as máscaras de bichinhos entre as crianças. 
Cada criança será o animal da máscara distribuída, e só poderá andar quando Noé que será você  
chamar o nome do bicho então deverá imitar como esse bicho anda. 
Todas as crianças ficam de um lado da sala e você do outro. 
As crianças perguntam: _ Seu Noé posso ir? 
Você deve responder; Exemplo: pode vir gatinho, as crianças com máscara de gatinho passam para o 
lado da sala que você está imitando um gato. 
Depois as crianças falam de novo: Seu Noé posso ir? 
E você responde pode vir o coelho, e as crianças que estiverem com máscara de coelho vem até você 
saltando como um coelhinho! 
Explique a dinâmica da brincadeira antes de começar para as crianças não se confundirem. 
Quando todos os “ Bichinhos” estiverem ao seu lado distribua bala, pirulito ou bis para as crianças! 

  
 
 

Lembrancinha 
 
A Máscara usada na brincadeira 

 


