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Família +QV 

Aula 1   - Família de Noé  
 
Mais uma campanha iniciando! Nessa campanha vamos apresentar para nossas 
crianças algumas famílias mais que vencedoras. 
Toda aula a criança terá um desafio para fazer junto com a sua família. 
Hoje vamos aprender sobre Noé, que foi o líder de sua família e os tornaram Mais Que 
Vencedores. 
Vamos lá! 
  
 Para você professor (a) 

Não diferente dos dias de hoje Noé viveu numa época em que o mundo estava repleto 
de pecado. Apesar do estado de destruição em que o povo vivia, ele permanecia com 
uma fé e confiança em Deus. Também era um homem com imperfeições, mas fez tudo 
para proteger a sua família e, com coragem e contra (no início) a sua própria família, 
ele obedeceu a Deus e a sua família foi grandemente abençoada. Apesar das 
imperfeições que cada um de nós tem, nós podemos aprender que, como Noé, nós 
devemos proteger e cuidar das nossas famílias e a nossa maior bênção é vê-los felizes 
e protegidos, fazendo a vontade do Senhor. E com esse sentimento vamos ministrar a 
vida das crianças para que elas transmitam para suas famílias. 

Você irá colher muitos frutos e famílias serão restauradas através dessa campanha em 
nome de Jesus. 

 
Base Bíblica 
 Genesis 6 a 9 
 
Objetivo 

 

 Que a criança entenda através dos exemplos da bíblia que a sua família é mais 
que vencedora. 

 Que a criança aprenda que quando Deus nos manda fazer algo temos que 
obedecer e confiar, porque  Ele sempre tem O melhor para nos! 
 
 

Situação da Criança 
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Muitos com os pais separados. Famílias que brigam. Que a criança entenda que ela 
pode ser o caminho para os pais serem mais que vencedores. 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 
 Faça uma arca grande como cenário ou uma maquete para ilustrar! 

 

    
 

 

 
Contando a História 
Olá crianças estamos iniciando mais uma campanha. Vejam o que preparei para 
nós. Se for a arca grande eles logo irão responder, se for à pequena faça um 
suspense. Humm vamos falar de uma grande construção, construção que teve 
participação da família para ficar perfeita. Isso mesmo, vamos falar da Arca de 
Noé. 
Noé era um homem justo e bom, pois ele obedecia a Deus. Na época de Noé, a bíblia 
diz que os homens eram maus e faziam coisas que não  agradavam a Deus. 
 Deus disse a Noé  - "Vou destruir todos os homens da terra. E  quero que você faça 
uma  arca bem grande, darei toda a orientação de como você fará. Com você eu estou 
fazendo uma aliança, pegue toda a sua família e coloque dentro da arca com você e 
pegue um casal de animais, coloque um par de macacos, girafas, leões , ( professor vai 
falando os nomes dos animais. 
Como  Noé era obediente, logo começou a construção  da arca, as pessoas  diziam 
que ele era louco e  que  não ia chover, pois naquela época chovia pouco. Mas, Noé 
avisou a todos que viria um dilúvio, e ninguém quis ouvir. Mas Noé e seus filhos 
continuaram a construir. 
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Chegou o dia de entrar na arca, Noé, sua família e os animais. O povo ria dele e 
ficaram olhando.. Começou a chover, um pingo, outro pingo e muito forte, sem parar, 
conforme Deus tinha avisado. As pessoas correram até a arca e bateram com força  na 
porta, implorando para entrar, mas Deus trancou a porta por fora. Choveu 40 dias e 40 
noites, até que Deus falou com Noé para ele sair da arca com a sua família e os 
bichos.  
Como foi bom para Noé estar unido com sua família, como é bom obedecer a Deus. 
Noé construiu a arca junto com sua família. Essa semana você também fará algo com 
sua família, você irão construir alguma coisa juntos. 
 
Oração  
Senhor te agradeço pela minha família, ajuda para que possamos estar sempre unidos 
e obedientes a Ti. Em nome de Jesus.  
 
Versículo  
“Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor” Gênesis 6:8 

 

Verificação do Ensino 

 Deus disse que Noé era um homem..... 

 Com quem Noé construiu a arca? 

 O povo estava agradando a Deus?  

 Quem entrou na arca? 

 Porque a família de Noé foi uma família mais que vencedora ? 
 

Oferta         
 

Ao sair da arca, Noé fez um altar e ofereceu uma oferta agradável a Deus. E Deus fez uma aliança 
com Noé. 
Assim como Noé, entregue agora uma oferta ao Senhor pela sua família. 

 
Atividade 

 Atividade coletiva 
Faça um cartaz e deixe que as crianças colem os animais. Veja as sugestões. 
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Bilhete para os pais 
              

                     FAMILIA + QV 
 Olá papai e mamãe! 
Esse mês a campanha aqui no kids é sobre Família +QV e cada 
domingo iremos propor um desafio para seu filho realizar junto com a 
família de acordo com o que ele aprendeu na aula. Hoje ele aprendeu 

que Noé obedeceu a Deus e construiu a arca junto com sua família. 
Essa semana o desafio é: 
Construir algo juntos – Pode ser um bolo – podem arrumar o armário juntos 
ou os brinquedos. Depois nos conte como foi. 
 
Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força!  
1 Crônicas 16:28 
 
 

 
Lembrancinha 
             Marcador de pagina             saquinho com balas 

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_cronicas_16_28/
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Boa aula! 


