
 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 15/09/2019 

 

DESCENDÊNCIA DE ADÃO ATÉ NOÉ E A 

CONSTRUÇÃO DA ARCA 

 

Versículos para decorar: 

1- Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. (Gênesis 6:22) 

2- Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo 
temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e 
tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. (Hebreus 11:7) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA – Descendência de Adão – o mal se espalhou 
Entendendo a História 
1. O pecado já havia invadido a humanidade. A partir dessa época, Deus destaca dois povos. Todas as 
pessoas eram descendentes de Adão e Eva, nascidas em pecado. Associe a primeira coluna de acordo 
com a segunda: 
 

(A) Descendentes de Caim (    ) Buscavam a Deus. 
(B) Descendentes de Sete (    ) Não buscavam a Deus. 
 (    ) A linhagem desta descedência nos leva até Noé (Gênesis 5). 
 

2. Quando você escolhe violar um mandamento de Deus é como se você estivesse plantando uma 

semente. Quanto mais a semente cria raízes, mais difícil será se livrar dela. Entenda que o pecado traz 
consequências ruins para a sua vida. Ligue as palavras de acordo com a afirmação verdadeira. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
O pecado tem poder e é como uma correnteza. Tenho que tomar uma atitude ou ele me matará. 

 

3. Vamos aprender os nomes dos descendentes de Adão. Faça a ordem de nascimento ligando o nome  
à pessoa na ordem correta. Dica: Gênesis 5 
 

v. 3 v.25 v.6 v.12 v.9 v.28-
29 

v.15 v.18 v.21 

SETE LAMEQUE ENOS MAALALEEL CAINÃ NOÉ JAREDE ENOQUE MATUSALÉM 

 
 
 

 
 

MENTIRA 

MÁGOA 

IMORALIDADE 

Se você mente a primeira vez, tem que mentir sempre para poder 
esconder a primeira mentira e então, você fica preso a elas.
  

Quando se alimenta uma mágoa, ela contamina o nosso coração 
com coisas ruins e negativas. 

Ver uma imagem ou vídeo imoral toma conta da nossa mente, 
nos impedindo de ter um coração puro. 
 



 
 
 
➔ Em Lucas 3.23-38 vemos a descendência de Adão. Quem é essa pessoa 
importante da descendência de Adão? (verso 23) __________________ 
 

 

 
 

Compartilhando com Deus 

Escreva uma oração agradecendo a Deus por ele ter o controle de tudo. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
TERÇA - FEIRA – Para o mal vencer, basta não fazer nada 
Entendendo a História 
1. Vamos conhecer um pouco mais sobre Enoque. Circule a resposta correta: 
 

a. Pai de Enoque      JOEDE      JAREDE       QUEBEDE             (Gênesis 5.18) 

b. Não experimentou a     DOENÇA      MORTE          VIDA   (Gênesis 5.24) 

c. Ele foi     ARREGALADO      ARREBATADO     ARREMESSADO  (Gênesis 5.24) 

d. A partir de Adão ele foi o TERCEIRO QUINTO SÉTIMO  (Judas 14) 

2. Noé teve 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. Deus nunca se esquece de nenhuma das suas promessas! Ele 
prometeu que o mal não iria prevalecer (Gn 3.15). Na época de Noé encontramos o mal lutando para 
vencer. Preencha as frases com as palavras abaixo: 

 
 
 

a. A maldade estava fora de controle, as pessoas só pensavam em fazer o mal. O Senhor viu que a 
p__________________________ do h__________ tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos 
pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. (Gn 6.5) 
b. O som de louvor e amor por Deus estava apagado pelo rugido da r_____________________.  
c. Isso aconteceu porque os filhos de Deus (Sete) escolheram casar com as más, filhas dos homens 
(Caim). Escolheram a beleza mais que a b__________________. (Gn 6.2) 
d. Para o mal vencer, basta não fazer n____________. 
e. Glorificar a Deus e se r___________________ com ele, já não era mais uma prática das pessoas 
naquela época. (Gn 6.6) 
 

3. Deus então sentiu uma profunda tristeza por causa de toda essa maldade. Deus viu que o homem 
escolheu o pecado e a morte, ao invés de ter um relacionamento com ele. Leia Gênesis 6.6 e preencha a 
afirmação abaixo. 
  
 
 
 
Refletindo: 
- Imagine a tristeza de Deus, de ter se arrependido de criar o homem, a coroa da sua criação. 
- Quando fazemos coisas erradas, desagradamos o coração de Deus, e o entristecemos. 
- Precisamos escolher certo: escolher o que Deus manda e não o que meu coração deseja. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido orar antes de tomar decisões importantes. Vou perguntar pra Deus se é o correto a se fazer. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando pra Deus a sua decisão, e peça ajuda para ter atitudes que alegrem o 
coração dele. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

NADA     PERVERSIDADE      RELACIONAR    HOMEM      REBELDIA       BONDADE 

“Então o __ __ __ __ __ __ arrependeu-se de ter feito o __ __ __ __ __ sobre a __ __ __ __ __, e isso 
cortou-lhe o __ __ __ __ __ __ __.” 

 



QUARTA - FEIRA – Noé 
Entendendo a História  
1. No tempo de Noé, havia uma grande população habitando na terra. A maioria das pessoas só estavam 
interessadas em curtir a vida. Elas não se interessavam em agradar a Deus. Apenas um homem fazia o 
que Deus queria, este homem era Noé. Leia Gênesis 6.9 e escolha no quadro ao lado as duas 
qualidades que Noé possuía e como era seu relacionamento com Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
2. Vamos entender porque essas qualidades tornaram Noé tão diferente das pessoas do seu tempo. 
Ligue corretamente: 
 
  
JUSTO 
 
 
ÍNTEGRO 
 
 
 
3. Agora que você conhece estes conceitos, coloque (N) nas frases que combinam com a vida de Noé: 
(   ) Foi diferente na sociedade de sua época, pois era um homem justo e íntegro no meio de uma 
sociedade suja e corrupta. 
(   ) Em alguns momentos, fez o que desagradava a Deus, só para não passar vergonha na frente dos 
seus vizinhos. 
(   ) Ser justo fez toda a diferença, Deus continuou com seu plano de acabar com a humanidade, mas 
poupou Noé e sua família. 
(   ) Foi um homem cuja maneira de viver atraiu a atenção de Deus. 
(   ) Por causa da vida que Noé escolheu ter, ele foi grandemente usado por Deus. 
 

4. Deus decidiu que iria destruir a terra e todos os seus habitantes. Ordenou que Noé construísse uma 
arca para salvar sua família e as espécies de animais. Deus deu as especificações que Noé deveria 
seguir em Gênesis 6.14 -16. Qual seria o tamanho da arca, medida em metros?  
Dica: A Bíblia usa uma medida que não usamos atualmente: CÔVADO, que equivalia à medida entre o cotovelo e o 
dedo médio estendido de um homem, ou seja, 1 côvado equivale a 45 cm (0,45 metros). A arca que Noé construiu 
possuía 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura.  

 
Comprimento: 300 côvados X 0,45=________  Largura: 50 x 0,45=________  Altura:30 x 0,45=________ 
 
Curiosidades sobre a Arca de Noé 

 
 
 

Qualidades de Noé: 
ALEGRE  -  AMÁVEL  -  PACIENTE  -  JUSTO  
-  TRISTE  -  AMIGO -  FELIZ  -  IMPACIENTE 

- RAIVOSO  -        ÍNTEGRO  -   AGITADO 
Seu relacionamento com Deus: 

- Não conhecia a Deus 
- Gostava de Deus 
- Andava com Deus 

Qualidades de Noé: 
1 - _____________________ 

2 - _____________________ 
 

Seu relacionamento com Deus: 

____________________________ 

Significa uma pessoa que se ajusta ou se adapta perfeitamente a um padrão. Noé 
se ajustou ao padrão de Deus, ou seja, ele procurou descobrir e fazer o que Deus 
queria.  
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Significa uma pessoa que tem as mesmas atitudes em todos os momentos de sua 
vida. Não importa onde esteja, se tem alguém olhando ou não, ela sempre age da 
mesma forma. 
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Refletindo: 
- Deus deu a Noé as medidas exatas de como a arca deveria ser feita, isso mostra como nosso Deus se 
preocupada com os mínimos detalhes. 
- Percebemos também outra característica de Deus, ele é planejador. Não faz nada sem planejar, sem 
dar seu melhor. Precisamos ser assim também. 
- As qualidades de Noé chamaram a atenção de Deus. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não fazer as coisas de qualquer jeito, vou dar meu melhor. (Exemplo: lavar melhor a louça, 
arrumar direito meu quarto, dobrar minhas roupas etc) 
(   ) Decido ter atitudes que mostrem que sou filho(a) de Deus. (Exemplo: fruto do Espírito de Gálatas 
5:22-23)  
 
Compartilhando com Deus 
Escreva uma oração falando pra Deus suas decisões e pedindo ajuda para ser íntegro e justo perante 
todos da sua família, escola, bairro, e em todos os lugares que você for: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

QUINTA - FEIRA – Coragem e fé de Noé 

Entendendo a História 
1. Leia Gênesis 6.11-22 e responda pintando de verde a resposta correta. 

a. Deus estava (APROVANDO / REPROVANDO) a conduta da humanidade.  

b. Apenas (NOÉ QUE ERA JUSTO E ÍNTEGRO / UNS OUTROS HOMENS QUE ERAM MENOS MAUS) 

foi do agrado de Deus.  

c. Deus (DEU INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS / NÃO ORIENTOU) a Noé de como construir uma arca.  

d. Noé obedeceu às ordens de Deus (EM TUDO / EM QUASE TUDO). 

2. Noé não ficou somente construindo a arca, ele falava 
de Deus para as pessoas e anunciava a destruição que 
viria. (2 Pd 2.5) - Procure as palavras destacadas no 
texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Como foi que Noé ficou firme quando todo mundo achava que ele era maluco? Noé tinha fé. 

a. Desembaralhe as letras e complete a frase para descobrir o conceito de fé. 

 

b. A fé sem ação está morta (Tg. 2.26). Circule o versículo que confirma que Noé agiu e construiu a arca. 
 

Hebreus 11.7    Apocalipse 1.1   Hebreus 12.1 
 

Decidindo: 

Bem como a fé sem obras é morta, a decisão sem prática também é. Por isso, decida no coração e aja 

fazendo a coisa certa. Marque suas decisões: 

(   ) Decido confiar mais em Deus, não vou reclamar caso alguma coisa  não aconteça do jeito que eu 

queria. 

(   ) Decido ter coragem para fazer o certo mesmo quando ninguém estiver fazendo. 

Fé é __________ (A – TAR – CRE – DI) no que Deus diz, mesmo que não _____ (SI – CON - GA) ver. 

Fé não é ________ (CHAR - FE) os olhos e ___________ (PE – ES - RAR) muito, muito.... 

CORAGEM é fazer o que tem que ser feito (correto), 
mesmo quando estou com medo, acho muito difícil ou 
sou o único. Para ser JUSTO e ÍNTEGRO, você 
precisará ser diferente dos outros. Deus mandou Noé 
construir uma ARCA porque viria muita CHUVA. Toda 
essa história parecia ridícula, pois nunca havia chovido 
na TERRA (Gn 2.5).  Por isso, seus vizinhos o 
chamavam de LOUCO. 



Compartilhando com Deus  

Escreva sua oração falando para Deus suas decisões, agradeça porque Ele te dá coragem para fazer 
coisas certas, e peça para ele aumentar a sua fé. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

SEXTA - FEIRA – Obediência de Noé 
Entendendo a História 
1. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. 
Podemos dizer que Noé foi ________________________. 
 
Dica: Una as letras da arca. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Agradar a Deus está totalmente relacionado a OBEDECER a ele. Você conhece os passos da 
obediência?  
 

FAZER    FAZER IMEDIATAMENTE   FAZER POR COMPLETO 
 
 

 FAZER SEM RECLAMAR 
 
Qual desses passos você tem mais dificuldade de colocar em prática? 
 

 

3. Pense na situação de Noé caso ele deixasse de atender a qualquer uma das exigências ordenada por 
Deus. Foi muito trabalho! Todo esse trabalho demorou anos e anos! E era somente Noé e seus filhos. 
Ninguém os ajudou. Pinte o trabalho que eles tiveram que fazer: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não havia sinal nenhum do fim do mundo. 
Noé não desistiu, não voltou atrás. Ele sabia que Deus cumpriria sua promessa! 

Refletindo: 

- Obedecer é sinal de amor a Deus. Você mostra pra Deus que o ama, quando o obedece. Pense, você 

tem obedecido realmente a Deus? 

 

Compartilhando com Deus  

Escreva uma oração hoje pedindo perdão a Deus se você tem desobedecido a Ele, e peça ajuda para 
obedecer 100% 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Cortar árvores  Cortar os cabelos das mulheres 

Cortar as unhas dos animais Serrar tábuas 

Providenciar mantimentos para os animais Criar pinos e grampos para pregar as tábuas 

Preparar piche suficiente para cobrir dentro e 
fora 

Chamar cada animal 

Subdividir o interior da arca em salas Plantar e colher alimentos 

Trancar a arca Armazenar alimentos 


