Encarte do Mensageiro Luterano de maio de 2020

Heróis da fé
Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus (Hebreus 11.7)
Olá, querido leitor do MC! Você conhece a história de Noé? Você sabe por que
Noé é um herói da fé? Vamos meditar sobre essa história no Mensageiro das Crianças deste mês!
Em primeiro lugar, vamos juntos orar a
Deus. Junte as suas mãos e leia: Querido
Deus, obrigado pelo dia de hoje. Pedimos
a tua proteção para a nossa vida, especialmente neste período
em que enfrentamos o
novo coronavírus. Aumenta a nossa fé em
ti. Em nome de Jesus.
Amém.
Agora, queremos
conhecer Noé. Para
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grafo, realize a atividade proposta.
Noé viveu há muito tempo, há mais de
dois mil anos antes de Jesus Cristo nascer.
As pessoas do tempo de Noé haviam se
afastado de Deus e faziam coisas horríveis,
e não se arrependiam. Deus estava muito
triste com a maldade dos seres humanos.
Mas Noé e sua família
eram diferentes, porque eles amavam a
Deus e não concordavam com
as
coisas
que esta-

vam acontecendo. A Bíblia diz que Noé era um homem bom e justo. Ele e sua mulher
tinham três filhos: Sem, Cam e Jafé.
Desenhe a sua mão espalmada no espaço abaixo. Em cada dedinho, desenhe um membro da família de Noé. Não esqueça de escrever seus nomes.

Por causa da maldade das pessoas, Deus
decidiu destruir a terra com uma chuva bem
forte, um dilúvio. Mas Deus se lembrou de
Noé e de sua família e prometeu que os salvaria. Para isso, o Senhor ordenou a Noé que
ele construísse uma grande arca de madeira.
Nesse grande barco, deveriam caber Noé,
sua mulher, seus filhos, suas noras e um ca-

sal de cada espécie de animais terrestres e
aves, a fim de conservá-los vivos. Assim, essa
família e esses animais repovoariam a terra.
Deus também lembrou que eles deveriam
levar para a arca todo tipo de comida, para
gente e para bicho. E Noé, obediente a Deus,
construiu o grande barco do jeitinho que
Deus mandou.

Cole no espaço abaixo um filtro descartável, desses de coar café. Pinte-o, em
forma de barco, e coloque dentro dele figuras de animais recortadas que você
encontrar em revistas ou jornais.

Quando a arca ficou pronta, Deus disse a
Noé para entrar no barco com sua família e
com os animais de todas as espécies. E foi Deus
mesmo quem fechou a porta do barco do lado
de fora! Lá dentro, eles estavam protegidos. E
aí começou a chover. Foi muita chuva! Choveu
durante 40 dias e 40 noites sem parar. A água

foi cobrindo toda a terra, até os montes mais
altos! Aquelas pessoas más, que antes zombavam de Noé, morreram afogadas. Na verdade, tudo o que estava fora do barco morreu:
pessoas, animais, plantas. Tudo ficou destruído.
Somente cento e cinquenta dias depois que
parou de chover, a água começou a baixar.

Utilizando cola e macarrão tipo espaguete, construa uma arca parecida com a
de Noé. Não esqueça de desenhar e pintar as águas do dilúvio e as nuvens de chuva.

Quando Noé saiu da arca com sua família e os animais, ele construiu um altar para adorar a Deus, e Deus fez uma aliança com Noé
e sua família. Essa promessa de Deus alcançaria também os descendentes de Noé, todos os animais e chegou também a nós: Deus
prometeu que nunca mais castigaria a terra com um dilúvio. E para
marcar sua promessa, Deus colocou um sinal no céu: o arco-íris.
Utilizando um prato ou um pires sobre o papel, risque sete arcos paralelos e
pinte-os com as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro,
azul escuro, violeta.

