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 AULA 4– O dilúvio 

 Anjos. 

Nessa aula, abordaremos essa importante marca na história da humanidade, que foi quando toda a raça 

humana foi exterminada, e somente sobreviveram aqueles que entraram na arca. 

Também  vamos falar sobre anjos. 

É importante que as crianças saiam dessa aula sabendo que os anjos foram criados para louvar e servir 

ao Senhor. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
10 gerações após a criação de Adão, a maldade se multiplicou de tal forma que Deus se arrependeu de ter 

criado o homem. Entretanto, havia um homem que ainda seguia os ensinamentos do Senhor, e tinha 

bondade dentro de si: NOÉ.  

Apesar de ser uma história conhecida para as crianças, é muito importante reforçar: 

 Deus tinha prometido enviar Jesus para remissão dos pecados da humanidade, e apesar dos 
homens serem maus, Ele não tinha desistido dessa promessa. 

 Noé foi usado para realizar essa grande obra pois  se manteve fiel e integro. 
Existem muitas mentiras que falam por ai sobre os anjos. Muitas pessoas fazem orações para os anjos, e 

isso é contrário  a palavra do Senhor, pois somente a ele deve ser entregue o nosso louvor, adoração e as 

nossas orações. 

 

LEIA E MEDITE: 

Gn 6 a 9 

Gênesis 16:7, Apocalipse 22:8,9, Mateus 18:10, 26:53, 25:31, Lucas 1:26-28 

OBJETIVOS: 

Levar a criança a entender que quando andamos debaixo do propósito do Senhor, vivemos o livramento e 
o novo tempo de Deus.  
Levar a criança a entender que os anjos são seres espirituais. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As vezes encontramos as crianças passando por situações complicada no  seu lar, na escola 
sendo oprimidas por satanás. Queremos mostra a elas que existe um caminho, uma solução que 
através do jejum da unção com óleo ela pode ser curada, liberta, transformada.  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Faça um circulo com as mesas e cadeiras da sala, representando a arca. Se possível, conte a 
história do lado de fora desse circulo. Ao final da ministração, entrarão na “arca” aqueles que possuem 
aliança com Deus. 

 Uma caixa representando a arca e os animais com rolo de papel higiênico. 



  

 

 

 

Setembro  –  EBk 
Escola Bíblica Do Kids 

 

 

  
 
Para essa aula, vá vestido de anjo. Você levará junto consigo 4 envelopes cada um deve ter o seguinte 

descritivo: 

Envelope 1: Como os anjos são? 

Conteudo: 

1. São seres espirituais 

2. São seres pessoais 

3. Não se casam 

4. São imortais 

5. São superiores ao homens 

6. São inumeráveis  

7. Estão sempre felizes 

8. São rápidos 

9. Conhecem a Deus pessoalmente 

10. Sabem da existencia de demonios 
 

Envelope 2: Tipos de anjos? 

Conteudo: 

Anjos 

 Arcanjos 

Serafim 

Querubim 

 

Envelope 3: O que os anjos fazem? 

1. Participam da adoração 

2. Orientam e protegem pessoas 

3. Trazem mensagem de Deus para nós 

4. Trazem julgamento 

5. Servem os filhos de Deus 

6. Apresentam nossas orações a Deus 

7. São guerreiros de Deus 
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 Envelope 4: Anjos na Bíblia 

Exemplo: visita do anjo Gabriel a Maria, anunciando a vinda de Jesus 

Faça uma roda de conversa com a turma e com o auxílio dos envelopes, vá direcionando a conversa e a 

aula. 

 
 
A cada desafio cumprido a criança receberá 1 folhinha. Os desafios especiais valem 1 fruta. 

Ao final do primeiro módulo a criança que tiver mais folhinhas e frutos receberá um prêmio (sugestão 1 

Bíblia) 

Tabela de pontos: 

1 folhinha : 1 ponto 

1 fruta : 2 pontos 

 

Desafios: 

Levar Bíblia : 1 folha  

Levar caderninho para anotação : 1 folha  

Decorar o versículo da semana: 1 folha  

Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha  

Levar atividade para casa completa : 1 folha 

Criança mais comportada do culto: 1 folha  

 

Desafios que serão feitos durante a campanha: 

Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1 

vez) 

Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1 

vez) 

 

MINISTRANDO: 

Hoje vamos falar sobre uma história muito interessante que muitos de vocês já conhecem. 

Foi quando choveu a primeira vez na terra. 

Isso aconteceu 10 gerações depois de Adão... Foi quando a maldade dominou toda a humanidade. 

Deus olhou para a terra e ficou muito triste, porque as pessoas eram muito más. As pessoas não falavam 

mais com Deus, faziam apenas coisas ruins... Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem. 

Mas ele tinha prometido enviar Jesus, vocês lembram? Para livrar a todos do pecado.... 

Então se ele encontrasse apenas 1 homem bom e fiel, ele poderia continuar o seu plano. 

E Deus encontrou NOÉ! 

Deus decidiu mandar uma chuva muito forte para acabar com toda a maldade. E para que todos 

pudessem se proteger dessa chuva, Noé construiria uma Arca muito grande. 

Noé obedeceu todas as recomendações do Senhor. Ele não sabia o que era chuva.... ( porque nunca tinha 

chovido) mas ele confiava em Deus. Então se Deus disse que ia cair água do céu, ele tinha certeza que 

aconteceria. 

E Deus mandou Noé chamar todos que quisessem entrar na arca, colocar toda a sua família e mais um 

casal de cada espécie de animal. 

E Noé fez tudo direitinho. Mas ninguém quis entrar na arca. Todos falavam que ele era louco e riam muito 

dele. 
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 Depois que Noé colocou a sua família e um casal de cada espécie de animal na arca, a porta da arca se 

fechou e choveu 40 dias e 40 noites. 

Era tanta água que demorou 150 dias para as águas baixarem. Até que um dia a arca parou no Monte 

Ararate. 

Quando todos saíram da arca, Deus mandou um arco íris como sinal da nova aliança Dele com a 

humanidade, e prometeu que nunca mais mandaria uma chuva como essa. 

Depois do dilúvio, Noé entregou uma oferta de agradecimento ao Senhor. E Deus se agradou muito disso. 

E olhem que interessante, antes do dilúvio os homens eram vegetarianos. Depois do dilúvio Deus ordenou 

que todos começassem a comer carne (Gn 9:3). 

Hoje vim como um anjo para contar tudo o que vocês precisam saber sobre esses seres celestiais. 

Preciso de 4 guardiões para me ajudarem nessa missão. Vocês precisam guardar esses envelopes com 

vocês. Não podem abrir! Aqui constam os mistérios dos anjos. No momento certo vocês irão me entregar... 

Voltando a nossa aula, vocês sabiam que os anjos são seres celestiais criados por Deus, antes mesmo do 

Senhor  ter criado os homens? 

Pois é, vamos abrir nosso primeiro envelope que fala mais sobre como eles são  

(Professor, as referências bíblicas são apenas para sua preparação, não é necessário ler com as crianças): 

1. São seres espirituais. Mas os anjos tem o poder de se materializarem e aparecerem para as 
pessoas (Hebreus 1:13-14) 

2. São seres pessoais. Isso significa que eles  tem inteligência, consciência, obrigações, tem vontade 
própria (Lucas20:36) 

3. Não se casam. Os anjos não tem sexo e eles não se procriam. Cada anjo foi criado originalmente 
por Deus (Mateus 22:30) 

4. São imortais. Eles nunca morrem, nunca ficam doentes (Lucas 20:35-36) 

5. São superiores ao  homens e tem alguns poderes. Anjos voam, por  exemplo (Salmos 8:3) 

6. São inumeráveis. Não dá para contar, pois são muitos (Hebreus 12:22) 

7. Estão sempre se regozijando, se alegrando. Principalmente quando uma pessoa é salva (Lucas 
15:10) 

8. São rápidos  (Daniel9:21) 

9. Conhecem a Deus pessoalmente (Salmos91:11) 

10. Sabem da existência de demônios (Judas9) 
Como os anjos são diferentes dos seres humanos, não é mesmo? 

E vocês sabiam que os anjos tem uma organização? Vamos ver o segundo envelope, “tipos de anjos” 

Existem anjos, que são os mensageiros, os arcanjos, que são os anjos “chefes” e os serafins e querubins, 

que são anjos que fazem parte da adoração à Deus. 

Mas afinal, o que os anjos fazem??? Vamos ver o terceiro  envolepe.. 

1. Participam da adoração. 

2. Orientam e protegem pessoas 

3. Trazem mensagem de Deus para nós 

4. Trazem julgamento 

5. Servem os filhos de Deus 

6. Apresentam nossas orações a Deus 

7. São guerreiros de Deus. 
Muitas pessoas falam por ai que cada um tem um anjo da guarda e que devemos fazer oração para o 

nosso anjo guarda. Mas isso foi algo criado pelos homens e é contrário à Bíblia. A Bíblia deixa muito claro 

que nosso louvor, nossa adoração e nossas orações devem ser direcionados somente para Deus. Os 

anjos estão a serviço do Senhor. Então se Ele quiser, ele envia um anjo para te proteger, por exemplo. 
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 Agora vamos ver nosso último envelope. Esse envolepe conta uma história Bíblia envolvendo um anjo.Os 

anjos aparecem em muitas histórias bíblicas. Nessa, em especial, ele apareceu para Maria, anunciando 

que ela ficaria grávida e geraria a Jesus, o salvador da humanidade. 

Deus enviou um anjo para trazer esse recado para Maria. Um anjo mensageiro! 

Para terminar nossa aula sobre os anjos, há algo muito importante que preciso contar. Há muito tempo 

atrás teve um anjo que se rebelou contra Deus, porque ele queria ser o próprio Deus. E acabou levanto 

consigo 1/3 dos anjos dos céus. Esses anjos acabaram indo para o lado do pecado, e hoje chamamos 

eles de demônios, pois eles não fazem mais parte do reino de Deus. Muito pelo contrário. Viraram inimigos 

de Deus e de todos os que servem a Deus. Mas o Senhor é muito mais poderoso, e sempre nos protege e 

nos livra de todo o mal. 

 

ORAÇÃO: 

 
Senhor quero te agradecer pelo seu infinito amor, que mais uma vez nos deu a oportunidade viver 
e ser pessoas melhores. 
 

VERSÍCULO: 

“Noé era homem justo e integro. Noé andava com Deus”. Gn 6:9. 

“Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos” 

Salmos 91:11  

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

Porque Deus mandou o dilúvio? 

Porque Deus escolheu Noé? 

Quantos  dias choveu? 

Quem entrou na arca? 

Qual o símbolo da aliança de Deus com o homem? 

Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? 

O que são anjos? 

Como são os anjos? 

O que os anjos fazem? 

Podemos fazer oração para anjos? 

Quem criou os anjos e a quem eles servem? 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Depois do dilúvio, Noé entregou uma oferta de agradecimento ao Senhor. E Deus se agradou muito disso. 

Vamos entregar uma oferta de agradecimento que agrade ao Senhor. 

 

ATIVIDADE: 

 

Com rolinho de papel higiênico vários retalhos de papeis e Eva, deixem que usem a criatividade para 

fazerem um personagem da historia, pode ser Noé, sua esposa, um animal ,um anjo.... 
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PARA CASA: 

 

 

Traga por escrito ou desenhado o que voce mais gostou de aprender nessa aula. 

 

LEMBRANCINHA 

A própria atividade! 

 

 

 

 


