
 

 

 



 

 

HORA DO ENCONTRO 

 
Olá querido líder de célula, 

Estamos no estudo 4: Na casa da árvore eu aprendo a obedecer, tem sido um 
tempo especial na presença de Deus e queremos que você também tenha experiências 
incríveis, por isso encorajamos você a buscar e meditar na palavra de Deus para ser 
usada ao ministrar no coração das crianças. Esse é um tempo especial, onde vamos 
lembrá-los que na casa da árvore é onde aprendemos a obedecer ao Senhor. 
 Lembre-se que o princípio bíblico de hoje é: “O amor a Deus nos leva a 
obediência” 
 

Na hora do encontro reúna as crianças e comece perguntando como foi a 
semana deles e se alguma criança lembra o que aprendeu no culto, depois de escutá-
las, é hora de exaltar o Senhor com nosso louvor. Dê atenção especial aos visitantes! 

 
 

MOMENTO DO VERSÍCULO 

 
Pergunte para as crianças quem decorou o versículo da semana que é passado 

no culto: “E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado” Gênesis 6:22 NTLH. 
 Repita o versículo para que todos possam guardar o versículo no coração. 
 

HORA DE EXALTAR 

 
Pergunte às crianças se tem alguma música que elas gostariam de cantar.  
Abaixo deixamos sugestões de músicas: 
 
MEU MESTRE MANDOU - ALINE BARROS E CIA 2 
MEU MELHOR AMIGO - 3PALAVRINHAS - VOLUME 3 
FERNANDINHO - QUERO TE OBEDECER - PARA MENORES 
 
 

TESTEMUNHO CASA DA ÁRVORE 

 

 
Nesse momento, as crianças darão o testemunho de como foi a experiência delas 

na “casa da árvore” dessa semana.  
Líder, inicie com você mesmo dando seu testemunho! 
 
 
 

 
 
 
 

HORA DE EDIFICAR 

https://www.youtube.com/watch?v=zsg7FO1JFbE
https://www.youtube.com/watch?v=HrYT35fkx0Q
https://www.youtube.com/watch?v=gGd0p40fhTg


 

 

 
 
Resumo da história: 
 
Noé, um homem que andou e obedeceu a Deus, vivia em meio a uma sociedade 
corrompida e imoral, repleta de pecado, onde se entregavam as impurezas do mundo e 
com isso Deus ficou irado com a humanidade, porém ao olhar para terra Noé foi o único 
que achou fazer diante do Senhor, pois era homem íntegro, justo e de uma mulher só. 
 
Portanto Deus falou com Noé que iria destruir a terra com um dilúvio e disse para que 
ele construísse uma arca para suportar a chuva que viria, ordenou que levasse um casal 
de cada animal e sua família. Noé obedeceu a Deus e construiu essa arca e no dia que o 
dilúvio chegou, ele e sua família entraram na arca, e assim por sua obediência Noé e sua 
família foram reis e governadores da terra e acharam favor diante de Deus. 
 

1) O que é obedecer a Deus? 
2) Como podemos obedecer o Senhor? Em quais situações? 
3) É fácil obedecer? Por que devemos obedecer a Deus? 
4) Onde é a sua casa na árvore? ( lembre às crianças que a casa na árvore é o lugar 

onde gostamos de falar com Deus) 
 
Líder, ouça com atenção as respostas das crianças, auxilie-as caso seja 

necessário, seja intencional em suas perguntas e encoraje sua criança a orar e buscar a 
Deus através da leitura da palavra, lembre-a que a bíblia é a palavra de Deus e devemos 
guardar os mandamentos e segui-los. Relembre a história que foi estudada no domingo 
com a ajuda das crianças. Faça perguntas para que elas possam refletir sobre a história. 
 
 

HORA DE EXERCER 

  

Aprendemos que obedecer a Deus é essencial para nossa vida, e devemos sempre, não 
importa o que custar, obedecer ao Senhor e guardar seus mandamentos. Na hora de 
exercer, vamos colocar em prática o que aprendemos, peça às crianças que façam a 
Brincadeira "O Mestre Mandou" com coisas práticas, exemplo: O mestre mandou falar 
de Jesus hoje para um amigo.  
 

 
Ensinar as crianças a orar e dar o direcionamento. Exemplo: orar por 2 

agradecimentos, 2 pedidos, 2 elogios a Deus. É um momento de conduzir as crianças 
verdadeiramente na presença de Deus, ore sobre o assunto tratado na história e para 
que as crianças pratiquem isso. 

 
Aproveite esse momento para fazer o momento de pedidos de oração e 

pergunte se Deus já respondeu a oração de alguém. Líder, dê algum testemunho de 
quando você obedeceu a Deus mesmo sendo algo difícil. 
 
 



 

 

 

HORA DE EVANGELIZAR 
   
 
 Foi muito bom aprender o que é obedecer é algo que agrada a Deus e devemos 
fazer na nossa vida, agora é hora de contar para os nossos amigos sobre como Deus fala 
conosco. Líder, incentive sua criança a orar por alguém da família. 
 
Essa semana teremos o Missionar, fale sobre quem são os missionários e explique para 
as crianças como eles são grandes exemplos de obediência a Deus, de muitas vezes 
largar emprego e família para obedecerem a Deus. 
 
Desafio da semana: No próximo encontro, a criança deverá testemunhar como durante 
a semana praticou a obediência, tanto a Deus como para com seus pais. Desafie-os a 
não desobedecerem os pais durante a semana. 
 

AVISOS DO MINISTÉRIO INFANTIL 

 
 


