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HISTÓRIA BÍBLICA
A família de Noé
(Gênesis 6,7, 8, 9)
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PARA O NOSSO

CORAÇÃO
    “Durante a era glacial, muitos animais morriam 
por causa do frio.
    Os porcos-espinhos, percebendo a situação, 
resolveram se juntar em grupos, assim se agasalha-
vam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos 
de cada um feriam os companheiros mais próximos, 
justamente os que ofereciam mais calor.
    Por isso decidiram se afastar uns dos outros e 
começaram de novo a morrer congelados.
Então precisaram fazer uma escolha: ou desapare-
ciam da Terra ou aceitavam os espinhos dos com-
panheiros.
   Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos.
    Aprenderam assim a conviver com as pequenas 
feridas que a relação com uma pessoa muito 
próxima podia causar, já que o mais importante era 
o calor do outro.
E assim sobreviveram”  (A Fábula do Porco Espinho)

Hoje chegamos à última lição da nossa série e é 
incrível ver como Deus já tinha separado um tema 
tão pertinente para o tempo que estamos vivendo. 
Falar sobre família num tempo em que a família 
nunca esteve tão junta, desfrutando de um convívio 
tão próximo e intenso é uma grande oportunidade. 
Assim como nós, houve um tempo em que uma 
família, a família de Noé, esteve como nós: confina-
da, sem saber como seria o amanhã, sem poder 
fazer outra coisa senão: confiar e esperar!
Nas últimas lições vimos como Deus já tinha tudo 
em mente: o dilúvio para destruir a terra e um plano 
perfeito para cuidar da família de Noé, homem justo 
e bom. 
O dilúvio durou 40 dias (Gênesis 7:17) e dia após dia 
as águas aumentaram até cobrirem o topo das 
montanhas. Tudo foi exterminado: pessoas, animais, 
criaturas que rastejavam e voavam, mas Noé e sua 
família permaneceram vivos dentro da arcar (Gêne-
sis 7:23).
As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias 
(Gênesis 8:24) e durante este período Noé, sua 
família e muitos animais ficaram presos, confinados, 
isolados dentro de arca! 
Eles não tinham TV, celular, computador, nem 
mesmo aparelhos eletrônicos como microondas e 
freezer para facilitar o dia a dia com comida conge-
lada! Eles não tinham vizinhos, amigos, igreja para 
um encontro virtual.  Não era possível escapar para 
ir ao mercado ou à farmácia, nem para fazer uma 
caminhada pelo bairro. Eles tinham apenas uns aos 
outros e uma única opção: esperar as águas baixa-
rem.

    Dentro da arca, a família de Noé certamente 
enfrentou muitos desafios. Eles se amavam, mas 
não é difícil de imaginar que em muitos momentos 
precisaram suportar uns aos outros, sublimar os 
defeitos, perdoar as diferenças, exercitar a paciên-
cia e a misericórdia para conseguirem sobreviver
.
    Os relacionamentos perfeitos não são aqueles 
que unem pessoas perfeitas ou aqueles onde não há 
atrito. E quanto maior exposição e proximidade, 
mais chance de embates. Mas os bons relaciona-
mentos funcionam na medida em que as pessoas 
estão dispostas a manter a união e conviver com as 
diferenças, valorizando as qualidades umas das 
outras para superar as desavenças e avançar.

    Como já vimos, na família é de suma importância 
entender qual é o papel de cada um, oferecer 
respeito e amor, não por medo ou imposição de 
regras, mas por obediência à Deus. 

    Olhando para a família de Noé podemos dizer 
que eles estavam vivendo um tempo de crise. E 
que crise, hein!?! O mundo, como eles conheciam, 
não existia mais e eles não faziam ideia do que 
esperava por eles adiante. 

    Cada um de nós já viveu suas crises pessoais, 
profissionais, familiares, mas hoje todos nós, como 
família, igreja e sociedade estamos vivendo uma 
crise jamais vista! Estamos debaixo da mesma 
tempestade. Cada família no seu barco, com suas 
preocupações que basicamente giram em torno da 
saúde e da subsistência e todos nós, como humani-
dade, preocupados com o amanhã, com o novo 
mundo que nos espera!

    No versículo 1 do capítulo 8 de Gênesis, a história 
continua e a bíblia diz que Deus voltou a olhar para 
Noé e mandou um vento e as águas começaram a 
baixar pouco a pouco até que, no dia dezessete do 
sétimo mês o barco parou sobre a cordilheira de 
Ararate e as águas continuaram a baixar até o 
décimo mês, quando os picos das montanhas 
começaram a aparecer (v.4-6). Então, depois de 40 
dias, Noé abriu a janela da arca, soltou um corvo e 
ele ficou indo e voltando esperando as águas seca-
rem. Depois ele soltou uma pomba, que também 
não encontrou lugar para pousar porque as águas 
ainda cobriam a terra (v.7-9).



ESPERE E CONFIE

    É muito interessante notar que, já com o 
barco parado, depois do “pior já ter passado”, 
Noé abriu a janela da arca e tudo que ele viu foi 
água, muita água! A terra ainda estava coberta 
pelas águas do dilúvio e Noé e sua família pre-
cisavam esperar mais:

    “Ele esperou mais sete dias e soltou de novo 
a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia 
no bico uma folha nova de oliveira. Noé enten-
deu que o dilúvio estava terminando.
Ele esperou mais sete dias e soltou a pomba 
pela terceira vez. Mas, dessa vez, ela não retor-
nou” (Gênesis 8:10-11)

  Esperar, confiar, não desistir em tempos 
difíceis, enfrentar as crises como uma oportu-
nidade de crescimento, amadurecer, acertar 
contas, realinhar expectativas, ajustar o foco, 
adquirir forças, aumentar a fé, encher o cora-
ção de esperança é o que podemos fazer 
(Romanos 5:3-5). 

    E ainda podemos aproveitar o tempo dentro 
da arcar para cuidar da nossa família (1 Timó-
teo 5:8), fortalecer nossos laços, trabalhar para 
que nosso relacionamento funcione, agindo 
com humildade, dedicação, considerando 
nossas diferenças e resolvendo os desentendi-
mentos em amor, lembrando que todos somos 
filhos de um mesmo Pai, que nos ama e olha 
por nós (Efésios 4:17).

    A história de Noé não poderia ser mais 
propícia e encorajadora para este tempo. Ela 
nos faz enxergar o amor e o cuidado de Deus 
por nós e por nossas famílias neste tempo 
onde o medo e o sofrimento nos cercam.

   O nosso desafio é abrir a nossa janela e não 
olhar para as águas, mas olhar para Aquele que 
acalma as tempestades, que põe fim às nossas 
guerras e que está conosco, dentro do barco: 
JESUS!

Jesus é a esperança que precisamos, o único 
capaz de nos ajudar a manter o ânimo e a 
disposição para cuidar da nossa família e amar 
e ajudar os necessitados (Romanos 12:12-13).
A tormenta vai passar, o dia da vitória vai 
chegar e assim como Noé, vamos louvar e glori-
ficar o nosso Deus (Gênesis 8:20-21), lembran-
do e nos apropriando das suas maravilhosas 
promessas:

“Pois, enquanto durar a terra,
Semeadura e colheita, frio e calor
Verão e inverno, dia e noite
Nunca deixarão de existir
(...)

Este é o sinal da aliança que estou fazendo com 
vocês e que abrange todos os seres vivos que 
vivem com vocês hoje e os que viverão depois.
Estou pondo meu arco-íris nas nuvens, um sinal 
da aliança entre mim e a terra.
De agora em diante, sempre que eu puser uma 
nuvem acima da terra e o arco-íris aparecer 
nela, vou me lembrar da minha aliança com 
vocês (...)” 

JUNTOS, UM POR TODOS E TODOS 
POR UM, VAMOS SUPERAR. 

n o ss a  pa rt e  é  co n f i a r  e  
e s p e r a r  s e m  pa r a r  a m a r !  

 CONFIE

Jesus é a esperança que precisamos, o único 



DESAFIO DA SEMANA
Fazer um mural com frases e figuras que mostrem 

bons momentos que vocês estão vivendo em
família neste tempo de isolamento.      

como é bom
viver em

família



• Conversar sobre crises e problemas, situ-
ações onde não temos outra coisa a fazer 
senão: esperar e confiar em Deus. 

• Encorajar as crianças, dizendo que em 
meio aos problemas e às crises devemos 
manter a fé, a perseverança e a esperança. 
Assim seremos fortalecidos e poderemos 
aprender grandes lições.

• Fechar dizendo que Deus nos ama, tem 
promessas lindas de paz para todos nós e 
que Ele vai nos ajudar e espera que conti-
nuemos amando e ajudando uns aos 
outros. 

 

• Recordar de forma breve as outras lições 
pontuando os tópicos: decepção de Deus 
com a humanidade; missão de Noé para 
construir a arca; dilúvio.

• Focar no ponto da lição de hoje: Noé e 
sua família dentro da arca mostrando o 
amor e cuidado de Deus para com ele. 
Pensar sobre o tempo que viveram ali e 
como foi a questão do convívio da família. 
Traçar um paralelo entre Noé e família con-
finados na arca e nossas famílias isoladas 
em casa por conta da pandemia.

• Abrir um diálogo para mostrar que este 
tempo pode ser de oportunidade para 
aprofundar o relacionamento da família e 
não um tempo de brigas e reclamações. 

• Mostrar conceitos importantes, relem-
brando o papel de cada um na relação 
familiar, para que o convívio seja bom e 
funcional: amor, respeito, humildade, 
perdão, paciência, misericórdia, colabora-
ção.

CONEXÃO COM AS 
CRIANÇAS
CONEXÃO COM AS 
CRIANÇAS

versículo para memorizar
“Pois, enquanto durar a terra,

semeadura e colheita, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite nunca

deixarão de existir”
 (Gênesis 8:22)



1. Pinte o arco-íris

2. Cole algodão nas nuvens

3.  Depois cole com uma fita adesiva a sua 
obra de arte em sua janela e tire uma foto 
bem bonita! 

4. Envie a foto em nosso grupo de pais! 

Lembre-se sempre que Deus mantem sua 
promessa!

CORPO E 
MOVIMENTO
Hoje chegamos à ultima lição da nossa série 
e é incrível ver como Deus já tinha separado 
um tema tão parecido ao que estamos 
vivendo. Falar sobre família num tempo em 
que estamos desfrutando de um convívio 
tão próximo e intenso é uma grande oportu-
nidade. Houve um tempo em que a família 
de Noé esteve como nós: confinada, sem 
saber como seria o amanhã, sem poder 
fazer outra coisa senão: confiar e esperar!
Para nossa atividade você vai precisar ser 
bem criativo e fazer o seu próprio instru-
mento musical.

Um simples potinho com arroz dentro já vira 
um belo chocalho. Para todos se divertirem 
juntos, façam mais de um chocalho com 
recipientes e grãos diferentes. Assim eles 
terão sons semelhantes, mas que juntos 
podem formar uma bateria muito divertida.
Depois dos instrumentos prontos junte a 
família e vamos juntos cantar a música 
“Com Cristo no barco”. 

Não esqueçam de memorizar o versículo!

Ibmalphaville - Av. Tamboré 1603 - Siga @kidsibmalphaville no Instagram

COM CRISTO NO BARCO

ARTE

https://www.youtube.com/watch?v=Ho53EFzseio
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