
FAMÍLIA

LIÇÃO 3:  LEVEL 1
  OS PAIS 

INCRÍVEL
UM LUGAR

HISTÓRIA BÍBLICA
A família de Noé 
Gênesis 7, 8 e 9:1-17

TEXTOS BÍBLICOS
Provérbios 22:6

Deuteronômio 6:6-7
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“Bons pais dão presente, pais brilhantes dão 
seu próprio ser.
Bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes 
nutrem a personalidade.
Bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensi-
nam a pensar.
Bons pais preparam os filhos para os aplausos, 
pais brilhantes preparam os filhos para os 
fracassos.
Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam 
como amigos.
Bons pais dão informações, pais brilhantes 
contam histórias.
Bons pais dão oportunidades, pais brilhantes 
nunca desistem.”

Augusto Cury 
“Pais brilhantes, 
Professores fascinantes”

Na primeira lição da nova 
série vimos que a família é
plano de Deus para nossas
vidas. A família é amor, 
acolhimento, aconchego, aprendizado. 

A FAMÍLIA É UM LUGAR INCRÍVEL!

Desde o princípio Deus planejou e se preocu-
pou com a família. Ele mesmo a estabeleceu 
com o desejo de que esta pequena comunida-
de funcionasse bem, relacionando-se entre si 
e com Ele de forma harmoniosa e saudável. 
É certo que hoje em dia a família tradicional, 
tida por muito tempo como “modelo” não é o 
único formato de família, mas este não é o 
foco do nosso estudo. Seja como for, uma 
família é reconhecida pela exis-
tência de relação parental entre indivíduos 
com funções determinadas (pai, mãe, filho, 
madrasta, avó, irmãos, enteado etc.). E hoje 
queremos falar sobre o papel dos pais na 
família.

PARA O NOSSO

CORAÇÃOCORAÇÃO
Os pais são os adultos do núcleo familiar. Eles 
são os precursores da família e os responsá-
veis pelos filhos. E às vezes, por circunstância 
diversas e adversas, este cuidado fica à cargo 
de outras pessoas, tais como avós e tios. 
De qualquer forma, de acordo com o artigo 22 
do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 
8.069/90), cabe aos pais:

“Aos pais incumbe o dever de sustento, 
guarda e educação dos filhos menores, caben-
do-lhes ainda, no interesse destes, a obriga-
ção de cumprir e fazer cumprir as determina-
ções judiciais.
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os respon-
sáveis, têm direitos iguais e deveres e respon-
sabilidades compartilhados no cuidado e na 
educação da criança, devendo ser resguarda-
do o direito de transmissão familiar de suas 
crenças e culturas, assegurados os direitos da 
criança estabelecidos nesta Lei.”

A preocupação do legislador no sentido de 
que os pais transmitissem aos filhos suas 
crenças e culturas não é coisa nova. Há muito 
tempo, Deus já havia dado esta orientação ao 
seu povo:

“Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o cora-
ção. Amem o Eterno com tudo que há em 
vocês e com tudo que vocês são!
Escrevam no coração os mandamentos que 
estou transmitindo a vocês. Apropriem-se 
deles e levem seus filhos a se apropriar deles. 
Que eles sejam o assunto de sua conversa, 
onde quer que vocês estiverem – sentados em 
casa ou andando pela rua. Que eles sejam 
repetidos desde a hora em que vocês se 
levantam, de manhã, até a hora de cair na 
cama, à noite. Que eles estejam amarrados na 
mão e na testa de vocês, como lembretes e 
até escritos no batente da porta das casas e 
nas portas das suas cidades.” 
(Deuteronômio 6:5-9)



A bíblia não relata nenhum tipo de insurgência 
ou descontrole por parte dos filhos diante das 
circunstâncias à que foram submetidos pelos 
pais, mas afirma que eles entraram na arca assim 
que começou a chover (Gênesis 78:13).
Os filhos de Noé sabiam que dentro da arca e 
em família – mesmo numa situação inimaginável, 
acompanhados de animais fedorentos, dos mais 
dóceis aos mais ferozes – estariam seguros e 
protegidos. Teriam provisão e de alguma forma, 
conforto. Eles confiavam em seus pais. 
Não sabemos quão frustrante foi para os filhos 
de Noé se submeterem à decisão de seus pais. 
Mas sabemos que seus pais obedeceram a Deus 
e mesmo não sabendo o que vinha pela frente, 
Noé e sua esposa conduziram seus filhos com 
firmeza e amor.
Muitas vezes os pais ficam confusos e não 
sabem até onde podem “apertar os filhos” e de 
que maneira podem demonstrar amor e encora-
já-los. Outras vezes, os pais não sabem qual 
nível de frustração podem permitir que os filhos 
experimentem. Há uma enorme dificuldade para 
os pais estabelecerem limites aos filhos e gran-
des dúvidas acerca de como e quando discipli-
ná-los.
Cada família tem sua dinâmica, seus costumes e 
regras e não existe um manual para nos tornar-
mos pais perfeitos, tampouco há garantias de 
que teremos filhos bem sucedidos. Independen-
te da classe social, do grau de cultura ou do 
nível intelectual que temos, somos falíveis. 

O bom trabalho dos pais não depende de quem 
eles são, do que eles fazem ou o que eles têm, 
mas para quem eles olham. 
A bíblia não se refere à Noé com muitas creden-
ciais, a não ser que ele era justo, temente e 
obediente ao Senhor! 

Um homem íntegro que andava com Deus 
(Gênesis 6:9).
Independente das nossas credenciais, se focar-
mos em Jesus e deixarmos o amor Dele se 
expandir em nós e fluir através de nós até 
chegar aos nossos filhos, seremos pais segundo 
o coração de Deus e conseguiremos cumprir 
nossa missão!

REPARE NISSO!

Reparem que Deus propõe que o sagrado seja 
partilhado rotineiramente na família. No convívio 
diário enquanto pais e filhos se relacionam (nas 
conversas ao redor da mesa, no caminho para a 
escola, durante as compras ou no meio de um 
passeio) tudo aquilo que diz respeito ao Senhor e 
aos seus preceitos pode fluir naturalmente e 
tornar-se um hábito na família.  
Como pais somos modelos para nossos filhos. 
Devemos ensiná-los a andar nos caminhos do 
Senhor (Provérbios 22:6), mas não há como 
impor à eles um estilo de vida sem que tenhamos 
em nós mesmos um modelo mental que reflita 
Jesus no espaço entre os estímulos que recebe-
mos e as respostas que oferecemos (Romanos 
12:1-2), pois os filhos aprendem através do nosso 
exemplo (2 Coríntios 3:2-3).
Os pais não são super heróis. São falíveis e 
dependem da graça e misericórdia de Deus. 
Precisam estar conectados com o Pai para que 
tenham sabedoria e discernimento para conduzir 
seus filhos e devem se lembrar de orar sempre 
por eles (1 Crônicas 29:19).
O sustento dos filhos é dever dos pais (1 Timóteo 
5:8), mas os pais que temem ao Senhor sabem 
que tudo que recebemos vem de Deus (Tiago 
1:17) e que é Ele quem edifica a casa (Salmos 127). 
Então, mais que “pais provedores”, nossos filhos 
precisam de pai e mãe cheios de fé no Deus de 
toda provisão (Gênesis 22:14).
Estamos vivendo um tempo de isolamento social. 
A família está reclusa. Pais e filhos estão convi-
vendo de uma forma muito próxima e isto nos 
lembra novamente de Noé e sua família. 
Como vimos na última lição, Noé era o único 
justo sobre a face da terra quando Deus enviou 
o dilúvio. Quando a chuva chegou, Noé, sua 
esposa, seus filhos (Sem, Cam e Jafé) e as 
mulheres dos seus filhos entraram na arca (Gê-
nesis 7:7)

Não sabemos exatamente o que os filhos de 
Noé  pensaram a respeito de tudo que estava 
acontecendo (seu pai esperando uma chuva 
tremenda chegar, construindo uma arca, sendo 
ridicularizado pelas pessoas, buscando animais 
para se juntar à família), mas é nítido que Noé e 
sua esposa tinham autoridade sobre seus filhos 
e provavelmente cultivavam um relacionamento 
saudável e bom com todos eles.

íntegro significa:
irrepreensível na sua conduta;
honesto, incorruptível.



DESAFIO DA SEMANA
Aproveite o tempo em família para conversar 
e dizer aos seus pais sobre como você está 

se sentindo neste tempo de 
isolamento social.       



• Os filhos de Noé podem não ter entendi-
do muito bem a situação e talvez não 
tenham gostado do que aconteceu, mas 
sabiam que mesmo numa situação assus-
tadora e desconfortável (dentro de um 
barco, debaixo de uma chuva terrível, sem 
saber quando iriam sair de lá, rodeados de 
animais – dóceis e selvagens e muito fedo-
rentos – eles se sentiam seguros ao lado 
dos seus pais. 

• Conversar com as crianças sobre o mo-
mento em que estamos passando (pande-
mia e isolamento social) e perguntar como 
elas se sentem “trancadas” em casa ao 
lado dos pais. 

• Explicar que os pais não têm super pode-
res e que às vezes eles podem falhar, mas 
quando os pais confiam em Deus e amam 
Jesus, eles são capazes de nos proteger e 
nos ajudar em tudo que precisamos.
 
• Finalizar reforçando que a família é plano 
de Deus e que o desejo de Deus é que a 
família funcione bem, ou seja, que pais e 
filhos, cada um no seu papel, se amem e se 
respeitem e que todos se relacionem com 
Ele!

• Recordar a lição passada e dar continui-
dade à história de Noé, dizendo que depois 
de construir a grande arca, ele, sua esposa, 
seus filhos e as mulheres dos seus filhos 
entraram no barco assim que começou a 
chover. Vamos lembrar que junto com eles 
também entrou no barco um casal de cada 
espécie de animal que existia no mundo 
(Gênesis 7:6-10).

• Refletir sobre como os filhos de Noé 
(Sem, Cam e Jafé) se sentiram e se com-
portaram diante de toda aquela situação 
(seu pai anunciando o dilúvio e construin-
do a arca enquanto as pessoas riam dele, 
sem acreditar em nada do que ele dizia).

• Discutir qual é o papel dos pais dentro da 
família, explicando que cabe aos pais 
cuidar, proteger, ensinar, corrigir, encorajar 
e além disso tudo: falar sobre Deus para os 
filhos e orar por eles (há lei sobre isso tudo, 
mas muito antes da lei, trata-se de um 
mandamento do Senhor que está na bíblia, 
em Deuteronômio 6:5-9).

• Voltar à história dizendo que os filhos de 
Noé e sua esposa amavam e temiam a 
Deus e por isso, mesmo sem saber o que 
aconteceria depois do dilúvio, sabiam que 
podiam colocar seus filhos dentro da arca. 
E assim eles fizeram. Ficaram unidos até a 
chuva parar e as águas baixarem. 

CONEXÃO COM AS 
CRIANÇAS
CONEXÃO COM AS 
CRIANÇAS

versículo para memorizar
“A fim de escapar do dilúvio, Noé entrou

na barca junto com os seus filhos,
a sua mulher e as suas noras.” 

(Gênesis 7:7)

chuva parar e as águas baixarem. 
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vamos colorir e
levar cada animal para as suas patas
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CORPO E 
MOVIMENTO
REVIRANDO O BAÚ
Continuamos falando sobre a família fazer 
parte de um plano de Deus muito especial 
para nós, o desejo Dele é que a família fun-
cione bem, pais e filhos, cada um no seu 
papel, se amando e se respeitando e que 
todos se relacionem com Ele.

A atividade de hoje será os pais relembra-
rem as brincadeiras de sua época (Bolinha 
de gude, peteca, jogo de varetas, banco 
imobiliário, passa anel, stop, etc...)

Procurem um lugar bem confortável e apro-
veitem bastante esse tempo compartilhan-
do as brincadeiras mais antigas, as crianças 
tem muito interesse em saber como os pais 
eram quando criança. Assim, ao mesmo 
tempo em que os pais tem a oportunidade 
de ter uma lembrança gostosa da época de 
infância, os filhos criarão uma conexão 
muito forte.

Reservem um tempo para conversar e me-
morizar o versículo da semana.
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