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A Família de Noé 
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Gênesis 6- 9
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Dos laços familiares, não necessariamente 
seremos pais ou mães, avó ou avô, irmão ou 
irmã, afinal pode ser que uma pessoa não 
tenha filhos, não tenha irmãos ou não tenha 
netos. Mas sempre seremos filho ou filha, pode 
até mesmo não conhecer os seus pais, mas 
para você existir é porque é filho ou filha de 
alguém. 

Somos todos filhos, e isso representa a conti-
nuidade da vida de alguém, sendo a família o 
plano de Deus para nós, como filhos temos um 
papel dentro de nossa família. Deus deixou 
para nós o maior exemplo de como sermos 
bons filhos. Ele enviou o seu próprio filho aqui 
na terra e através de Jesus temos a oportuni-
dade de aprender como  ser um bom filho, não 
apenas para os nossos pais aqui na terra, mas 
ao conhecermos Jesus, nos tornamos amigos 
Dele, ganhamos um Pai celestial e com Jesus 
aprendemos a ser um bom filho para Deus 
também.

Isso nos faz refletir sobre nosso relacionamen-
to com Deus, Ele é nosso Pai e nos ama como 
tal, nos orienta, nos corrige, é Nele que busca-
mos orientação, o abraço quando estamos tris-
tes e precisamos ser consolados, a proteção e 
também o encorajamento para prosseguir.

Estamos estudando sobre a família de Noé e 
por causa do amor paternal, Deus teve um 
plano para a sua família, pois ele era um bom 
filho para Deus, Noé era muito justo e íntegro.

Na história de hoje, olharemos para os filhos de 
Noé, a Bíblia pouco nos diz sobre Sem, Cam e 
Jafé,  mas sabemos que Deus tinha missão 
para eles após o dilúvio, em Gn. 9.1 diz que eles 
deveriam ser férteis e multiplicar-se, isto é, a 
missão deles era ter muitos filhos para que a 
terra novamente fosse povoada, eles tinham a 
responsabilidade de se tornarem uma nova 
nação, um novo povo, em Gn. 9.18 diz que dos 
três filhos de Noé vêm todas as pessoas que 
povoam a terra. 

PARA O NOSSO

CORAÇÃO
Isso não significava apenas aumentar a sua 
família, mas reconstruir um novo mundo e uma 
nova sociedade que havia sido destruída por 
causa da maldade no coração.

Além disso, o que sabemos sobre os filhos de 
Noé é que eles foram obedientes a Noé e cola-
boram com o plano de Deus na construção da 
arca. Essa obediência não deve ter sido fácil, 
afinal foram anos de trabalho pesado cons-
truindo uma arca gigantesca (a arca media 135 
metros de comprimento, 22,5 metros de largu-
ra e 13,5 metros de altura, com três pisos na 
parte interna- Gn.6.15) e também vamos ter em 
mente que nunca havia chovido na terra antes 
do dilúvio, então imaginem Noé levando a notí-
cia para os filhos: Deus mandou que seja cons-
truída uma arca para salvar a nossa família e 
também devemos levar sete casais de cada 
animal da terra, porque virá um dilúvio e o 
mundo será destruído! Não parece loucura se 
paramos para pensar sob a ótica deles?

A bíblia não fala como eles reagiram a notícia, 
mas sabemos que foram obedientes e colabo-
raram para o plano, formando uma bela equipe, 
afinal a arca ficou pronta conforme as orienta-
ções que Deus havia dado.
Com isso, podemos tirar duas importantes 
lições dessa história como filhos: obediência e 
colaboração familiar.

Ser obediente nem sempre é fácil, mas é uma 
escolha que podemos fazer. Ao aprendermos a 
ser obedientes aos nossos pais, também 
aprenderemos a ser obedientes a Deus. A obe-
diência aos pais é relembrada e reforçada na 
bíblia por diversas vezes:  

Ele é nosso Pai e nos ama como tal, 
nos orienta, nos corrige, é Nele que 
buscamos orientação



assumiu a posição de escravo e nasceu como 
ser humano. Quando veio em forma humana, 
humilhou-se e foi obediente até a morte, e 
morte de cruz. Filipenses 2:5-8

“Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Con-
tudo, que seja feita a tua vontade, e não a 
minha”. Lucas 22:42

O amor de Jesus por nós refletiu em sua
obediência:

Portanto, sejam imitadores de Deus, como 
filhos amados, e vivam em amor, como 
também Cristo nos amou e se entregou por 
nós como oferta e sacrifício de aroma agradá-
vel a Deus. Efésios 5:1,2
. 

“Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida 
longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, 
lhe dá”. Êxodo 20:12

“Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, 
porque isso é o certo a fazer.

“Honre seu pai e sua mãe.” Esse é o primeiro 
mandamento com promessa.

Se honrar pai e mãe, “tudo lhe irá bem e terá 
vida longa na terra”. Efésios 6:1-3

“Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu 
pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. 
Guarde as palavras deles em seu coração e 
amarre-as em seu pescoço. Quando você 
andar, os conselhos de seus pais o guiarão; 
quando dormir, eles o protegerão; quando 
acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento 
é lâmpada, e a instrução é luz; e as correções 
da disciplina são o caminho que conduz à vida. 
Provérbios 6:20-23

“Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois 
isso agrada ao Senhor”. Colossenses 3:20

“Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu 
Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa 
e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 
Deuteronômio 5:16

“O filho sábio aceita a disciplina de seu pai; o 
zombador se recusa a ouvir a repreensão”. 
Provérbios 13:1

Mas devemos ter em mente que a obediência 
não deve ser um ato de medo, mas sim de 
amor, e Jesus assim nos ensina, uma vez que 
por obediência a Deus e por amor a nós, Ele 
morreu em nosso lugar na cruz. A Bíblia nos diz 
que : Tenham a mesma atitude demonstrada 
por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não con-
siderou que ser igual a Deus fosse algo a que 
devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si 
mesmo; 

O REFORÇO!O REFORÇO!



DESAFIO DA SEMANA
Recursos:
Folha de sulfite.
Tinta para molhar o polegar do bebê.
Caneta

Marcar com o bebê o dedinho do polegar (positivo) 
quando ele ouviu a sua voz e atendeu o que foi 
pedido, do lado fazer um coração com um sorriso.

Marcar com o bebê o dedinho do polegar (negati-
vo) quando ele não ouviu e não atendeu o que foi 
pedido, fazer um coração com carinha triste.

No final da semana, sentar com o bebê e mostrar as 
folhas e conversar sobre as ações e ajuda-lo enten-
der as suas emoções. A ideia é que eles entendam 
que é difícil obedecer, mas com amor nós consegui-
mos!

Reforce a frase: Eu vou obedecer e faça um coração 
bem grande e diga o quanto o ama!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso 
agrada ao Senhor”. (Colossenses 3.20)



Obedecer é difícil, mas com amor conse-
guimos! Nosso coraçãozinho fica alegre e o 
coração da mamãe, do papai e de Deus 
também!
Podemos pedir ajuda a Deus, conversar 
com ele assim como Noé fez, através da 
oração e ele vai nos ajudar!
Você pode falar comigo? “Eu vou obede-
cer! Eu vou obedecer!”
Isto mesmo! Nós conseguimos!
Olhem só, quando ouvirem a mamãe ou o 
papai falarem assim:
“Vamos guardar os brinquedos! Não faça 
birras! Não pule no sofá! Não coma doce 
agora porque vamos papar comidinha sau-
dável! Vamos tomar banho!”
Vocês devem responder assim: “Eu vou 
obedecer” 
E sabe de uma coisa? Você vai conseguir, 
porque você ama a Deus, a mamãe e o 
papai!

Como é bom aprender a palavra de Deus, 
vocês lembram de quem estamos falando? 
Sim isto mesmo: Noé, um homem bondoso! 
Ele gostava muito de conversar com Deus, 
ele foi amigo de Deus, ele obedeceu a Ele! 
Nóe construiu um grande barco, ele tinha 
uma família especial! Noé tinha 3 filhos, 
eles eram obedientes!
Olha só, imagine como foi difícil construir a 
arca, ver a chuva pela primeira vez, muita 
chuva mesmo! Os filhos de Noé não sabiam 
o que iria acontecer, mas obedeceram ao
seu pai.
Na nossa família, também precisamos obe-
decer.
Quando o papai ou mamãe chamam
Bianca, Isaque, Clarinha, Benjamin, Ma-
theus, Larinha, Dudinha, Lucca, Davi,
Rafael, Rafaela! Será que respondemos na
primeira vez? Oiiiii, estou aqui!!!

CONEXÃO COM OS CONEXÃO COM OS

VAMOS ORAR
Papai do céu obrigado pela minha

família especial, me ajude a
obedecer, em nome

de Jesus amém!

BEBÊS 
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Vamos pintar os dedoches  com alguns 
animais. Depois recorte para brincar!

fold lines

Use a craft knife or scissors to cut slits around
mouth to attatch the crocodiles jaws.

- slits

bottom jaw

top jaw

fold lines

elephant trunk
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Vamos colorir?



ATIVIDADE 
CULINÁRIA
Acessem o link para ver a receita e seguir o 
passo a passo do cupcake da mãe da Nina, 
que é uma das crianças do nosso berçário!

Depois de prepararem os cupcakes, organi-
zem uma pequena festa de agradecimento a 
Deus, prepare os topos para os bolinhos 
usando o modelo abaixo:

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

ATIVIDADE 
CULINÁRIA
ATIVIDADE 
CULINÁRIA
ATIVIDADE 

ATIVIDADE CULINÁRIA:
Clique para ver a receita e seguir

o passo a passo do cupcake 
da mamãe da Nina.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE EXTRA:
Confeccionar um livro interativo da arca de Noé.

https://www.instagram.com/p/B_Vhi7jBr8E/?igshid=enctaewwl0kf
https://www.youtube.com/watch?v=x4ByqRh0wQk
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