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LIÇÃO 1: Qual é o plano?



TEXTOS BÍBLICOS | Gênesis 1:27-28; Gênesis 6-7

HISTÓRIA BÍBLICA | A família de Noé  (Gênesis 6)

“ Pais muitas vezes se perguntam se podem 
ter influência positiva sobre seus filhos que 
vivem no mundo corrupto. Noé nos deixou 
um bom modelo do que um pai crente deve 
ser. Noé era o único homem direito que res-
tava de uma geração corrupta de pessoas. 
Ele guiou a família pelo seu exemplo num 
mundo que considerava Noé homem careta. 
A sociedade zombava dele por causa da sua 
fé e obediência a Deus.

Os princípios da obediência a Deus, consis-
tência e paciência foram ensinados aos 
filhos de Noé e às esposas deles. Quando o 
juízo veio sobre o mundo, Noé, sua esposa, 
seus filhos e as esposas dos filhos foram 
poupados. A Bíblia nos conta que, mais 
tarde depois do dilúvio, Noé ficou bêbado 
do vinho de sua plantação. Dois dos seus 
filhos (Sem e Jafé) trataram a situação de 
maneira certa, enquanto que um dos filhos 
(Cam) não. A embriaguez de Noé e a poste-
rior indiscrição de Cam resultaram em sofri-
mento na vida de alguns descendentes de 
Cam. 

Ao olharmos para a vida de Noé, somos 
lembrados de que nossos filhos aprendem 
de nossos exemplos. Muitas vezes, eles 
recebem grandes bençãos das coisas que 
fazemos, mas eles também sobrem por 
causa de nossas faltas. Como Noé, todos 
nós cometemos faltas. Mas essas faltas 
podem tornar-se insignificantes através de 
nossos filhos se tornam semelhantes aos 
adultos que vivem ao redor deles.” 

A nova série que vamos estudar tem como 
título “Qual é o plano?” e nos levará a pensar 
sobre algo que estava no coração de Deus 
desde a criação do mundo. 
Depois de fazer surgir luz nas trevas, sepa-
rar as águas, formar o dia e a noite, criar a 
natureza, os animais, Deus criou os seres 
humanos e os abençoou dizendo: “Tenham 
muitos e muitos filhos; espalhem-se por 
toda a terra (...)” (Genesis 1:27-28).

A família é plano de Deus! A ideia de Deus 
era que homem e mulher se unissem, geras-
sem filhos, povoassem a terra e vivessem 
sob a benção do Senhor, comendo do fruto 
desta terra. E assim foi, até que um dia, 
quando a maldade já havia dominado a raça 
humana, “o Senhor ficou tão triste e com o 
coração tão pesado, que disse: - Vou fazer 
desaparecer da terra essa gente, que criei, e 
também todos os animais, os seres que se 
arrastam pelo chão e as aves, pois estou 
muito triste que os criei” (Gênesis 6:6-7)

Quando Adão e Eva pecaram e desobede-
ceram, eles caminharam para longe de 
Deus, seguiram a direção oposta àquilo que 
Deus tinha planejado e o pecado entrou no 
mundo (Gênesis 3).
Desde então, a maldade cresceu: mentira, 
ira, orgulho, enganação, traições, zombarias, 
idolatrias, imoralidades, depravações, cor-
rupção e tantos outros pecados dominavam 
o coração do homem ao ponto de fazer com 
que Deus se arrepende-se da sua criação. 

Entretanto, em meio à toda aquela geração 
que se distanciava mais e mais do Senhor, 
havia uma família, uma pequena família que 
amava e obedecia a Deus: a família de Noé!
 

PARA O NOSSO CORAÇÃO

PRINCÍPIOS DA OBEDIÊNCIA
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ELE NUNCA SAIU DO COMANDO

Noé, o segundo pai da raça humana, foi o 
único seguidor de Deus que havia sobrado. 
Noé era íntegro e fiel. Ele ensinou seus filhos 
a serem pacientes, consistentes e obedien-
te.

Em meio ao caos, Deus olhou para Noé e 
sua família e os poupou do grande dilúvio. 
Deus ordenou que Noé construísse uma 
arca e colocasse nela sua família e um casal 
de cada animal antes que as águas destruís-
sem tudo (Gênesis 6:18-22)!
Certamente as pessoas não acreditavam em 
Noé, não davam crédito às suas palavras, 
riam de seus filhos, não respeitavam sua fé. 
Mesmo assim, em meio ao caos, Noé conti-
nuou fazendo o que era certo. Ele amava, 
servia e obedecia a Deus. Ele cuidava da sua 
família e dava bons exemplos aos seus 
filhos.

Se olharmos para o mundo hoje, a fotografia 
pode ser bem parecida com o mundo na 
época de Noé. O mundo está decaído e atu-
almente estamos literalmente vivendo em 
meio a um caos: pandemia, polarização 
política, crise econômica, desemprego, cor-
rupção, drogas, consumismo, desigualdade 
social, casamentos falidos, filhos rebeldes, 
inversão de valores, doenças emocionais e 
mentais, alto índice de suicídios, falta de fé...

Como cristãos podemos nos perguntar: 
O que Deus está pensando? 
O que Ele fará? 
Qual é o plano? 

Embora saibamos que Ele está no controle e 
que não precisamos temer, são perguntas 
legítimas que permeiam a nossa mente e 
inquietam o nosso coração.

Deus está conosco, Ele nunca saiu do 
comando e continua no controle de tudo. 
Ele agirá em nosso favor e assim como 
poupou Noé e sua família, poupará seus 
filhos.

Deus criou a humanidade para relacionar-se 
com ela. Ele é um pai amoroso que deseja 
estar perto de seus filhos. E ele quer que 
seus filhos vivam unidos, em família, diante 
Dele. 

Creia! A família é plano de Deus. O mundo 
começou com uma família e depois do dilú-
vio recomeçou com outra, a família de Noé. 

Hoje, uma vez mais, Deus chama a família 
para construir um novo mundo, olhando 
para Ele, crendo, obedecendo, servindo e 
amando. Vamos juntos seguir o plano!

“se olharmos para o 
mundo hoje, a fotografia pode
ser muito parecida”



DESAFIO DA SEMANA
Em família, assistam juntos ao filme 

“A volta do todo poderoso” e conversem a
respeito do comportamento de Noé e sua

família diante da ordem de Deus e o
contexto que eles viviam.
(trabalho, amigos, família).
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• Na nova série falaremos sobre família. 
Compartilhe sobre sua família

• Dizer que Deus ama as famílias e que a 
família está no coração e nos planos de 
Deus desde a criação do mundo. Contar 
como Deus criou Adão e Eva 
(Gênesis 1:27-28).

• Explicar que depois que Adão e Eva peca-
ram e foram embora do jardim do Eden, o 
pecado entrou no mundo e a humanidade 
começou a fazer coisas erradas e a se afas-
tar de Deus. As pessoas ficaram tão más e o 
mundo ficou tão perverso que Deus se arre-
pendeu de sua criação e resolveu destruir 
tudo (Gênesis 6:6-7).

• Entretanto Deus sabia que havia um 
homem que era justo e obediente. Este 
homem era Noé. Ele e sua família amavam a 
Deus. Então Deus fez uma aliança, um trato, 
com Noé. Deu instruções para que ele cons-
truísse uma arca, um barco, bem grande 
para que ele, sua família e um casal de cada 
animal ficassem a salvo quando o dilúvio – 
uma chuva muito forte que durou 40 dias e 
40 noites – chegasse. E assim aconteceu.

• Contar a história bíblia de Noé e sua famí-
lia, mostrando o contexto que eles viviam, 
pontuando as dificuldades que eles tinham 
diante de um mundo “estragado” e perver-
so. Frisar que Noé e sua família eram as 
únicas pessoas que continuavam fazendo o 
que era certo e que Deus sabia disso, tanto 
que contou com eles, para reconstruir o 
mundo (Gênesis 6).

• Imagine, com os pré adolescentes, como 
foi difícil para Noé e sua família cumprirem a 
ordem de Deus. Enquanto eles construíam a 
arca e anunciavam o dilúvio, as pessoas riam 
deles, não acreditavam quando Noé falava 
sobre a chuva e achavam que a arca era 
uma coisa absurda, até começar a chover 
(Gênesis 7:10). Noé e sua família não deram 
ouvidos às pessoas. Eles fizeram tudo con-
forme Deus tinha ordenado. Noé ensinou 
aos seus filhos, através de seu exemplo, a 
terem fé, serem pacientes e obedientes a 
Deus mesmo em meio à dificuldades e eles 
se deram bem! (Gênesis 7:23).

• Finalizar traçando um paralelo sobre os 
dias atuais e todas as circunstâncias que 
estamos vivenciando com pandemia, crise 
econômica, desemprego, famílias em casa 
de quarentenas, escolas, igrejas e comercio 
fechados, pessoas com medo, etc etc e etc 
e dizer que a família continua sendo plano 
de Deus e que Ele ama as famílias e  conta 
com cada uma delas para, diariamente, 
construir e reconstruir  mundo, para torna-lo 
um lugar melhor. Deus quer que as famílias 
de hoje sejam como a família de Noé: fiéis e 
obedientes!!
 

CONEXÃO COM OS 
PRÉ ADOLESCENTES
CONEXÃO COM OS 
PRÉ ADOLESCENTES

 Deus ama as famílias e ela está
no coração e nos planos de Deus 

desde a criação do mundo.

“

”



Noé e sua família sofreram muito bullying, pois ninguém acreditava 
que haveria um dilúvio(afinal eles nunca haviam visto uma grande 
chuva!).Apesar disso, eles agüentaram firmes e seguiram o plano de 
Deus.
Você já sofreu algum bullying por acreditar em Jesus ou defender a 
sua fé ? Já pensou em pular fora desde barco, mesmo sabendo que 
esse era o barco da salvação?
(Leia Tiago 1.2-4)

A família é um plano muito especial de Deus. Em particular, a família 
de Noé esteve unida e obediente a Deus e por isso encontrou salva-
ção. O que você pode fazer hoje para ajudar a sua família permanecer 
unida e conectada com Jesus?
(leia Josué 24.15)

O que a sua família poderia fazer hoje para ser benção para outra 
família nestes dias de isolamento? Pensem juntos em algumas ações e 
coloquem em prática.
(leia Hebreus 13.16, João 15.12, Gálatas 6.9, Provérbios 17.17) 

PEQUENO GRUPO

“E Noé fez tudo como Deus havia mandado”
(Gênesis 6:22)
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versículo para memorizar
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