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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
Contrato de obediência: Durante essa semana você 

fará um contrato de obediência com seus pais. 
(Vocês podem ser criativos e elaborarem uma carta 

com assinatura, colocar a digital, fazer um
desenho). Nele vocês podem pensar juntos em 

alguns pontos que você tem falhado em ser
obediente e pontos que você já é obediente 

e se compromete a manter.       



-Você é obediente na primeira chamada de 
seus pais? Ou eles precisam falar várias 
vezes? Pense a respeito.
- Assim como os filhos de Noé tinham a 
missão de povoar novamente a terra, todos 
os filhos têm um papel na humanidade: 
amar a Jesus e levar o seu amor aos que 
estão ao redor.
-Como filhos devemos: 
Apoiar e estar juntos no mesmo projeto 
que seus pais.
Pedir conselhos e orientação/ajuda aos 
pais.
Ser grato: seus pais fazem esforços, sacrifí-
cios e agrados para você (sustento finan-
ceiro/ estudos/ presentes etc.).
Agradeça verbalmente pelo que eles fazem 
por você. 
- Você tem colaborado para que sua família 
cumpra o plano de Deus? 

-Relembre a história de Noé e o papel dos 
pais na família

-Introduza os filhos de Noé e leve-os a  
refletir sobre as dificuldades que passaram 
na construção da arca, que levou anos para 
ser construída, e também no desafio de 
permanecer firmes na promessa de Deus, 
uma vez que nunca havia chovido da terra, 
logo acreditar que viria o dilúvio foi um ato 
de fé.

-Deus deseja que sejamos filhos obedien-
tes: Às vezes não é fácil obedecer aos 
nossos pais, principalmente se não enten-
demos o porquê. Mas a história de Noé 
mostra que porque eles foram obedientes, 
tiveram as suas vidas salvas.

- A obediência deve ser um ato de amor. 
(Respondeu Jesus: "Se alguém me ama, 
obedecerá à minha palavra. Meu Pai o 
amará, nós viremos a ele e faremos morada 
nele. João 14.23)

CONEXÃO COM AS 
CRIANÇAS
CONEXÃO COM AS 
CRIANÇAS

versículo para memorizar
“Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, 

pois isso agrada ao Senhor”.
(Colossenses 3.20)
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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?



EXPLORE SUA INTELIGÊNCIA ESPACIAL
Como será que Noé e sua família guiavam 
os animais até os locais que eles ficariam? 
Eles precisavam conhecer bem a arca, 
afinal ela era enorme, com 3 andares!

Vamos brincar de indicar os locais e espa-
ços da casa nesta brincadeira!

Coloque uma venda na primeira pessoa 
que irá brincar, o restante do grupo irá 
definir o local a se chegar. Depois disso, um 
de cada vez, irá dar orientações de como 
chegar ao local usando as direções: 
esquerda, direita, um pouco para cima, um 
pouco para baixa, de lado, e assim por 
diante! Sejam bem criativos, podem definir 
não só um espaço da casa, mas por exem-
plo: localizar a primeira prateleira do armá-
rio, a segunda gaveta do banheiro...
Boa brincadeira!

CORPO E 
MOVIMENTO
CONTINUE O DESENHO
 
Os filhos de Noé colaboraram para que o 
projeto da Arca fosse concluído!
Vamos fazer um desenho colaborativo com 
toda a família!

Pegue uma cartolina ou caso não tenha 
pode ser um papel sulfite, lápis coloridos e 
preste atenção na regra da brincadeira: 

Vamos entregar esse material à primeira 
pessoa da roda, ela deverá iniciar um dese-
nho e tem 30 segundos para passar o papel 
para a pessoa ao lado que irá continuar a 
desenhar neste mesmo papel, dando sequ-
ência ao desenho! O objetivo da brincadeira 
é que juntos façam um desenho muito espe-
cial, baseado no tema deste domingo, cada 
um cooperando com uma parte dele!
PS. Quando terminarem, falem juntos o ver-
sículo se esforçando para memorizarem.
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ATIVIDADE CULINÁRIA:
Clique para ver a receita e seguir

o passo a passo do cupcake 
da mamãe da Nina.

assista ao vídeo da
réplica da Arca de Noé

https://www.youtube.com/watch?v=x4ByqRh0wQk
https://www.youtube.com/watch?v=ahc0Qz0wk3I
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