
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

 

Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, 

construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se 

herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11:7 

Propósito: Mostrar que a família está sob intenso ataque e que precisamos agir para proteção da 

nossa própria  família. 

Compreender e reproduzir as ações que Noé teve e que culminaram na salvação da sua família. 

• Ilustração para introdução: 

• Orestes Lorenzo Perez. 

• Em 20 de março de 1991, Orestes Lorenzo, piloto da aeronáutica Cubana, alterou a rota do seu MiG-

23 e em poucos minutos pousou na base aérea de Key West-Flórida,  desertando. 

• O major exigiu apenas a liberdade da esposa e dos filhos de 11 e 6 anos para começarem uma nova 

vida. 

• Fidel negou o pedido e ainda jurou que o “traidor” nunca mais voltaria a ver sua família. Orestes 

começou então uma terrível batalha política, tentando mobilizar a imprensa nas suas greves de fome, 

em que ficava acorrentado a árvores em Nova York e Genebra para comover a Comissão de Direitos 

Humanos da ONU, além de cidades, como Madri, onde Fidel fazia  visitas. Chegou a falar com Mikhail 

Gorbachev e George Bush pai, mas sem sucesso. 

• Em 19 de dezembro de 1992, pilotando um velho Cessna dos anos 60 alugado, aterrissou de dia 

numa estrada no norte de Cuba — voando abaixo do sistema aéreo — onde a mulher e os filhos 

esperavam conforme instruções enviadas por 2 turistas mexicanos. Após recuperar toda a família e 

superar a tensão de 100 minutos de voo rente a ondas do mar, ele pode abraçar a esposa e os filhos 

amados. 

• Orestes Lorenzo Perez arriscou a própria vida, mas salvou a sua família. 

• A História está narrada no Livro: Voo ao amanhecer. 

 

 

• Nós também precisamos ter a disposição de tudo fazer para salvar as nossas famílias. 

 

• 1. O diluvio foi um fato real. 

• Jesus falou sobre o dilúvio, e ao citá-lo Ele o reconhece e autentica. Mateus 24:36-39. 

• 2. O dilúvio destruiu tudo. 

• Viu o SENHOR que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente 

mau todo desígnio do seu coração; então, se arrependeu o SENHOR de ter feito o homem na terra, 

e isso lhe pesou no coração. Disse o SENHOR: Farei desaparecer da face da terra o homem que 

criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus; porque me arrependo de os haver 

feito. Genesis 6:5-7. 

• Assim também a família está em risco nestes dias: 
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1. Noé salvou a sua família porque aprendeu a ouvir a voz de Deus. 

• Noé foi divinamente avisado por Deus. 

• Não sabemos a maneira como Deus falou com Noé, mas sabemos que Ele falou e Noé aprendeu a 

ouvir a voz de Deus. 

• Deus fala ao homem de muitas maneiras. 

1.1 Deus nos fala através do Espirito Santo ao coração. 

 

1.2 Deus nos fala através da natureza. 

“Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos”. Salmo 19:1. 

1.3 Deus fala através das Escrituras.  

• Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, 

e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os 

pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12 

 

1.4 Deus fala através de Jesus Cristo.  

• Esta é a revelação máxima de Deus ao homem. Hebreus 1:1-2. 

• A bíblia é a moldura que adorna a pessoa de Jesus Cristo. A mensagem central da bíblia é o amor de 
Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. 

 

2. Noé salvou a sua família porque era temente a Deus. 

• Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim compreender quem Ele é e o que Ele faz. 

• O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e 

a disciplina. Provérbios 1:7. 

• O homem que teme a Deus é abençoado na sua família. Salmo 128 

• Noé era homem justo e integro em suas gerações. Noé andava com Deus. Genesis 6:7-9 

 

3. Noé salvou a sua família porque foi precavido. 

• Noé construiu a Arca porque acreditou no que Deus lhe falou. 

• Foi avisado do que viria e se preparou. 

• Precaução é antecipar solução, diante de um problema. 

• Precaução é prevenir-se diante de uma dificuldade. 

• A dificuldade era a o diluvio que viria. Noé acreditou na palavra que Deus lhe falou e se preparou. 

Esta atitude possibilitou a salvação da sua família. 

• A família certamente será salva, quando as pessoas entregam sua vida a Cristo. 

• A família certamente será salva, quando os princípios da Palavra de Deus forem colocados em 

prática. 

 

Conclusão: 

1. Quais são as ameaças que você identifica para as famílias hoje? 

2. Quais são as ameaças para a SUA FAMILIA agora? 

3. Como podemos salvar e proteger nossas famílias? 

 

 

 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


