
	

	

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	

Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	distribuir	
para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	eles	mais	
gostam.	Se	você	tiver	outra	auxiliar	peça	a	ele	para	fazer.	

Hebreus 11:7 

• 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 NVI 
 

• Ao criar a família, Deus o fez com alguns propósitos: 
• 1. Desenvolver relacionamento – “Não é bom que o homem esteja só”. Gen. 2:18; Salmo 68:6.  
• É na família que aprendemos a amar a Deus e ao próximo. Limites, respeito, consideração, são 

valores aprendidos dentro de casa. 
• É na família onde temos as experiências mais marcantes de nossas vidas, quer positivas ou 

negativas. Os maiores traumas surgem no ambiente de maior impacto que é a família. 
•  
• 2. É fazer parte do ato criador, isto é, Procriação – “multiplicai-vos e enchei a terra” Gen. 1:28.  
• É perpetuar a espécie. Quando um homem se une a uma mulher e geram uma nova vida, estão 

participando da criação, e isto é benção de Deus. 
 

• 3. É ambiente de comunhão com Deus. 
• As sociedades antigas tinham na família a principal expressão de religiosidade.  
• Na sociedade judaica era a tradição oral. 
• “A Família tem se tornado cada vez menos uma agência religiosa”. Dr Sorokin + 1968. 

 
• Que a família está em perigo, disso ninguém duvida. Os sinais são claros: violência, perda de 

referencial, desrespeito, abuso, entre outros.  
• É na família onde aprendemos os valores básicos de convivência em sociedade. É na família onde 

aprendemos a amar a Deus e respeitar o próximo. 
• A família está em perigo. Inimigos ferozes rondam a família. 
1. O primeiro inimigo da família moderna é Satanás. 
• É o arqui-inimigo. Não descansa. Atingir a família é alvo estratégico, e o inimigo não descansa no 

seu intento. Mais do que possamos imaginar, ele atua ferozmente para que o seu intento se cumpra. 
• Ele vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. 

 
2. O segundo inimigo da família moderna é Pornografia. 
• 67% dos jovens evangélicos entre 16-24 anos tem hábito de ver pornografia na internet. 
• 15% hábito de ver pornografia TV, DVD ou cinema. 
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• A pornografia sugere a satisfação virtual, gerando, por consequência, a insatisfação real. 
• Cada vez mais as crianças estão sendo expostas a temas relacionados a sexo, numa idade em que 

ainda não estão formadas, física, emocional e nem psicologicamente. 
 

3. O terceiro inimigo da família moderna é Infidelidade. Hebreus 13:4 
• Nossa cultura relativiza absolutos. Vemos, indefesos, uma avalanche de distorções relativas à 

fidelidade no lar. Assim, lidamos com o adultério como se fosse algo normal.  
• Infidelidade não é apenas relacionamento físico com outra pessoa que não o cônjuge, mas também 

o relacionamento emocional. 
• Adultério sempre foi e há de ser sempre pecado. 
• Na medida em que nos acostumamos com a abundância de casos de infidelidade, corremos o risco 

de banalizarmos o próprio pecado de infidelidade. 
• Infidelidade é quebra de aliança física, emocional e espiritual. Ninguém sai de uma experiência 

dessas sem profundas cicatrizes. 
• Há um número de mulheres feridas por conta de traições sucessivas dos seus maridos. 
• Quantos filhos com uma visão equivocada de família, por conta da infidelidade praticada por um dos 

pais, que não se dão conta do trauma e dor que deixam sobre os filhos que apenas queriam ver os 
pais se entendendo. 

 
4. O quarto inimigo da família moderna é a falta de tempo. 
• Na verdade não é necessariamente a falta de tempo, mas sim o tempo utilizado de forma errada. 

Todos nós temos um dia de 24 horas, mas nem todos o utilizam de forma inteligente. Cada vez mais 
investimos tempo no relacionamento virtual, em detrimento do relacionamento real. Cada vez mais 
as pessoas se expõem nas redes sociais, e se trancam para os relacionamentos físicos. 
Conhecemos mais dos artistas da mídia, menos dos filhos que estão dentro de casa. 

• Antes os pais tinham preocupação com os filhos perdidos na rua. Hoje são os filhos perdidos no 
quarto. 
 

• Ao tempo de Noé, a família também estava em perigo. 
• A maldade também já imperava naqueles dias. (Leia o capítulo 6 de Gênesis para melhor 

compreensão). 
• Um tempo de depravação inimaginável. Genesis 6:5. 
• Noé buscou salvar a sua família.  

 
1. Noé salvou a sua família ouvindo a voz de Deus. Hebreus 11:7. 
• Noé agiu de acordo com princípios invisíveis. 
• Foi divinamente avisado. Não sabemos com exatidão como isso se deu, mas o fato é que Deus lhe 

falou e ele atendeu a voz de Deus. 
• Hoje temos privilégio que Noé não teve. Temos a Revelação escrita que Noé não teve. O que 

precisamos saber para salvar a nossa família está na Bíblia. Quem se dispõe ouvi-la, há de aprender 
os princípios que abençoam qualquer família. 

• Na Bíblia aprendemos o papel do marido, da esposa, dos filhos. Aprendemos sobre respeito, honra, 
cuidado de uns para com os outros. 
 

2. Noé salvou a sua família sendo temente a Deus. 
• Deus viu a maldade do tempo de Noé, mas viu também que ele era homem justo e íntegro em 

suas gerações, e andava com Deus. Gen. 6:9 
• Deus ainda procura por homens que sejam íntegros diante Dele. 
• O homem ou mulher tementes a Deus certamente tem todas as chances de salvar as suas famílias. 

  
3. Noé salvou a sua família preparando uma arca para a sua família. 
• Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas 

do dilúvio. Gen 7:7. 



• A arca representava a única possibilidade de salvação diante do dilúvio iminente. 
• Noé se preocupou com a salvação da sua família 
• A arca era o único lugar seguro para estar. Cada um de nós precisa descobrir o lugar seguro para 

colocarmos nossa família, e assim salvá-la do caos deste mundo.  
• O lugar mais seguro é a presença de Deus.  
• "A mãe (ou o pai!) que leva o filho para a igreja, não vai buscá-lo na cadeia..." . Dr. Içami Tiba 

(1941-2015) 
 

4. Noé salvou sua família, cuidando para que ela estivesse segura na arca. 
• Salvar a sua própria família deve ser decisão e atitude de cada um. 
• Estes são dias dificílimos. Não pode haver espaço para qualquer tipo de desatenção e descuido. 
• A arca está para o Antigo Testamento, assim como Jesus está para o Novo Testamento. 
• Na verdade, a Arca é um Protótipo de Jesus. 

 
 
Conclusão. 

1. Você percebe que a família está em perigo? 
2. Que sinais você identifica dessa realidade? 
3. O que Noé fez, e nós também podemos fazer, para salvar a nossa família? 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem 
à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

	


