
 

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 

Hebreus 11:6-7; Genesis 6:12-22 

 

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que 

recompensa aqueles que o buscam. 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 11:6,7 NVI 

Leia os textos sugeridos para melhor compreensão do estudo. 

 

Propósito: Ao final do estudo e Inspirados na experiência de Noé, possamos compreender que a 

família está em grande risco, e que devemos lutar por ela e fazer tudo para salvá-la.  

 

• A família moderna está sob intenso ataque do inferno. Os sinais são claros e assustadores. 

• O casamento tem se tornado banal e descartável, ao contrário do que a Bíblia ensina.  

• Cada vez mais as pessoas estão prontas a deixar o casamento, por estarem feridas dentro dele. 

• Ao criar a família, Deus o fez com alguns propósitos: 

 

• 1. O primeiro propósito de Deus para a família é o de desenvolver relacionamento afetivo –  

• “Não é bom que o homem esteja só”. Gen. 2:18;  

• “Deus faz que o solitário viva em família”.  

• Deus dá um lar aos solitários”. Salmo 68:6. NVI 

• É na família que aprendemos a amar a Deus e ao próximo. Limites, respeito, consideração, são valores 

aprendidos dentro de casa. 

• Os maiores traumas vividos por uma pessoa, foram gerados dentro do ambiente de maior impacto 

emocional, que é a família. 

 

• 2. O segundo propósito de Deus para a família é o de participarmos 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 bênção de Deus. 

 

• 3. O terceiro propósito de Deus para a família é de construir um ambiente de comunhão com 

Deus. 

• As sociedades antigas tinham na família a principal expressão de religiosidade.  

• Na sociedade judaica a família atuava como propagadora da fé, através da tradição oral. 

• O texto cita três exemplos de fé: Abel, Enoque e Noé. 

• Encerra uma das mais brilhantes afirmações do Livro de Hebreus: Sem fé é impossível agradar a 

Deus. 11:6. 

• O destaque que queremos fazer é a família de Noé. 

• Todas as famílias estavam em risco de extinção pelo dilúvio, no tempo de Noé. 
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• O dilúvio se aproximava e somente a família de Noé foi salva. 

• Quais os ensinamentos que podemos extrair da vida de Noé para nossa própria vida e família? 

 

1. Noé salvou a sua família porque tinha intimidade com Deus. 

• Noé foi divinamente avisado por Deus. 

• Deus falou com Noé de forma muito clara. Genesis 6:13 e segs. 

• Deus falou a Noé porque Noé falava com Deus. 

• Isto é intimidade. Quanto mias intimidade com Deus, tanto mais a família fica protegida. 

• Quanto menos intimidade com Deus, tanto mais vulnerável a família fica. 

 

2. Noé salvou a sua família porque tinha temor de Deus. 

• “Temor de Deus” não é ter medo de Deus. Mas sim compreender que Ele é Santo e deseja que sejamos 

modelos da sua santidade. É o temor do senhor que nos permite manter fidelidade e respeito nos 

relacionamentos, especialmente no relacionamento familiar. 

3. Noé salvou a sua família porque foi obediente a Deus.  

• Noé obedeceu a palavra do Senhor. Gen.6:22 

• A base dos conflitos que ferem e machucam a família está na desobediência a palavra do Senhor. 

 

4. Noé salvou a sua família porque teve atitude a favor da sua família. 

• Preparou a arca. 

• A Arca representava a única possibilidade de salvação para Noé e sua família. 

• Ela é o protótipo de salvação do Velho testamento, que aponta para o modelo de Cristo no Novo 

Testamento. 

 

Conclusão  

1. Que riscos você percebe que a família está vivendo? 

2. Que atitude de Noé mais lhe chama atenção? 

3. O que você entende que precisa fazer para proteger a sua família? 

 

 

 

 

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! 


