CONSELHOS DE FAMÍLIA

Lição 1

(Conselho)

Gênesis 6.7-8

Aprenda com Noé!
OBJETIVO: Ao final desta lição, o aluno deverá reconhecer
a importância de ouvir e obedecer a sábios conselhos,
principalmente de seus pais.
VERSÍCULO PARA DECORAR E MARCAR
“As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a
viver.” Provérbios 6.23
REFERÊNCIAS BÍBLICAS COMPLEMENTARES
Gênesis 6-9; Provérbios 1.3; 4.13; 6.23; 13.13; 25.12

EXTO COMPLEMENTAR PARA REFLEXÃO

do Senhor em nossa vida, pois não

DO PROFESSOR

temos dúvida de quem procede toda
direção. É o Senhor quem afirma: “Meu

No Salmo 25.12 o salmista diz: “Ao

é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu

homem que teme ao Senhor, ele o instruirá

sou o Entendimento, minha é a fortaleza.”

no caminho que deve escolher.” Ao refletir

(Provérbios 8.14)

sobre este verso das Escrituras, devemos

Que possamos ser exemplo para os

levantar algumas questões importantes:

nossos alunos, obedecendo e seguindo

Estamos incluídos no rol dos homens

sempre aos conselhos do Senhor para a

ou mulheres que “temem ao Senhor”? O

nossa vida.

que significa “temer ao Senhor”? Estamos
dispostos a ouvir e seguir as instruções

LISTA DE MATERIAIS PARA A AULA

do Senhor?
Antes de saber se estamos

t*MVTUSBÎÜFTQBSBDPOUBSBIJTUØSJBo %7%

incluídos no rol dos que temem ao

do professor – lição 1 – cenas para

Senhor devemos conhecer o significado

contar a história);

de “temer ao Senhor”. Em Provérbios 8.13

t.PEFMPEFDBSUÍP[JOIPQBSBQFEJEPEF

encontramos uma excelente definição de

oração – (DVD do professor – Lição 1 –

“temor do Senhor”: “O temor do SENHOR

sugestões e modelos);

consiste em aborrecer o mal; a soberba,

t.PEFMPEFDBSUB[QPSUBSFUSBUPTQBSB

a arrogância, o mau caminho e a boca

a dinâmica de fotos da família – (DVD

perversa, eu os aborreço.”

do professor – Lição 1 – sugestões e

Se sou temente ao Senhor, a
resposta com toda certeza é positiva,

modelos);
t-JWSPEF1SPWÏSCJPTOBWFSTÍP#ÓCMJBOB

pois humildemente reconhecemos que

linguagem de hoje para todas as

precisamos da direção e da instrução

crianças. Ele pode ser adquirido na
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Sociedade Bíblica do Brasil (Av. Ceci,

boa e construa uma grande barca. Faça

706, Tamboré, CEP 06460-120, Barueri; SP)

divisões nela e tape os buracos com piche,

t'MJQDIBSUPVMPVTBFHJ[

por dentro e por fora. As medidas serão

t'PUPTEFTVBGBNÓMJB

as seguintes: 133 metros de comprimento,

t'JHVSBTEFSFWJTUBTEFGBNÓMJBTEJWFSTBT

22 de largura e 13 de altura. Faça uma

t'PMIBTEFTVMGJUF VNBQBSBDBEBBMVOP 

cobertura para a barca e deixe um espaço

t-ÈQJTEFDPS

de meio metro entre os lados e a cobertura.

t$BSUPMJOBQBSBBDPMBHFN

Construa três andares e ponha uma porta
num dos lados. Vou mandar um dilúvio

INTRODUÇÃO DA LIÇÃO

para cobrir a terra, a fim de destruir tudo
o que tem vida; tudo o que há na terra

(Professor(a), anote no flip chart
ou lousa as respostas dos alunos.)
Seus pais dão algum tipo de

morrerá. Mas farei uma aliança com você.
Entre na barca com seus filhos, suas noras e
sua esposa, pois você é a única pessoa que

conselho a vocês? Quais são os conselhos

faz o que é certo. Leve um casal de cada

mais comuns que vocês costumam ouvir

espécie animal. Ajunte e leve todo tipo de

dos seus pais? Qual conselho de seus pais

comida para que você e os animais tenham

vocês acham mais difícil obedecer? Vocês

o que comer”.

já desobedeceram a algum conselho dos
seus pais e sofreram consequências por
isso? O que aconteceu?

E Noé fez tudo conforme Deus
havia mandado.
Choveu durante 40 dias e 40
noites. Depois disso Deus se lembrou

DESENVOLVIMENTO DA LIÇÃO

de Noé, fez com que um vento soprasse
sobre a terra, e a água começou a baixar.

Uma família que cumpre seu papel

Quando viu que a chuva parou,

segue as orientações de Deus. Quando

Noé soltou um corvo, que ficou voando

isso acontece, os filhos compreendem os

de um lado para o outro, esperando que a

conselhos dos pais.

terra secasse. Depois soltou uma pomba,

Quando Noé, homem temente

que logo voltou. Ela não tinha encontrado

a Deus, ouviu a ordem divina, não teve

lugar para pousar porque a terra ainda

dúvida: logo começou a realizá-la. Seus

estava coberta de água. Noé esperou mais

filhos, como estavam sempre juntos,

sete dias e soltou a pomba novamente.

também cumpriam as ordenanças.

Ela voltou à tardinha trazendo um ramo

Noé era um agricultor; plantava

de oliveira em seu bico, avisando que as

uvas. Tinha uma vida honesta, sempre

águas haviam baixado. Noé esperou mais

em obediência a Deus. Mas o povo

sete dias e soltou a pomba novamente.

de sua terra fazia tudo o que era mau

Ela não voltou mais. Era sinal de que Noé

perante Deus. Então o Senhor resolveu

e sua família podiam sair da barca.

acabar com aquela maldade, mas não se

Noé esperou o momento certo para sair

esqueceu de Noé e sua família.

da arca. Quando Deus mandou que saísse,

Deus disse a Noé: “Pegue madeira

ele saiu com sua família e com os animais.
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Noé agradou ao Senhor oferecendo

depositados na caixinha. Incentive

sacrifícios de louvor e gratidão pela

também os alunos a compartilhar como

salvação dele e de sua família.

Deus tem respondido às orações pelas

A arca não afundou. Nela couberam todos

suas famílias.

os animais e a família de Noé. Deu tudo
certo para eles. Podemos explicar esse

t7PDÐQPEFGB[FSVNDBSUB[DPNBGJHVSB

fato? Por que deu tudo certo? (Deixe as

da arca como se fosse um porta-retratos,

crianças participar e, em seguida, escreva

e pedir aos alunos para que traga fotos

sugestões de respostas no flipchart ou na

das suas famílias para que o grupo

lousa.)

possa conhecê-las. Você pode fazer
uma dinâmica: ao colar a foto no porta-

APLICAÇÕES DA LIÇÃO

retratos cada aluno vai apresentar a sua
família e falar algo positivo sobre ela.

t/PÏFTVBGBNÓMJBBDSFEJUBSBNOB1BMBWSB
de Deus e seguiram o seu conselho, por

ORIENTAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

isso foram salvos do dilúvio. A obediência

DA LIÇÃO DO ALUNO

protege as nossas vidas do mal, por isso
vocês devem ouvir o conselho dos seus
pais e fazer o que eles pedem.
t2VBOEPWPDÐTUJWFSFNFNEÞWJEBTPCSF
como agir, podem orar e pedir a direção

t"TBUJWJEBEFTEBTTFÎÜFT53026&*%&*"4
– DESCUBRA MAIS – DIVIRTA-SE, devem
ser exploradas pelo professor(a) em

de Deus. Ele promete nos mostrar o que

classe. Os alunos devem ser estimulados

devemos faer.

a compartilhar as suas respostas com os

t"1BMBWSBEF%FVT B#ÓCMJB ÏGPOUFEF

colegas.

conselho seguro. Se obedecermos à sua

t130+&50&41&$*"-*ODFOUJWFBTDSJBOÎBT

orientação, podemos fazer o que é certo e

a fazer o projeto de pesquisa sobre a

ser felizes.

origem dos seus sobrenomes, com os

t/ÍPEFJYFNEFPVWJSFPCFEFDFSBPT
conselhos dos seus pais. Eles são mais
experientes do que vocês, por isso sabem
melhor como devemos proceder.

seus pais. Reserve tempo em classe para
as crianças comentarem sobre a pesquisa.
t&TUJNVMFTFNQSFPTTFVTBMVOPTB
explorar a atividade da seção CONECTE.

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO PEDAGÓGICA
t5FOIBFNTVBTBMBEFBVMBVNBDBJYJOIB
específica para colocar os pedidos de

t0RVFGBMUPV 0RVFFYDFEFV 'BÎBVNB

oração. Peça aos alunos que escrevam

avaliação do conteúdo e de como foi a

no cartãozinho (veja modelo no CD do
professor) os pedidos de oração pela
família. Durante a semana continue
orando com os alunos sobre os pedidos
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participação dos alunos.
t1BSBNFMIPSBWBMJBÎÍPEPTFVUSBCBMIP 
adote a prática de fazer um relatório diário

dos acontecimentos de cada aula, para

melhor para a próxima aula, revendo os

saber quais foram os pontos fortes e fracos

pontos fracos para que não se repitam.

daquele dia. Isso ajudará você a se preparar

DICA PARA O PROFESSOR
t0TWFSTÓDVMPTQBSBEFDPSBSFNBSDBSTÍPFODPOUSBEPTOPMJWSPEF1SPWÏSCJPT /PWB
Tradução na Linguagem de Hoje), que deve ser distribuído para os alunos no início
das aulas (veja lista de materiais). Ele tem o formato de bolso e sua linguagem é
fácil para a criança entender. Há um assunto diferente para cada série. Os versículos devem ser marcados com uma cor diferente para cada assunto. Deve haver uma
legenda no final do livro com a cor escolhida, facilitando a visão dos diversos assuntos e onde encontrá-los.

RESPOSTA DE ATIVIDADE ESPECIAL
5

Noé e sua família foram muito abençoados por seguirem os
conselhos do Senhor. Encontre no caça-palavras sete bênçãos
pode receber por seguir os conselhos do Senhor.
que uma família po
X I GM Y I C A RWU O X I GM S
C QWD A P A Z D V K L C QW E A
EM I N L A SQB C KV EM I ML
E AT E V S F E L I C I DADE V
L C POAUN I AO J K L C POA
AMO R C X A L E G R I A HMN Ç
S D L Y ADG T S CON S O L OA
UOS KOCDVA F C S UOS KO
E DMO Y F V Y C J E K E DMO Y
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