
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Segunda-feira: Noé – Um Homem Íntegro 

 

ENTENDENDO: Antes de começar leia Gênesis 6. A humanidade havia se 

tornado tão perversa, que Deus resolveu destruir a raça humana no tempo de 

Noé. Leia Gn 6.5 e 6.13 e preencha: A terra estava cheia de ____________,  a 

inclinação dos pensamentos do coração dos homens era sempre e somente para o 

_____, a terra encheu-se de _________. Além do que você escreveu, havia 

também muita imoralidade sexual. Praticavam relações com quem bem quisessem 

e quando quisessem (Gn 6.1-2). Porém, quando Deus olhou para Noé percebeu 

que ele era diferente do povo daquela época. O que chamou a atenção de Deus de 

acordo com o versículo de hoje? ( ) Noé era bonitão (  ) rico (  ) íntegro (  ) justo  

(  ) popular (  ) andava com Deus. Uma das grandes qualidades de Noé é que ele 

era íntegro, ou seja, era irrepreensível em sua conduta, honesto e 

incorruptível. 

MEMORIZANDO: Ao memorizar o versículo de hoje, vá sublinhando as 3 

qualidades de Noé. 

TIRANDOA LIÇÃO: Noé era um homem íntegro em uma sociedade corrompida. 

Deus disse a Noé que ele era o único ______ no mundo (Gn 7:1), isto é, o único 

que fazia o que era certo. Ele não praticou os pecados que todas as pessoas ao 

seu redor praticavam. Coloque seu nome na imagem do adolescente abaixo, que 

está mirando o alvo com o arco e flecha. Noé está à esquerda, torcendo por você. 

Ele já acertou o alvo de ser diferente do mundo. Depois, leia as passagens 

bíblicas, resumindo nos respectivos retângulos como você deve agir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época; ele andava com Deus. 
Gênesis 6:9 

Pecados da geração de Noé: 

Imoralidade sexual (Gn 6.1-2) 

 

Pensamentos sujos (Gn 6.5) 

 

Violência (Gn 6.13) 

A VIDA DE NOÉ 
                  
                       
 



 

Agora que você terminou, desenhe suas 3 flechas no alvo acima, junto às flechas 

de Noé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDINDO: Não se corrompa mais com o pecado. Decido (  ) não assistir o que 

for imoralidade sexual (TV, internet, celular, qualquer tipo de pornografia) (  ) 

não praticar violência física (agressões) ou verbal (xingamentos) contra meus 

colegas, irmãos (as). 

COMPARTILHANDO: Peça ao Senhor Deus que Ele o ajude a cumprir suas 

decisões e o limpe de todo pecado. Ore por forças para ser íntegro como Noé, e 

resistir a tudo de errado ao seu redor.  
 

Terça-feira: Noé – Um Homem Justo 

 

 
 

ENTENDENDO: Lembre-se do versículo que você decorou ontem e diga o que 

Deus pensava sobre Noé? ________________________________________. 

Noé foi considerado justo pelo próprio Deus. Justiça é a qualidade que faz 

você agir corretamente, conforme aquilo que Deus diz na sua Palavra, é um 

viver correto. Para isso, o Senhor nos ensina através da Sua Palavra como 

podemos praticar a justiça. Cite exemplos de como você pode praticar a justiça, 

fazer o que é correto: ___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Pecados da geração de Noé: 

 Imoralidade sexual  

 

 Pensamentos maus 

 

 Violência  

Como agir: 

 Ef 5.3 e Cl 3.5 

 

 Fl 4.8 

 

 Pv 24.1-2 

Reflita: Você viu que o próprio Deus testemunhou sobre a integridade de Noé. Sabe por 

que? Porque Noé era diferente do mundo, Ele não deixou ser seduzido pelos prazeres 

que o mundo lhe oferecia. Ficou longe de tudo que desagradava a Deus. O que será que 

Deus falaria a seu respeito? Você é diferente do mundo? E o que as pessoas falariam de 

você na escola, em casa, nas amizades? Você imita as coisas erradas desse mundo: 

palavrões, piadas, danças imorais e mentiras? Será que Deus diria o que falou sobre  

Noé ou o que falou sobre o povo perverso?   

“Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo”. Pv 3:32 

 

 



Contar a verdade sempre, não colar nas provas e tarefas, não furar fila, não 

pegar dinheiro escondido, ajudar os outros, não fazer bullyng com ninguém,  

perdoar como Deus quer são exemplos de como praticar a justiça. Ser uma 

pessoa justa é ser correto em todas as áreas de sua vida. 

MEMORIZANDO: Justiça também está no modo como você faz sua meditação. 

Portanto, decore antes de avançar. (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Ser justo numa época corrompida pelo pecado não era 

fácil para Noé, mas ele mostrou que é possível. Hoje as coisas não mudaram, as 

pessoas continuam sendo perversas e cheias de maldade e violência. Mas Deus 

está interessado, adolescente, no modo como você vive, Deus quer que, 

independentemente da situação, você pratique a justiça, viva o que Ele te ensina 

na Palavra. Deus sabe que não é fácil viver em uma geração que não quer agradar 

a Deus, com Noé foi assim, mas Noé mostrou que é possível. Portanto, siga a 

justiça e os ensinos do Senhor. Veja 3 dicas para você ser um adolescente justo: 

 
 

 
 

 

Desafio: Leia os versículos e complete o quadro com o que falta: Sl 1:1 / Sl 

15:4 / Tg 4:17 / Mt 6:33 / 2 Tm 2:22b. 

VERSÍCULO ENSINAMENTO 

............ 2:....... 
Devo seguir a ......................, a .............., o amor, a paz com aqueles 

que, de coração puro, invocam o Senhor.  

............ 6:....... Devo buscar em 1º lugar o ...................... de Deus e sua 

.......................... 

Sl. .......:...... Não devo imitar os ....................................................................... 

........... .....:17 Eu cometo pecado quando eu deixo de fazer o .................... 

Sl .......:....... 
Devo manter minha palavra, mesmo se eu sair 

....................................... 

Pense Nisso!!! Adolescente, aquele que pratica a justiça é companheiro de Deus, 

é tão próximo Dele que busca viver com justiça e retidão. Também possui 

promessas de viver com Deus eternamente (Sl 15:1-2). O Senhor recompensa 

você e tudo o que você faz para Deus não é em vão, Deus não é injusto. Imite 

Jesus e a sua justiça, e não as pessoas corrompidas que desconhecem Deus. 

 

1. Fale sempre a verdade, mesmo se você sair prejudicado (Sl 

15:2-4)  

2. Medite na Palavra, leia sempre a bíblia, ela te mostra como viver 

e faz você ser bem-sucedido (Js 1:8) 

3. Tenha um bom testemunho diante de todos. Deus vê tudo e as 

pessoas também observam você (2 Co 8:21). 



DECIDINDO: Praticar é tomar decisões e atitudes, então decida: (  ) Decido 

contar a verdade sobre algo errado que fiz aos meus pais ou líderes.  

COMPARTILHANDO: “Senhor, quero te pedir perdão por muitas vezes que 

pude, mas não pratiquei a justiça. Me ajuda a viver como Tu queres e a ser 

diferente desse mundo, vivendo a Tua Palavra e realmente mostrando que sou 

teu(tua) filho(a). Em nome de Jesus, Amém!”  
 

Quarta-Feira: Noé – Amigo de Deus 

 

ENTENDENDO: Segundo o versículo de hoje o que te torna Amigo de Deus? 

_____________________. Obedecer a Deus é fundamental para quem quiser 

ser amigo de Deus, por isso reescreva o versículo de hoje tornando mais pessoal: 

Eu, _________ (seu nome), serei __________________________________ 

___________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: O versículo de hoje é pequeno, mas traz uma grande verdade, 

por isso não deixe para depois, decore agora. (   ) Memorizei  

TIRANDO A LIÇÃO: Você já meditou nesta semana que nos dias de Noé a terra 

estava arruinada, pois havia muita violência (Gn 5:22; 6:11). Ele foi criado em 

um mundo que rapidamente estava passando de mal a pior.  Mas isso não fez com 

que Noé perdesse a intimidade com Deus. No final do versículo que você decorou 

na segunda-feira diz algo muito importante sobre Noé, o que é? 

_________________________. Isso mesmo, Noé andava com Deus, isso não 

significa que Deus andou na Terra, nem que Noé de alguma forma foi para o céu. 

Pelo contrário, Noé era tão obediente ao seu Deus e o amava tanto que era como 

se eles andassem lado a lado como amigos. E assim como Noé, você pode andar 

com Deus e tê-lo como seu Amigo. E essa amizade pode durar para sempre! 

Agora responda com suas palavras o que é necessário para você se tornar amigo 

de alguém? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Para você se tornar amigo de alguém a primeira coisa que você precisa é conhecê-

lo. E como você pode conhecer a Deus? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Como me tornar AMIGO DE DEUS?  Você se torna amigo de Deus quando começa 

a conhecê-lo através da Bíblia, é lá que você vai descobrir a vontade Dele para sua 

vida. Você também deve conversar com Deus diariamente através da oração, conte 

para ele seus problemas, agradeça por seu amor, proteção e misericórdia, fale para 

ele como está sendo seu dia e assim você vai perceber o Senhor cada vez mais 

próximo de você e assim como Noé, você estará andando com Ele.   

 

 

Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Jo 15:14 

 



Você quer ser amigo íntimo de Deus? Leia os versículos, relacione as colunas e 

veja quais são as atitudes dos amigos de Deus. 
a) Sl 42:1-2 (  ) Confia em Deus, pois sabe que os planos que Deus têm são de fazê-

los prosperar e não causar dano 

b) Sl 63:1 (  ) Confessa seus pecados para Deus 

c) Jr 29:11 (  ) Se aproxima de Deus, limpa as mãos e purifica o coração 

d) Tg 4:4 (  ) Busca a Deus intensamente 

e) Tg 4:8            (  ) Anseia por Deus 

f) 1 Jo 1:9 (  ) Inimigo do mundo 

DECIDINDO: Ser amigo de Deus é decidir ser um cristão melhor (  ) Decido ser 

mais dedicado na minha meditação, para conhecer a vontade de Deus na minha 

vida (  ) Decido conversar com Deus diariamente, falando para Ele como foi meu 

dia, agradecendo por tudo que passei e pedindo perdão pelos pecados que cometi. 

COMPARTILHANDO: “Senhor, eu quero ser seu amigo, andar contigo e te 

conhecer mais e mais. Me ajuda a cumprir minhas decisões, pois sei que 

meditando em sua Palavra e falando contigo diariamente estarei mais próximo de 

Ti. Amém! ” 
 

Quinta-Feira: Noé – Um Homem Obediente 

 
 

ENTENDENDO: Baseado no versículo de hoje em que consiste o amor a Deus? 

___________________. Onde você pode encontrar os mandamentos do 

Senhor? _____________. É na Bíblia que você vai encontrar todos os 

mandamentos, que são os princípios que levam você a ter convicção, e assim 

obedecer a Deus. Vamos ver se você sabe o que significa obedecer? Coloque V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. (   ) Obedecer é fazer o que 

Deus pede  apenas quando já sei como fazer. (   ) Sou obediente mesmo se fizer 

apenas uma parte do que foi mandado. (   ) Obedecer 

é seguir completamente aquilo que Deus mandar, 

mesmo que seja difícil ou pareça impossível. (   ) Devo 

obedecer somente quando entender o que está 

acontecendo. (   ) Sou obediente de verdade quando 

faço a vontade de Deus mesmo sem entender porque. 

Agora confira suas respostas: F, F, V, F e V. Noé era 

um homem obediente a Deus. Em meio a uma geração 

perdida e distante de Deus, Noé fez a diferença em 

seu testemunho e também seguiu tudo que o Senhor 

ordenou.   

MEMORIZANDO: Assim como Noé obedeceu a Deus 

Porque nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus mandamentos. E os 
seus mandamentos não são pesados. 1 Jo 5:3 

 



em tudo e isso foi fundamental para que a arca flutuasse por tanto tempo, assim 

também sua obediência em memorizar fará com que sua vida espiritual resista e 

se fortaleça por muito tempo. 

TIRANDO A LIÇÃO: Deus pediu para Noé construir uma arca de madeira, de 

300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. 

Deus também disse que enviaria um macho e uma fêmea de todas as espécies de 

animais para ser colocado dentro da arca. Então, além de construir a arca, Noé 

teria que acomodar todos esses animais na arca. Você já imaginou como seria 

cuidar e alimentar todos esses animais? Isso realmente não eram tarefas fáceis, 

porém em nenhum momento Noé reclamou ou desanimou, pelo contrário ele fez 

tudo que o Senhor ordenou.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pense Nisso!!! A obediência de Noé é um exemplo de que é possível obedecer a Deus 

independente das circunstâncias em que você esteja. E você, tem obedecido a Deus? O que 

Deus tem lhe pedido para fazer ultimamente que você não tem feito? Você procura 

agradar a Deus na escola, em casa, em sua vizinhança? Seja um adolescente obediente e 

Deus fará grandes coisas por você e através de você. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pare para pensar! Qual embarcação 

é mais segura: a arca que Noé 

construiu ou o Titanic? Apesar de a 

arca ser aparentemente menos 

resistente ao Titanic, ela foi 

construída seguindo todas as ordens 

de Deus e por isso não afundou e 

resistiu ao Dilúvio. O Titanic foi 

construído pelos maiores 

especialistas de sua época e afundou 

em sua viagem inaugural. Então, é 

bem melhor não saber como fazer e 

obedecer a Deus, do que saber o que e como fazer, sem ter a orientação dEle.  

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio 
entendimento. Pv. 3:5.”  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Obedecer é uma prova de amor (Jo 14:15) e só te traz benefícios, leia os 

versículos e diga alguns benefícios da obediência.  
Referência Benefícios 

Js 1:8  

Mt 5:19  

At 5:32  

Tg. 1:25  



Desobedecer, ao contrário da obediência, traz resultados ruins para a vida. 

Vemos vários exemplos de desobediência e suas consequências na Bíblia, 

preencha o quadro corretamente.  
Passagem 

Bíblica 

Quem 

desobedeceu 

Qual ordem de Deus não 

cumpriu 

Consequências 

I Sm.15:17-

23 

 Não exterminou o inimigo   

Jn 1: 3-4,17  Não quis ir pregar em 

Nínive 

 

DECIDINDO: Então, qual vai ser sua decisão? É um privilégio aprender a Palavra 

de Deus, mas mais do que aprender, você deve decidir seguir e obedecer. Decida 

ir além da meditação e do estudo, colocando em prática o que tem aprendido e 

você sabe que agrada a Deus. Faça uma decisão prática: __________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO:  Paizinho, quero obedecer a sua Palavra. Quero seguir 

cada um dos teus mandamentos e fazer isso por amor a Ti. Ensina-me a te 

agradar com a minha obediência e ajuda-me a cumprir as minhas decisões. 

Agradeço pelo teu amor e cuidado, Em nome de Jesus, amém! 
 

Sexta-Feira: Noé: Um Homem de Família 

 
 
 

ENTENDENDO: Antes de começar, leia Gênesis 7. Marque com X as 

afirmativas corretas, de acordo com o versículo acima: 1-(   ) Não tem problema 

se eu cuidar apenas de pessoas que não são da minha família, desde que cuide de 

alguém. 2-(   ) Deus deseja que eu cuide também das pessoas da minha família 

porque isso é testemunho da minha salvação em Jesus. 3-(  ) Devo cuidar apenas 

da minha família e de mais ninguém. 4-(   ) Não cuidar da minha família é um 

comportamento que nem o descrente deve ter, muito menos um cristão. Você 

acertou se marcou as afirmativas 2 e 4. Você deve amar ao próximo com suas 

atitudes e pregar o evangelho, começando por sua família, caso contrário estará 

se comportando pior que alguém que não conhece a Jesus. 

MEMORIZANDO: O versículo de hoje ensina uma importante lição, para ser 

praticada na sua vida diariamente. Então, guarde-a no seu coração através da 

memorização. Faça isso agora. (  ) Memorizei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Leia Gn.7:1 e diga com quem Noé entrou na arca: _____  
 

Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria 

família, negou a fé e é pior do que um descrente. I Tm. 5:8 
 

 



______________. Noé não entrou na arca sozinho, mas com toda sua família. 

Sua vida de integridade e obediência a Deus influenciou todas as pessoas de sua 

casa e foi essencial para que eles também fossem salvos da destruição da 

humanidade pelo dilúvio.  

Na Bíblia temos vários exemplos de famílias que foram salvas porque um de seus 

membros fez diferença através de suas 

atitudes. Preencha as palavras cruzadas e 

descubra alguns destes personagens. 

Horizontal: 2) Protegeu sua família quando 

Israel destruiu Jericó (Js 2:8-13); 3) Disse 

que ele e sua casa serviriam ao Senhor (Js 

24:1,15); 4) Levou sua família para fora de 

Sodoma e Gomorra, quando estas cidades 

seriam destruídas (Gn 19:12-29). Vertical: 1) 

Chamou todas de sua família para ouvirem 

sobre Jesus e sobre a Salvação e assim todas 

da sua casa creram e foram salvos (At 

16:29-34) 

Você pode estar pensando em como influenciar 

sua família de tal forma que eles também 

sejam salvos da condenação eterna. Para as pessoas que estão mais próximas de 

você, como sua família, o que você faz fala muito mais alto do que as palavras 

da sua boca (I Pe.3:1b,2) Então, a luz de Jesus em você deve brilhar através 

de suas atitudes para que as pessoas perto de você, principalmente seus 

familiares, as vejam e também aceitem a Jesus como seu Senhor e Salvador. 

DECIDINDO: Tudo que você meditou hoje só fará diferença na sua vida e de sua 

família, se for praticado. Então, chegou o momento de tomar decisões. Decido 

falar de Jesus aos meus familiares, não apenas com palavras, mas com minhas 

atitudes: (   ) falando a verdade (   ) obedecendo aos pais (   ) sendo agradecido.  

COMPARTILHANDO:  Paizinho, me ajuda a cumprir minhas decisões e que a 

minha vida seja um testemunho poderoso da sua salvação para minha família, para 

que eles também sejam poupados da condenação eterna, assim como aconteceu 

com Noé. Agradeço pelo teu amor e cuidado, Em nome de Jesus, amém. 

Reflita!!!  Você já pensou como seria muito triste se a família de Noé 

tivesse ficado fora da arca, você não acha? E se fosse a sua família? Eles 

seriam salvos com você? Hoje, você deve viver de tal forma que seus 

familiares vejam que Jesus é real através de suas atitudes e também 

decidam aceitar a salvação da morte eterna. 

 
 

 

 

 

 

 


