
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
 

ROTEIRO – Base 14/08/2022 
 

UMA FAMÍLIA COMO RESPOSTA DE DEUS PARA O MUNDO 

# Genesis 6:1-9# 

 

“E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram 

os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas; e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 

Então, disse o Senhor: Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne; porém 

os seus dias serão cento e vinte anos. Havia, naqueles dias, gigantes na terra; e também depois, quando os filhos de 

Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos; estes eram os valentes que houve na antiguidade, os 

varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos 

pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem 

sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, 

desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus; porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, 

achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé: Noé era varão justo e reto em suas gerações; Noé 

andava com Deus" 

 

INTRODUÇÃO: 

A multiplicação do pecado na terra trouxe muita dor e tristeza ao coração de Deus. 

Precisamos entender que a manifestação de Deus pode trazer juízo em consequência do pecado. 

Mas, também pode trazer cura e restauração em resposta ao arrependimento. 

 

• PRECISAMOS RECONHECER A TRAGÉDIA DA FAMÍLIA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA 

DA FIGURA DE AUTORIDADE DOS PAIS. 

• Como está a sua função como pai (mãe)?  

• O que precisa mudar? 

• PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS ESTÁ PROCURANDO HOMENS, “PAIS”, DESEJOSOS 

DE ANDAR COM ELE. 

• Você tem procurado andar na presença de Deus?  

• Deus tem-lhe dado estratégias para dirigir a sua família? Comente. 

• PRECISAMOS ENTENDER, QUE ASSIM COMO NOS DIAS DE NOÉ, DEUS ESTÁ 

PROCURANDO UM HOMEM, UM PAI, UMA FAMÍLIA QUE SEJA RESPOSTA PARA O MUNDO 

PERDIDO. 

• Como você pode ser resposta para um mundo perdido? 

 

CONCLUSÃO: 

Deus quer famílias que sejam respostas Suas para o mundo. Deus deseja pais de famílias 

dispostos a ouvir e obedecer a sua voz. 

Pr. Sebastião Brito Netto 


