
 

 

 

16 – A MAIOR HERANÇA 

Quebra Gelo – Qual o maior presente que você ganhou em 2019? Compartilhe 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no PGM 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) - “Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não 

se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o 

mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.” - Hebreus 11.7 

Em nosso último domingo aconteceu o nosso Congresso de Famílias, recebemos nosso querido Pr. Allan 

Amorim ministrando a Palavra de Deus para os nossos corações. Foi um tempo de bênçãos e de crescimento, pois 

fomos desafiados a pensar em qual herança temos trabalhado para deixar para nossa família, principalmente para 

os nossos filhos. A luz da comparação entre as famílias de Noé e de Ló (Gn 6 e Gn 19) aprendemos o que é 

verdadeiramente a escolha que devemos fazer. Como aprendemos com esta preciosa comparação! 
 

Saímos desafiados a caminharmos como Noé. O escritor aos Hebreus faz questão de mencionar na galeria 

de heróis da fé a história de Noé - “Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda 

não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou 

o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.” - Hebreus 11.7 – No meio de tanto pecado, Noé achou 

graça diante dos olhos do Senhor e salvou toda a sua família, em contraste a Ló, ao sair de Sodoma. Noé andava 

na contramão daquela época. Ele era justo e andava com Deus, e isso refletiu diretamente na criação de seus filhos 

e na formação de sua família. Noé é a clara demonstração da confiança em Deus, ele viveu como Senhor, obedeceu 

a Deus diante do caos e fruto de toda esta obediência, Noé e os seus foram grandemente abençoados. 
 

Qual seria a maior herança que Noé poderia deixar aos seus? Ele a deixou, o legado de seus filhos honrarem 

ao Deus de dEle. Noé entrou na arca com toda a sua família. Que contraste ao zelo de Noé, em contrapartida, a 

negligencia de Ló, notamos o maior legado sendo deixado as próximas gerações. Qual o maior legado que podemos 

deixar para nossos filhos? Seriam os recursos? A melhor formação? Os melhores bens? Tudo isso é importante, no 

entanto, o maior legado que poderemos deixar as próximas gerações será o legado da fé. Noé levou, sua espoa, 

seus filhos e suas noras para dentro da arca, ló ficou sozinho, afinal mesmo com as companhias de suas filhas, as 

ações seguintes a saída de Sodoma, notamos que seus corações ainda tinham ficado por lá. Pense nisso neste dia. 

Vamos juntos meditar e compartilhar sobre esta preciosa experiência de Noé. 
 

Vamos as perguntas de compartilhamento. 
 

1 – Quais foram as principais diferenças entre as ações de Noé e as de Ló? Compartilhe. 

 

2- Como os pais dessa geração ainda continuam agindo como Ló? Quais tem sido as consequências para os 

filhos?  
 

3 – Noé foi um homem justo e integro em sua geração, o que fez toda a diferença na sua família. A decisão de 

obedecer a Deus fez com que Noé salvasse não somente sua vida, mas, de toda sua descendência. Quais são as 

maiores heranças que podemos deixar para os nossos neste tempo? 
 

 

EVANGELHO DE JOÃO – Durante as próximas semana, forme as duplas e inicie os estudos do 

evangelho de João com os alvos de Oração do seu PGM. Converse com seu Pequeno Grupo e trabalhe 

na marcação das datas e como serão efetuados estes encontros. Eles poderão acontecer em outro dia, 

fora o dia do encontro do PGM. Não deixe de alcançar os Alvos de Oração, temos orado e cremos numa 

grande colheita.  



Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Multiplique em duplas e ore 

especificamente pelos alvos de oração uns dos outros. Em especial, nesta semana, ore pelos desafios de sermos 

famílias vitoriosas diante deste tempo de crises. 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- MÊS DA FAMÍLIA – Próximo domingo, 26/05 teremos o encerramento do Mês da Família na HOPE. Será um 

tempo de crescimento e consagração de nossas famílias. Você não pode ficar de fora.  
 

 - PGM E DISCIPULADO INFANTIL - Grande oportunidade de você que deseja se envolver com crianças 

serem treinados na Evangelização Discipuladora de Crianças, PGM infantil e muito mais! Faça já sua inscrição. 

Vagas limitadas! 
 

- NOSSOS HINOS, NOSSA HISTÓRIA - Não podemos negar que a história cristã atual foi escrita com preciosas 

obras musicais que inspiraram os passos de fé de todos os que vieram antes de nós. Não podemos negar a grande 

influência que os hinos causaram em nossa jornada de vida e de nossas Igrejas. Por isso no dia 02 de junho - 18h 

na Comunidade Batista Hope teremos uma preciosa celebração “Nossos Hinos, Nossa História.” – Venha celebrar 

ao Senhor conosco. Marque já na sua agenda! 
 

- ENCONTRO DE CASAIS - No dia 12 de junho a Comunidade Batista Hope também vai celebrar o amor, com 

um precioso encontro de casais em uma noite muito romântica. Marque já na sua agenda, dia 12/06 as 20h na 

HOPE. Informações com a irmã Sílvia – Faça sua inscrição! 
 

 

 


