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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já teve a experiência de ter feito a diferença na vida de alguém? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Gênesis 6.5-8 | Hebreus 11.7 

 

Noé é a décima geração desde a criação de Adão. Viveu em tempos maus, quando o comportamento da humanidade 

havia chegado ao extremo, que a solução foi o julgamento. Conforme Gênesis 6.9, Noé foi um homem: Justo. Andava 

com Deus - esse andar com Deus tem haver com obediência. Falar de homem de fé, que fez diferença em sua geração, 

sem citar Noé, seria uma injustiça, porque alcançou graça diante de Deus. Por isso, a vida de Noé fez diferença. 

 

1. COMO NOÉ, Faça diferença para a sua FAMÍLIA (Gênesis 7.1). Uma vida de integridade e obediência a Deus é algo 

que sempre gera um impacto positivo nos outros. Nem sempre notamos isso quando estamos combatendo, quando 

estamos na corrida da vida, mas é o que acontece. Noé foi escolhido por Deus para construir a arca por causa do modo 

como ele vivia. A obediência dele não foi benefício exclusivo dele. Ele também salvou sua família. Aqueles que estão 

próximos a você são os que mais lucram quando você faz o que é certo. 

 

2. COMO NOÉ, Faça diferença para as GERAÇÕES FUTURAS. No meio de tanta escuridão, Noé foi um ponto de luz. Suas 

ações podem ajudar aqueles que vêm depois de você. Por causa da aliança de Deus com Noé, temos a certeza que 

estamos livres da destruição causada por um dilúvio que atingiu o mundo inteiro. Os habitantes da terra ainda recebem o 

benefício decorrente da vida de retidão de um homem. 

 

3. COMO NOÉ, Faça a diferença para DEUS. Perceba a importância que você tem para Deus (2º Crônicas 16.9b). Deus 

está à procura de alguém que fique na brecha por ele, e deseja juntar-se a pessoas que o amam. Deus está à procura de 

homens e mulheres para usar para cumprir seus propósitos. Para pregar em Nínive, Deus procurou por um homem 

chamado Jonas para ser seu mensageiro e ficar na brecha pela cidade. Por causa de seu relacionamento com Deus, Noé 

mudou o curso da história. 

 

4. COMO NOÉ, Faça a diferença INDEPENDENTEMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. Não imponha restrições a si mesmo. 

No caso de Noé, ele tinha 600 anos quando começou a chover, e ele entrou na arca. Você nunca é velho, ou jovem 

demais, ou inteligente demais... Para fazer diferença para Deus. Condições físicas, econômicas, sociais não devem ser 

impeditivos para alguém fazer diferença. Deus vai capacitar você a fazer grandes coisas para ele. Não são as capacidades 

que lhe darão êxito, mas o que o Senhor pode fazer em você e por meio de você. 

 

 Não tenha medo de ficar do lado de Deus. 

 Não tenha medo de fazer algo pela primeira vez. 

 Não tenha medo de confiar nas promessas de Deus. 

 Não tenha medo de fazer o que precisa ser feito. 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter o ser valor reconhecido por Jesus. Fale de Jesus para ela e seja 

um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: ATENÇÃO: 1) Reunião com todos os líderes de todas as células no dia 10 de 

novembro de 2015 às 20 horas. NENHUM LÍDER DEVERÁ FALTAR. Vamos passar orientações para o nosso último 

encontro de células no dia 01 de dezembro. Deixe alguém liderando sua célula neste dia! 


