
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Que luta estou vivendo nestes dias, que se comparam a um dilúvio na minha 

vida? 

CÂNTICO: “Pra valer a pena” 

REFLEXÃO: Ainda há esperança 

Gênesis 7:1-4 

 1  
Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é 

o único justo que encontrei nesta geração. 

 2  
Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um 

casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, 

 3  
e leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de 

preservá-las em toda a terra. 

 4  
Daqui a sete dias farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e farei 

desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. 

 

Noé fez o que Deus ordenou: construiu a arca, trouxe sua família para dentro, e 

os casais de animais conforme as orientações recebidas. 

Deus mandou o dilúvio, onde as aguas cobriram as mais altas montanhas. 

Depois de muitos dias flutuando sobre as águas que cobriam a terra a arca encalhou. 

Noé soltou uma pomba, mas ela voltou para a arca, pois não encontrou lugar onde 

pousar. Gn 8:8. Noé solta uma nova pomba e esta volta com uma folha de oliveira. 

Passados mais alguns dias ele solta novamente a pomba e ela não volta mais. 

Esperar! Este foi o exercício mais intenso feito por todos ali na arca. Passado 

mais alguns dias Deus disse a Noé: Saia da arca! (Gn 8:16). 

Este texto nos leva a refletir sobre esperança. Esperança depois de um longo 

período de dilúvio. Assim como Noé e sua família tiveram esperança de novamente 

pisar em terra firme, nós também temos “diversos dilúvios” em nossas vidas. A pomba 

que voltou trazendo a folha de oliveira, representou para Noé e sua família a esperança 

de ver o fim daquele dilúvio. 

Jesus foi mestre em mostrar “folhas de esperança”, para aqueles com quem 

conviveu e ministrou. Ele ministrou esperança. 



 

  

  

Lembre da mulher que foi flagrada em adultério, onde o povo queria cumprir a 

Lei de Moisés, que ordena apedrejar a mulher encontrada em tal situação. Jesus 

interviu e perguntou: se algum de vocês estiver sem pecados atire a primeira pedra. 

Aos poucos todos foram se afastando e Jesus disse. Mulher onde estão teus 

acusadores? Eu também não te condeno, vá e deixe esta vida e pecado. (João 8:4-11) 

Jesus trouxe esperança. 

Quando Jesus ressuscitou Lázaro, no coração de suas irmãs já não havia mais 

esperança, mas Jesus o ressuscitou. (João 11) 

Jesus trás esperança à mulher flagrada em adultério, Jesus trás esperança a 

Marta irmã de Lázaro. Para Marta Jesus diz: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele 

que crê em mim, ainda que esteja morto viverá” (João 11: 25). Jesus estava 

alimentando a esperança em Marta. Ele pergunta a Marta: Você crê nisso? 

Pode ser que hoje tudo que você está vendo na sua vida são “águas”, um 

imenso dilúvio! Pode ser que você não consiga ver as “folhas de oliveira” que a 

providência de Deus tem para você. Pode ser que você esteja com um terrível 

diagnóstico de uma doença, mas lembre do Salmo 23:4 que diz: “Mesmo quando eu 

andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo!” 

Deus tem para você uma folha nova de oliveira! Deus está conosco! Há 

esperança! Deus quer nos mostrar que há terra seca depois do dilúvio! Talvez você só 

veja água e as tentativas que você fez se mostraram fracassadas. Mas há esperança! 

Nós sabemos que a esperança é como a folha de oliveira que indicava terra 

seca depois de um longo período de dilúvio. Depois de trezentos e setenta dias 

naquela arca, Noé e sua família puderam experimentar o prazer de pisar em terra firme 

outra vez. Noé reconheceu o cuidado de Deus e construiu um altar como ato de 

adoração. Novamente Deus falou a Noé: “Este é sinal da aliança que estou fazendo 

com vocês e com todos seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações 

futuras: o meu arco que coloquei nas nuvens. Será o sinal da minha aliança com a 

terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me 

lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. 

Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida.” 

Você não está sozinho!  

REFLEXÕES: 

 Que dilúvio estou vivendo hoje? Já vivi algum dilúvio na minha vida? 
 Que lutas não estou conseguindo vencer na minha vida? 
 Doenças? Desemprego? Abandono? O que me aflige? 
 Como está aminha esperança em Deus? 



 

  

  

 O que estou fazendo para exercitar esta esperança em Deus? 
 

MINHA ORAÇÃO:  

Meu Pai, 
Ensina-me a crer no ter amor e no teu poder, 
Me ajuda a ver além do dilúvio da minha vida, 
Me socorre e resgata a minha esperança em Ti. 
Em nome de Jesus, AMÉM! 
 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
 
Vamos orar pedindo que Deus fortaleça a nossa esperança nele.

Pra Valer a Pena 
Kleber Lucas 
Tom: G 

(intro) Em C D (2x) 

Em              C                  G       D 
  Amanheceu, que bom que a noite passou, 
passou 
       Em  C                  G     D 
  Viver  é a melhor coisa do mundo 
     Em             C               G                D 
  Eu abro a janela do meu quarto e vejo o brilho 
do sol 
     Em               C       G                D 
  A minha vontade de viver é bem maior do que 
sonhar 
 
   Am                      Bm          Em  [Em D Em D C] 
  Mesmo porque fez tanto frio ontem à noite 
  Am          Bm                   C     D 
  Amanheceu, tenho de volta a esperança 
 
 
 
  G  G/B  C         G             D                    Em 
  Eu não sei o que dizem os astros nem as cartas 
do tarô 
   Em Am  Bm                    Em     Am         D 
  Mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a 
pena 
 
 

 
 
 
 
 
  G  G/B  C         G               D                    Em 
  Eu não sei o que dizem os homens nem os seus 
planos sobre mim 
   Em Am  Bm                    Em     Am         D 
  Mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a 
pena! Pra valer! 
 
Em  C          D 
  Pra valer a pena! ouô ouô 
Em  C          D 
  Pra valer a pena! 
 
(interlúdio) G F G Eb F G F G Eb F 
             Am Bm Em 
             Em D Em D C 
 
  Mesmo porque fez tanto frio... 
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