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Igreja de Deus
Escola Dominical
NOÉ E A ARCA
Gênesis 6:1 – 9:17
Quando Deus criou o primeiro
homem e mulher (Adão e Eva),
ele tinha um plano muito especial.
Deus queria ter uma amizade com
o povo que Ele criou. Ele queria
que eles o amassem e vive agradálo. Mas isto não perdurou, o povo
teve que esquecer de Deus.
"O Senhor viu que as pessoas
eram muito más e que sempre
estavam pensando em fazer coisas
erradas" (Biblia Internacional de
Crianças).
O Deus se arrependeu por ter
feito o homem. Ele decidiu que
"destruiria o homem ... e a besta
(animais) e criaturas que andam
sobre a terra e as avés do ar."
Mas não todos eram más. Havia
lá um homem justo, ele chamava-se Noé, o qual "achou
graça aos olhos do Senhor." Como Enoque, muitos
anos antes dele, Noé também "andou com Deus."
Noé foi avisado por Deus daquilo que ele iria
fazer. Por causa da justiça de Noé, Deus disse para ele
que tinha que construir uma arca (um barco). E deu lhe
necessárias instruções de como construir a tal arca: O
tipo de madeira que iria usar, o tamanho da arca, o
número de andares e onde colocar a porta e a janela.
Deus fez uma promessa a Noé,
"Vou estabelecer a minha aliança
contigo [acordo]; e você entrará na
arca, você e os teus filhos, a sua
esposa e todas suas noras."
O Deus também teve um plano
para os animais. Disse a Noé, toma "a
cada espécie de animal e traga-os à
arca para salva-los da destruição." E
ainda disse: "sete pares de animais
limpos, cada macho com a sua femea"
(tais como: ovelhas, vacas ou cabras).
Alguns dos animais limpos seriam
ofertas ao Deus como sacrificios logo
depois do dilúvio.
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Noé era trazer "por dois, o
macho e a sua fêmea" animais que
não são limpos (tais como:
Porcos, cobras e coelhos). Esses
não podiam ser ofertas ao senhor
Deus como sacrificios. E quanto
aos avés Deus disse a Noé para
tomar "sete pares cada macho
com a sua fêmea."
Ainda havia necessidade da
arca ser muito grande para
acomodar tantos animais e
pássaros. Deus sabia exactamente
o quão grande devia a arca! não
só, mas também sabia que os
animais precisariam de comida
enquanto ainda permanecerem na
arca. Deus disse a Noé que devia
"ajuntar todo tipo de comida:
Acumular a comida para você e todos animais que lá
estiverem contigo" (Biblia Internacional de Crianças).
"E Noé fez tudo que Deus havia lhe ordenado."
Deus disse a Noé que iria destruir "toda a criatura ...
que existe na terra," e Noé o acreditou. "Pela fé Noé,
Quando avisado de coisas que ainda não se viam
. . . construiu uma arca para salvar sua familia"
(Hebreus 11:7).
O que pensas daquilo que os amigos e vizinhos de
Noé pensaram acerca da arca? Noé
"o pregador da justiça" (2 Pedro
2:5), deve ter avisado continuamente
aos amigos e vizinhos da destruição
do mundo que estava por vir. Será
que eles acreditaram com ele? Não,
eles continuaram a viver as suas
vidas que sempre viveram, "comiam
e bebiam, casavam-se e davam-se
por casamento" (Mateus 24:38).
Quando Noé tinha seiscentos
anos de idade, ele e a sua familia
entraram na arca. Os animais
(limpos e não limpos) e as avés
também entraram na arca "em
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pares." Quando Noé e seus filhos estavam seguros na
arca "O senhor fechou-lhes." Deus fechou a porta, e
ninguém poderia abrir.
"E depois de sete dias, as águas do dilúvio
cobriram toda a terra ... e todas as fontes de grandes
profundidades de águas abriram-se, e as janelas do céu
também se abriram." Por quarenta dias e noites
choveu. Todos montes altos e montanhas foram
cobertos de água. Tudo que estava na terra foi
destruído—"todo o homem, animal e todo réptil e as
aves dos céus" (Biblia Internacional de Crianças).
A água esteve na terra por 150 dias. Mas Deus não
se esqueceu de Noé, a sua família, e todos os seres
vivos que estavam na arca. Deus fez passar uma
grande tempestade sobre a terra, e água vagarosamente
começou a baixar. Com o tempo, a arca foi se assentar
"no monte Ararate."
A água continuou baixando até a "altura das
montanhas" poderia ser visto. Depois de quarenta dias,
Noé abriu a janela da arca e mandou um corvo e uma
pomba. O corvo voou de um lado para o outro até que
a água baixou. Mas a pomba voltou para a arca,
porque a água ainda cobria as árvores e a terra. Não
havia lugar por onde ela deveria pousar.
Sete dias depois, Noé mandou de novo a pomba.
Ela voltou naquela noite com uma folha fresca de
oliveira no bico. Noé soube que as águas já haviam
baixado. Depois de mais sete dias, Noé enviar de novo
a pomba para fora. Mas ela não voltou mais para a
arca.

Noé olhou da arca para a terra. Ele poderia ver que
já estava seca. Finalmente, quando estava
completamente seca, Deus disse á Noé, "Saiam da
arca, você e a sua mulher, teus filhos e as suas noras.
Saia com toda a criatura que está contigo ... sejam
proveitosos, e multiplicai e enchei-vos na terra."
Então, Noé, sua família e toda criatura saíu da
arca. Noé construíu um altar e ofereceu sacrifícios a
Deus "de todos animais limpos e de todas avés
limpas." O Senhor deliciou-se do agradavel cheiro e do
sacrifício. Ele abençou Noé e aos seus filhos, e deulhes o dominio sobre toda a criatura da terra.
Deus estabeleceu a aliança (acordo) com Noé e a
sua família e toda a criatura, prometer nunca para
destruír a terra de novo. Como sinal desse acordo entre
Deus e toda criatura da terra, Deus disse a Noé que ele
iria colocar um arco-iris nas nuvens.
Deus disse; "Sempre que eu trago nuvens sobre a
terra e o arco-iris aparecer nas nuvens, eu verei e
lembrarei da aliança infinita entre Deus e toda
criatura, de todo tipo na terra."
O arco-iris é uma lembrança de todas promessas
que Deus fez a Noé. Deus disse que lembraria da sua
promessa, e ele deseja que nós também lembremos.

Versículo Para Memorizar:
"Noé achou graça aos olhos de Deus."
—Gênesis 6:8

Quais são os animais limpos? E quais são os não limpos?

____________
______________
_________________

_____________
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Faça uma ligação de cada descrição com o quadro ou imagem
correcta por um traço.
Todos os animais
saíram da arca

Noé enviou uma
pomba
A chuva começa

Deus colocou o
arco-iris nas
nuvens

A arca está sendo
construída
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Construíndo a Arca
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