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Igreja de Deus
Escola Dominical
A Torre de Babel
Gênesis 11:1-9
Deus enviou um grande diluvio, para destruir a terra,
porque o povo era perverso. Só Noé, a sua familia, e os
animais que estiveram na arca foram salvos. Quando a
água do diluvio baixou, Noé e a sua familia sairam da
arca.
"E Deus abençou Noé e seus filhos e disse: sejam
furtiferos, multiplicai-vos e reenchais a terra" (Gênesis
9:1). Deus quis que Noé e sua esposa e seus três
filhos—Sem, Cam, Jafé—e suas esposas enchessem toda
a terra com mais pessoas.
Muitos anos passaram e o
número de pessoas cresceu.
Naquele tempo na história da terra,
diz que todas as pessoas falavam
uma só lingua, e podiam se entender
uns aos outros.
Porque
as
pessoas
se
multiplicaram, eles começaram a
viajar juntos "do oriente," e "eles
encontraram uma planície [um
vale]." Este lugar chamava-se
Sinar. Sem duvida este era uma
planície muito largo com uma terra
fertil—um bom lugar para crescer
boa produção e também alimentar
os seus animais. Porém eles
decidiram viver nesta terra.
Depois de terem decidido habitar em Sinar, as
pessoas também concordaram para trabalhar juntas,
construíndo uma cidade e uma grande torre. A torre seria
construida de morteiro e tijolos. Eles queriam que a torre
"alcançasse (chegar) os céus." As pessoas queriam fazer
um nome para eles mesmos para que as pessoas que
viessem mais tarde reconhecessem só a eles. Também
eles acreditavam que com a torre para lhes representar,
não podiam se espalhar pelo mundo inteiro.
No entanto, o trabalho da construção da torre
começou. Lembrem-se, que eles não tinham todos
equipamentos modernos que nós temos hoje. O trabalho
era duro. O fabrico só de tijolos era um trabalho forte e
duro, e levou muito tempo. Dia após dia trabalhavam a
cidade e a torre. Eles estavam progredindo,

gradualmente, na construção da torre de Babel, mas tudo
isso era para a glória deles. Enquanto eles se ocupavam
em construir a Torre, eles esqueciam tudo acerca de
Deus.
Deus nosso Senhor assistia os homens quando
trabalhavam. Quando Deus desceu para ver a cidade e a
torre, viu que todas as pessoas eram como uma só. Eles
falavam uma só lingua, trabalhavam juntos em direção a
um objetivo comum. Mas Deus viu que seu motivo de
construir a torre era falso.
"Disse Deus Este é só o começo
do que irão fazer. Eles serão capazes
de fazer qualquer coisa que
quisessem" (Biblia Internacional de
Crianças). Deus sabia que se ele
deixa-se pessoas continuarem com a
construção, não podiam parar uma
vez que a mente deles comandavamos fazem isso.
Por isso Deus decidiu confundir
a lingua para não se entenderem uns
aos outros. Isto fez com que a
construção da torre pare, e mesmo a
construção da cidade teve que parar
por um instante porque as pessoas
desistiram e se separaram um a
outro.
"Porém Deus dispersou-os pelo mundo fora, dai sobre
toda superficie terrestre." As pessoas deixaram o planície
de Sinar e começaram a espalhar-se pelo mundo, pelo
contrário do que queriam fazer! Alguns homens foram
para um lado, enquanto os outros para o outro.
E, porque Deus já havia confundido e criado tumultos
entre eles no seu discurso quando estavama a construír a
cidade, o povo chamou a cidade Babel, que significa
"confusão." Babel ou Babilonia assim se Chamava, mas
tarde tornou-se a capital do país Sinar.
Versículo Para Memorizar:
"Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só
idioma."
—Gênesis 11:1
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Circunde as ferramentas e
provisões que devem ter sido
usadas na construção da
Torre

A Torre de Babel
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FIM

Começo

Siga o dédalo até ao topo da torre
A Torre de Babel
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Deus Confundiu Suas Idiomas
A Torre de Babel
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