
Dia 2 - corre pra dentro!
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Como será que Noé se sentiu ao 
entrar em quarentena, no meio de 
um temporal, num barco enorme e 

cheio de animais?
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Deus estava triste (Gn. 6:6). A Sua Criação perfeita
havia sido corrompida e a maldade e a violência
predominavam sobre a Terra. As pessoas faziam as
suas próprias vontades, sem se importar com a
diferença entre certo e errado. Em meio a todo este
caos, Deus encontrou Noé: um homem justo e
correto, a única pessoa íntegra naquele tempo. Noé
era temente a Deus e estava em comunhão com o
Senhor. Certo dia, Deus disse a Noé que enviaria um
dilúvio! Por quarenta dias, chuvas intensas cobririam
a terra e todos os seres vivos que respiram seriam

. Com Noé, porém, Deus firmou uma
aliança! Ele e sua família seriam poupados. Noé
deveria construir um grande barco e entrar nele com
toda a sua família, mas não somente isso! Noé
deveria levar também um casal de cada espécie de
animal e alimento suficiente para todos, sem saber
ao certo o tempo que permaneceriam confinados ali.
Deus avisou Noé que choveria por quarenta dias e
noites... mas não lhe deu mais explicações! Quanto
tempo depois do fim das chuvas eles poderiam sair
da Arca? Será que dariam conta de alimentar e cuidar
de tantos animais durante esse tempo? E se alguém
ficasse enjoado?! Mesmo sem saber nada a respeito
destas coisas, Noé obedeceu e confiou em Deus. Ele
construiu o barco, acomodou sua família e os animais
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Texto-base: Gênesis 6-8

No intuito de combater a pandemia do novo
coronavírus, governos por todo o mundo
determinaram que a população entrasse em

. Shoppings, restaurantes, clubes,
escolas e empresas fecharam as portas. As
pessoas se refugiaram dentro de suas casas. As
ruas ficaram desertas. A dúvida em relação ao
futuro e o medo tomaram conta de muitos
corações. Vocês já devem ter se perguntado
quanto tempo isso vai durar. Diante de tantas
incertezas, como devemos agir?
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A Arca de Noé media cerca de
150 metros de comprimento, 25
metros de largura e 15 metros de
altura, semelhante a um navio de
carga médio atual. Cálculos
matemáticos indicam que a

Arca comportaria cerca de 35 mil animais! No
Parque Zoológico de São Paulo, o maior do Brasil, a
média é de 1 kg de alimento por dia por animal.
Seguindo esse cálculo, seriam necessários quase
13 mil toneladas de comida para manter todos os
bichos vivos durante o ano em que ficaram
confinados! Fonte: Revista Superinteressante

e observou a Arca flutuar sobre as águas, que se elevavam cada vez mais à medida que chovia. Todos os seres vivos que
haviam ficado de fora morreram, mas Noé, seus familiares e os animais que entraram na Arca foram salvos!
A chuva parou e o tempo passou... Na verdade, MESES se passaram até o dia em que Noé liberou uma pombinha para
voar para fora da Arca. Ela voou, mas logo voltou, pois não encontrou onde pousar. Alguns dias depois, novamente Noé
soltou-a, e desta vez ela voltou com um raminho de oliveira no bico! Finalmente, um sinal de ! Mais uma
vez Noé soltou a ave, e então ela não retornou. Assim, quase UM ANO após o início do dilúvio, Noé, sua família e os
animais saíram de dentro da Arca. Naquele dia, Deus abençoou Noé e colocou no céu um arco-íris, como um símbolo da
Sua com Noé e toda a sua descendência. Da mesma forma como Noé confiou em Deus, mesmo sem saber
quanto tempo ficaria na Arca, devemos crer que Ele nos guardará durante essa quarentena, seja durante o tempo que
for! A Arca era o lugar de de Noé. Hoje, encontramos proteção física e espiritual em nossas casas e debaixo
da cobertura da igreja. Em meio ao mundo caótico onde vivemos, aqui temos alimento, segurança e paz.
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Versículo para 
memorizar

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em
tempos de aflição. [...] Que os montes estremeçam enquanto as águas se
elevam! (Salmos 46:1,3a)

Como você acha que era a rotina de Noé e sua família 
dentro da Arca?
Você já se sentiu angustiado sem saber por quanto tempo 
ainda vai durar a quarentena? Será que Noé também se
sentiu assim durante o período que passou na Arca?

Deus deu a Noé alguns sinais de esperança. E você? Quais são os    
motivos que te dão esperança nestes dias difíceis?

Deus fez uma aliança de cuidado e proteção com Noé. Você e sua 
família também estão aliançados com o Senhor?

O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje? Vamos orar juntos?
Primeiramente, precisamos agradecer a Deus por ter nos salvado e por nos livrar do

mal todos os dias. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados e porque às vezes
ficamos irritados por não poder sair de casa... Ou porque reclamamos, desobede-
cemos aos nossos pais e não confiamos no Senhor. Não podemos também nos
esquecer de orar pela salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus e estão
“do lado de fora da Arca”. Vamos pedir a Deus que nos ajude a compartilhar a
razão da nossa esperança e levar a mensagem da salvação às pessoas ao nosso

redor.

Usando quatro cores diferentes (lápis
de cor, canetinha ou giz de cera) liguem
as imagens às palavras correspondentes.

Preencham as lacunas e completem o
verso ao lado.

Juntos, inventem uma melodia e
cantem este verso, com fé e alegria! Vale
gravar vídeo e postar nos seus stories do
Instagram, marcando o nosso perfil!
@igrejacristadomorumbi

Ainda que lá fora eu veja destruição, 
no Senhor eu encontro proteção.
Eu e minha casa temos com Deus aliança, 
Ele é a razão da nossa esperança!

Ainda que lá fora eu veja _______________ , 
no Senhor eu encontro _______________.
Eu e minha casa temos com Deus _______________ , 
Ele é a razão da nossa _______________!
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