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Noé era um homem 
que adorava a Deus.  
Todos outros homens 
desobedeciam a Deus.  Um 
dia, Deus disse algo muito 

perturbador.  

"Eu 
destruirei esse 
mundo podre,"

Deus 
disse a Noé.  

"Somente sua 
família será

salva".



Deus avisou a Noé que uma grande 
enchente iria cobrir a terra.  "Construa 
uma arca de madeira, um navio grande 

para sua família e muitos animais," 
ordenou a Noé.  Deus deu a Noé

instruções precisas.  Noé
ficou muito 
ocupado!



As pessoas, 
provavelmente, 

caçoaram de Noé
quando ele

explicava
a razão

para
construir a
arca.  Noé

continuou sua tarefa,
e também continuava a 
falar de Deus para as 
pessoas.  Ninguém    
escutava.



Noé tinha muita fé.  Ele 
acreditava em Deus mesmo que

nunca tivesse caído chuva
antes.  Depois de algum

tempo a arca ficou
pronta para receber

pessoas, animais e
suprimentos.



Primeiro os animais.  Deus trouxe sete casais de 
algumas espécies, um casal de outras.  Pássaros 

grandes e pequenos, e todos os tipos de
animais, se dirigiram para 

arca.



Certamente algumas pessoas ofenderam 
Noé durante a entrada na arca.  Essas 
pessoas não tinham parado de pecar 
contra Deus.  Eles não pediram 
para entrar na arca.



Por fim, todos
os animais
e pássaros
estavam a

bordo.  "Entre
na arca," Deus

disse a Noé. "Você e
sua família" Noé, sua

esposa, seus tres filhos e
suas esposa entraram na arca.  

Então Deus trancou a porta!!



E choveu.  Uma 
grande tempestade 
inundou a terra por 
40 dias e 40 noites.



A enchente
inundou vilas e

cidades.  Quando a chuva parou, até
os montes estavam debaixo de

água.  Tudo que respirava tinha morrido.



A medida que a água subia, 
a arca flutuava.  Pode 

ser que dentro da arca 
estivesse escuro, um 

pouco apertado, e isso 
podia até causar medo.  

Mas a arca abrigou
Noé do dilúvio.



Depois de cinco meses flutuando, 
Deus enviou um vento seco.  

Vagarosamente, a arca parou no topo 
das montanhas de Ararat.  Noé ficou 

dentro da arca por mais 40 dias, 
enquanto 
a água 

abaixava.



Noé enviou um corvo e uma pomba pela janela no 
topo da arca.  A pomba não achou nenhum lugar 
seco e voltou para Noé.



Uma semana depois,
Noé tentou novamente.

A pomba voltou com uma
folha de oliveira.  Na semana 
seguinte, Noé sabia que a
terra estava seca 

porque a pomba 
não voltou.



Deus disse a Noé que era hora de sair 
da arca.  Juntos, Noé e sua família 
desembarcaram todos os animais.



Noé ficou muito 
agradecido.

Ele construiu
um altar e adorou
a Deus que tinha

salvado sua vida e
de sua família do 

terrível dilúvio.



Deus deu 
a Noé uma 
promessa 
maravilhosa.  
Nunca mais Ele 
mandaria chuva para 

julgar o pecado 
do homem.  Um 

arco-iris foi o sinal 
da promessa de 

Deus.



Noé e sua família 
recomeçaram 
suas vidas após o 
dilúvio.  Com o tempo 
seus descendentes 
repovoaram a terra.  
Todas as nações do 

mundo são 

descendentes 
de Noé e de seus filhos.



NOÉ E O DILÚVIO

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Gênesis cap. 6-10

"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130



Sim



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus 
que nos criou e quer que nós o conheçamos.

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de 
pecado.  A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto 
você que ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e 
pagar pelos nossos pecados.  Jesus voltou a viver e foi para sua
casa no paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para 
perdoar os seus pecados, Ele perdoará.  Ele virá viver em você 

hoje, e você viverá com Ele para sempre.

Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus:
Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, e se transformou 
em homem para morrer por meus pecados, e agora Você está
vivo de novo.  Por favor, entre em minha vida e perdoe meus 

pecados, para que eu possa ter uma nova vida, e um dia vá morar 
com Você para sempre.  Me ajude a obedecer e viver para Você 

como seu filho.  Amem.

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os dias!  João 3.16


