
COM A AJUDA DE DEUS
Você já se viu frente a um desafio 
que lhe parecia difícil demais? 
Talvez quando isso aconteceu, 
um dos seus pais sugeriu que 
pedisse a Jesus para ajudá-lo. Mas 
você talvez se pergunte: Será que 
Jesus realmente pode me ajudar a 
aprender esta habilidade específica? 
Ou, como Jesus poderia me ajudar a 
fazer amizades nesta nova escola?

Em Genesis1, o primeiro livro da 
Bíblia, conta como Deus pediu 
a Noé para fazer algo que era 
muito difícil para ele. Como ele 
conseguiu?

1Leia a história completa de 
Noé e a arca no livro de Gênesis 

capítulo 6, versículo 5, até o 
capítulo 8, versículo 22.

Quando tomei  
tempo para ouvir 
Deus, Ele pode 

me mostrar como 
construir a arca. 



Deus havia dito a Noé que iria fazer cair 
um grande dilúvio sobre a terra. Como 
Noé queria obedecer a Deus e salvar a 
sua família, ele sabia que era importante 
seguir à risca as instruções que Deus 
havia dado. 

Noé nunca tinha visto um grande navio, e o projeto de uma 
arca que seria grande o suficiente para salvar sua família e 
todos os animais que Deus queria que ele levasse a bordo 
era complexo. Era de suma importância que Noé tomasse 

bastante tempo ouvindo Deus e recebendo Suas instruções.



Quando Noé tomou tempo para ouvir Deus, Ele o guiou 
aos melhores materiais para usar, e lhe deu instruções 

sobre como construir a arca. Deus até falou para Noé o que 
usar para unir as madeiras e que material tornaria a arca 

impermeável.

VISTA LATERAL

300 côvados de comprimento –  

3 andares de altura

VISTA AÉREA

50 côvados de largura
janela

porta

(1 côvado =1,5 pés ou 50 cm)



Esses foram todos 
detalhes que Deus ajudou 
Noé a compreender ao 
tomar tempo para ouvir 
Suas instruções sobre 
como construir a arca.



Mas o que teria acontecido se Noé ficasse desanimado 
e não tivesse acreditado que Deus podia ajudá-lo?

Ou se Noé tivesse ficado tão preocupado com o 
dilúvio que tentasse construir a arca às pressas 

sem verificar com Deus e receber Suas orientações 
específicas? Se Noé tivesse feito isso, é de duvidar 

que tivesse dado certo.

A estrutura que ele teria construído 
talvez não fosse forte o suficiente para 

suportar as ondas gigantescas resultantes 
do Dilúvio, ou talvez não ficasse à prova 

d’água.Oh não, 
um dilúvio 

catastrófico! 
Depressa!

Rápido! Vamos 
terminar, 
AGORA!

Brah!



Parece 
pequeno!

Ai, ai!

Pai, senti 
uma gota 
de chuva!

É muito provável que a arca não tivesse 
como acomodar todas as criaturas que Deus 
queria que Noé colocasse a bordo, se este 
não tivesse tomado tempo para escutar as 
instruções específicas de Deus sobre como 
preparar os diferentes cômodos adequados 
às necessidades específicas de cada um.

Já está 
pronto?



Levou tempo e oração 
para fazer tudo certinho. 
Levou tempo para 
ouvir Deus e registrar 
cuidadosamente Suas 
instruções. Mas foi 
graças a Noé ter seguido 
as orientações de Deus 
que sua família e os 
animais foram salvos.

Ei pessoal, 
bem-vindos  

à arca!



 Está acontecendo, 
exatamente como 
Deus disse a Noé 
que aconteceria!

Brah!

Meu ouro!  
Meu precioso 

ouro!



Bíblia

Jesus cuidará de você e lhe 
mostrará o caminho. Ele sabe o 
que está pela frente, e pode lhe 

mostrar como alcançar suas metas 
com a ajuda dEle.
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Quando você tiver 
que enfrentar um 
novo desafio na 
vida, siga o bom 
exemplo de Noé. 
Tome tempo para 

ler a Palavra de 
Deus e ouvir Sua 

voz falando ao seu 
coração.
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