
Llegim la Bíblia (Gènesis 7,13-16)

Aquell mateix dia, Noè havia entrat a l'arca amb els seus fills 
Sem, Cam i Jàfet, la seva dona i les tres nores, i cada una de 
les espècies d'animals domèstics i feréstecs, les bestioles que 
s'arrosseguen per terra, les aus, els ocells i els insectes 
voladors. Així, doncs, van venir a Noè i van entrar a l'arca una 
parella de tots els animals que viuen i respiren, un mascle i 
una femella de cada espècie, tal com Déu havia ordenat. Un 
cop Noè va ser dintre l'arca, el Senyor va tancar la porta.

Temps de reflexió

Noè i la seva família van passar molt de temps confinats dins 
de l’arca juntament amb una parella de cada espècie 
d’animal. 

> Com creieu que els devien anar les coses estant tots 
junts dins de l’arca? Tot tranquil? Avorrit? Caòtic? 

> Quins problemes devien tenir? Com els devien 
afrontar?

> Com va viure el confinament la vostra família? 
Tranquil? Avorrit? Caòtic?

> Quins van ser els moments més difícils? Com els vau 
solucionar?

Déu tanca la porta de l’arca quan tothom és dins. Els 
protegeix i promet que sempre estarà amb ells. 

PRIMER DIA

Noè
i el confinament

a l'arca



Si  voleu  compartir  les  vostres  experiències 
amb  l'equip  d'Olinda,  o  si  desitgeu  parlar 
personalment  amb  un  dels  membres  de 
l'equip,  podeu  escriure'ns  o  enviar‑nos  un 
breu  vídeo  amb  les  vostres  experiències  a

 olindateam@taize.fr

> Com experimentem que Déu és amb nosaltres, com a 
família i individualment?

Si casa meva fos una arca...

Per a Noè, la seva família i els animals, l’arca era un refugi 
que els protegia. Imagineu-vos que casa vostra és una arca!

Cada membre de la família tria un racó de casa, que sigui 
especial per a ell, i hi construeix un refugi. (Podeu utilitzar 
llençols, cadires, coixins, etc...)

Després podeu visitar-vos els uns als altres i convidar-vos a 
berenar, a pregar junts...)

Déu va tancar la porta de l’arca. Quin signe podeu trobar que 
simbolitzi la protecció de Déu al vostre refugi?

Endevinem animals

Dibuixa o busca fotos de diferents animals, com a mínim una 
per a cada membre de la família. Cadascú es posa un barret, 
agafa la foto d’un animal i l’enganxa al barret d’un altre 
sense que aquest vegi l’animal que li ha enganxat.

Feu preguntes als altres per esbrinar quin tipus d’animal 
porteu cadascú al barret. Les respostes a les preguntes 
només poden ser «sí» o «no».

Versió amb mímica: podeu fer les preguntes i les respostes 
amb mímica. No val fer les veus dels animals, seria massa 
fàcil!


