
Ler a Bíblia (Genesis 7:13-16)

Naquele mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos Sem, 
Cam e Jafet, e com eles sua mulher e as três mulheres dos 
seus filhos.  Juntamente com eles, entraram os animais 
selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, 
segundo as suas espécies, os répteis que rastejam pela terra, 
segundo as suas espécies, e todos os animais voláteis, todas 
as aves, tudo quanto possui asas, segundo as suas espécies. 
Entraram com Noé na arca, dois a dois, todas as espécies de 
seres que têm vida.  De todos os seres vivos e de cada 
espécie entrou o macho e a fêmea, como Deus tinha 
ordenado a Noé. Depois, o SENHOR fechou a porta atrás dele.

Tempo para refletir

Noé e a sua família passaram muito tempo em confinamento 
dentro da arca, juntos com um par de cada espécie de 
animais. 

> Na sua opinião, como terá corrido esta situação dentro 
da arca para todos? Foi pacífica? Aborrecida? Caótica? 

> Que tipo de problemas terão surgido? Como terão 
lidado com eles?

> Como é que a sua família experienciou o 
confinamento? Foi pacífico? Aborrecido? Caótico?

> Quais foram os momentos mais difíceis? Como lidaram 
com eles?

Deus fecha a porta da arca quando todos estão lá dentro. 
Protege-os e promete que estará sempre com eles. 

> Como experienciamos o facto de Deus estar connosco, 
em família e individualmente?

DIA UM

Noé e o seu 
confinamento na arca



Se quiser partilhar as suas experiências com 
a  equipa  da  Olinda,  ou  se  quiser  falar 
pessoalmente  com  um  dos  elementos  da 
equipa, pode escrever‑nos ou enviar‑nos um 
pequeno  vídeo  com  as  suas  experiências 
para olindateam@taize.fr

Se a minha casa fosse uma arca…

Para Noé, a sua família e os animais, a arca foi um refúgio 
que os protegeu. Imagina que a tua casa é uma arca!

Cada membro da família escolhe o seu lugar favorito na casa 
e constrói lá o seu próprio. Podem utilizar lençóis, cadeiras, 
almofadas, etc..

Depois podem convidar-se uns aos outros para visitar cada 
refúgio, propondo lá um chá, uma pequena oração ou 
momento de partilha.

Deus fechou a porta da arca. Que sinal simboliza a proteção 
de Deus no seu refúgio?  

Adivinhar animais

Desenhem ou encontre fotografias de diferentes animais, 
pelo menos, um para cada membro da família. Cada pessoa 
usa um chapéu. Cada pessoa tira uma imagem de um animal 
e cola-o no chapéu de outra pessoa sem que este veja o 
animal.

Faça perguntas às outras pessoas para descobrir qual o 
animal que tem no chapéu! Só se pode responder “sim” ou 
“não”.

Versão de mímica: pode trocar as respostas de tipo “sim ou 
não” por respostas com mímica. Os sons dos animais não são 
permitidos; assim seria demasiado fácil!


