
“Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado”.
- Gênesis 6:22 (NVI)

Noé obedeceu a Deus ao construir a arca para Deus.

Foi um trabalho muito difícil, mas ele nunca parou de trabalhar

até que completasse a tarefa que Deus lhe havia dado. Noé era

um homem perseverante.

PONTOS FORTES 

•  Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa ou qualquer

   outra pessoa no mundo.

•  Ele foi obediente e respeitou a Deus. Então, construiu a

   arca conforme Deus lhe havia instruído.

•  Noé não desistiu. Ele nunca desistiu, mesmo quando a

   construção da arca se tornou difícil.

RELACIONAMENTO DE NOÉ COM DEUS

•  Deus amou Noé. Quando Ele disse a Noé para construir a

   arca, Ele também deu a Noé a direção e os meios para

   fazê-la, de acordo com as Suas instruções.

   Então, quando você receber uma tarefa difícil, seja como

   Noé. Não desista até que você tenha completado a sua

   tarefa. Confie que Deus sempre o(a) ajudará a

   completá-la com sucesso.

ATITUDE HEROICA
Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."
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•  Noé era um bom homem que amava a Deus e O ouvia.

•  Noé e a sua família viveram há muito tempo. Durante aquele

  tempo, as pessoas fizeram muitas coisas más umas às outras.

  Elas roubaram, contaram mentiras e até mataram pessoas, sem

  nem mesmo se sentirem culpadas.

•  Deus decidiu destruir a terra e todas as pessoas que fizeram

  coisas más. Ele poupou Noé e a sua família porque eles O

  amavam e O ouviam.

•  Deus disse a Noé para construir uma arca. Esta arca era um

  barco muito grande – grande o suficiente para Deus salvar
  a família de Noé e os animais de uma grande inundação.


