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Noé era un home que adoraba 
a Deus. Todos os demais 
odiaban e desobedecían a 
Deus.  Un día, Deus dixo algo 
chocante. "Destruirei este 
mundo malvado", dixo Deus a 

Noé.  "Só a túa 
familia 
se salvará".



Deus avisou a Noé de que viría un gran 
diluvio e cubriría a terra.  "Constrúe unha 
arca de madeira, un barco o suficiente-

mente grande para a túa familia e 
moitos animais", ordenou a Noé. 

Deus deu a Noé instrucións 
exactas. Noé 

estaba 
ocupado!



Probablemente, a 
xente se burlaba
mentres Noé
explicaba por que 
estaba
facendo

unha arca. 
Noé seguiu
construíndo. 
Tamén seguía
falando sobre
Deus á xente. 
Ninguén escoitou.



Noé tiña unha gran fe. 
Cría en Deus aínda que 
nunca antes caera a 
choiva.  Pronto a arca
estaba lista para ser
cargada de provisiones.



Agora viñeron os animais. Deus trouxo sete dunhas 
especies, dúas doutras.  Paxaros grandes e pequenos, 

bestas pequenas e altas dirixíronse cara á arca.



Quizais a xente gritara insultos 
a Noé mentres cargaba os 
animais.  Non deixaron de 
pecar contra Deus. 
Non pediron entrar 
na arca.



Finalmente, 
todos os animais 
e aves estiveron 
a bordo. "Entra 
na arca", invitou 
Deus a Noé.  "Ti e a 
túa familia". Noé, a súa 
muller, os seus tres fillos e 
as súas mulleres entraron na 
arca.  Entón Deus pecha a porta!



Entón chegou a choiva. 
Unha gran chuvia 
enchoupau a terra durante 
corenta días e noites.



As inundacións 
derramaron cidades 
e aldeas. Cando cesou a choiva, ata 
as montañas estaban baixo a auga. 
Todo o que respiraba aire morreu.



Cando as augas subían, a arca 
flotaba enriba.  Pode que por 
dentro fose escuro, quizais 
accidentado, e quizais ata 
asustado. Pero a arca 
abrigou a Noé do diluvio.



Despois de cinco meses de inundacións, 
Deus enviou un vento seco. Lentamente, 
a arca chegou a descansar no alto das 
montañas de Ararat. Noé permaneceu 
dentro outros corenta días mentres 

a auga baixaba.



Noé enviou un corvo e unha pomba pola ventá 
aberta da arca. Non atopando un lugar limpo 
e seco onde descansar, a pomba volveu a Noé.



Unha semana despois, 
Noah volveu intentar. A 
pomba volveu cunha folla 
de oliveira nova no peteiro. 
A semana seguinte Noé soubo 
que a terra estaba seca porque 

a pomba non regresaba.



Deus díxolle a Noé que era hora de 
saír da arca. Xuntos, Noé e a súa 
familia descargaron os animais.



Que agradecido 
debeu sentirse 
Noé! Construíu 
un altar e 
adorou a Deus 
que o salvara a 
el e á súa familia 
da terrible 
inundación.



Deus deulle 
a Noé unha 
promesa 
marabillosa. Nunca 
máis enviaría un diluvio 
para xulgar o pecado 
humano. 

Deus deu un gran 
recordatorio da súa 
promesa.  O arco da 
vella era o sinal da 
promesa de Deus.



Noé e a súa familia atoparon novos 
comezos despois da inundación. 
Co tempo, os seus descendentes 
volveron poboar a terra enteira. 
Todas as nacións do mundo 
proviñan de Noé 
e dos seus fillos.



Noé e o Gran Diluvio

Tunha historia da Palabra de Deus, a Biblia,

atópase en

Xénese 6-10

“A entrada das túas palabras dá luz.” 
Salmos 119:130



Ob Fin



Desta historiam bíblica fálanos dof noso marabilloso 
Deus que nos fixo ep que quere que o cofezas.

Geus svibe que fixemos cousas malas, ás que el chama pecado. 
Castigo polo pecado é a morte, pero Deus quérete tanto que 
enviou ao seu único Fillo, Xesús, a morrer nunha cruz e ser 

castigado polos teus pecados. Entón Xesús volveu á vida e foi 
a casa para o Ceo! Se cres en Xesús e pídeslle que perdoe os 

teus pecados, farao! El virá e vivirá en ti agora, e ti vivirás con 
El para sempre.

Ve cres que esta é a verdade, Nille isto a Deus:
Querido Xesús, Mreo que ti es Deus e que te fixeches un home 

para morrer polos meus pecados, e agora vives de novo.  Por 
favor, entra na miña vida e perdoa os meus pecados, para que 
eu poida ter unha nova vida agora, e algún día estar contigo 
para sempre. Axúdame a Bios e vivir para ti como teu fpllo. 

Amén.

Ve a Biblia e fala con Deus todos pe días! Xoán 3:16
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