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HISTÓRIAS DA BÍBLIA PARA CRIANÇAS
Intensivo I
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PESQUISA:

1.

Seu pai estudou judaísmo?

2.

Aonde?

3.

Seu avô estudou judaísmo?

4.

Aonde?

5.

Seu bisavô estudou judaísmo?

6. Aonde?
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Então o Espírito de Deus passou sobre as águas, e

Deus disse: — Haja luz — e a luz foi fe'te. Deus viu que :
luz era boa e separou a luz da escuridão. À luz Deus
chamou Dia. À escuridão Deus chamou Noite. E assim
terminou o primeiro dia da criação.
No segundo dia, Deus disse: — As águas ce dividom!
— E as águas se dividiram. O mundo ficou então former

de duas partes, uma superior e uma inferior, com o

firmamento no meio. À parte superior, Deus chamou Céu.
E assim terminou o segundo dia da criação.
No terceiro dia, Deus disse: — Juntem-se as águas

que estão embaixo do céu e apareça a terra ceca! — Deus
chamou às partes secas de Terra e às águes ele chamou N'>
Então Deus disse: — Brotem flores e frutos da terra,

e cada planta tenha sementes para nascerem novas plantas!
— E da terra cresceramárvores com frutos, grama e toda:

as espécies de vegetais. Deus olhou o que tinha feito e
achou tudo bom. E então terminou o terceiro dia de
criação.

No quarto dia, Deus disse: — Haja luz no
firmamento para separar o dia dz noite, para marcar a
mudança das estações e o passar dos anos. — Então Deu:

fez duas grandes luzes. o Sol, para brilhar durante o dia, «

a Lua, para brilhar durante a noite. Ele as colocou acima 0
Terra, entre as estrelas e os planetas. Deus olhou o que
tinha feito, e achou que estava bom. E assim: terminou o
quarto dia da criação.

No quinto dia Deus disse: — Peixes e pássaros
encham o mar e o firmamento! — Então Deus criou as
grandes baleias, e todas as criaturas que nadam nas águas «

voam no ar. Deus olhou o que fez e achou que estava bom.
Ele abençoou todas as criaturas dizendo; — Frutificai e
multiplicai-vos! — E assim terminou o quinto dia da
criação.
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No sexto dia Deus disse: — Hajo onima'c sobro 7
terra! — Ele fez os rebanhos, os animais seivagons de todas
as espécies e todas as criaturas que andar. ou rrctejam
sobre a terra. Deus olhou tudo o que tinha feito, e rchos:
que era bom.
Então Deus disse: — Agora eu ferei um homem «
uma mulher para tomarem conta dos peixes no mar, dos

péssaros no ar e dos rebanhos < dos enimois e:
E Deus fez o homem e a mulher à sui 1

semelhança. Abençoou-os, dizendo: — Crescam 6

multipliquern. Sejam os donos da terra e de tudo o qro eu
criei, e retirem da criação o seu alimento. Par» tor: «s

criaturas criei seu próprio alimento. — E Deus olhou todas
as coisas que tinha feito e achou que tudo cotova muuito
bom. E assim; terminou o sextc dia de criação.
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E foi assim que Deus fez o mundo:

Da escuridão retirou a luz no primeiro dia,
Fez o Céu no segundodia,
O mar, a terra e as plantas no

terceiro dia,
O Sol, a Lua e as estrelas no

quarto dia,
Os peixes e os pássaros no quinto dia,

O homem, a mulher, e os animais no
sexto dia.
No sétimo dia Deus terminou seu trabalho,

E Deus abençoou o sétimo dia, santificou-o,

porque nesse dia ele descansou,
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Ao primeiro homem Deus deu o nome de Adao. Deus
viu que o homem precisava de um lugar para viver, e

então fez-lhe um lindo jardim no Éden. No jardim

plantou as mais bonitas flores, e todas as árvores que

produziam frutas gostosas.

No meio do jardim Deus plantou uma árvore
especial, À árvore produzia um fruto ao mesmo
tempo doce e amargo, era uma árvore cujo fruto
tinha um sabor diferente de qualquer outro.

E Deus disse a Adão: — Olhe, Adão, você

pode comer de todas as frutas que quiser. Mas não
coma o fruto dessa árvore especial. No dia em que o
comer, conhecerá tudo a respeito do bem e do mal, e

nesse dia você morrerá.
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Adão obedecia a Deus. Ele vivia muito
feliz no jardim do Éden, tomando conta das
árvores e comendo de seus frutos.
Mas Adão não tinha nenhuma pessoa
que pudesse ajudá-lo.

Deus percebeu que Adão estava

muito sozinho.

— Não é bom para Adão ficar sozinho

— pensou Deus. — Perguntarei a Adão qual
dentre todasas criaturas que fiz ele gostaria

de ter como companheiro.

Deus trouxe para Adão todos os

animais do campo e dafloresta, e todos os
pássaros do ar. Adão olhou todos, um por
um, e deu a cada um seu nome, mas não
encontrou entre os animais nenhum que

pudesse ser seu companheiro.
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Então Deus pensou: — Vou fazer uma mulher para

este homem.
Naquela noite, Deus deu a Adão um sono muito
profundo. Tomou-lhe então uma das costelas, e dela fez
uma mulher. Quando Adão despertou no dia seguinte a

mulher estava a seu lado.

E Adão disse: — Esta é minha esposa, Eva, que me

ajudará e que estará sempre comigo.

Juntos, Adão e Eva viviam no jardim. Os dias eram

cheios de sol e as noites quentes, e assim não precisavam

usar roupas. Quando tinham fome, Adão e Eva apanhavam
os frutos maduros e deliciosos que havia nas árvores.
Mas no fruto de uma árvore eles nem podiam tocar.

Adão falou com Eva a respeito dessa árvore, justamente

como Deus lhe avisara. E Eva também não tocava naquela
árvore.
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Masno jardim vivia uma serpente, um

animal invejoso. Quanto mais Adão e Eva eram
felizes, mais a serpente sentia ciúmes.
Numatarde a serpente encontrou Eva

sozinha, no meio do jardim, onde estava

plantada a árvore do fruto proibido.
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— Você deve estar com fome — disse a

serpente. — Por que não experimenta da fruta
desta árvore, que parece tão doce?
— Deus disse que nós podíamos comer
de todos os frutos do jardim, menos desse —

respondeu Eva. — No dia em que comermos do
fruto dessa árvore morreremos.
— Morrerão? — disse a serpente. —
Você sabe o que significa morrer?
— Não — respondeu Eva. — Será que

machuca?

— Deus criou vocês — disse a serpente

com astúcia. — Por que permitiria que vocês se
ferissem? Certamente vocês não morrerão.
Então a serpente percebeu a confusão de
Eva e ficou ainda mais insinuante.

— Olhe aqui! Deus sabe que se vocês

comerem o fruto desta árvore, seus olhos se
abrirão e vocês serão iguais a Ele. E então vocês
conhecerão tudo sobre o bem e o mal, e serão
tão sábios e poderosos como Deus.

Eva se lembrou de-todos vp BoundQuarto
explicara sobre a fruta e do aviso de Deus, pro'dinda

comê-la. Mas as palavras da s.rpente estavam a porto d'
convencê-la. E reparou que a f
madura e saborosa como as outra
Rapidamente apanhou unia fruta da árv
uma mordida. E quando Adão veio procuró-le

E

um pedaço, e ele provou também. Ambos comeram: a fruta
na vista da serpente.

Quandoterminaram, Adão e Eva olharam um para >
outro.

De repente sentiram frio e medo e cobrirara seus
corpos com folhas.

 הר חן רו00-2

ssa cá
00000

Nesse exato momento ouviu-sc 2 voz de Dou.,

2
3
3
3
3
2
9
3
3
2
3

'2

su

3
3
2
1
3
ai
| 3
3
3
כ
3
3
3
3
3
3

no meio do jardim: — Adão!
Adão, tremendo, encostado er Eva, nada dizia,

escondendo-se entre as árvores do jardim.

Outra vez Deus chamou: — Adão, Adão,

--

onde está você?

Com uma voz muito fraca,

Adão respondeu: — Lu ouço as
tuas palavras, Senhor, mas tenho

medo.

=

E Deus disse: —
do?
Por que você tem medo? Você
comeu a fruta que eu proibi?

€

.

Adão respondeu:

— A mulher que Tu me deste prra ser
minha companheira me deu & fruta e
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eu comi
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E Deus disse a Eva: — O que
você fez?
— À serpente me tentou

e eu comi a fruta
— respondeu Eva.

Então todo o Éden
tremeu com a grande
cólera de Deus.
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Ele disse à serpente: — Porque você fez isso, sera o
niais desprezível de todos os animais. Você rastejará agora e
sempre e comerá lixo todos os dias de sua vida.
A serpente caiu no chão e deslizou para longe

A Eva Deus disse: — Porque você se deixou enganar

pela serpente, conhecerá dores e aborrecimentos pela
primeira vez. — Ouvindo isso, Eva tremia e se abraçava a

Adão,

Então Deus falou a Adão: — Porque você me
desobedeceu e comeu da fruta proibida, terá que trabalhar
duro todos os dias para ganhar o pão. À terra ficará seca,

dura, cheia de ervas daninhas, e você sentirá dores e

cansaço no trabalho. Você terá que trabalhar até o dia de
sua morte. Você veio do pó e ao pó você voltará.
14
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Para os dois juntos Deus disse: — Vocês quiseram
ser iguais a mim, conhecendo o bem e o mal. Pois bem, de
agora emdiante vocês sairão do jardim que criei para
vocês.
Deus fez roupas com peles de animais para cobrir e
proteger Adao e Eva, por causa dos fortes ventos que
sopravam fora do Éden.
Deus expulsou Adão e Eva do jardim, e colocou
anjos com espadas flamejantes nos caminhos para que eles
não pudessem mais voltar ao Éden.
E assim, o primeiro homem e a primeira mulher
começaram seu próprio caminho no mundo.
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Caime bel ...
Adão e Eva habitaram uma terra a leste do Éden. Lá
Adão trabalhava o solo, cuidando de verduras e
cereais para comer.

Logo Eva teve um filho, a quem deram o nome

de Caim, Passado algum tempo tiveram um segundo
filho, que recebeu o nome de Abel.
Abel cresceu e se tornou pastor. Passava os

dias seguindo seu rebanho, conduzindo-o por

planícies e encostas e guardando-o de qualquer
perigo. A família frequentemente comia em casa a
carne de ovelhas, e Eva fazia roupas e cobertores da
lã do rebanho.
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Caim cresceu e se tornou agricultor, como
Adão. Trabalhava no campo da manhã à noite,
separando as plantinhas que nasciam dos espinhos e
das ervas daninhas que apareciam ao seu redor.
Quando voltava para casa, à noite, estava cansado, e
suas mãos manchadas e ásperas. Algumas vezes,

enrolado em sua pele de animal, permanecia acordado

nas noites de luar, pensando por que seu pai não se
queixava das dificuldades do trabalho que realizavam
— trabalho muito mais duro, pensava Caim, que o de

pastor.
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Adão e Eva
muitas vezes agradeciam a
Deus pelos dois
filhos que tinham.
No Éden, eles falavam
com Deus diretamente, mas
agora deveriam usar outro

meio de mostrar gratidão.
Esse meio era o sacrifício,

que consistia em oferecer
a Deus alguma coisa que
eles julgassem preciosa.
Para oferecer o
sacrifício, Adão e Eva
construíram um

altar de pedras.
No altar eles faziam fogo, e sobre o fogo colocavam
suas oferendas a Deus. Quando subiam chamas do

altar onde queimavam os sacrifícios, tinham certeza
de que Deus estava contente com suas oferendas.

Quando chegou a época em que os dois irmãos
já podiam oferecer sozinhos sacrifícios a Deus, Abel

levou para o altar um cordeirinho com lindos flocos
de lã, o melhor do seu rebanho. As chamas do altar

subiram e Abel viu que seu presente estava agradando

a Deus.
Caim também trouxe para o altar frutos do

ata
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pomar, cereais e verduras do campo. Esperava

impacientemente para saber se Deus aceitara seu

presente, mas uma grande fumaça apagava as chamas

do altar.
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Vendo que Deus acolhera o presente de Abel e
não o seu, Caim endureceu o coração contra seu

irmão.

E Deus disse a Caim: — Por que você está com
tanta raiva? E por que você parece tãotriste? Se você
praticar o bem, seu presente será bem aceito, Mas se
você não pratica o bem, o pecado fica como alguém
que fica à espreita para agarrá-lo, embora você possa

dominá-lo.

Mas as palavras de Deus não diminuíram a ira
de Caim. Constantemente estava pensando no

presente que Abelfizera a Deus e seu coração estava
cheio de ódio.
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Um dia, escondendo os verdadeiros
sentimentos, Caim conduziu Abel a um campo bem

solitário, e lá voltou-se contra ele e o matou.
Então Deus chamou Caim, dizendo: — Onde

está Abel, seu irmão?

— Eu não sei — respordeu Caim. — Por acaso
sou o guarda de meu irmão?
E Deus viu que Caim matara Abel, e lhe disse:
— O que você fez? Eu ouço a voz de seu irmão,
vinda do solo, chamando por mim.

,

E Deus reprcendeu Caim, cizendo-lhe: —
/.zora você será mais maldito do que o solo que você

2
Es

manchou com o sangue de seu irmão. Você não será
mais um agricultor feliz, porque a terra não produzirá

1
ג

da terra.
Ouvi-o isso Cain: disse: — Ô Senhor, meu

Lg
2“

e é crande, mes o casi'go é ainda maior do que
posso imcginar. Afastas teu rosto de mim e me

9

cbrigar

nado mais para você. Será um fugitivo sem lar na face

9

a deixar a terra onde nasci. Aonde eu for, as
aro e me dirão: — Lá vai Caim, um
p=ss0as à
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homem pecador que mstou seu irnão. Vimos matá-lo
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E o Senhor ouviu a queixa de Caim e falou: —

Porei uma marca em sua testa para que ninguém o
mate, porque se alguém o matar receberá um castigo

sete vezes pior que a punição pela morte de Abel.
Essa marca o protegerá, mas também o lembrará,
onde quer que você esteja, do grande crime que

cometeu,

E então Caim deixou a terra onde nasceu, e
estabeleceu-se na região de Nod, a leste do Éden. Lá

ele viveu e se casou. Teve um filho chamado Enoc, e
levou a marca de Deus em sua fronte até o fim de

seus dias.
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Deus olhou o mundo que Ele tinha criado e ficou triste. Viu
as pessoas entrando pelo caminho do pecado, tornando-se
maldosas e cheias de si. E essa maldade havia se espalhado
por todo o mundo como uma doença, envenenando todas

as coisas sobre a terra. Terremotos e vulcões faziam tremer

a terra, porque ela estava contaminada pelo pecado.

Deus estava aborrecido consigo mesmo por ter feito
o mundo e pensou: “Destruirei o homem que criei, todos os
animais e todos os pássaros.”
Mas havia um homem que agradava a Deus. Seu
nome era Noé, filho de Lamec. Noé era pai de três filhos,
Sem, Cam Jafé. Era um homem honesto, que seguia os
caminhos de Deus.
E Deus disse a Noé: — Eu decidi fazer um grande

dilúvio que destruirá todas as coisas da terra. Somente você

e sua família se salvarão.
Noé ouvia atentamente tudo o que Deus lhe falava.
— Construa uma arca de madeira, com trezentos
côvados de comprimento, cinguenta côvados de largura e
trinta côvados de altura. Dentro, faça quartos, e tome o
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cuidado de tapar todas as fendas para que a água não
penetre. A arca deverá ter três andares, com uma janela na
parte mais alta e uma porta ao lado. Quando as águas do

dilúvio cobrirem a terra, essa arca será um lugar seguro
para você, sua esposa, seus filhos e suas esposas.

l de todas
E continuou: — Traga para a arca um casa
— dois de cada
as criaturas que têm vida sobre a terra

réptil, para
pássaro, dois de cada animal, dois de cada

rde comida para
manter vivas essas espécies. Depois gua

você, sua família e todos os animais.

filhos se
Noéjá estava muito idoso, mas ele e seus

enara.
puseram a trabalhar como Deus lhes ord

que ele estava
Quando os vizinhos de Noé viram o

nde tempestade
fazendo, riram dele. Quando falava da gra
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queviria, apontavam para o firmamento azul. Quando Noé

avisava que um grande dilúvio cobriria a terra, eles
zombavam, dizendo que poderiam fazer bom uso dessas

águas, pois suas cisternas estavam secando.

Mesmo quando Noé lhes dizia que Deus planejava
destruir o mundo por causa do pecado dos homens, seus
vizinhos riam.
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Depois de muitos meses de trab lho duro a arca
dentro de
ficou pronta. Deus disse então a Noé: — Vá para
casal de
arca e leve sua família com você. Levc também um
para
cada animal, réptil e pássaro, e alimento suficiente
as
manter a vida de todos. Dentro de sete dias as chuv

que
cairão e será inundada a terra com todas as criaiuras
Eu fiz.
Noé fez como Deus ordenara. Passacc:sete dias o

toda a
céu escureceu e as águas do grande dilúvio cobriram
terra.
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Durante quarenta dias e quarenta noites caíram as

chuvas. Abriram-se as fontes do abismo e romperam-se as

cataratas do céu.
Durante cento e cinquenta dias as águas do dilúvio
subiram, elevando a arca mais e mais alto. As águas
cobriram até as montanhas mais altas.

Havia inundação por toda parte. Não se podia ver

nem um pássaro, nem um animal, nem um homem ou uma
mulher. Deus havia destruído todos os seres vivos que Ele

criara. Somente Noé, sua família e os animais sobreviviam

dentro da arca.
Deus então se lembrou de Noé, e mandou um vento

forte sobre as águas. Elas começaram a baixar, e as chuvas

28
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s foram
pararam. Depois de cento e cinquenta dias as água
Ararat.
se retirando, até que a arca pousou no monte

Noé ainda
Finalmente os topos das montanhas apareceram.
arca, e
esperou mais quarenta dias para abrir a janela da
soltou um corvo. Ele voava e voava sem encontrar um
lugar para pousar.
Então Noé enviou uma pomba. Mas a pomba
a
também não encontrou local para pousar e voltou para
arca.
a
Noé esperou mais sete dias e então mandou outr
trazendo no
vez a pomba. Naquela tarde a pomba voltou,

bico um raminho de oliveira. Então Noé compreendeu que

as águas haviam secado.
ou
Noé ainda esperou mais sete dias, e outra vez solt

s. Noé
a pomba. Mas a pomba não voltou como fizera ante
abriu a arca e viu que a terra estava seca.
E Deus disse a Noé: — Saia da arca com
sua esposa, seus filhos e suas esposas
e todos os animais, répteis e

pássaros. Cada um construa outra vez
a sua casa, frutifique, e que todos

se multipliquem.

Noé construiu então um

altar e ofereceu ao Senhor
um grande sacrifício.

E quando Deus sentiu o
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suave perfume das oferendas de Noé, pensou: “Nunca mais
castigarei a terra desse jeito. Nunca mais destruirei o povo e
os animais. Tempo de plantio e de colheita, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite, tudo continuará existindo
enquanto permanecera terra”.
E Deus abençoou Noé e sua família, dizendo: —

Atenção! Farei uma promessa a vocês e a todos os seus

descendentes, de que nunca mais destruirei a vida com o
dilúvio. E como sinal dessa promessa porei nas nuvens um
arco-íris. Portanto, sempre que a chuva passar e aparecer
um arco-íris, esse será meu sinal para vocês e seus

descendentes de que eu me lembro dz minhas promessas e

de que não haverá outro dilúvio.

Noé com seus três filhos, Sem, Came Jafé,

reconstruíram suas casas e recorreçaram a povoara terra.
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E então eles fizcram tijolo: e be:ume par» construir a

torre rumo ao céu. Começando de uma bace ampla,
construíram mais e mais alto, como numa espiral.
Deus não estava contente, vendo a torre se erguer
acima do Senaar. Ele disse: — Esse povo está pens
ando que
pode construir uma torre que chegue 20 céu, como
Deus. E
todas essas pessoas falam uma só língua. Pois cgora
elas

falarão línguas diferentes, de tal furma que não mais
se
compreendam.
Logo depois que Deus fala;«, a confusão s> espal
hou

entre os trabalhadores como uma densa nuvem.
Se um

homem pedia tijolos, seu auxiliar ihe dava massa
. Se ele

pedia massa, seu ajudante lhe passava tijolos. Direita,
esquerda, alto e baixo, rápido c lento — mesmo as palavras
mais simples perderamseu sigr'ficrdc. D
nte as
pessoas estavam dizendo palavras estraihas, com cons
estranhos, e ninguém mais entendia ninguém.

O trabalho parou e Deus dispersou O povo.

mas
Não sabemos portanto quem eram essas pessoas,
am. Aquela
sabemos o nome da famosa torre que construír

ão de línguas
“ torre é chamada Babel, por causa da confus
que ali começou.
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