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INTRODUÇÃO:
Faze para ti uma arca da madeira de gofer; farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e
por fora com betume. E desta maneira farás: de trezentos côvados o comprimento da arca, e de
cinqüenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um
côvado a acabarás em cima; e a porta da arca porás ao seu lado; far-lhe-ás andares baixos, segundos e
terceiros.

ESBOÇO:
1. Foi destinada a todos quantos quisessem entrar. A todos que com um espírito voluntário se
juntasse à família de Noé e aos animais: Lc 14.18-20 – “E todos a uma começaram a escusarse. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado. E
outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los; rogo-te que me hajas por escusado. E
outro disse: Casei e, portanto, não posso ir.”
2. Ela foi betumada por fora e por dentro a fim de manter os dois ambientes separados. Os de
dentro não correriam o risco de contaminar-se com as impurezas do dilúvio, e os de fora não
teriam o prazer ilusória da arca sem ter nela entrado: Tg 4.4 – “Adúlteros e adúlteras, não sabeis
vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser
amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.”
3. Tinha uma janela no seu teto, a fim de facilitar a navegação pelas estrelas: Hb 12.2 –
“Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira
que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe
estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.”
4. Sua engenhada dimensão na proporção de 30x5x3, confere atualmente à ciência moderna a
melhor tecnologia naval, sendo quase impossível de naufragar. Ela poderia ser assediada por uma
onda que a inclinasse a 89 graus sem, entretanto, ter o perigo de afundar: Mt 16.18 – “Pois
também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela.”

