ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 12/01/2021
É PRECISO MEL HORAR NO EXECU TAR OS PROJET OS DE DEUS
Leit ura A lt ernada: G n 7.1-22
*PROJETO: S f. Desej o, intens ão de fazer o u realizar ( algo ) no fut uro ; Plano ,
empreendi mento a ser realizado.
*EX ECUTAR: Sf. Re alizar, e fe t uar, fazer.
1. Deus disse a Noé – Trago um dilúvio de água sobre a terra:
1.1. Tudo o que há na terra expirará. Gn 6.17

1.2. Contigo estabelecerei o meu pacto. v18a
1.3. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. v18b
2. Orientação de Deus a Noé sobre os animais, aves e répteis que entrariam na arca:
2.1. Dois de cada espécie meterás na arca. v19a
2.2. Macho e fêmea serão. v19b
2.3. Das aves conforme a sua espécie. v20a
2.4. Os animais conforme a sua espécie. v20b
2.5. Dos répteis conforme a sua espécie. v20c
2.6. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. v20d
2.7. Toma de toda comida que será para mantimento, para ti e para eles. v21
2.8. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. v22

3. Noé e sua família entram na arca que construiu para salvação de todos:
3.1. Disse o SENHOR a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca. Gn 7.1a
3.2. Porque te hei visto justo diante de mim. v1b
3.3. Justo e pregoeiro da justiça. v1c; 1Pe3.20; 2Pe 2.5
4. Disse o SENHOR a Noé, entrará na arca para conservar em vida:
4.1. Animais limpos, sete machos e suas fêmeas. Gn 7.2a
4.2. Animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. v2b

4.3. Das aves dos céus sete e sete, macho e fêmea. v3
4.4. Farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. v4
4.5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. v5

4.6. Entrou Noé e toda sua família na arca. v13
4.7. Entrou todo animal, aves e réptil na arca, conforme a sua espécie. v14
4.8. Entraram todos na arca como Deus tinha ordenado. v16b
4.9. O Senhor fechou a porta da arca por fora. v16b

5. O dilúvio veio sobre a terra:
5.1. Esteve o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Gn 7.17-18
5.2. Todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. v19
5.3. Quinze côvados acima, e os montes foram cobertos. v20-22
5.4. Ficou salvo somente Noé e os que estavam com ele na arca. v23
5.5. Prevaleceram as águas sobre a terra cento e cinquenta dias. v24

Co nt e m de um até t rês co migo e dig a m: Precis amos Melhorar. A mém.

Pastor presidente Célio Teixeira Jorg e
Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre
a tua cabeça”.

