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LIÇÃO 4

UM RECADO CHAMADO DILÚVIO

#conectou?

A arca é um dos grandes mistérios bíblicos do Pentateuco, pois Noé construiu
um imenso barco, sem a ciência moderna, apenas com disposição e orientação
de Deus, claro que devemos observar que o grande arquiteto de todo o universo
estava com Noé para auxiliá-lo.
A Pergunta que fica é: Como uma embarcação de aproximadamente 150 metros
de cumprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura conseguiria flutuar
em meio as águas?
A definição desta resposta é um tanto quanto complexa, pois estamos falando
de um projeto que jamais havia sido tentado por alguém até aquele momento. Noé
obrigatoriamente tinha a função de construir uma embarcação e para isso Deus
capacitou-lhe como um grande mestre de obras para, já que toda o engenharia
provinha do próprio Deus.
Alguns estudiosos analisaram o projeto de Deus e se surpreenderam com o que
se depararam, O Professor de engenharia naval da Universidade Federal de Santa
Catarina, Ricardo Pinto, se surpreende com as medidas originais da arca de Noé,
pois elas tem o mesmo parâmetro de navios atuais.
Uma série de fatores proporcionaram a construção da arca, sem dúvidas a matéria prima foi a madeira de gofer, lembrando nos dias de hoje a cipreste, uma
madeira resistente, porém leve, facilitando a flutuação da embarcação.
Estudiosos do mundo todo tentam compreender como a arca era organizada, a
Universidade de Leicester trouxe números incríveis, como por exemplo, para que
as espécies não fossem extintas, foram necessários mais de 35000 espécies juntos
da arca, para que não houvesse a destruição total.
A arca se mostrou uma construção móvel muito mais arrojada e moderna do
que a realidade daquela época, deixando claro que a mão de Deus estava lá. Como
foi a metodologia de trabalho dentro da arca, não sabemos, o que sabemos é que
a arca cumpriu exatamente o trabalho a qual foi designada, salvar os animais e as
pessoas que estavam dentro dela.
Durante 150 dias a arca resistiu a água, as tempestades e ao sol, deixando claro
mais uma vez que Deus sempre esteve no controle de tudo.

Fonte consultada:


Site: veja abril

