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Lê esta história na Bíblia, 
em Génesis 11.

QQue Confusão!ue Confusão!
Depois do Dilúvio, Deus disse que as pessoas deviam 

espalhar-se pela Terra, para a povoarem. No entanto, 
muitas procuraram as planícies do Oriente para aí viverem.

Certo dia, alguém teve a ideia de construir uma torre. Esta ideia começou a 
propagar-se entre os habitantes da região, e muitos concordaram que essa seria 
uma tarefa grandiosa para levarem a efeito.  

Assim, organizaram-se e o líder da construção juntou várias pessoas, 
apresentando-lhes o projeto:

– Vamos construir uma cidade e uma torre. Seremos muito famosos, não nos 
separaremos uns dos outros, e também teremos um lugar de refúgio,  
se vier outro Dilúvio.

Esta obra daria muito trabalho e os habitantes precisavam de se 
juntar e de trabalhar em equipa. Por isso, reuniram-se pedreiros, 
pintores e outros especialistas em construção.

Porém, Deus tinha dado uma orientação  
específica, e estas pessoas estavam a fazer exatamen- 
te o contrário do que Deus tinha pedido.

Tornou-se impossível continuar a obra. Os construtores pararam de trabalhar 
e começaram a ouvir-se uns aos outros. As pessoas que se compreendiam 
juntaram-se e formaram-se grupos por línguas. Naturalmente, cada grupo 
afastou-se e procurou um lugar diferente para viver. Já a torre ficou inacabada e 
passou a ser chamada Babel, que quer dizer “confusão”.

Muitas vezes, no nosso dia-a-dia, pensamos que devemos fazer a nossa 
vontade, mas isso nem sempre é o melhor, para nós, e/ou para os outros. 
Por isso, é importante sermos obedientes e respeitarmos as orientações 
daqueles que nos dirigem e orientam, sejam eles os nossos pais, professores 
ou governantes. E, acima de tudo, devemos sempre seguir as ordens e os 
conselhos de Deus, pois ele sabe o que é melhor para cada um de nós!

 Então, Deus, na sua sabedoria, decidiu fazer  
 algo surpreendente, e inesperado. Um dia,  
 alguém pediu um tijolo e o colega deu-lhe  
 um martelo. Ao lado, outro homem pediu água  
 e o ajudante deu-lhe um serrote. Começou  
 a gerar-se uma grande confusão. As pessoas  
 estavam a falar em línguas diferentes. 
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