Semana: de 08/11 a 14/11 de 2015 • Desafio da Semana: Ore pela restauração de famílias de nossa igreja

TEMA: Aprendendo com Noé: a saída é ouvir a Deus
TEXTO: “Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo
temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se
herdeiro da justiça que é segundo a fé.” (Hebreus 11.7)
INTRODUÇÃO
O mundo da época de Noé tem semelhanças com o atual. A Bíblia diz que a perversidade dos homens
era grande e o coração deles estava inclinado para o mal (Gn 6:5), a ponto de Deus se entristecer com a
humanidade e decidir acabar com ela. Porém, havia um homem a quem Deus mostrou sua
benevolência: Noé. Em meio a uma situação humanamente improvável, ele ouviu a voz de Deus, e com
isso obteve a salvação para ele e sua família.
DESENVOLVIMENTO
Podemos aprender com Noé algumas atitudes importantes para ouvir a voz de Deus e colocá-la em
prática:
1. Estar em sintonia com Deus
Assim como equalizar a frequência correta de uma rádio faz com que o som fique mais audível, assim
também precisamos estar em sintonia com Deus para que possamos ouvir mais claramente a sua voz. A
Bíblia diz que o Senhor está perto dos que o invocam com sinceridade (Sl 145.18) e que os puros de
coração verão a Deus (Mt 5.8). Por isso precisamos estreitar o relacionamento com ele e andarmos em
santidade para que tenhamos facilidade em ouvir sua voz. E vemos isso na vida de Noé: Ele era um
homem justo, íntegro no meio de uma sociedade corrupta, e andava com Deus (Gn 6.9).
2. Agir conforme a voz de Deus
Uma vez que estamos em sintonia com Deus e ouvimos a sua voz, precisamos ter fé para cumprir o que
ele diz, por mais que não faça nenhum sentido para nós. Noé cumpriu uma das ordens mais surreais que
Deus deu a alguém na Bíblia, humanamente falando. Afinal, de onde viria tanta água para fazer um barco
flutuar? Para isso, Noé precisou ter fé, que é “a prova das coisas que não vemos” (Hb 11.1). A fé é dada
por Deus a todos os que são salvos. E podemos exercitá-la a cada vez que cumprimos as ordenanças de
Deus. Após a ordem ter sido dada, a bíblia diz que “Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha
ordenado” (Gn 6.22).
CONCLUSÃO
Podemos até ter dúvidas quando Deus nos dá alguma ordem. Nesse caso, precisamos admiti-las e leválas de volta a Deus, o único que pode saná-las por completo. Também podemos compartilhá-las com
amigos de fé e conselheiros espirituais. E uma vez estando certos do que Deus está dizendo, apeguemonos a essa palavra e a cumpramos, por meio da fé. Podem até zombar de nós, como devem ter feito com
Noé, pois todo homem que leva Deus a sério é considerado louco por aqueles que o consideram
levianamente. Mas mantenhamo-nos firmes ao que Deus falou, pois grandes coisas podem acontecer a
partir daí, assim como com Noé, que salvou a si e sua família, e condenou a incredulidade e
desobediência dos que o rodeavam através de sua obediência radical. A melhor saída é sempre ouvir a
Deus.

