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ENOQUE: O IMPACTO DE ANDAR COM DEUS PARA AS GERAÇÕES
FUTURAS
“E andou Enoque com Deus; e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou.” (Gênesis
5.24)
A INCOMUM HISTÓRIA DE ENOQUE
Enoque é um personagem enigmático das Escrituras. Poucos versículos descrevem a vida desse
herói da fé, o qual, por ter um relacionamento tão íntimo com Deus, foi tomado pelo Soberano
para si. É uma história impressionante e muito incomum. Vamos analisar mais atenciosamente
a vida desse homem em relação a Deus e sua família.
ENOQUE DESCENDENTE DE ADÃO
O contexto em que a história de Enoque está inserida é uma descrição extensa de uma
genealogia que sai de Adão e chega até Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. Os personagens inseridos
nessa linha genealógica têm seus nomes citados, seus descendentes e algumas informações
em relação a cronologia de suas vidas. Entretanto, por algum motivo, Adão, Enoque e Noé têm
suas histórias contadas de forma mais detalhada.
ENOQUE PREZOU PELA INTIMIDADE COM DEUS
Diferentemente da maioria dos seus ascendentes, sobre os quais a Bíblia não relata nada de
mais significativo, Enoque foi caracterizado como alguém que desenvolveu um coração que se
agradava na presença de Deus. Quando entendemos que a Palavra de Deus e a oração nos
levam a uma vida de devoção a Deus, e as praticamos, nos tornamos indivíduos íntegros e
piedosos, desejosos por cumprir a vontade do Senhor. O salmo 19, no versículo 7, afirma que “A
lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos
símplices”. Enoque experimentou uma vida dedicada a obedecer a Deus e se relacionar
intimamente com ele e teve uma experiência única com o Pai.
O TESTEMUNHO DE ENOQUE PARA AS GERAÇÕES FUTURAS
Enoque gerou uma descendência frutífera, ainda que sua vida provavelmente tenha sido
interrompida por uma teofania (manifestação de Deus). Dentre os seus descendentes está Noé,
o homem escolhido por Deus para salvar a humanidade. Deus havia se irado contra a impiedade
dos homens, mas Noé e sua família acharam graça diante Dele e, por eles, a história dos homens
na Terra foi mantida. Certamente o exemplo que Enoque deu para seus sucessores surtiu efeito,
resultando na vida íntegra de Noé. O ensino às gerações futuras sobre Deus é uma ordenança a
qual não podemos falhar (Deuteronômio 6.4-9).
PARE E PENSE
O exemplo de Enoque chegou até Noé, que foi homem santo e separado da sua geração, um
povo marcado pela concupiscência e pela maldade. Devemos perceber que as nossas ações são
percebidas e lembradas pelos que estão à nossa volta e pelos que virão no futuro. A importância
você tem dado ao seu relacionamento com Deus vai definir a forma pela qual você será
conhecido ou lembrado pelos seus filhos, família, ou pessoas que você influencia de alguma
maneira.

