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O plano da salvação foi elaborado por Deus. Por intermédio 

de Jesus Cristo, foi possível que a salvação nos alcançasse. 

Jesus é o nosso maior exemplo de obediência ao Pai. Mes-

mo sendo um com o Pai, Ele se entregou para morrer por nós.  

Como Deus, Ele poderia se negar a morrer por pecadores que 

o rejeitaram, mas, como Filho obediente e amoroso, Ele se en-

tregou pela humanidade. A obediência de Cristo gerou a nossa 

salvação. 

A Bíblia menciona vários exemplos de obediência aos propó-

sitos divinos: Moisés ouviu a voz de Deus e libertou o povo de Is-

rael da escravidão do Egito. Josué também seguiu as ordens do 

Senhor quando deu sete voltas com o povo ao redor das mu-

ralhas de Jericó e elas vieram ao chão (Js 6.1-20). Outro grande 

exemplo de obediência que se encontra na Bíblia foi o de Noé.

Noé viveu num tempo em que o mundo estava corrompido. 

Deus havia decidido destruir tudo na face da Terra com um di-

lúvio, pois o pecado e a violência dos homens haviam se multi-

plicado. Entretanto, o Senhor achou graça em Noé (Gn 6.8) e o 

comissionou à uma importante missão. Deus ordenou que fos-

se construída uma arca com dimensões específicas (Gn 6.14-16). 

A embarcação teria 300 côvados de comprimento, 50 côvados 

de largura e 30 côvados de altura. 

Mesmo com tudo indicando o contrário e os homens dizen-

do que construir a arca era uma loucura, Noé assim o fez, pois 

ele conhecia a Deus e a Ele era fiel. Quando a arca ficou pronta, 

segundo as orientações do Senhor, Noé, sua família e todos os 

animais entraram na arca, e Deus selou a porta por fora.

Choveu por 40 dias e 40 noites, e todo o ser vivente que ha-

bitava a Terra e que não entrou na arca pereceu. Isso nos prova 

que não importam as circunstâncias; tudo o que Deus promete 

Ele cumpre! 

Depois que às águas que cobriam a face de toda a Terra min-

guaram, o Senhor ordenou a Noé que saísse juntamente com 

sua família e os animais que ali estavam.

Noé tinha um coração disposto a obedecer a Deus e por isso 

foi salvo. Será que Deus pode encontrar em nós um coração 

inclinado a fazer a sua vontade? Lembremo-nos sempre de que 

obedecer a Deus é sempre melhor do que sacrificar (1Sm 15.22). 

A obediência gera salvação
#conectou?
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O CARÁTER EXEMPLAR DE JESUS


