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“E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda 
do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias ante-
riores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em 
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o 
perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim 
será também a vinda do Filho do Homem”, Mateus 24.37-39.

Ao analisarmos a História de Noé, é possível perceber gran-

des semelhanças com o tempo e a sociedade em que vivemos. 

No texto relatado acima, Jesus Cristo traça um paralelo entre os 

dias em que se dará a sua vinda e os dias de Noé. É interessante 

que nesta analogia existem diversos aspectos que podem ser 

observados, dentre eles, a incredulidade do povo diante da pre-

gação de Noé que apontava para algo que eles nunca tinham 

visto, de difícil aceitação.

Neste sentido, a sociedade contemporânea se encontra da 

mesma maneira. A mensagem do julgamento e da ira do Se-

nhor ecoa através da igreja, exortando e clamando por verda-

deiro arrependimento. A ira vindoura e as conseqüências do pe-

cado estão claras diante de todos, porém, a incredulidade e até 

mesmo a falta de temor fazem com que as pessoas permane-

çam vivendo seus próprios caminhos e desacreditem que tudo 

o que está relatado em Apocalipse poderá de fato acontecer. 

“sabendo primeiro isto: que nos últimos dias virão escarnece-
dores, andando segundo as suas próprias concupiscências”, 
2 Pedro 3.3.

De fato, o fim de todas as coisas vem, e precisamos dar cré-

dito ao que o Espírito diz às igrejas (Ap 3.13). Noé não deixou de 

pregar e insistir na preparação da arca, do mesmo modo, a igre-

ja não pode deixar de lado seu importante papel de anunciar as 

boas-novas e advertir o mundo nos últimos tempos.

COMO NOS TEMPOS DE NOÉ
#conectou?
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