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A Palavra de Deus afirma que tudo 
o que dantes fora escrito é para nosso 
ensino e aprendizado, para que tenha-
mos esperança (Rm 15.4). Sendo as-
sim, não há trecho bíblico que não nos 
dê alguma lição para aperfeiçoar ou 
acrescentar à nossa vida e saúde físi-
ca, mental e espiritual. Sempre há uma 
mensagem de encorajamento, uma re-
preensão, um auxílio, um consolo den-
tre tantos outros conteúdos. Conheça 
agora algumas das lições presentes na 
história do Dilúvio.

1 – Não perca sua chance.
O Dilúvio estava se aproximando, 

a arca era a única salvação para as fa-
mílias da época de Noé. Durante mais 
de 100 anos essas famílias viram Noé 
construir um barco enorme. Esta notí-
cia deve ter corrido quilômetros e qui-
lômetros, pois não era algo comum. 
Infelizmente estas pessoas não se agar-
raram à única chance de salvação, pelo 
contrário, a desprezaram. Perder a arca 
da salvação, nesse contexto, significa 
a morte e pode significar para nós a 
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oportunidade perdida pela falta de fé! 
Quantas “arcas” o Senhor coloca à nos-
sa disposição, mas as perdemos pois 
não temos fé para crer que a Palavra do 
Senhor nunca falha? Se ele disser que 
estar na arca é melhor, por favor, creia 
e entre nela!

2 – Se prepare para o futuro, não es-
tava chovendo quando Noé construiu 
a Arca.

A nossa vida deve ser de constante 
preparo. O Senhor avisou a Noé que vi-
ria um grande Dilúvio, que eles seriam 
salvos por meio de uma arca. Noé não 
esperou começar a aparecer nuvens no 
céu para construir a arca, mas se pre-
parou para isso por muito tempo. Ele 
começou a construção sem ver nada, 
confirmando a palavra que Deus dis-
se. Isso nos ensina algo sobre preparo. 
Muitas vezes recebemos promessas, 
palavras proféticas, ordens vindas do 
Senhor e ficamos esperando o momen-
to que nos sentimos preparados para 
aquilo, mas o preparo deve começar 
mesmo que não haja nenhum sinal de 

Noé e o Dilúvio
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que aquilo de fato acontecerá. Se Deus 
falou, construa a arca, prepare-se!

3 – Não dê ouvidos aos críticos, apenas 
faça o que precisa ser feito.

Saiba que importa mais obedecer a 
Deus do que aos homens. Muitas vezes, 
pelo fato de trabalharmos para Cristo, 
seremos criticados, perseguidos, mal-
tratados. Isso não foi diferente para 
Noé em seus dias e não será para nós. 
Gente comprometida incomoda os des-
compromissados. “Bem-aventurados 
sois quando, por minha causa vos inju-
riarem, e vos perseguirem, e, mentindo 
disserem todo mal contra vós. Regozi-
jai-vos e exultai, por que grande é o vos-
so galardão nos céus; pois assim perse-
guiram aos profetas que viveram entre 
vós”, Mt 5.11,12.

4 – Lembre-se: a Arca foi cons-
truída por amadores; o Titanic, por 
 profissionais.

O que é importante entender com esta 
colocação é que Deus sabe quem você é, 
e mesmo assim o chama para obras que 
irão desafiar você, mas isso não significa 
que você não é a pessoa certa para aquela 
missão. Nem sempre o mais rico e o mais 
culto são instrumentos nas mãos de Deus, 
mas os disponíveis. Não são suas capa-
cidades que farão você ter êxito, e sim o 
que o Senhor fará por meio da sua vida! 
Se Deus chamou, você é a pessoa certa!

5  – Não importa a tempestade; pois, 
quando se está com Deus, há sempre 
um arco-íris nos esperando.

Deus envia o Dilúvio, que trouxe 
caos, morte e destruição para todos os 
maus; porém, com Noé e sua família, 
Deus faz uma aliança, um pacto de sal-
vação. Para os fiéis, Deus sempre tem 
arca e arco; salvação e aliança. Aceite 
hoje mesmo esse convite maravilhoso 
e viva por meio da justiça, para usufruir 
sempre da proteção do Senhor!


