TÍTULO: HABILIDADES DE NOÉ
TEXTO: Gênesis 6.5-9
PROPOSIÇÃO: As escolhas de Deus não são aleatórias. Deus chama aqueles que pelas
suas virtudes estão aptos a levar a termo os Seus propósitos. Noé foi um homem que
correspondeu às expectativas de Deus.
INTRODUÇÃO:
O Dilúvio, por ser algo totalmente fora das perspectivas normais é algo com o qual nós
não nos detemos muito. É difícil explicar o Dilúvio? É tão difícil quanto explicar a
própria vida. Como tudo o quer Deus faz é grandioso, também os Seus juízos podem
ser grandiosos. O que seria mais difícil: Criar a Terra ou destruí-la?
Muitos críticos da Bíblia tentam negar o dilúvio, exatamente por ser algo
desproporcional aos nossos olhos. Porém, em quase todas as civilizações antigas, há
relatos do Dilúvio. Será que essa memória ancestral não tem algo a nos dizer?
* Em 1963, o arqueólogo americano Howard F. Wos publicou o livro "Gênesis e
Arqueologia", onde ele descreve com detalhes estes registros. Até agora, os "antropologistas" já
reuniram mais de 270 histórias acerca do dilúvio, que chegam a quase 300 narrativas diferentes
do dilúvio, vindas de todas as partes do mundo.
*Esses relatos se referem a um dilúvio destrutivo ocorrendo logo no início de suas respectivas
histórias, (em quase todos estes, o dilúvio ocorreu no início destas civilizações). Em cada caso,
somente um ou poucos indivíduos foram salvos, e encarregados de repovoar a Terra. Não se
pode dizer que o dilúvio foi um mito, enquanto temos o testemunho de mais de 250 povos
dizendo que não foi. Isto seria ignorar as evidências.

Estou apenas fazendo essa colocação preliminar, pois é cientificamente comprovado
que descendemos todos de um único ancestral. Sendo assim, é mais do que coerente
com o relato bíblico que todos os povos tenham uma memória comum a respeito do
dilúvio.
Outro argumento importante, é que Jesus falou do Dilúvio como um fato histórico e
falou de Noé como um personagem histórico. Não somente Jesus, mas também em
outras passagens do Novo Testamento, há referências de Noé como um personagem
histórico. Em 2 Pedro 5, a Palavra diz: “e não poupou o mundo antigo, mas preservou
Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo
dos ímpios”.
Bem, dito isso, quero falar de Noé.
O Texto bíblico é bastante claro: “Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a
história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos; Noé
andava com Deus”. (v. 8-9).
Ora, quando pensamos em Noé, então temos todo esse contexto ao redor dele, vivendo o
antes, o durante e o depois do Dilúvio. Nós temos um relato bem suficiente para poder
concluir a respeito da vida de Noé, seu caráter e suas virtudes. Eu procurei destacar
algumas habilidades bem presumíveis, que podem servir como grandes lições para nós,
que a exemplo de Noé, queremos andar com Deus e agradar a Deus.
TRANSIÇÃO: Quero então falar da algumas dessas habilidades, como virtudes de
carater que ele teve para cumprir cabalmente o propósito de Deus.
I – NOÉ POSSUÍA A HABILIDADE DE SER DIFERENTE SEM TORNAR-SE
INIMIGO DAS PESSOAS.
Eu vejo Noé omo um homem muito sábio. A sabedoria de Noé talvez não fosse uma
sabedoria acadêmica, como a de Salomão que foi filósofo cientista, poeta, especialista
em relações internacionais e por aí à fora.

Noé deve ter sido um homem simples, mas de uma personalidade fantástica. Como o
texto descreve de modo claro, no meio de um mundo totalmente pervertido, Noé andou
com Deus. Como não conseguiram silenciar a sua voz?
Eu acredito que ele era um homem muito firme mas ao mesmo tempo manso. Ele
falava a verdade sem ofender.
O texto acima, de 2 Pedro 2.5, diz claramente que ele foi um pregador da justiça. Então
ele fala, ele apontava o caminho certo, ele falava do pecado, mas falava de um modo
que não despertou ódio em quem o ouvia.
Essa é uma habilidade rara, mas por outro lado tão necessária de ser exercitada entre o
povo de Deus.
Deus não quer fanáticos, ao contrário, Deus deseja que sejamos pessoas como Noé, que
saibam ser diferentes sem deixar se afetar pela reação das pessoas.
Deus não quer que sejamos levantadores de muros, mas construtores de pontes.
Devemos orar conforme Isaías 50.4a: “O SENHOR Deus me deu língua de eruditos, para que eu
saiba dizer boa palavra ao cansado”.

II - NOÉ POSSUÍA A HABILIDADE DE OUVIR A VOZ DE DEUS, NUM MUNDO
ONDE NINGUÉM MAIS POSSUÍA FÉ.
Impressionante como Noé não se deixou influenciar pelas vozes ao seu redor. Noé não
sofria as influências do mundo. A voz que ele aprendera ouvir era a voz de Deus. Por
isso ele não se deixou corromper como os demais.
Noé não era influenciável. O apóstolo Paulo demonstra essa virtude quando diz: “por
que eu sei em quem tenho crido”. ( 2 Tm. 1.12)
Na verdade, Deus somente pode usá-lo por que Noé ouviu e deu crédito à voz de Deus.
Quanta coisa Noé deveria ouvir ao seu redor. Jesus fala a respeito desse tempo, como
um tempo em que todas as referências haviam se perdido: “Porquanto, assim como nos
dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao
dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os
levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem”. (Mateus 24.38-39)
Como Noé adquiriu essa habilidade? O texto diz que Noé andava com Deus. Isso
responde a pergunta: Você irá se tornar hábil em ouvir a voz daqueles com quem você
anda. Essa é uma lei infalível.
Com quem você anda, portanto, determina a voz que você irá aprender a ouvir.
Se você quer agradar a Deus, como Noé; se você quer ouvir cada vez com mais nitidez
a voz de Deus, como Noé, ande com Deus e ande com quem também anda com Deus.
Isaías 50.4, continua: “Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça
como os eruditos”.

*O Salmo 1 fala exatamente disso.
*Aprenda a ouvir a voz de Deus, andando com Deus!
III – NOÉ POSSUÍA A HABILIDADE DE MANTER A UNIDADE FAMILIAR NUM
AMBIENTE TOTALMENTE ADVERSO.
Se fosse pelas circunstâncias, certamente Noé teria perdido a sua família. Com toda
certeza isso teria acontecido.
Portanto, o mundo não é motivo suficiente para que os nossos filhos se percam.
Noé conseguiu uma façanha impressionante. Ele manteve seus filhos no caminho e seus
filhos conseguiram atrair seus futuros cônjuges para dentro desse círculo familiar.
As esposas dos filhos de Noé não eram de famílias convertidas. Interessante isso!
As mulheres dos filhos de Noé foram tiradas do meio do mundo. Ou seja: Elas se
converteram, abondaram o modo de vida de suas famílias de origem e vieram para junto
da família de Noé.

Creio que a casa de Noé era realmente um ninho quente. A Bíblia não fala da mulher de
Noé, mas certamente ela era uma esposa realizada e feliz e por isso, era o tipo de mulher
que enchia de vida a sua casa.
*Como está sua casa?
IV – NOÉ POSSUÍA A HABILIDADE DE ENCARAR DESAFIOS NOVOS.
E que desafio Noé teve a coragem de encarar. Só mesmo quem tinha essa segurança da
voz que ouvia poderia encarar um desafio tão diferente, tão extravagante e tão difícil.
Provavelmente Noé era um simples fazendeiro até então. Mas, desde o dia em que
Deus o chamou para construir a Arca, ele se tornou absolutamente pioneiro no seu
empreendimento.
Às vezes Deus quer nos levar para lugares diferentes. A nossa tendência é achar que
somente podemos fazer aquilo que fizemos até aqui. E é muito triste quando aceitamos
essa limitação. Não! Nós podemos fazer coisas que nunca fizemos antes. Podemos
aprender coisas absolutamente novas e superiores. Por que não? Noé não se limitou a
ser aquilo que sempre foi e, essa habilidade, de aceitar desafios novos, levou-o para um
patamar que ele jamais poderia imaginar.
E veja que ele já não era mais jovem.
Então? Pense maior. Sua habilidade irá aumentar à medida que você estiver disposto a
encarar novos desafios.
V – NOÉ TINHA A HABILIDADE PARA ADMINISTRAR PESSOAS E
RECURSOS:
Pensemos bem a situação de Noé: Ser responsável por construir e administrar uma
situação completamente nova que iria afetar drasticamente sua realidade familiar e sua
rotina:
1º)Convencer sua família que de fato ele recebera de Deus essa tarefa
2º)Juntar o material para construir a arca e mobilizar toda família no mesmo propósito;
3º)Ajuntar todo mantimento necessário para eles e para os animais que viriam;
4º) Organizar todas as tarefas diárias e manter tudo funcionando perfeitamente por todo
o tempo do dilúvio. Veja que não havia um plano “B”.
Às vezes uma simples faxina pode nos tirar do sério. Mas Noé conseguiu tirar o
máximo de cada uma das pessoas que estavam com ele e conseguiu tirar o máximo dos
recursos que estavam à sua disposição.
Noé foi um grande administrador, um grande especialista em logística e recursos
humanos.
Como tem se falado pouco de Noé! Eis aí o exemplo de um empresário bem sucedido.
*Isso tocou muito o meu coração e eu sei que posso fazer melhor!
*Você tem administrado bem a sua casa, as suas finanças, as coisas que Deus colocou
em suas mãos?
VI – NOÉ POSSUÍA A HABILIDADE DE VIVER SOB PRESSÃO:
Vamos imaginar a pressão que foi colocada sobre ele antes do Dilúvio. Deus deu uma
tarefa e deu um prazo. Não deve ter sido nada fácil.
E no dilúvio? O dilúvio não durou somente quarenta dias. Quarenta dias duraram as
chuvas, porém até o dia em que ele pode colocar seus pés fora da arca, passaram-se 371
dias.
“O Novo Dicionário da Bíblia, edição Vida Nova diz: “Noé entrou na arca no décimo sétimo
dia do segundo mês do ano 600 de sua vida (7.11), e a terra já estava seca no vigésimo sétimo
dia do segundo mês de seu ano 601, pelo que, se contarmos 30 dias para cada mês, o dilúvio ter-

se-ia prolongado por 371 dias. As chuvas caíram durante 40 dias (7.12), e as águas continuaram
subindo durante mais 110 dias (7.24) = 150 dias; então as águas diminuíram durante 74 dias
(8.5) = 224 dias; 40 dias depois foi solto o corvo (8.6, 7) = 264 dias; 7 dias mais tarde Noé soltou
a pomba (8.8), com a implicação de outros 7 dias em 8.10 = 271 dias; então soltou-a novamente
7 dias mais tarde (8.10) = 278 dias; e ainda pela terceira vez, 7 dias mais tarde (8.12) = 285 dias;
Noé removeu a cobertura da arca 29 dias depois (8.13 com 7.11) = 314 dias; e a terra ficou
finalmente seca 57 dias depois (8.14)= 371 dias no total”. (Pg.421)

Às vezes depois de uma semana de calor intenso, ou chuva intensa, ou frio intenso,
ficamos completamente estressados. Imaginem a pressão que eles viviam a cada dia
dentro da arca, durante todo esse tempo?
As razões para os conflitos eram permanentes, acredito. Como ele conseguiu sobreviver
a tudo isso sem perder o juízo?
Não é sem razão que depois de ter fabricado o primeiro vinho ele tenha “tomado um
pileque”. Por favor! Qualquer um, acho que faria isso!
Você tem habilidade para viver sob pressão? Como tem sido as tuas reações?
Não há como encarar desafios sem a pressão correspondente. Temos que aprender a
viver um dia de cada vez e confiar em Deus, mas ninguém, absolutamente ninguém fará
qualquer coisa de importância sem ter que passar por grandes pressões.
A esse respeito, quero citar dois textos:
Provérbios 24.10: “Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena”.
Jeremias 12.5: “Se te fatigas correndo com os que vão a pé, como poderás competir
com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na
floresta do Jordão?”
VII – A HABILIDADE DE RECOMEÇAR A PARTIR DO CAOS:
Quando o dilúvio terminou, nada mais era como antes. O lugar que ele parou não era o
lugar onde ele vivia. Tudo estava destruído. Tudo estava fora do lugar. Tudo estava por
ser feito.
Ele teria que recomeçar do nada.
Isso não é para qualquer um. Mas Noé conseguiu!
Sim, Salomão pode ter sido o homem mais sábio, Davi pode ter sido o grande rei, mas
há somente um homem na Bíblia, que nesse aspecto pode ser comparado a Noé: Jó.
Jó teve uma experiência parecida.
Enfim, homens assim não são achados em qualquer lugar. O fato é que a vida às vezes
muda e nós precisamos aceitar os fatos e recomeçar de onde caímos.
Quando isso acontecer, se ficamos vivos, é por que Deus quer nos dar outra chance de
recomeçar. Lembremos da Palavra diz: “Porque sete vezes cairá o justo e se
levantará”. (Pv. 24.16)
Se este for o teu caso; se estás vivo, mas ao teu redor tudo está fora do lugar, recomece
e Deus será contigo.
CONCLUSÃO:
Temos então de Noé, estas sete lições: 1º)Ser diferente sem tornar-se inimigo;
2º)Aprender a ouvir a voz de Deus; 3º)Manter a unidade familiar num ambiente
adverso; 4º)Ter a coragem de encarar novos desafios; 5º) Saber administrar pessoas e
recursos; 6º) Aprender a viver sob pressão; 7º) Ter a coragem de recomeçar a partir do
caos.
*Mas, não esquecendo que, o grande segredo de Noé, certamente, muito além das suas
habilidades, era saber que Deus estava no Projeto.
Encantado, 03 de fevereiro de 2013.
Pr. Armando.

