Copyright © 2013,
Editora Cristã Evangélica
2ª reimpressão, 2019

diretor
Abimael de Souza

Todos os direitos nacionais e internacionais desta
edição reservados.
consultor
John D. Barnett

Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada
ou reproduzida – em qualquer meio ou forma,
seja mecânico ou eletrônico, fotocópia, gravação,
etc. – nem apropriada ou estocada em sistema
de banco de dados, sem a expressa autorização da Editora Cristã Evangélica (lei nº 9.610
de 19/02/1998), salvo em breves citações, com
indicação da fonte.

editor-chefe
André de Souza Lima

assistentes editoriais
Isabel Cristina D. Costa
Regina Okamura
Selma Dias Alves


As citações bíblicas foram extraídas da versão
Almeida Revista e Atualizada (ARA), 2ª edição
(Sociedade Bíblica do Brasil), exceto indicações
de outras versões.

autores
Ann G. Barnett
Antonio Rodrigues da Silva
Enoque Vieira de Santana
João Arantes Costa
Tom E. Macintyre
Missionária Tuty Sobrinho

Editora filiada à
Associação de Editores Cristãos

revisores
Aydano Barreto Carleial
Yolanda Bueno Rodrigues

diagramador
André de Sousa Júnior
Rua Goiânia, 294 – Parque Industrial
12235-625 São José dos Campos-SP
comercial@editoracristaevangelica.com.br
www.editoracristaevangelica.com.br
Telefax: (12) 3202-1700

capa
André de Sousa Júnior

É impressionante como uma grande parte da Bíblia trata de biografia - a história da
vida de homens e mulheres de todo tipo - pessoas boas e pessoas ruins!
Não há dúvida de que Deus tem nos dado essas histórias para que aprendamos lições
dos fracassos e sucessos de homens e mulheres como nós! Às vezes, só estudamos a
vida dos gigantes da fé, mas é bom estudar, também, a história de pessoas desconhecidas - porque muitas vezes são semelhantes a nós.
Os autores bíblicos, inspirados por Deus, pintam seus personagens exatamente
como eram. Muitas vezes biógrafos gostam de falar somente dos pontos positivos
de seus personagens, deixando fora as deficiências e delinquências, mas os biógrafos bíblicos são bem realistas e honestos. Falam de Noé que andava com Deus, mas
mostram como ele ficou bêbedo. Relatam sobre Abraão, o grande amigo de Deus,
mas mostram como ele mentiu duas vezes e ameaçou a virtude da sua esposa. Falam
sobre a menina escrava, tão crente, que ajudou um general pagão; sobre Jefté, um
jovem complexado, filho de uma prostituta; sobre a fé de Sara, mas também sobre
seu riso de incredulidade; sobre a quase desconhecida Joquebede, mãe formidável
de Moisés; sobre Miriã, sua filha, uma mulher ambiciosa; e sobre seu filho Arão, o
porta-voz de Deus.
Todos os “heróis da fé” tiveram pontos fracos, como a gente! Paulo nos mostra por
que devemos estudar esses personagens: “Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos
e foram escritas para advertência nossa” (1Co 10.11). Como é bom aprender deles - e
descobrir que eram pessoas como nós!
Bom estudo!
John D. Barnett
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Enoque, homem
que andou com Deus
Pr. Enoque Vieira de Santana

DWIGHT SMITH/SHUTTERSTOCK

texto básico

Gênesis 18.18-25; Hebreus 11.5; Judas 14-15

leia a Bíblia diariamente

texto devocional

Salmo 42.1-11

seg

Sl 139.1-24

versículo-chave

Gênesis 5.24

ter

Sl 12.1-8

qua

Sl 15.1-5

qui

Fp 1.9-11

sex

Fp 2.12-16

sáb

Fp 3.7-11

dom

Tt 2.11-15

“Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si”
alvo da lição
Mostrar o andar altaneiro de comunhão com Deus como base de caráter e perfeição.

Q

uando eu era adolescente, aprendi um corinho que me acompanha com sua
mensagem ainda hoje, com meus 59 anos:
Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou,
Também com Cristo eu quero andar, tal qual Enoque andou.

A vida que aquele santo homem viveu tem se tornado um desafio para todos os
cristãos, de todas as épocas. Para nós desta presente geração, o seu exemplo torna-se
muito vivo, pois inspira-nos e desafia-nos à intimidade com Deus, que é possível, não
obstante os dias atuais serem tão adversos a isso como os dias de Enoque.
Aquele homem viveu os seus muitos anos rodeado de violência, perversidade, materialismo, maldade e deslealdade (Gn 6.17), dias muito semelhantes aos nossos. No
entanto, conservou a sua integridade como homem de Deus. Aquela situação de trevas foi a oportunidade da luz divina resplandecer mais intensamente por aquela vida
totalmente entregue ao Senhor Jeová.
Vejamos três tópicos da vida de Enoque, na lição de hoje.

I. O andar de Enoque revela seu caráter
(Gn 5.18-25)

Andar com Deus implica ser comprometido, ser responsável, ter caráter. Não é um
encontro esporádico quando tudo vai bem, ou um encontro numa reunião animada,
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quando a presença de Deus é confundida com manifestações, ovações, ou espetáculo
em que o homem faz o “show” com gritos, cânticos e incitações. Embora a animação
e as emoções se elevem como os melhores dias das Bolsas de Valores, o caráter não
é atingido para dar força, no dia a dia, no cultivo da comunhão com Deus e na responsabilidade de uma vida autêntica.
1. O caráter de Enoque revela um andar de sinceridade
A sinceridade é a prova de fogo de um verdadeiro caráter. Quando Deus ordenou
a Abraão que andasse na Sua presença, requeria dele também sinceridade. Paulo,
escrevendo aos filipenses, exorta-os a serem sinceros para o Dia de Cristo, no meio
de uma geração pervertida e corrupta (Fp 1.10; 2.15).
aplicação

O que seu caráter tem produzido?

2. O caráter de Enoque demonstra um andar de obediência
Todos nós sabemos que o obedecer é melhor que o sacrificar (1Sm 15.22). A obediência prova o caráter do homem, e o verdadeiro caráter é demonstrado pela obediência.
aplicação

Em quais áreas você pode ser reconhecido como obediente a Deus por aqueles que observam seu caráter?

Vivemos dias extremamente difíceis porque os homens já não querem obedecer a ninguém, sendo que este mal está sendo copiado por muitos dos chamados servos de Cristo. Cito o Dr. Russell Shedd, na Bíblia Vida Nova: “Andareis após o Senhor, vosso Deus”
(Dt 13.4). Isso implica obediência.
aplicação

Jesus nos adverte: “Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?”
Se Jesus é realmente o Senhor da sua vida, obedeça-O!

II. O testemunho de Enoque revela sua fé
(Hb 11.5-6)

Quando o Espírito Santo nos mostrou pelos escritores sagrados a enorme lista dos
heróis da fé, apresentou entre eles Enoque, o segundo homem dessa galeria de servos
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e servas de Deus que viveram momentos semelhantes aos nossos. Houve entre eles
alguns que venceram pela fé, outros viveram pela fé e ainda outros morreram pela fé
que tiveram.
aplicação

A fé bíblica não pode ser bitolada, pois ela, como a graça de Deus, é multiforme. Uns venceram exércitos
inimigos pela fé, outros morreram sob a fúria do inimigo, como Tiago, irmão de João (At 12.2). Como
você descrevia sua vida em relação a fé?

1. A fé que arrebata
(Hb 11.5)

“Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte; não foi achado, porque Deus o trasladara”. Lembro-me das palavras de Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê
em mim, ainda que morra, viverá”. Enoque não passou pela morte física. Aquele que
crer em Jesus jamais morrerá eternamente.
aplicação

Você está pronto para ser arrebatado?

2. A fé que agrada a Deus
(Hb 11.5)

Enoque “obteve testemunho de haver agradado a Deus”. No versículo 6, vemos que
“sem fé é impossível agradar a Deus”.
A fé cristã nada tem a ver com o que vemos, sentimos ou pegamos, mas com um
andar agradável a Deus. “Bem-aventurados os que não viram e creram” ( Jo 20.29). Em
Hebreus 11.1, observamos uma das mais significativas definições de fé: “Ora, a fé é
a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem”. “Pela fé, os
antigos, (inclusive Enoque) obtiveram bom testemunho” (v.2).
aplicação

A fé cristã nada tem a ver com o que vemos, sentimos ou pegamos, mas com um andar agradável a Deus.
Você concorda com essa frase?

III. As palavras de Enoque revelam a sua autoridade profética
(Jd 14-15)

Neste texto, somos informados que aquele homem era um profeta de Deus. Além da sua
sinceridade, da sua fé, vemos ainda sua autoridade profética. Profetizou para os ímpios
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do seu tempo que um dia o juízo de Deus cairia sobre eles; o que aconteceu no dilúvio.
Com muito mais eficácia descreveu a volta de Jesus, em glória, o qual exercerá julgamento contra todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que praticaram.
1. Autoridade a partir da vida do profeta
“Enoque andou com Deus”. Como já dissemos, isto implica um viver contínuo de comunhão e obediência e não apenas alguns momentos ou situações. A autoridade do
profeta e a autenticidade de sua mensagem acontecem pela consciência iluminada e
purificada do permanecer em Deus (At 24.16).
2. Autoridade a partir da mensagem do profeta
(Jd 14-15)

A mensagem de julgamento ou juízo de Deus é difícil e rara em nossos dias. No entanto, quase todos os profetas bíblicos a proclamaram com autoridade e fidelidade.
Enoque foi um daqueles que combateu o mal pela advertência do juízo de Deus.
aplicação

O importante não é anunciar, na mensagem profética, aquilo que o homem quer ouvir, mas aquilo que
Deus quer dizer. Hoje, as mensagens de prosperidade, bênçãos e bem-estar têm modificado a consciência
de muitos a ponto de não poderem mais ouvir a mensagem do juízo de Deus.
Por falar nisso, qual foi a última vez em que você ouviu falar do julgamento de Deus contra o pecado e
o ímpio pecador?

A vida de Enoque é uma mensagem e um testemunho vivo para todos nós, professores
e alunos da escola bíblica, que neste dia temos o privilégio de estudá-la. Naquilo em
que Deus falou conosco, devemos ser sinceros e assumir a nossa responsabilidade
de ser praticantes da Palavra e pedir a graça de Deus para saber viver neste presente
século de maneira justa, piedosa e sensata (Tt 2.12).

Conclusão
“Diga-me com quem andas e direi quem tu és”. Esse ditado popular nos mostra como
as companhias nos influenciam. Ele normalmente é usado em casos de más companhias, mas a vida de Enoque nos mostra que também é válido com boas companhias.
Enoque andou com Deus e foi moldado pela companhia do Senhor. Andar com Deus
o transformou por completo: seu caráter, sua fé e suas palavras foram todas influenciadas por Deus. Assim como Enoque, que nossa vida revele com quem andamos.
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		 Aplicações para minha vida
1. Tenho cultivado a comunhão com Deus pela oração persistente, a leitura da
Bíblia e a obediência?
2. Tenho demonstrado caráter e vida de servo no exercício da vida cristã com os
outros e com Deus?
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2
Noé, pregador
da justiça
Pr. Enoque Vieira de Santana

JAMES STEIDL/SHUTTERSTOCK

texto básico

Gênesis 6.8-22

leia a Bíblia diariamente

texto devocional

Mateus 24.37-39

seg

Gn 7.1-12

versículo-chave

Gênesis 6.9

ter

Gn 7.13-24

qua

Gn 8.1-11

qui

Gn 8.12-22

sex

Gn 9.1-13

sáb

Gn 9.14-29

dom

Hb 11.7

“Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos; Noé andava com Deus”
alvo da lição
Desafiar a um viver santo e diferente como foi o viver de Noé.

A

história de Noé motiva-nos a refletir solenemente na influência que pode exercer,
neste tempo presente, o crente fiel e obediente.

Aquele homem viveu em época de crises em que a lama da corrupção e da violência
atolava a alma humana e a deixava sufocada e escravizada à miséria e ruína. Aquele
homem na sua integridade não se deixou levar pelas práticas comuns e normais de
seus contemporâneos, mas seguiu o caminho estreito da obediência e santidade.
Noé foi diferente. Não foi arrastado pelas correntes impetuosas da maldade; era como
um peixe, que nadava contra a correnteza da mesmice, da popularidade e das ideias
naturais dos homens sem Deus.
Olhando o viver de Noé, somos levados, pela graça de Deus, a um viver diferente e pleno
de comunhão no meio de uma geração talvez mais corrompida e perversa do que a
geração antediluviana. Façamos esta caminhada histórica e aprendamos a ser diferentes.
À semelhança de Enoque, Noé também andava com Deus numa autêntica vida
de servo.

I. Vivendo sob a graça de Deus
(Gn 6.8-13)

No versículo 8, lemos: “Porém, Noé achou graça diante de Deus”. Aqui está o segredo
de uma vida vitoriosa e triunfante. É a graça de Deus que nos habilita a usufruirmos
forças espirituais e termos sabedoria vivencial neste mundo tenebroso.
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Enquanto a maldade dos contemporâneos de Noé se multiplicava, a ponto de o
Senhor ter-se arrependido de haver formado a raça humana (v.7-8), a expressão:
“Porém” do versículo 8 revela-nos uma mudança histórica devida à infinita graça de
Deus, vivida por um homem.
1. A graça transformadora
(Gn 6.8-9)

A vida diferente de Noé era resultado da abundante graça derramada sobre ele. Assim
como a graça de Deus em Tito 2.12 tem seu poder pedagógico no conceito paulino,
também, o agraciado Noé foi educado por ela.
aplicação

Quando somos abençoados e demonstramos uma vida transformada e diferente, é pela graça de Deus
e não pelos méritos humanos. Como a graça de Deus impacta seu dia a dia?

2. A graça salvadora
(Gn 6.14-21)

A arca feita por Noé e arquitetada por Deus era o meio de salvação para Noé, para
todos os seus familiares e, ainda, para os que confiassem naquela provisão salvadora.
Era a graça de Deus oferecendo salvação a todos, pela fé.
Hoje, temos Aquele a quem a arca tipificou, Jesus, a graça manifestada (Tt 2.11).

II. Vivendo sob a direção de Deus
(Gn 6.14-7.5)

Noé tinha sensibilidade espiritual para discernir a vontade de Deus num mundo
caótico e, por isso, agiu sob a direção de Deus.
aplicação

Para andar sob a orientação do Senhor, é necessário estar sintonizado com Sua voz revelada na Sua Palavra.
Você tem cultivado momentos devocionais nos quais busca discernir a vontade de Deus?

1. Direção quanto aos detalhes da arca
(Gn 6.14-16)

Muitos de nós achamos que Deus não está interessado em detalhes e, por isso,
negligenciamos as coisas pequenas. Este texto ensina-nos verdade diferente.
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2. Direção quanto ao iminente juízo de Deus
(Gn 6.13,17)

Jeová revelou o Seu julgamento justiceiro para aquela geração perversa. Noé tinha
consciência disso e, pelos muitos anos de seu laborioso trabalho, tornou-se uma
mensagem prática da sua convicção.
aplicação

Você está praticando exatamente aquilo que crê e prega

3. Direção quanto à obediência
(Gn 6.22; 7.5)

Noé sabia exatamente o que fazer, e assim teve a coragem de obedecer, em tudo,
a Deus.
aplicação

Mais uma vez temos um exemplo de obediência a toda prova, mesmo que para isso Noé enfrentasse
crítica e zombaria. Compartilhe com um colega alguma circunstância em que a obediência a Deus lhe
custou alguma vergonha ou zombaria.

III. Andando sob o pacto com Deus
(Gn 6.18; 8.20-22; 9.1-9)

Quando o homem é fiel e obediente, Deus o recompensa com promessas, alianças
e bênçãos, as quais se tornam consequência da fé que uma vez foi dada aos santos.
Em Noé vemos a fé que agrada a Deus (Hb 11.7) e que move o coração divino a
fazer um concerto em que o Senhor se compromete a abençoar o homem e a sua
posteridade (9.9).
1. As promessas do pacto
(Gn 8.21-22; 9.11-17)

a. Não mais a destruição da terra por dilúvio.
b. Carne para alimento (9.5).
2. O sinal do pacto
(9.13-17)

Lembremo-nos do novo pacto que Deus fez conosco na pessoa de Jesus. A nova
aliança do Seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário (1Co 11.23-25).
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Cristo é o refúgio e o abrigo para o crente, assim como a arca abrigou e refugiou
Noé e sua família. O viver de Noé nos ensina que é possível andar com Deus, sob
Sua graça, com justiça, retidão e integridade. É possível, em meio a tanta corrupção
e maldade, o cristão ter a sua caminhada sob a direção e orientação do Senhor. É
possível ter, ainda, a sensibilidade espiritual para discernir os tempos e épocas em
que o julgamento divino cairá sobre esta geração.

IV. Andando fora da vontade de Deus
(Gn 9.20-29)

Quem podia imaginar a cena que vemos nestes versículos: um homem que era “íntegro entre os seus contemporâneos” e “andava com Deus” (Gn 6.9) cair como ele caiu.
“Embriagou-se” e criou um escândalo para seus filhos (v.21-23). Como foi possível
para esse gigante de fé cair como ele caiu? Isso mostra a veracidade da afirmação de
Paulo: “Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia” (1Co 10.12).
aplicação

Como a queda de Noé é exemplo para nós?

Conclusão
Vivemos em um tempo tão complicado quanto o de Noé. Desde a queda e Adão e
Eva até a volta de Jesus, “o mundo inteiro jaz no Maligno” (1Jo 5.19), mas assim como
Noé, também “somos de Deus”. A graça de Deus veio até nós por meio de Jesus Cristo,
firmando um novo pacto, uma nova aliança conosco, e nos ensinou a vontade de Deus.
Noé é um grande exemplo de que é possível ir na contramão do mundo e sua história
nos ensina que não basta começar bem, o mais difícil é terminar bem. Persistamos
na vontade de Deus pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo!

Aplicações para minha vida
1. Sou diferente pelo meu viver santo e justo?
2. Tenho a visão exata da vontade de Deus para este tempo, a começar pela minha
vida?
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