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TEMA GERAL: 
NOÉ, DANIEL, E JÓ – PADRÕES DE VIVER UMA VIDA VENCEDORA 

NA LINHA DA VIDA PARA CUMPRIR A ECONOMIA DE DEUS  

Mensagem um  

Viver e obrear de acordo com a visão da era para mudar a era 

Leitura Bíblica: Ez. 14:14, 20; Gn. 6:8; Mt. 24:37-39; Dn. 2:34-35; Jó 42:5-6 

I. Noé, Daniel, e Jó são padrões que revelam como podemos viver uma vida 
vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus; isto é viver 
e trabalhar de acordo com a visão da era para mudar a era – Ez. 14:14, 20; 
Gn. 2:9; Ap. 2:7; 22:1-2; Mt. 24:37-39, 45-51; Dn. 2:34-35; At. 26:19; 2Tm. 4:8.  

II. As vidas de Noé, Daniel, e Jó revelam o dispensar do próprio Deus Triuno 
no Seu povo escolhido para cumprir a Sua economia: 

A. Com Noé vemos Deus Pai no Seu desejo e plano para o Seu edifício e na Sua 
fidelidade eternal no cumprimento da Sua aliança, a Sua palavra – Gn. 9:12-17; 
1 Co. 1:9; 1Jo. 1:9; Ap. 4:3; 21:19-20.  

B. Com Daniel vemos Cristo o Filho como a centralidade e universalidade do mover 
de Deus e a Sua segunda vinda como o Filho do Homem – Dn. 7:13-14; 10:4-9.  

C. Com Jó vemos o Deus Espírito no seu trabalho transformador para levar a cabo 
o que está oculto no coração de Deus para que possamos ganhar Deus para nos 
tornarmos Deus em vida, em natureza, e em aparência mas não na deidade para 
a expressão corporativa de Deus – Jó 10:13; 42:5-6; Ef. 3:9; 2Co. 3:18. 

III.  “Noé porém achou graça aos olhos do SENHOR” – Gn. 6:8 (ARC):  

A. A vida e obra de Noé revelam o quanto a graça pode fazer pelas pessoas caídas; 
graça é o Cristo maravilhoso como o nosso carregador de encargos, fazendo tudo 
em nós e por nós para o nosso desfrute – vv. 1-14; Mt. 24:37-39; 2 Co. 12: 7-9: 
1. A carne é a presença do diabo, e graça é a presença de Deus; para que possamos 

enfrentar a presença de Satanás, necessitamos da presença de Deus – Gn. 
6:3, 8; Rm. 7:17-21; Hb. 4:16; 1 Co. 15:10.  

2. O produto da graça é justiça; pelo poder da graça, a força da graça e a vida da 
graça, podemos estar bem com Deus, uns com os outros, e até com nós mesmos 
– Rm 5:17, 21; 2 Pe. 2:5.  

B. Nóe caminhou com Deus e edificou a arca para o levar a cabo da economia divina 
– Gn. 6:8-22; Hb. 11:7; 1Pe. 3:20-21; Mt. 16:18:  
1. O primeiro edifício de Deus nas Escrituras é a arca de Noé, significando Cristo 

como o edifício de Deus e o homem; o edifício de Deus é um homem-Deus – Jo. 
1:14; 2:19; 1Co. 3:9, 16-17; Ap. 21:2, 22; Ef. 2:22; Sl. 27:4.  

2. O edifício da arca tipifica o edifício do Cristo corporativo, a igreja como o Corpo 
de Cristo, com o elemento das riquezas de Cristo como os materiais do edifício 
– Mt. 16:18; 1 Co. 3:9-12a; Ef. 3:8-10; 4:12.  

3. Os três andares da arca significam o Deus Triuno de acordo com a nossa 
experiência Dele; o Espírito, significado pelo andar inferior, leva-nos ao Filho 
(1Pe. 1:2; Jo. 16:8, 13-15), e o Filho leva-nos mais alto na nossa experiência, 
até ao Pai (14:6; Ef. 2:18; 1Jo. 1:5; 4:8).  

4. No terceiro andar da arca havia somente uma janela, em direção aos céus, 
significando que na igreja, o edifício de Deus, há somente uma revelação e uma 
visão através do ministério único do Novo Testamento – Gn. 6:16; At. 26:19; 
Pv. 29:18a; 1Tm. 1:3-4; 2 Co. 3:6-9; 4:1.  
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IV.  “Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar 
do rei…” – Dn. 1:8a (ARC):  

A. Todos os que são usados por Deus para mudar a era são os Nazireus de hoje, aqueles 
que se oferecem voluntariamente ao Senhor no esplendor da sua consagração – 
Nm. 6:1-8; Sl. 110:3; cf. Jz. 7:13-18.  

B. Daniel mostra-nos as características dos homens que mudam a era:  
1. Daniel foi separado de uma era que seguia Satanás – Dn. 1:8; 4:26; 5:23; Fl. 

3:13-14; Ap. 2:13.  
2. Daniel juntou-se ao desejo de Deus através da Palavra de Deus – Dn. 9:2-4; 

2Tm. 3:14-17; 1:13-15; cf. Nm. 8:8, 13; Dt. 17:18-20. 
3. Daniel cooperou com Deus através da sua oração – Dn. 6:10; 9:17; 10:1-21. 
4. Daniel era uma pessoa abnegada com um espírito de martírio – 1:8; 6:10.  

V. “Depois disto o SENHOR respondeu a Jó” (Jó 38:1a); “Então respondeu Jó 
ao SENHOR” (42:1a), “E o SENHOR virou o cativeiro de Jó” (v. 10a) (ARC):  

A. A lógica dos amigos de Jó era de acordo com a linha da árvore do conhecimento 
do bem e do mal na sua forma de pensar que os sofrimentos de Jó eram uma questão 
do julgamento de Deus; contudo, os sofrimentos de Jó eram o consumir de Deus 
para que Deus pudesse ganhar Jó para que Jó pudesse ganhar mais Deus – 9:15; 
11:12; 13:4; Fl. 3:8, 12-13:  
1. A intenção de Deus com Jó era demolir o homem natural de Jó na sua perfeição 

e retidão para que Ele pudesse edificar um Jó renovado na natureza e atributos 
de Deus – Jó 1:1; Tt. 3:5.  

2. A intenção de Deus era conduzir Jó a buscar Deus de forma mais profunda para 
que Jó pudesse perceber que o que lhe faltava na sua vida humana era o próprio 
Deus e que pudesse buscar a Deus, ganhar Deus e expressar Deus – Cl. 2:19.  

3. A intenção de Deus era ter Jó na linha da árvore da vida e fazer de Jó um 
homem de Deus – Gn. 2:9; 1Tm. 6:11; 2Tm. 3:17; Ef. 3:14-21.  

B. Jó revela que a Bíblia com os sessenta e seis livros é somente para uma coisa: para 
que Deus em Cristo pelo Espírito se dispense a Si mesmo em nós para ser a nossa 
vida, a nossa natureza e o nosso tudo para que possamos viver Cristo e expressar 
Cristo; isto deve ser o princípio que governa a nossa vida – Jó 10:13; Ef. 3:9; Fl. 
3:8-9; Ef. 1:22-23; 2:15; Ap. 21:2.  

C. A forma de viver e obrear neste princípio é estar e fazer tudo pelo Espírito, com 
o Espírito, no Espírito e através do Espírito, pelo exercitar do nosso espírito – Gl. 
5:25; Rm. 8:4; Fl. 3:3; Ap. 2:7; 22:17a.  


