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Mensagem Dois 

Noé – a vida e a obra que podem mudar a era 

Leitura bíblica: Gn 6:5-22; 7:13, 16; Hb 11:7 

I.  A vida de Noé foi uma vida que mudou a era – Fp 1:19-21a: 

A. Deus mostrou a Noé a verdadeira situação da era corrupta em que ele vivia – Gn 
6:3, 5, 11, 13; Mt 24:37-39; 2Tm 3:1-3. 

B. “Noé porém achou graça aos olhos do SENHOR” – Gn 6:8: (ARC)  
1. Quando Satanás se esforça ao máximo para arruinar a situação, há sempre 

algumas pessoas que acham graça diante de Deus a fim de se tornarem os 
que mudam a era – cf. Dn 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. O propósito principal do registro de Gênesis não é mostrar a queda, mas o 
quanto a graça de Deus pode fazer pelas pessoas caídas; graça é o próprio Deus, 
a presença de Deus, desfrutado por nós para ser tudo para nós e fazer tudo 
em nós, por meio de nós e para nós; graça é Deus vindo a nós para ser o nosso 
suprimento de vida, força e nosso tudo – Jo 1:14, 16-17; Ap 22:21: 
a. O desfrute do Senhor como graça está com aqueles que O amam – Ef 6:24; 

Jo 21:15-17. 
b. A graça do Senhor Jesus Cristo como o suprimento abundante do Deus 

Triúno é desfrutada por nós mediante o exercício do nosso espírito humano 
– Hb 10:29b; Gl 6:18; Fp 4:23; Fm 25; 2Tm 4:22. 

c. A palavra de Deus é a palavra da graça – At 20:32; Cl 3:16; cf. Jr 15:16. 
d. Experimentamos o Deus Triúno processado como a graça da vida ao nos 

reunirmos com os santos na base da unidade – Sl 133:3; 1Pe 3:7; At 4:33; 
11:23. 

e. Podemos experimentar o Senhor como nossa graça que aumenta e é todo-
suficiente em meio a sofrimentos e provações – 2Co 12:9. 

f. Precisamos trabalhar para o Senhor no poder da Sua graça – 1Co 15:10, 
58; 3:10, 12a. 

g. Precisamos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus – 1Pe 4:10; 
Ef 3:2; 2Co 1:15; Ef 4:29. 

h. Pelo poder, força e vida da graça, podemos ser corretos para com Deus e 
com os outros; graça produz justiça – Hb 11:7; Rm 5:17, 21. 

C. Assim como o seu bisavô Enoque (Gn 5:22-24), Noé andou com Deus pela fé (Gn 
6:9; Hb 11:7), que era o elemento divino de Deus transfundido e infundido nele 
para ser a sua capacidade de crer (Rm 3:22); como resultado, ele tornou-se herdeiro 
da justiça de Deus (cf. 4:3, 9) e arauto da justiça (2Pe 2:5) como um protesto contra 
a geração maligna; a justiça de Noé fortaleceu a posição de Deus no que diz respeito 
a executar Seu julgamento sobre aquela geração ímpia. 

D. A arca que Noé construiu é um tipo do Cristo prático e presente como a salvação 
de Deus, e construir a arca é edificar o Cristo prático e presente como a salvação de 
Deus em nossa experiência para a edificação do Corpo de Cristo como o Cristo 
coletivo; de acordo com Filipenses, isso é desenvolver a nossa salvação – Fp 2:12-
13: 
1. Construir a arca é desenvolver a nossa salvação, que é edificar Cristo em 

nossa experiência para a edificação do Corpo de Cristo, o Cristo coletivo. 
2. Noé trabalhou e entrou na salvação de Deus, a arca; devemos ter um Cristo 

prático e presente no qual podemos entrar como a salvação de Deus. 
3. A salvação em Filipenses 2:12 não é a salvação eterna da condenação de Deus 

e do lago de fogo, mas a salvação diária e constante, que é Cristo como uma 
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pessoa viva; mesmo que tenhamos a salvação eterna, precisamos de salvação 
adicional da geração corrompida e perversa – v. 15. 

4. Hoje estamos na jornada da salvação de Deus; entrarmos nessa jornada e 
passarmos por ela é desenvolver a nossa salvação: 
a. Quanto mais Noé construía a arca, mais passava pela salvação de Deus e, 

por fim, entrou naquilo que ele construiu – Gn 7:7. 
b. O próprio Cristo que edificamos em nossa experiência hoje se tornará a 

nossa salvação futura; um dia, sob a soberania de Deus, entraremos no 
próprio Cristo que edificamos. 

c. Mesmo hoje, se edificarmos Cristo em nossa experiência, seremos capazes 
de permanecer em Cristo, habitar em Cristo – Jo 15:5: 
(1) Edificar Cristo em nossa experiência é amar o Senhor, falar com 

Ele invocando o Seu nome e ter comunhão com Ele, vivendo por Ele e 
andando com Ele dia após dia e hora após hora a fim de ser alguém que 
anda com Deus, para que sejamos cooperadores de Deus – Gn 5:22-24; 
6:9. 

(2) Portanto, edificamos Cristo em nossa experiência para entrarmos Nele 
como nossa salvação. 

5. Os quatro capítulos de Filipenses referem-se à pessoa todo-inclusiva e viva 
de Cristo como nossa salvação: 
a. Em Filipenses 1, salvação é viver Cristo e engrandecê-Lo em qualquer 

circunstância. 
b. Em Filipenses 2, salvação é refletir Cristo expondo a palavra da vida. 
c. Em Filipenses 3, salvação é a justiça de Deus, ou seja, o próprio Deus 

corporificado em Cristo. 
d. Em Filipenses 4, salvação é o próprio Cristo como a vida que é verdadeira, 

respeitável, justa, pura, amável, de boa fama, cheia de virtude e louvor. 

II. A obra de Noé foi uma obra que mudou a era – 2Co 6:1; Mt 16:18; 1Co 3:12a: 

A. Deus deu a Noé uma revelação todo-inclusiva e adicional, a revelação de construir 
a arca, que era a maneira que Deus acabaria com a geração corrupta e introduziria 
uma nova era; Noé não edificou a arca de acordo com a sua própria imaginação, 
mas absolutamente de acordo com a revelação de Deus e instruções divinas pela 
fé – Gn 6:15a; Hb 11:6-7; cf. Êx 25:9; 1Cr 28:11-19; 1Co 3:10-12; Ef 2:20a: 
1. A arca é um tipo de Cristo: não somente o Cristo individual, mas também o 

Cristo coletivo, a igreja, que é o Corpo de Cristo e o novo homem e se consuma 
na Nova Jerusalém – 1Pe 3:20-21; Mt 16:18; 1Co 12:12; Ef 2:15-16; Cl 3:10-
11; Ap 21:2. 

2. A construção da arca tipifica a edificação do Cristo coletivo com o elemento 
das riquezas de Cristo como o material de edificação por aqueles que trabalham 
com Deus – 1Co 3:9-12a; Ef 4:12; 2:22. 

3. Essa edificação é o trabalhar de Cristo nas pessoas para que sejam edificadas 
por Cristo a fim de se tornarem a manifestação de Deus na carne – 1Tm 3:15-
16; 1Co 3:9a, 10, 12a; Rm 11:36. 

B. Ao edificar a arca e entrar nela, Noé não somente foi salvo do julgamento de Deus 
sobre a geração maligna mediante o dilúvio, mas também foi separado daquela 
geração e introduzido em uma nova era – Gn 6:5-22. 

C. Da mesma forma, ao edificar a igreja e entrar na vida da igreja seremos salvos 
do julgamento de Deus sobre a geração maligna atual mediante a grande tribulação 
e seremos separados daquela geração para sermos introduzidos em uma nova 
era, a era do milênio – Hb 11:7; Mt 24:37-39; Lc 17:26-27; 21:36; Ap 3:10. 
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D. O comprimento da arca era de trezentos côvados; a largura, cinquenta côvados; 
e a altura, trinta côvados (Gn 6:15); os números básicos na edificação de Deus 
são três e cinco (cf. Êx 27), que significa o mesclar do Deus Triúno com o homem 
mediante o Seu dispensar divino (2Co 13:14; Ef 4:4-6). 

E. A arca tinha três andares: o de baixo, o segundo e o terceiro – Gn 6:16: 
1. As três seções do tabernáculo representam as profundezas nas quais todos 

precisamos entrar; os três andares da arca representam a altura que todos 
devemos alcançar. 

2. Os três andares da arca representam o Deus Triúno; o Espírito nos leva ao Filho 
e o Filho nos leva ao Pai; quando nos achegamos ao Pai, estamos no terceiro 
andar – Lc 15:4-7, 8-10; 18-23; Ef 2:18. 

3. Precisamos entrar na intimidade mais profunda e elevada do nosso Deus 
Triúno para que Ele nos leve ao “terceiro andar” a fim de nos mostrar Seus 
mistérios, segredos e tesouros escondidos – 1Co 2:9; 2Co 2:10; Êx 33:11. 

F. Na arca havia uma janela em direção aos céus para a luz – Gn 6:16: 
1. A palavra hebraica para abertura tem a mesma raiz da palavra meio-dia; isso 

significa que quando nós estamos sob a abertura, a janela, estamos no meio-
dia e estamos cheio de luz – cf. Pv 4:18. 

2. Assim como havia somente uma janela, uma só abertura na arca, há somente 
uma janela, uma só revelação e uma só visão por meio de um só ministério no 
edifício de Deus – At 26:19; Gl 1:6-9; 1Tm 1:3-4; cf. 2Rs 2:2, 9, 13-15. 

G. Havia somente uma porta, uma entrada, para a arca; essa única porta é Cristo – 
Gn 7:13, 16; Jo 10:9: 
1. Noé entrar na arca é um tipo do nosso entrar em Cristo – Jo 3:16; Gl 3:27. 
2. Uma vez que cremos no Senhor Jesus, somos “trancados” por Deus, sem ter 

como sair Dele – cf. Jo 10:28-29; Sl 139:7-12. 
H. A arca foi feita de madeira de gôfer, um tipo de cipreste, uma madeira resinosa 

que pode resistir à ação da água; isso é uma figura do Cristo crucificado, que pode 
resistir às águas da morte – Gn 6:14; At 2:24. 

I. A arca foi revestida por dentro e por fora com betume, um tipo do sangue redentor 
de Cristo, que cobre o edifício de Deus por dentro e por fora – Gn 6:14; Hb 9:14; 
Êx 12:13. 
1. A palavra hebraica para betume tem a mesma raiz da palavra expiação, 

que significa “cobrir”; Noé e sua família foram salvos do julgamento do dilúvio 
pelo betume sobre a arca, significando que os crentes em Cristo são salvos do 
julgamento de Deus mediante o sangue redentor de Cristo – Rm 5:9. 

2. Toda vez que olhamos para o sangue, temos paz; toda vez que Deus olha para 
o sangue, Ele fica satisfeito; toda vez que Satanás olha para o sangue, ele fica 
incapacitado de atacar; toda vez que os anjos olham para o sangue, eles se 
alegram – Ap 12:11. 

J. A água pela qual Noé passou é uma figura da água do batismo – 1Pe 3:20-21: 
1. O betume na arca, significando o sangue de Cristo, salvou Noé do julgamento 

do dilúvio, ao passo que a água do dilúvio, significando a água do batismo, não 
somente julgou o mundo, mas também separou Noé da geração maligna – Êx 
14:26-30; At 2:40-41. 

2. A água do dilúvio libertou Noé da antiga maneira de viver para um novo 
ambiente; da mesma forma, a água do batismo nos liberta da vã maneira de 
vida para um viver em ressurreição em Cristo – Rm 6:3-5. 

 


