
DIA 3 

Leia Gênesis 5.1 até 7.24 

 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

 
POR QUE DEUS DECIDIU JULGAR A HUMANIDADE COM DILÚVIO?   

     Deus deu aos seres humanos a comissão de procriar e cuidar do mundo (Gn 1.28). 

Porém, em vez disso, assassinato e violência se multiplicaram com a maldade espiritual 

da humanidade, resultando em um mundo corrupto que necessita de purificação.  

     O objetivo do dilúvio foi estabelecer a purificação global divina, bem como uma 

retribuição aos malfeitores. Retribuição significa dar o que é devido e geralmente se 

refere à indenização pelo mal. Ela é motivada pela convicção de que a ordem moral é 

entrelaçada ao tecido do mundo, e por isto, deve ser mantida ou restaurada.  

     Deus mantém a ordem moral por meio da administração da justiça, seja punindo a 

maldade ou recompensando o comportamento correto. Uma vez que Ele supervisiona 

o mundo, este nunca é inteiramente dominado pelo caos moral; Deus considera as 

pessoas responsáveis por aquilo que fazem.  

     O castigo e o exílio de Adão e de Eva, a sentença e a vingança de Caim e o dilúvio e 

a aniquilação mundial são exemplos, no Antigo Testamento, da retribuição divina. Eles 

revelam um Juiz soberano que tem boas intenções para o mundo (Dt 30.15-20).  

     A retribuição é uma aplicação da justiça de Deus, pois ela purifica o mundo para 

Seu Reino de paz. Mediante a retribuição, o Rei divino proclama Seu governo universal 

e exerce Sua justiça sobre todos que rejeitam Seu governo ou desafiam Seus 

mandamentos (Dt 7.10; Mq 5.15; 2 Ts 1.5,6). 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 7.16 

 
     Muitos perguntam-se como ocorreu esse agrupa mento do reino animal. Noé e 

seus filhos passam anos recolhendo todos os animais?  

     Na realidade, a criação junto com Noé estava fazendo exatamente o que Deus havia 

ordenado. Não parecia haver nenhum problema em recolher os animais - Deus cuidou 

destes detalhes, enquanto Noé fielmente construía a arca.  

    No entanto, muitas vezes fazemos exatamente o oposto de Noé: preocupamo-nos 

com detalhes sobre os quais não temos controle, e negligenciamos áreas específicas 

nas quais deveríamos estar trabalhando. Preocuparmo-nos com detalhes nos distrai 



daquilo em que realmente deveria estar nossa atenção: coisas como nossas atitudes, 

relacionamentos e responsabilidades. Assim como Noé, concentre-se no que Deus lhe 

deu para fazer e deixe o restante para Ele. 

 

Leia Mateus 3.7 até 4.11 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 3.9,10 

 
     Assim como se espera frutos de uma árvore frutífera, o povo de Deus também deve 

produzir boas obras. Isso inclui servir ao próximo, resolver conflitos, confrontar o 

pecado e cumprir fielmente nosso afazer cotidiano. O Senhor não vê utilidade em 

pessoas que se dizem cristãs, mas vivam para si mesmas, causam problemas ou evitam 

suas responsabilidades. Assim como muitos no tempo de João, que eram povo de 

Deus apenas no nome, também não teremos valor algum se formos cristãos apenas no 

nome. Se os outros nunca forem capazes de ver a frutificação da nossa fé, podemos 

não ser o povo de Deus de maneira alguma. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore o Salmo 3 como um ato de entrega da sua vida a Deus. Faça como o salmista, 

louve a Deus por sua proteção e paz. 

 

Leia Salmos 3.1-8 

 

Leia Provérbios 1.10-19 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que 

leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


