
DIA 4 

Leia Gênesis 8.1 até 10.32 

 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

 

QUAL FOI A ALIANÇA DE DEUS COM NOÉ? 

     A primeira referência explícita a uma aliança nas Escrituras ocorre após o dilúvio 

(Gn 9.1-17). Aliança [hb. berith] significa ligação. Ela é um relacionamento enraizado 

em um compromisso que inclui promessas e obrigações. Quer seja entre indivíduos, 

nações inteiras ou Deus e os seres humanos, a relação de aliança exige fidelidade e 

torna a paz e a harmonia possíveis. 

     Aqui, Deus tomou a iniciativa de ligar-se novamente aos seres humanos e a toda a 

criação, apesar da infidelidade humana. Quando ordenou a Noé construir uma arca 

para escapar do dilúvio iminente, Deus também prometeu estabelecer uma aliança 

com ele (Gn 6.13-18). A corrupção e a violência da raça humana provocaram a ira de 

Deus, mas Seu favor permaneceu com Noé (Gn 6.8,11,13). Mediante este pacto, o 

Senhor garantiu que manteria um relacionamento com uma família, mesmo que 

outros relacionamentos entre seres humanos e Ele fossem prejudicados. A promessa 

da aliança de Deus a Noé veio com Sua ordem para construir uma arca (Gn 6.14). 

Receber a bênção dependia da obediência de Noé a esta ordem divina (Gn 6.22; 7.5). 

     Quando Noé ofereceu uma oferta ao Senhor após o dilúvio, Deus desenvolveu 

Sua aliança com Noé para uma com a humanidade e com todas as criaturas vivas. 

Deus prometeu nunca mais enviar um diluvio como castigo ao mundo. 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 8.21,22 

 

     Noé e sua família receberam uma oportunidade de recomeçar. Mas esta não será a 

última vez em que Deus fará isso. Inúmeras vezes, ao longo da Bíblia, vemos o Pai 

mostrando a homens e mulheres Seu amor e paciência a fim de salvá-los. Mesmo 

sabendo que o coração deles é maligno, Deus continua tentando alcançá-los. Quando 

pecamos ou afastamo-nos dele, merecemos Seu julgamento, o que pode destruir-nos. 

Mas Deus prometeu nunca mais destruir tudo na terra até o dia em que Cristo voltará 

para julgar o mal e aniquilá-lo para sempre. 

     Agora, cada mudança de estação e cada novo dia faz-nos lembrar Sua solene 

promessa. São também felizes lembretes da duradoura paciência de Deus, "não 

querendo que alguns se percam, senão todos Venham a arrepender-se” (2 Pe 3.9). Que 

cada novo dia da graça de Deus lembre você de arrepender-se e de alegrar-se em Seu 

amor paciente. 



 

Leia Mateus 4.12-25 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 4.17,23,24 

 

     Jesus iniciou Seu ministério com a mesma mensagem que o povo já tinha ouvido 

de João Batista: "Arrependam-se dos seus pecados e convertam-se a Deus porque é 

chegado o Reino dos céus”. Jesus pregou o evangelho - as boas-novas - a todos que 

queriam ouvi-lo. As boas novas são que o Reino do céu veio, que Deus está conosco e 

que Ele cuida de nós. 

     O Pai pode curar-nos, não só fisica, mas também espiritualmente. Não há pecado 

ou problema grande ou pequeno de lidar. As palavras de Jesus eram boas novas 

porque ofereciam liberdade, esperança, paz de espírito e vida eterna com o Criador. A 

mensagem de hoje é a mesma que foi entregue por Jesus e João, Voltarmo-nos para 

Deus significa afastarmo-nos de nós mesmos, de nosso egocentrismo e 

independência. Significa voltar nossas vidas para a direção e o controle de Deus. O que 

você está enfrentando que pode ser submetido a orientação dele? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Deixe seus problemas com o Senhor com o Salmo 4. Que este salmo leve seu coração 

a ter paz, conforme você confia em Sua provisão. 

 

Leia Salmos 4.1-8 

 

Leia Provérbios 1.20-23 

 

 

 

 

 

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. 


