
Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 4 de fevereiro de 2018, às 10:15.

SÉRIE: DESCONFORTO SANTO
TEMA: ENCARE OS DESAFIOS
PERSONAGEM BÍBLICO: NOÉ

SAIR DA ZONA DE CONFORTO

“Uma expectativa comum que temos na vida é a de encontrar
descanso e tranquilidade. Deus, por vezes, quebra essa expectativa e
nos dá desafios enormes, tirando-nos de uma situação de descanso e
nos colocando em trabalhos significativos para seu Reino”.
(Guilherme Gimenez)

“Quando pedimos para Deus dirigir nossos passos, devemos ter
coragem de ir para onde Ele nos mandar”. (Ditado popular)

NOÉ E SEU COTIDIANO
“A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da
família de Noé: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua
época; ele andava com Deus”. (Gênesis 6.8-9)

Um homem que levava Deus a sério, tendo um relacionamento
próximo do Senhor. Poucos personagens bíblicos são citados
como “andando com Deus”.
Um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Era um
bom cidadão, um bom vizinho, uma pessoa de respeito na
sociedade.
Um idoso, que já poderia pensar em seu repouso (600 anos –
Gn 7.6).

Poderíamos esperar que Deus premiasse um homem assim com uma
vida tranquila e uma velhice bem pacata. Mas Deus premiou Noé com
um desafio. “Pelo tipo de vida que levava, Noé foi qualificado para
fazer algo relevante para o Senhor”. (Guilherme Gimenez)

O DESAFIO DE DEUS PARA NOÉ
“Deus disse a Noé: ‘Darei fim a todos os seres humanos, porque a
terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a
terra. Você, porém, fará uma arca de madeira [...]’” (Gênesis 6.13-14)

Deus tirou Noé de sua zona de conforto e o colocou diante de
um gigantesco desafio.
Nós, por vezes, não fazemos ideia de o que Deus deseja realizar
no lugar em que vivemos. Se estamos aqui, nada mais justo
que Deus nos use.



“Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado”. (Gênesis
6.22; 7.5)

A obediência de Noé aconteceu em um ambiente desfavorável.
Enquanto Noé construía a arca, as pessoas ao seu redor não
entendiam o que estava acontecendo e continuavam a se perder em
seus pecados.

"Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do
homem.
O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em
casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o Dilúvio
e os destruiu a todos”. (Lucas 17.26-27)

O DESCONFORTO SANTO DE NOÉ

“Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se
viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua
família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da
justiça que é segundo a fé”. (Hebreus 11.7)

Noé saiu de sua zona de conforto e assumiu uma tarefa
humanamente desconfortável. Mas alguém precisava fazer, e
ele foi escolhido por Deus para isso.
Noé teve mais temor a Deus do que qualquer outro sentimento.
Isso lhe deu coragem necessária para seguir em frente.
“Nosso relacionamento com Deus nos dá sensibilidade para
responder afirmativamente aos desafios que Ele coloca diante
de nós”. (Guilherme Gimenez)

"A medida definitiva de um homem não é onde ele se mantém em
momentos de conforto e conveniência, mas onde se mantém em
momentos de desafio e controvérsia". (Martin Luther King Jr.)

DEUS TEM DADO ALGUM DESAFIO A VOCÊ?
Qual será sua resposta ao desafio que Deus está fazendo?

AMEM
Senhor, ajuda-me a lhe obedecer mesmo quando eu não entender.


