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Tema: Heróis do Antigo Testamento

NOÉ: FEZ A DIFERENÇA EM UM MUNDO INDIFERENTE

FAZENDO A DIFERENÇA NESTA GERAÇÃO
Noé foi o homem que fez a diferença em sua
geração, por isso foi salvo da condenação de Deus

ele e faremos nele morada”, Jo 14.23
2º - Amar os inimigos “Eu, porém, vos digo: Amai

sobre a terra, já que os homens haviam esquecido de

a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,

Deus e tudo que faziam era mal.

fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos

É interessante entender que a volta do Senhor
Jesus será em uma época semelhante aos dias de

maltratam e vos perseguem”, Mt 5.14
3º - Ajudar o necessitado “Quem, pois, tiver bens do

Noé, trazendo uma demonstração que no fim dos

mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu

tempos o homem voltaria a se perder intensamente

coração, como estará nele o amor de Deus?”, 1Jo 3.17

no pecado e na maldade.
Jesus demonstra em toda sua mensagem que é
necessário ser diferente e fazer a diferença nesta
sociedade, para mais uma vez, assim como nos dias de
Noé se livrar da Grande Tribulação, um novo período
de condenação ao mundo que rejeitou a Cristo.
A Bíblia ensina como podemos a fazer a diferença
neste mundo tão corrompido:
1º - Amar a Deus e Guardar a Palavra “Jesus

4º - Confessar os pecados “que encobre as suas
transgressões nunca prosperará; mas o que as
confessa e deixa alcançará misericórdia”, Pv 28.13
5º - Ser Espiritual “Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito”, Gl 5.25
6º - Pregar o Evangelho “E disse-lhes: Ide por todo o
mundo, pregai o evangelho a toda criatura”, Mc 16.15
Jovem: “não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso

respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará

entendimento, para que experimenteis qual seja a

a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para

boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Rm 12.2
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