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NOÉ E O DILÚVIO

PERÍODO PRÉ-DILUVIANO, REFERÊNCIA DA VOLTA DE JESUS
Sem dúvidas, uma das maiores esperanças

significa que a volta de Jesus está próxima.

dos cristãos, é o arrebatamento. É interessante

Características dos tempos de Noé:

saber que muito tem a ver com este fenômeno (o

“E viu o Senhor que a maldade do homem se

arrebatamento), o período que antecedeu o dilúvio,

multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação

pois Cristo usa este tempo para exemplificar a

dos pensamentos do seu coração era só má

forma de como a humanidade estará se portando

continuamente”, Gn 6.5.

perante Deus.

“E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida;

Vejamos os versículos:

porque toda carne havia corrompido o seu caminho

“E, como foi nos dias de Noé, assim será

sobre a terra”, Gn 6.12.

também a vinda do Filho do homem. Porquanto,

Desta forma, é possível identificar

assim como, nos dias anteriores ao dilúvio,

peculiaridades na humanidade que trazem um

comiam, bebiam, cassavam-se e davam em

alerta quanto a volta de Jesus:

casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e
não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou

1º - O coração do homem é mal em todo o
tempo.

a todos, assim será também a vinda do Filho do

2º - O homem se corrompendo.

homem”, Mt 24.37-39.

3º - Casavam e se davam em casamento

Jesus se referiu aos tempos de Noé como
comparativo para os últimos dias, onde o homem
deve identificar as características demonstradas na

(representando o homem tratando como
prioridade seus relacionamentos).
4º - Bebiam e comiam (representa o homem

Bíblia Sagrada e compará-los aos dias presentes, se

tendo também como prioridades a satisfação

houver semelhança entre estes dois períodos, isto

carnal).
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