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É PRECISO ESTAR DENTRO DA ARCA QUANDO JESUS VOLTAR 
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Pregada em 24/11/2005 – 12h45 
 
Gênesis 6. 13 – 18 
 
Noé era um homem  que temia a Deus e conversava com Deus ( versículo 9 – era 
justo e reto); 
 
Noé não questionava a Deus sobre o dilúvio ( v. 14); foi apenas obediente (v. 22); 
 
Noé não temeu as críticas e as suportou; 
 
Noé superou todas as barreiras ficando na dependência de Deus por um ano (dentro 
da arca); 
 
Noé edificou um altar e ofereceu holocausto ao sair da arca, pois tinha um coração 
reverente a Deus; agia sempre com reverencia. 
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1. Jesus nos deu a “arca da salvação”, enquanto estivermos com ele nada nos 

afetará; 
Romanos 8. 35 “ Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angustia, 
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 
 
2. Haverá momentos em nossas vidas que Deus vai nos provar, colocando-nos para 

ficarmos somente na sua dependência. O que fazer nessas horas? 
 
3. Noé nos ensina que não devemos temer as críticas ou os ataques. 
 
4. Não devemos questionar Deus por que certas lutas chegam até nós. 
 
5. Quando Deus fechou a porta da arca por fora acabaram-se as oportunidades e 

ainda assim é hoje. (gênesis 7. 16) Quantos não estão desperdiçando as 
oportunidades de Deus? 

 
6.  Quando o arrebatamento chegar, Deus terá fechado a porta da graça.              
�� 	�� ��� � ���� �  “ Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre 
a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. 
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E irão errantes de um mar até outro mar e do Norte até ao Oriente; correrão por toda 
parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão”.  
 
7. Jesus já nos tem colocado em sua arca desde o dia em que derramou seu sangue 

por nós no calvário. (Tudo que precisamos fazer é sermos obedientes a sua 
palavra). 

 
8.  Noé estava na arca com mulher, filhos, noras e muitos animais e tudo ocorreu em 
perfeita harmonia. E assim deve ser conosco também.  
 
9. Se existe um local em que precisamos estar quando Jesus voltar é na arca. E o 
que é estar na arca?  
 
I- É estarmos com uma vida pautada na santidade, fugindo dos prazeres do mundo; 
 
II- É estarmos dando testemunho verdadeiro de um servo de Deus, vivendo em 
harmonia com tudo que está em nossa volta, sem rancor, raiva, mágoa... 
 
III- Devemos servir ao Senhor em união, com o mesmo propósito, sem visar 
vantagens. 
Filipenses 2. 3 “Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; 
cada um considere os outros superiores a si mesmo.”;  
Filipenses 2. 5-8 “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também 
em Cristo Jesus, -  Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a 
Deus, -  Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 
semelhante aos homens; -  E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
sendo obediente até à morte, e morte de cruz”. 
 
IV- É termos uma vida de oração; 
 
V- É termos uma comunhão com Deus 24 horas por dia; 
 
VI- É crermos que Deus proverá tudo que precisamos na sua devida hora; 
 
VII- É sabermos com certeza que Deus irá nos resgatar antes da tribulação; 
 
VIII- É agradecermos a Deus pelo dom da salvação, por nos ter resgatado do 
lamaçal de pecados em que vivíamos; 
 
 IX- Estarmos na arca é não tirarmos de vista o que Deus tem reservados para os 
servos que perseverarem na fé até o fim:  
 
 



 3 

��(�� ��� ������� �	�) Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está 
no meio do paraíso de Deus. 

��(�� ��� ������	������O que vencer não receberá o dano da segunda morte. 
��(�� ��� �����
��� ��) Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-

ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece 
senão aquele que o recebe. 

��(�� ��� ������������) E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe 
darei poder sobre as nações, -  E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas 
como vasos de oleiro; como também recebi de meu Pai. -  E dar-lhe-ei a estrela 
da manhã. 

��(�� ��� �����	����	) O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira 
nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante 
de meu Pai e diante dos seus anjos. 

��(�� ��� ������ ������� ��) Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu 
te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os 
que habitam na terra. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, 
e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da 
cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e 
também o meu novo nome. 

��(�� ��� �� ��� ���������)Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no 
meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


