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O QUE FAZ DEUS SE ALEGRAR CONOSCO 
 

11/11/2004 
 

�� Deus se alegra quando o amamos acima de qualquer coisa. 
�� Deus se alegra quando confiamos nele completamente. 
�� Deus se alegra quando lhe obedecemos incondicionalmente. 
�� Deus se alegra quando o louvamos e damos graça continuamente. 
�� Deus se alegra quando usamos nossas habilidades. 
 
Salmo 119. 135 “ Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus 
estatutos”. 
 
DEUS se alegra com nossa fidelidade e obediência. 
 
Na Bíblia encontramos alguém que soube vencer as dificuldades de sua época e acima de 
tudo soube obedecer a Deus sem fazer perguntas. Vamos aprender algumas coisas com 
Noé. 
 

NOÉ – UM HOMEM QUE SOUBE SER FIEL A DEUS 
 
 
Gênesis 6. 7-8 “E disse o SENHOR: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, 
desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até à ave dos céus; porque me arrependo de os 
haver feito. -  Noé, porém, achou graça aos olhos do SENHOR”. 
 

�� Porque Noé agradou a Deus, eu e você estamos vivos. 
 
Vejamos alguns pontos em que Deus se alegra conosco: 
 

1- DEUS SE ALEGRA QUANDO O AMAMOS ACIMA DE QUALQUER 
COISA. 

 
Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais 
amava. Gênesis 6. 9 “...Noé era homem justo e perfeito em suas gerações; Noé andava com 
Deus”. 
Ele desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus. 
 
Sabe o que Deus quer de nós? Um relacionamento verdadeiro, sem falsidades. Deus criou 
você e eu para amá-lo e deseja que você o ame também. Deus não quer sacrifícios de nós, 
mas sim o nosso amor. 
Oséias 6. 6 “Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; e o conhecimento de 
Deus, mais do que os holocaustos”. 
 
Deus nos ama profundamente e quer essa reciprocidade também. Ele anseia para que 
tenhamos uma intimidade com ele e que usemos o tempo para ficar a seu lado. 
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Amar a Deus deveria ser o maio objetivo de nossa vida. E Jesus falou isso: Mateus 22. 37-
38 “E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 
tua alma, e de todo o teu pensamento. -  Este é o primeiro e grande mandamento”. 
 

2- DEUS SE ALEGRA QUANDO CONFIAMOS NELE COMPLETAMENTE. 
 
A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, 
mesmo quando isso não fazia sentido. 
Hebreus 11. 7 “Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, 
temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, 
e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé”. 
 
A confiança de Noé em Deus foi tremenda pois havia alguns problemas que ele poderia ter 
questionado a Deus. Por exemplo: 

a) Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio Deus irrigava a terra com água 
que brotava do solo: (GÊNESIS 2. 5-6 “E toda a planta do campo que ainda não 
estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava; porque ainda o 
SENHOR Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para 
lavrar a terra. -  Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da 
terra”. 

b) Noé vivia a centenas de Quilômetros do oceano e, mesmo que pudesse aprender a 
fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? 

c) Havia também o problema de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. 
 
Contudo, Noé não reclamou nem deu desculpas. Confiuou em Deus completamente e fez 
Deus se alegrar. 
 
Confiar em Deus completamente significa crer que ele sabe o que é melhor para nossa vida. 
 
SALMO 147. 11 “O SENHOR se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua 
misericórdia”. 
 
Noé agüentou calado todo tipo de pressão dos habitantes daquela cidade, afinal passou mais 
de 100 anos para construir a arca. Deve ter tido momentos desanimadores. “ERA O 
LOUCO DA CIDADE”. 
 
Talvez Noé tenha sido criticado até pela própria família. Mas Noé foi firme na sua 
confiança em Deus. 
 
Em Hebreus 11. 6 temos: “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário 
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que 
o buscam”. 
 
 

3- DEUS SE ALEGRA QUANDO LHE OBEDECEMOS 
INCONDICIONALMENTE. 
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Noé seguiu a risca o que Deus tinha mandado fazer. A Bíblia nos afirma isso em Gênesis  
6. 22 “Assim fez Noé; conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez”. 
 
Obedecer a Deus incondicionalmente significa DEVOÇÃO. 
 
Se Deus nos pedisse algo assim, será que não questionaríamos em tudo? Querendo saber 
detalhe por detalhe?  
Pois Noé não hesitou nem um segundo. 
 
Devemos obedecer a Deus com alegria no coração. Jesus disse: João 14. 15  “Se me amais, 
guardai os meus mandamentos”.  
 
Gênesis 22. 1-3 “E ACONTECEU depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e 
disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. - E disse: Toma agora o teu filho, o teu único 
filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre 
uma das montanhas, que eu te direi. -  Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, 
e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços e Isaque seu filho; e cortou 
lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. 
Gênesis 22. 7-8 “Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me 
aqui, meu filho! E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o 
holocausto? -  E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu 
filho. Assim caminharam ambos juntos”. 
 

4- DEUS SE ALEGRA QUANDO O LOUVAMOS E DAMOS GRAÇAS 
CONTINUAMENTE. 

 
A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ação de 
graças. 
 
A primeira coisa que Noé fez após o dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus e 
oferecendo-lhe sacrifício.  
Gênesis 8. 19-20 “ Todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo o que se move 
sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. -  E edificou Noé um 
altar ao SENHOR; e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu 
holocausto sobre o altar”. 
 
Devemos nos lembrar que por causa do sacrifício de Jesus não oferecemos mais sacrifícios 
de animais, como Noé. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício 
de louvor. 
HEBREUS 13. 15 “Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, 
isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome”.   
SALMO 116. 17 “Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do 
SENHOR”. 
SALMO 68. 3 “Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e 
folguem de alegria”. 
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5- DEUS SE ALEGRA QUANDO USAMOS NOSSAS HABILIDADES. 
 
Após o dilúvio, Deus deu as seguintes instruções a Noé: Gênesis 9.1 “E ABENÇOOU 
Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra”. 
Gênesis 9. 3 “Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo 
vos tenho dado como a erva verde”. 
 
Você deve pensar que o único momento em que Deus se agrada de você é quando está 
envolvido em atividades espirituais, tais como ler a Bíblia, assistir aos cultos, orar...Na 
verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe de sua vida, esteja você trabalhando, 
brincando, descansando, comendo... 
 
Salmo 37. 23 “Os passos de um homem bom são confirmados pelo SENHOR, e deleita-
se no seu caminho”. 
 
Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza 
suas habilidades, seus talentos que Deus lhe deu. 
 
Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra 
pessoa.  
 

QUER AGRADAR A DEUS? SEJA VOCÊ MESMO! 
 

Deus tem prazer até mesmo em observar nosso sono. Quando você está dormindo, Deus 
fica a contemplá-lo com amor, pois você foi idéia dele. Ele o ama como se você fosse a 
única pessoa na terra.  
Não tente ser a perfeição em pessoa, pois Deus não espera que você amadureça para 
começar a gostar de você. Ele o ama a cada estágio de seu desenvolvimento espiritual. Ele 
sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. 
SALMO 103. 14 “Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó”. 
O QUE DEUS LEVA EM CONSIDERAÇÃO É A ATITUDE DO NOSSO CORAÇÃO.  
 
DEUS PROCURA PESSOAS COMO NOÉ EM NOSSOS DIAS: 
 

��Pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus; 
��Pessoas dispostas a serem obedientes; 
��Pessoas dispostas a amar o semelhante; 
��Pessoas dispostas a orar e louvar, bendizer o seu nome; 
��Pessoas dispostas a proclamar a sua vinda, sem medo de acusações ou rótulos; 
��Pessoas dispostas a brigar por seu reino; 
��Pessoas dispostas a arrancar almas do inferno; 

 
DEUS PROCURA POR VERDADEIROS SERVOS, SAL DA TERRA. 
QUE Noé SIRVA DE EXEMPLO PARA NÓS 
QUE DEUS NOS ABENÇOE! 
 


