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INTRODUÇÃO: 
 

O dilúvio foi anunciado, Noé pacientemente pregou por 120 anos o juízo Divino, e aos 
seiscentos anos de idade, Deus o fechou dentro da arca, deixando o demais fora! O isolamento 
na arca, a princípio foi monótono e conflitante. Mas aos que estavam dentro a ouvirem os 
relampejar dos trovões e a queda das águas, assim como os gritos horrendos dos que ficaram de 
fora, sentiram-se amparados, alimentados e descansados. Momentos sentiram a arca erguer-se da 
terra e começar a se mover pelos solavancos das águas e o ímpeto dos ventos. Que experiência 
salutar em saber que estavam fechados na arca! O isolamento na arca, os ventos e a elevação da 
água, a todos deixou seguros. 
 
 

ESBOÇO: 
 

1. Todos estavam fechados na arca – por Deus: (Jo 17.17) – “Santifica-os na verdade; a tua palavra é 
a verdade.” 

 
 
2. Todos foram elevados às alturas – pelas águas: (Ef 1.8) – “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.” 
 

 
3. Todos foram levados ao Ararat – pelos ventos: (Rm 8.14) – “Porque todos os que são guiados 

pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.” 
 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
 

“E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado; e o SENHOR 
o fechou dentro.” Todos ficaram num dilema, pois a porta que Deus fecha ninguém abre! 
Situações ocorrem conosco que Deus se obriga em fecharnos por muitos meios, e por muito 
tempo. Não existe outra saída, Ele nos fechou para o bem, e devemos sempre, e sem 
constrangimento, esperar que Ele abra a porta e nos dê a lliberdade necessária e desejada! 
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