O dilúvio deixou uma marca indelével na memória da
humanidade, tão testemunhada por culturas tão diversas
quanto os povos hindus, os Maias, os antigos habitantes
da Irlanda, os povos nativos da América do Norte, etc.
Ao longo de quatro capítulos (Gênesis 6-9), Moisés explica
por que Deus teve que destruir o mundo que Ele havia
criado, e como Ele o fez.
Mas o dilúvio não é apenas destruição, é uma segunda
chance, um ato de graça redentora.
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“Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a
minha face; porque a terra está cheia de violência; e eis que os
desfarei com a terra.” (Gênesis 6:13)

Por que Deus destruiu o mundo que havia criado?

Antes que a humanidade se destruísse a si mesma, Deus
considerou necessário cortar o mal pela raiz e recomeçar
(Gên. 6:5-7). Mas ele não o fez em silêncio, mas escolheu Noé
para avisar o mundo, e ofereceu um meio de salvação: a arca.
(2P. 2:5; Gn. 6:8, 13-14).
Como mais tarde aconteceria com a arca do testemunho, Deus deu instruções
precisas para a construção da arca (incluindo medidas exatas).
“E assim fez Noé; fez de acordo com
tudo o que Deus mandou" (Gen. 6:22).
Deus também nos dá sua graça, e espera
uma resposta de fé e obediência.

“No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias
do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande
abismo, e as janelas dos céus se abriram,” (Gênesis 7:11)

Que semelhanças existem entre a Criação e o dilúvio?
Criação

Divisão de águas
(1:6)
Deus cria animais
segundo seu gênero
(1:21, 25)
Deus traz os animais
ao homem (2:19)

Dilúvio

As águas se juntam
(7:11)
Deus preserva
animais segundo sua
espécie (7:14)
Deus destrói animais
por causa do homem
(6:7)

Deus tem que destruir o que Ele criou para oferecer um novo começo à
humanidade. Da mesma forma, Deus destruirá este mundo para fazer uma
nova Criação, finalmente livre do pecado. (Is. 65:17; Ap. 21:1).

“E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e
de todo o gado que estavam com ele na arca” (Gênesis 8:1a)

Deus tinha se esquecido de Noé?
Na verdade, não foi um problema de memória.
Quando Deus "lembra" é porque chegou a hora
concreta de agir de uma certa maneira. (Gn. 19:29;
30:22; Êx. 2:24; 1S. 1:19).
Uma vez que o dilúvio foi interrompida, Noé
abriu a janela da arca (Gên. 8:6), e enviou aves
para conhecer o estado da terra (Gên. 8:7-12).
Sua confiança em Deus não o impediu de
realizar ações que o levariam a confirmar sua fé.

Mas, mesmo sabendo que a terra já estava seca,
ele esperou pela ordem divina antes de deixar a
arca. (Gên. 8:15-18).

“Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na
arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos.”

Qual foi a aliança de Deus com Noé?

(Gênesis 6:18)

“Faça uma arca, e eu vou salvá-lo do dilúvio. Na verdade, é
a mesma aliança que ele faz com cada um de nós: “Crê no
Senhor Jesus Cristo, e você será salvo" (Atos 16:31).
Quando Deus cumpriu sua aliança, Noé reagiu com um ato
de ação de graças, um holocausto (Gên. 8:20).
Deus então o informou de algumas modificações
necessárias para sua adaptação à nova situação. A partir
de agora, os animais foram adicionados à sua dieta, mas
sem sangue (Gên. 9:3-4).
Embora não explicitamente declarados, os animais que
poderiam ser comidos eram limitados pela diferença
conhecida entre limpo e impuro. (Gên. 7:2; 8:20).

PACTO DE CONSERVAÇÃO
Qual é a parte do homem neste novo pacto?
Nenhuma. É um pacto unilateral, um compromisso que
Deus impõe a si mesmo. É um presente de graça para a
humanidade, que nos lembramos a cada arco-íris.
Este pacto, com seu sinal incluído, nos lembra do fim da
Criação original. Deus descansou, e nos deu descanso de
sábado como um sinal (Êx. 31:13; Ez. 20:20).
Agora, Deus dava à humanidade uma segunda
chance, uma "nova criação". Naquela época, ele
prometeu preservar a vida na Terra: "Enquanto a
terra permanecer, a sementeira e a sega, o frio e o
calor, o verão e o inverno, e o dia e a noite, não
cessarão." (Gênesis 8:22).

“Quando contemplamos esta bela cena [o arcoíris], podemos nos alegrar em Deus, tendo a
garantia de que ele próprio contempla esse
sinal de sua aliança, e que quando ele a vê ele
se lembra dos filhos da terra a quem lhes foi
dada. Suas aflições, perigos e julgamentos não
passam despercebidos por ele. Podemos nos
alegrar na esperança, porque o arco da aliança
de Deus está entre nós. Ele nunca esquecerá de
cuidar de seus filhos.”
E. G. W. (Nossa elevada vocação, 4 de novembro) – Tradução livre

