Lição 5 para 30 de abril de 2022

O dilúvio era uma segunda chance para a
humanidade seguir e servir a Deus.
No entanto, logo os problemas começaram
novamente. Embriaguez, desrespeito aos pais,
busca de glória e poder...
E, finalmente, rebelião aberta contra Deus.

A descendência de Noé:
A maldição de Canaã.
A história das nações.
La torre de Babel:
A rebelião.

Deus desce.
A dispersão.

“E disse: Maldito seja Canaã; servo dos servos seja
aos seus irmãos.” (Gênesis 9:25)

A embriaguez é uma loucura que nos faz perder o
domínio próprio (23:31-35). Tendo perdido o controle de
suas ações, Noé ficou nu em sua tenda.
Cam, talvez acompanhado de seu filho Canaã, viu seu pai
e zombou dele, desonrando-o e, assim, quebrando o 5º
mandamento. Não contente com isso, ele saiu para
proclamar. (Gn. 9:22).
Como Adão, a nudez de Noé foi
encoberta (desta vez por seus dois
filhos mais velhos, Gn. 9:23).
Com a maldição de Canaã todas as práticas malignas de seus
descendentes são condenadas, e a semente de Sem é introduzida
como o redentor de todas as nações. (Gn. 9:25-27; 22:18).

Gênesis 9:25 tem tido frequentemente uma péssima aplicação
às pessoas de cor e, portanto, tem sido usada como uma
justificativa religiosa para a escravidão. No entanto, essa
interpretação intolerante não se sustenta por duas razões:
Primeiro, a maldição não diz respeito a Cam, mas ao seu filho
Canaã. Esta maldição também não diz respeito a Cuxe, o
primogênito de Cam, que imediatamente exclui a referência a
pessoas de cor ou africanos em particular..
A segunda razão pela qual Gênesis 9:25 não se aplica a pessoas de
cor é que a referência a Canaã é uma alusão à herança da Terra
Prometida, com tudo o que esta terra simboliza, no que diz
respeito à promessa de salvação ao mundo.
Jacques B. Doukhan (Lição de Escola sabatina, Comentário para o Professor)

A HISTÓRIA DAS NAÇÕES
Gomer

Gênesis menciona 70
descendentes de Noé. Cada clã foi
estabelecido em um lugar
diferente, dando origem a 70
nações das quais a terra foi
povoada.
Todos carregavam com eles a
história do pecado e da redenção
prometida, que ouviram de Noé.
Por sua vez, Noé tinha ouvido de
seu pai Lameque, que os ouviu
diretamente de Adão.
Infelizmente, apenas alguns
permaneceram leais a Deus.
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“Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo
as suas gerações, nas suas nações; e destes
foram divididas as nações na terra depois do
dilúvio.” (Gênesis 10:32)

A reunião de Babel foi uma rebelião contra Deus.

Deus

Babel

“não haverá mais dilúvio” (Gn.
9:15)

A torre os livraria de um segundo
dilúvio

Tem um nome perpétuo e glorioso
(Is. 63:12, 14)

“façamo-nos um nome” (Gn. 11:4)

“Multipliquem e encham a terra”
(Gn. 9:7 NVI)

Se recusam a se espalhar pela terra

Por essa razão, a Babilônia representa todos os movimentos que, instigados
por Satanás e sua filosofia, tentam tomar o lugar de Deus. (Is. 14:14; Ap. 18:2).

“Então desceu o Senhor para ver a cidade e a
torre que os filhos dos homens edificavam;”
(Gênesis 11:5)

Deus não esperou que a humanidade viesse até Ele
(o que, por outro lado, é impossível). Ele desceu.

Antes da rebelião se tornar firme, Deus desceu para
evitar a autodestruição da humanidade novamente
(Gn. 7-8).
Da mesma forma, "quando chegou a plenitude do
tempo" (Gal. 4:4), Deus desceu, humanizando-se na
pessoa de Jesus, para nos livrar da destruição e nos
dar a vida eterna.
Por nós mesmos, não podemos alcançar Deus de
forma alguma. Portanto, Ele desce até nós. É assim
que a graça divina funciona.

“Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda
a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra.” (Gênesis 11:9)

O que originalmente deveria ter sido uma porta para alcançar o
trono de Deus (para usurpá-lo), tornou-se um lugar de confusão
["Babel", que significa "portão de Deus" em acádio, e é
semelhante ao verbo hebraico "confundir"].
Ao sair da arca, foi-lhes ordenado a se espalhar sobre a face da
terra (Gen. 9:1), mas eles se recusaram a obedecer. Agora, eles
foram forçados a cumprir a ordem inicial.
Este foi um duro golpe contra sua arrogância e orgulho. No entanto, eles
não aprenderam a lição. Na maior parte do tempo, a humanidade acabou
negando a Deus, adorando ídolos e se tornando cada vez mais depravada.
Mas um remanescente continuou a adorar a Deus (Gen. 11:27). Da mesma
forma, Deus hoje tem um remanescente que permanece fiel.

“Por misericórdia para o mundo, Deus frustrou o propósito
dos construtores da torre, e derrubou o monumento de sua
ousadia. Por misericórdia, ele confundiu sua linguagem e
dificultou seus propósitos de rebelião.
Deus suporta pacientemente a perversidade dos homens,
dando-lhes ampla oportunidade de se arrepender; mas leva
em conta todos os seus ardis para resistir à autoridade de sua
lei justa e santa. De tempos em tempos, a mão invisível
empunhando o cetro do governo é estendida para suprimir a
iniquidade. Evidências inequívocas são dadas de que o
Criador do universo, aquele que é infinito em sabedoria,
amor e verdade, é o Governante Supremo do Céu e da Terra,
cujo poder ninguém pode desafiar com impunidade.”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 101) – Tradução livre

