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Deitado na cama, eu me segurava para
não dormir enquanto minha filha Sarah lia
sua Bíblia infantil. Ela lia a conhecida histó-
ria de Noé.
Como já a ouvi
por dezenas de
vezes, não pres-
tei muito atenção,
até que ela leu
uma frase que me
despertou imedi-
atamente:

“Então o Senhor fechou a porta!”

Uau! Eu já tinha lido isso antes, mas desta
vez essa frase me impactou de uma manei-
ra diferente. DEUS fechou a porta da arca.

Não foi Noé!
O próprio Deus deu um fim

ao com o dilúvio.tempo da graça

Naquela noite começaram as pesquisas
sobre este tema, sobre o qual eu lhe convi-
do a se aprofundar comigo no assunto.
Deus fechou a porta! 1

Antes de entrar na aplicação pessoal, dese-
jo lhe mostrar que esta história bíblica não é
apenas um “conto mitológico”. Não é
somente uma história que mexe com as
crianças. O dilúvio é um fato histórico
que pode ser percebido em todos os
cantos de nosso planeta.
Mesmo para os cientistas, não existe
dúvida que as superfícies mais altas de
nosso planeta, um dia estiveram debaixo da
água. O dilúvio mudou o mundo em que
vivemos e é um marco histórico no planeta.

Através dos fatos geológicos
e dos relatos bíblicos, eu vejo

que a inundação foi global.

Toda a face da terra se encheu de água.
Deixe-me trazer alguns argumentos. Quero
levar-lhe à alguns pontos altos da terra e
mostrar-lhe que as águas salgadas do mar
já atingiram as mais altas superfícies. Só
Deus pode despertar a fé no coração de
quem não quer acreditar. Mas, quero
mostrar estes fatos para confirmar a nossa
fé.
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Muitas vezes os cristãos são vistos como
ignorantes, que não acreditam nem enten-
dem de ciência, e, por isso, se apegam em
Deus. Como se os cristãos fossem um
grupo “menos inteligente”, e os ateus fos-
sem “intelectuais”, que se baseiam na ciên-
cia.

Até mesmo ateus tem fé, pois eles “acredi-
tam” na teoria da evolução, sendo que ela
continua sendo uma teoria que nunca pôde
ser comprovada. Existem biólogos, geólo-
gos e cientistas cristãos que acreditam no
criacionismo, conhecendo a ciência deta-
lhadamente. Muitos
cientistas creem que
um dilúvio é a res-
posta para muitas
dúvidas que existem
quanto a fatos geo-
gráficos no nosso
mundo.
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Evidências de um dilúvio global

O que vemos nesta foto não é neve, mas é
sal! O grupo de jovens de nossa igreja visi-
tou as Salinas Grandes de Jujuy, no norte
da Argentina. Estávamos viajando rumo ao
nosso destino final que era Val Paraiso no
Chile. Pretendíamos passar o famoso
“ ”, que liga a Argentina aoPaso de Jama
Chile através das Cordilheiras dosAndes.
Porém, nos dias
em que estive-
mos lá, a passa-
g e m e s t a v a
interditada por
vários dias em
virtude da neve nos pontos mais altos.
As salinas de Jujuy foram o ponto mais
alto que conseguimos chegar com o nosso
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ônibus, que, por algumas vezes, sofreu
com o aquecimento do motor. 4.170 metros
foi a altitude a que chegamos. O oxigênio
era pouco e precisávamos descer ainda
enquanto era dia. Era inverno, e, à noite, a
temperatura chegava a -20 graus naquele
lugar. Passar a noite ali poderia ser fatal
para nosso grupo.

Mas agora lhe pergunto:
Como tanto sal chegou a tal altitude?

A explicação que se encontra é que houve
uma época, em que esta região de monta-
nhas foi coberta por
água, com grande
quantidade de sal
(do mar?).
Também na Bolívia
existe um deserto de
sal ainda maior. O
famoso Salar de Uyuni. É o maior deserto
de sal do mundo: 10 bilhões de toneladas
de sal a uma altitude de 3.650 metros. Da
mesma maneira, a explicação é a de que
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algum dia este lugar foi coberto por uma
grande quantidade de água que deixou
depositado o sal.

Luoping na China

Mais de 20 mil fósseis de répteis, mariscos
e outras criaturas marinhas foram localiza-
dos nas montanhas de Luoping, no sudoes-
te da China.

Como estes fósseis do mar
foram parar nestas montanhas

que estão hoje a 530 km
de distância do mar?
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Baleias no deserto do Atacama

Durante a duplicação da rodovia Pan-
americana, que atravessa o continente,
setenta fósseis de baleias com até oito
metros de compri-
mento vieram à
superfície. Entre
eles, pelos menos
vinte esqueletos
comp le tos , do
mamífero mari-
nho foram encontrados no deserto do Ata-
cama, no Chile, que é considerado um dos
desertos mais secos do mundo.
Explicação evolucionista: Os frequentes
terremotos, que atingem o país podem ter
provocado a subida de rochas sedimen-
tárias do fundo do oceano pré-histórico há 7
Milhões de anos.
Explicação do criacionismo: De qualquer
forma, como explicar o súbito soterramento
de tantos grandes animais, já que, para
serem fossilizadas, as 70 baleias teriam
que ser imediatamente cobertas por gran-
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des quantidades
de lama?
Caso não fosse
assim, o corpo
das baleias teria
sido decomposto antes de virar fósseis.

Fósseis no Himalaia

ACordilheira do Himalaia é a mais alta cade-
ia montanhosa do mundo. Ela abrange
cinco países; Índia, China, Butão, Nepal e
Paquistão, entre eles a montanha mais alta
do planeta, o Monte Evereste com 8.848
metros de altura. Também nestas cordilhei-
ras foram encontrados fósseis provenien-
tes das águas do mar. O próprio Monte
Evereste possui fósseis de moluscos no
seu topo.
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O argumento científico dado para estes
fósseis marinhos é o mesmo das Cordilhei-
ras dos Andes. Há milhões de anos atrás
tudo isso estava
abaixo do mar e,
com o choque de
placas tectônicas,
estes montes surgi-
ram, ficando os fósseis marinhos nas mon-
tanhas.
A verdade é que a Bíblia também fala de
um surgimento das montanhas. É possí-
vel que na época de Noé, as montanhas
não tivessem as mesmas proporções que
conhecemos hoje.
O conhecido Salmo 90:1-2 nos diz isso:

“Senhor, tu és o nosso refúgio,
sempre, de geração em geração.

Antes de nascerem os montes
e de criares a terra e o mundo,

de eternidade a eternidade tu és Deus.”

Se os montes surgiram antes, durante, ou
depois do dilúvio, a bíblia não fala.

Deus fechou a porta! 9

O Fato é que os mais altos picos
do nosso planeta foram cobertos

pelas águas salgadas do mar.

Poderíamos ainda falar sobre a existência
de tanto carvão natural, petróleo e gás
natural, que, se-
gundo a ciência,
são fósseis de ori-
gem orgânica que
foram soterrados
subitamente.

Mas, sendo tudo isso verdade, fica-nos a
pergunta: O que levou Deus a elevar as
águas, abrir as comportas dos céus, as
fontes da terra, (Gn 7:11) e fazer chover
quarenta dias e quarenta noites?
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Deus é mau pelo fato de ter
dado um fim aos homens

da época?

O relato bíblico nos conta que, antes do
dilúvio “O Senhor viu que a perversidade
do homem tinha aumentado na terra e
que toda a inclinação dos pensamentos do
seu coração era sempre e somente para o
mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter
feito o homem sobre a terra; e isso cortou-
lhe o coração.” Gn. 6:5-6

O motivo do dilúvio não foi a maldade
de Deus, mas a do homem.

Um criminoso não é preso porque o juiz é
mau, e sim porque ele mesmo provocou a
sua sentença. “Disse o Senhor: Farei desa-
parecer da face da terra o homem que criei.
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevo-
lência.” “Você, porém, fará umaGn. 6:7-8
arca de madeira de cipreste; divida-a em
compartimentos e revista-a de betume por
dentro e por fora.” Gn. 6:14
Deus fechou a porta! 11

Noé não era um homem perfeito. Pelo con-
trário, a Bíblia revela até mesmo as falhas
que ele cometeu em momentos pessoais
com sua família. Porém, em meio a um
mundo tão cruel que era o da época, ele se
destacou como de todos.alguém diferente

Esta foi a salvação de Noé e sua família.
Noé não se igualou ao povo de sua épo-
ca. Ele não foi um mero imitador daquilo
que .“todo mundo fazia”

Você já ouviu esta frase? Quando alguém é
surpreendido em algum pecado, a primeira
desculpa é: “mas todo mundo faz!”
Naquela época e“todos faziam” foram con-
denados, mas Noé e sua família tinham
uma vida diferente.

Cuidado!
Não seja um imitador

da sociedade.
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Quem foi Noé?
Qual era a sua profissão?

“Noé, que foi foi o primeiro aagricultor,
plantar uma vinha.” .Gn.9:20
É muito provável que
durante os anos que
construía a arca, ele
tenha continuado a
plantar e colher. Sua
família precisava tra-
balhar para o próprio sustento. Não existia
um salário para construir a arca. A constru-
ção foi um trabalho além dos afazeres corri-
queiros.
O novo testamento nos revela mais do que
Noé fazia durante o tempo da construção,
dizendo: “Ele (Deus)
não poupou o mundo
antigo quando trouxe o
dilúvio sobre aquele
povo ímpio, mas pre-
servou Noé, pregador
da justiça, e mais sete pessoas.” 2 Pe. 2:5
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Noé foi pregador da
justiça divina.

Apesar do mundo não lhe ouvir nem se
preocupar com sua mensagem ele fazia a
sua parte. Ele proclamava o aviso de que
Deus é justo e que cabe aos homens vive-
rem segundo a sua vontade.
Eu desejo que este livreto não cause nos
leitores, apenas o efeito que teve a mensa-
gem deste homem. Porém, mesmo se
assim for, cabe-me proclamar esta mensa-
gem.
Imagino o homem Noé: pregando, plan-
tando construindoe a arca. Essa deve ter
sido a sua rotina.

As marteladas de Noé
doem nos ouvidos de quem está fora

do caminho do Senhor.

Ele deve ter incomoda-
do a muitos. Batidas de
marte lo doem nos
ouvidos.
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As marteladas deste homem não significa-
vam apenas a construção de um grande
barco. Elas diziam que Deus iria fazer justi-
ça. Pam, Pam, Pam!!!

Você se irrita com um pastor falando dos
caminhos do Senhor? Incomoda-lhe o
assunto “fidelidade conjugal”? Surge um
sentimento de desconforto quando você
ouve que precisa mudar a maneira de
viver? Este assunto também não foi agra-
dável na época. O que você precisa para
firmar a sua vida com Deus?

Um sermão sem palavras que
martelou na alma de três jovens

Mais de quarenta adolescentes participa-
ram de nossa viagem de
passeio, ao parque de
diversões "Beto Carre-
ro." Depois de dois dias
de muita alegria e comu-
nhão começamos a
retornar para casa.
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Já tarde da noite, todos estavam com fome
e nós tínhamos comprado pães e bifes,
para prepararmos na beira da praia, antes
de passarmos a madrugada na estrada.
Instalamos nossa pequena churrasquei-
ra e fizemos o fogo, enquanto os adoles-
centes se divertiam correndo pela areia.
Enquanto isso, três jovens com aparência
suspeita, sentaram perto do nosso grupo e
ficaram nos observando, enquanto bebiam
algum tipo de bebida alcoólica. Alguns do
grupo perceberam a presença dos meni-
nos e logo vieram avisar os líderes, para
ficarem de olho nos três rapazes. Os meni-
nos do grupo disseram estar preocupados
com as meninas e
aproveitaram para
demonstrar a cora-
gem masculina e a
preocupação por
elas.

O que nós não sabíamos é que sem falar-
mos nada, Deus estava martelando no
coração daqueles três jovens.
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Quando tínhamos terminado de comer,
ainda haviam sobrado alguns bifes. Eu dei
então um forte grito que ecoou na praia
onde estava o grupo: “Alguém ainda quer
um bife quentinho?”
Para minha surpresa, um desses três meni-
nos suspeitos gritou: “Nós queremos”.
- “Já, já vai estar prontinho, deixa que eu
preparo”, respondi para eles.
Sinceramente eu não sabia o que me espe-
rava. Será que teremos um problema? Eu
não esperava que Deus estivesse nos usan-
do, até mesmo antes de falarmos sequer
uma palavra. Terminei os bifes e chamei os
meninos para buscarem seu jantar. Apenas
um deles veio enquanto os outros observa-
vam à distância. -“Vocês são um grupo de
uma igreja?” Foi a primeira coisa ele me
perguntou.
- “Sim, viemos do Paraná e estamos voltan-
do daqui a pouco para casa. Como você
sabe?” Perguntei.
- “Nós estivemos olhando vocês e logo
percebemos que se tratava de um grupo de
uma igreja. Somos três jovens, pais de
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família e estamos todos desviados do cami-
nho do Senhor. Enquanto nós os observá-
vamos, nós sentimos que não podemos
mais continuar nesta vida!”

Só o simples fato da nossa presença
martelou na alma dos três rapazes.

O jovem pediu que eu orasse por ele e por
sua família e disse que iria procurar a sua
velha igreja, onde ele ia aos cultos quando
pequeno.

“Noé, seus filhos, sua mulher e as
mulheres de seus filhos entraram na

arca, por causa das águas do Dilúvio.”
Gn.7:7

Entre na arca com seus filhos

Você entraria em um navio, se o próprio
construtor não aceitasse entrar contigo?
Aquele jovem na praia se preocupava muito
com seus filhos, mas até então não estava
disposto a ser um exemplo para eles. Quan-
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do falei que sou pastor, ele logo pediu que
eu orasse pelos seus filhos, desejava que
eles seguissem um caminho diferente do
seu.
Gosto de observar no relato bíblico que os
filhos de Noé .entraram COM ele na arca

Pai, você aceita entrar
COM seu filho na arca da salvação?

Mãe, você aceita ir
COM sua filha a uma igreja?

Filhos precisam de exemplos e referências.
Isso lhes dá segurança e aumenta ainda
mais a sua fé.

Você sabia que Deus promete misericórdia
para até aos que o amam emil gerações
obedecemaos seus mandamentos? Dt. 7:9
Note que Deus não promete misericórdia
para as gerações que “mandam seus
filhos à igreja”. Nem mesmo aos que “in-
centivam” a seguirem a Deus. As misericór-
dias e as bênçãos são prometidas para as
gerações dos que e aamam obedecem
Deus.
Deus fechou a porta! 19

Não são poucos os adolescentes que vem
para a igreja . Exis-sem o apoio dos pais
tem três maneiras comuns dos pais se posi-
cionarem com relação à igreja;?

1º Permitir,
2º Incentivar,
3º Ir com eles (exemplo)

Alguns pais escolhem mudar a sua posi-
ção .depois de alguma tragédia

Há alguns anos atrás, tivemos um menino
que gostava muito de participar das progra-
mações da igreja. Carismático, contente e
muito brincalhão. Seus pais não vinham
com ele, e, muitas vezes, até arrumavam
outros compromissos “mais importantes”,
que faziam com que ele não pudesse parti-
cipar. Eles apenas (1º) que ele“permitiam”
viesse. Mas com o tempo e sem o estímulo
dos pais, ele deixou de vir. Outras amiza-
des mais atraentes entraram na vida
daquele menino. Certo dia me surpreen-
deu a visita da mãe desse menino.

?
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– "Pastor, você precisa visitar meu filho.
Ele precisa voltar para a igreja. Eu já decidi
que vou vir junto com ele." Disse ela.
- "O que aconteceu com ele?" Perguntei.
- "Ele se envolveu com drogas e já estamos
tendo problemas com a polícia. Por favor,
me ajude."
Ela estava decidida a mudar imediatamente
da posição 1 para a 3. Fui visitar o menino,
mas seu olhar já não era o mesmo de
alguns anos atrás.
A mãe chegou a visitar alguns cultos junto
dele. Porém, agora era algo forçado, o pri-
meiro amor tinha se perdido. Faz alguns
anos que não os vejo mais.

Será que a porta da arca pode
fechar já na adolescência?

Existem momentos em nossa vida que são
decisivos para nós e nossos filhos.

Não espere as primeiras nuvens de
tempestade chegarem à sua casa.

Deus fechou a porta! 21

Tome ainda hoje uma decisão. Entre você
também. Seja você um exemplo como foi
Noé. Filho, vossos pais não os incentivam a
ir à igreja? Talvez você possa ser o Noé
na história de sua família? Faça você a
sua parte e interceda a Deus, para que seus
familiares sigam seu exemplo.

Quando todos já entraram na arca:
“O Senhor fechou a porta!”

Gn.7:16

A história de Noé, além de ser um fato real,
foi um acontecimento que revelou o que iria
acontecer no futuro.
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O fechamento da porta, ou o início do
dilúvio demonstram o fim de um tempo.
Esta história é um “indicador” de um aconte-
cimento futuro.

O antigo testamento é conhecido como o
tempo da lei. Deus sempre foi miseri-
cordioso para com o arrependido (Sl. 51).
Mas a punição do pecado era praticada
severamente. ,Com a morte de Cristo
entrou em vigor o tempo que chamamos de
“tempo da graça”. É o tempo em que vive-
mos. Hoje vivemos o que Jesus nos ensi-
nou com a mulher adúltera, em João 8.
Enquanto os fariseus queriam apedrejá-la
até a morte (tempo da lei), Jesus coloca
algo novo no ar “chan-que é o perdão e a
ce de recomeçarmos”. “Quem não tem
pecado atire a primeira pedra.” Jo 8:7.
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O tempo da graça é o tempo em que Deus
continua chamando o pecador com muita
paciência, mesmo que ele continua em sua
vida de pecado.
Vamos, mude de vida! Pare de beber.
Ame sua esposa. Volte para casa. Cuide
de seus filhos. Você pode receber o per-
dão de Jesus. Comece uma vida nova!
Quantos e quantos anos algumas pessoas
ouvem este chamado? Muitos até lamen-
tam por estarem vivendo sem Deus, pedem
perdão regularmente para um padre ou
pastor, mas a vida continua sempre a mes-
ma.
A pessoa continua “explorando” e abu-
sando da misericórdia e graça de Deus.
Porém o tempo da graça tem um fim.
“Pois o Filho do homem no seu dia será
como o relâmpago cujo brilho vai de uma
extremidade à outra do céu. Assim como foi
nos dias de Noé, também será nos dias do
Filho do homem. O povo vivia comendo,
bebendo, casando-se e sendo dado em
casamento, até o dia em que Noé entrou na
arca. Então veio o dilúvio destruiu a todos.”
Lc. 17:24-27
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O início do Dilúvio é um aviso
que o tempo de graça

é limitado.

Noé pregou por vários anos, e as pessoas
tinham a oportunidade de se converterem e
mudarem de vida. Enquanto Noé martela-
va, eles poderiam ter revisto seus conceitos
e mudado as suas atitudes. Mas eles dizi-
am: deixe Noé martelar, vamos curtir a
vida.

O povo estava tranquilo. Comendo e
bebendo, diz a Bíblia. O único incômodo
eram as marteladas e as mensagens de
Noé. Mas eles conseguiam curtir a vida e
fazer com que a mensagem entrasse por
um ouvido e saísse pelo outro. Assim
como alguém pode fazer com este livreto. A
Bíblia nos avisa que será da mesma manei-
ra que acontecerá quando iniciar a eterni-
dade!
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Quando começa a eternidade?

Com nossa morte ou a volta de Cristo. Se
Cristo voltar enquanto estivermos vivos,
será este o início da eternidade. Se, porém,
morrermos hoje, é hoje que se fecha a porta
da arca para nossa alma.
Quem está dentro estará salvo eterna-
mente e quem estiver fora ficará fora
para sempre. Segundo as palavras de
Jesus: “Não será mais possível alguém
entrar ou sair.” Lc. 16:26
Por mais que seus familiares façam um
culto a seu favor, queimem muitas velas ou
até façam boas ações, a porta vai permane-
cer fechada. Se você acredita no que
Jesus ensinou, então cuide de sua alma
enquanto você está vivo.

Talvez muitas pessoas argumentem: “Qu-
ando Jesus estiver voltando, o mundo vai
estar em guerra, catástrofes estarão acon-
tecendo... Grandes sinais serão vistos em
todos os lados, então irei me preparar. Con-
sideram que neste cenário, ainda tivésse-

26 Ecos da Liberdade



mos oportunidade de mudar rapidamente.
Se você está imaginando isso, está enga-
nado, pois o texto diz que Jesus virá no
meio de nossa rotina.
Jesus disse: “Entendam isto: se o dono
da casa soubesse a que hora viria o
ladrão, não permitiria que a sua casa fosse
arrombada. Estejam também vocês prepa-
rados, porque o Filho do homem virá numa
hora em que não o esperam". Lc. 12:39-40
A porta da Arca se fechou em um dia
normal. Assim será o dia da volta de Cristo.
Ou até mesmo o dia de nossa morte? Você
já percebeu que o ser humano muda seus
valores assim que ele se depara com a
morte?
Quando alguém ouve que está com um
câncer e tem somente poucos dias de vida
ele muda totalmente suas prioridades.
Eu nunca vi alguém no
seu leito de morte pedir
para ver o rendimento
de sua poupança! Nem
mesmo as escrituras
dos seus imóveis!
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Nesse momento, tudo o que importa é estar
em paz com a família. Ver amigos e familia-
res e saber se “tudo está em ordem!”
Porque somos assim? Porque não vivemos
a vida toda “em ordem” ao invés de querer
arrumar tudo só no final? (se é que haverá
tempo).

“Mantenha a calma
e siga em frente!?”

Keep calm, “mantenha a calma”, foi uma
campanha do governo Inglês no período da
segunda Guerra mundial, época em que a
Inglaterra se juntou às
tropas aliadas para
enfrentar o exército
alemão. O governo
inglês imprimiu pôste-
res para acalmar a
população que estava
tomada pelo medo
dos conflitos que os
rodeavam.
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Nos últimos tempos, uma onda destes
pôsteres invadiu a internet e o comércio:
“Fique calmo e coma chocolate.” “Fique
calmo e sorria.” “Fique
calmo e faça compras.”
Vivemos em um mundo
muito corrido. (Você já está
ansioso para terminar este
pequeno livro?) Queremos
fazer várias coisas ao
mesmo tempo, resolver
hoje mais coisas do que
resolvemos ontem. E é claro que o povo
precisa aprender a se acalmar.

O mundo precisa de uma “paz” maior
do que a do chocolate ou das compras.

O mundo precisa da Paz de Cristo. “Deixo-
lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou
como o mundo a dá. Não se perturbem os
seus corações, nem tenham medo.” Jo.
14:27
Apenas ficar calmo e “seguir em frente”

pode ser uma .péssima ideia
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Devemos nos perguntar o que está à nossa
frente. Se continuarmos “seguindo em fren-
te” onde chegaremos?

Fique calmo e siga a Cristo!

Jesus pôde deixar a sua paz para os discí-
pulos, pois estes estavam com suas vidas
do lado de dentro da porta da salvação.
Podemos ter paz e calma quando sabe-
mos que estamos com a “vida em
ordem”. Você está com sua vida em
ordem?
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A porta pode ser fechada?

Deixe-me sugerir quatro dicas práticas,
antes de você fechar este livreto:

1º Peça em oração (agora mesmo) que
Jesus Cristo perdoe seus pecados.

Caso tenha pedido2º Aceite este perdão!
sinceramente, então Deus já perdoou. Se
ele lhe perdoou, quem é você para não se
perdoar?

, perdoe toda e qual-3º Da mesma maneira
quer pessoa. Esta é a vontade de Deus e
uma benção para você (Paz). Mt. 6:12

Pro-4º Não queira estar na arca sozinho.
cure a salvação de sua família e amigos.
Ore por eles e compartilhe esta mensagem.

Pr. Isaí Marcelo Hort
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Carimbo

Enviamos 20 diferentes temas
com 100 livretos grátis,

para quem nos escreve dizendo
que leu este comunicado.

Escreva para:
Ecos da Liberdade:

C. P. 100 – 85960 000 M. C. Rondon, PR. Brasil.
Telefone 045 3254 14 83

e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br
Site: www.ecosdaliberdade.com.br

Autor: Isaí Marcelo Hort

Ofertas voluntárias
pagaram este exemplar.

Ajude você também!

Endereços bancários:

Bradesco: Ag. 3284-0 Conta: 18 620-1
Itaú: Ag. 2967 Conta: 03797-5
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