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Executar as 
Instruções de Deus 
Até o Fim 

A Bíblia Diz:
Ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu 

coraÇão ao meu conhecimento (Provérbios 22:17 AA).

Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureÇam 

o coraÇão (Hebreus 4:7 NVI).

Para Refletir:
Noé podia ter dito: “Deus me disse o que precisava ser feito, e eu já fiz uma 

grande parte. Acho que é suficiente.” Mas se Noé não tivesse executado tudo 

o que Deus lhe disse para fazer, no dia que o Dilúvio veio, ele e a sua família e 

animais teriam perecido junto com os demais.

Para obter as recompensas de seguir o conselho de Deus, é importante 

fazer até o fim o que Ele mostrou.

Isto se aplica a qualquer coisa que você queira alcanÇar. Apenas saber 

o que deveria fazer para alcanÇar o resultado almejado, só é benéfico 

até certo ponto. É a aplicaÇão prática, o ato de “fazer” que determina se 

vai ou não alcanÇar sua meta ou o resultado que almeja.

Talvez chegue à conclusão que às vezes requer tempo e esforÇo 

contínuos para colocar tudo em prática, do mesmo jeito que Noé levou 

muitos anos para terminar a arca. Mas se for fiel, vai colher as bênÇãos 

de executar as orientaÇões de Deus até o fim.

Reflexão  
Para o Dia

O que teria acontecido se Noé tivesse dito…

Noé

Acho que já fiz o suficiente…

Um…talvez 
ainda 

não seja 
suficiente …

Lista de “A 

Fazeres” de Noé

Planta do 
Barco (Arca)

Pilha de 
madeira 
de gofer 

Super apito para 

chamar animais 

Ferramentas Alimentos e 
provisões

Escutar as 
instruçõesAnotar as 

dimensõesJuntar madeiraJuntar comida
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