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PORQUE ENTRAR NA ARCA?
E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem.
Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, 
e os consumiu a todos. Lucas 17:26-27

Todos conhecem a história de Noé, sua arca e o diluvio. Lembram da musica do Padre Marcelo? “os 
animaizinhos subiram de dois em dois... “os animaizinhos subiram de dois em dois”...
E é uma verdade, eles subiram e esta na bíblia de dois em dois. Agora você já prestou atenção por que quase 
ninguém subiu na arca? Por que ela estava em uma terra seca que não se chovia um barco construído por um 
amador no meio do nada por que entrar com esse doido. 

Gênesis 7:7-10 Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa 
das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre 
a terra, Entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé.
E aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 

Entrou com Noé na arca seus filhos noras mulher e animais limpos e impuros também. Existia uma oportunidade 
de todos quanto acreditasse, entrar na arca... Pelo contrário, zombara de Noé!

A arca tipifica a Igreja e algumas pessoas não entram na arca, por que esta tudo bem do lado de fora, nenhuma 
nuvem no céu, uma gelada na mesa..  E ai dizem ou pensam: “Eu não vou entrar nessa arca com esse Pastor 
doido viajando que Jesus esta voltando! Tô fora não vou ficar louco bitolado que nem você”.

PRA QUE ENTRAR NA ARCA? 

Quem tem animal de estimação? Um elefante, uma onça? Uma cobra? Um rato? Uma girafa?
Existem pessoas que não estão entrando na arca por que esta com medo de se relacionar com os animais, com o 
gorila com a onça e o leão, pessoas que não querem estar junto com o burro e a anta. NA ARCA TEM DE 
TUDO, ANIMAIS PUROS E IMPUROS, PESSOAS MANSAS E EXTRESSADAS, PESSOAS ALEGRES E 
PESSOAS CHORONAS, TEM DE TODA ESPECIE. Quem é você na ARCA?

Derrepente você não entra na ARCA pois acabou de ver um Asno entrando, e você não se da bem com o Asno! 
Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos.  Para de ficar reparando nos animais que estão na 
arca e entra logo antes de ser consumido pela sua própria língua por que você também faz parte dos esquisitos.
Chamo de “Homossexualismo Espiritual”  são pessoas que só se relacionam com os iguais a ele, incapaz de 
entender que a pessoas que esta na outra cadeira também esta aprendendo e se esforçando para mudar.

Entende Irmão, fora da arca ninguém fica vivo ou você aprende a caminhar junto com os animais ou você vai 
ficar fora da arca! Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos.

Lembre, na ARCA tem todo tipo de espécimes, dentro da arca tem o “bicho preguiça” aquele irmãozinho 
encostado... Tem a Zebra, aquele irmão que não sabe se é branco ou se é preto! Hora trevas hora é luz! 
Camaleão, aqueles que se disfarçam tanto que enganam-se a si mesmo e acabam se perdendo. Tatu, aqueles que 
só vivem no buraco, morcegos aqueles que de um dia para o outro viram a cabeça! Tem Macacos que andam 
fazendo piadinhas... Tem Elefantes, pessoas pesadas para andar juntos! 

Quero te dizer que também tem águia aqueles que estão acima dos problemas, leões aqueles que são valentes, 
corsas aqueles que têm sede de Deus, golfinhos os que se multiplicam e aprendem fácil, Formigas que não param 
de trabalhar, incansáveis! Tem ovelhas que ouve e seguem a voz do bom pastor JESUS!

Ande com todos... porém siga os bons exemplos
No amor do Eterno, Adão Brasileiro
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