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Igreja de Deus
Escola Dominical
UM PASSEIO AGRADÁVEL (ENOQUE)
Gênesis 4:25 — 5:29
Alguma vez já andaste com os seus pais num
passeio? Quando estivesses inseguro ou com medo,
tudo o que tinhas que fazer era aproximar-se deles e te
assegurar pelas mãos e de novo te sentias seguro.
Agora ja podes imaginar como se pode sentir quando
se anda com Deus? Achou que já não terás que te
precupar de nada, nem se apavorar para onde quer que
vás.
A biblia nos fala de homens "que andaram com
Deus." Como maravilhoso que deve ter sido! Eles não
só, acreditaram em Deus, mas também andavam e
falavam com ele. Eles tiveram um relacionamento mais
proximo com Deus. Esta lição é acerca de um daqueles
homens.
Adão e Eva devem ter estado muito tristes quando
se aperceberam que o seu filho mais velho, Caim, tinha
matado o seu irmão Abel. Um pouco tempo depois,
Deus deu ao Adão e Eva mais um filho, e este
chamava-se Sete. Quando Sete cresceu, ele gerou um
filho chamado Enós. "Naquele tempo o homem
começou por chamar nome do Senhor."
Naquele tempo as pessoas tinham um longo tempo
de vida do que estes que vivem hoje.
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•
•
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nesta
lista
da
descêndencia, mas havia algo especial sobre a pessoa
chamado Enoque. A biblia diz que "Enoque andou com
Deus."
Como é que Enoque conheceu a Deus? Ele não teve
uma biblia para ler? A mãe dele não pode lhe contar
muitas histórias biblícas, porque muitas destas
histórias eram antes de acontecer. Mais Enoque já
tinha pais, avós e bisavos que já conheciam a Deus. O
Adão erá Tetravô do Enoque. Sem duvida, Enoque já
tinha ouvido a história do Jardim do Éden, do primeiro
pecado e de Caim e Abel.
A partir dessas histórias todas, Enoque deve ter
aprendido o quão Deus é bom e perfeito e o quanto
Deus odeia o pecado. Alguma coisa que Enoque
aprendeu deve tê-lo causado desejar um
relacionamento com Deus. Depois do nascimento do
seu filho Metusalém "Enoque andou com Deus" por
"trezentos anos."
Que maravilhoso andamento deve ter sido! Isto não
era como uma caminhada na floresta ou no caminho.
Mas era um andamento diário, constante, continuo,
relacionamento proximo. Enoque podia falar com
Deus, e Deus com ele. Enoque era muito cauteloso
para viver a sua vida como Deus desejo-lhe.
"E Enoque andou com Deus: então ele não era
mais; porque Deus o levou." Os amigos e familiares de
Enoque nunca mais o viram, nem o seu corpo, porque
Deus "o levou." Que estas palavras querem dizer?
Querem dizer que Enoque não morreu! Deus o
transportou, sem passar pela morte. Que maravilha!
Ele foi "Trasladado" (Hebreus 11:5).
Depois de muitos anos, o escritor do livro de
Hebreus, disseram que Enoque teve o seguinte
testemunho: "Ele agradou a Deus."
Agora, você tem o mesmo testemunho? Se
realmente tu queres andar com Deus e
seres amigo dele (como Enoque o fez),
então, deve agrada-lo.
Como é que podes agrada-lo? Terias
que pedir a Ele, primeiro, para te perdoar
de todos os seus pecados e convida-lo
para habitar em seu coração. Em seguida,

Adão viveu ter 930 anos de idade.
Filho do Adão, Sete, viveu ter 912 anos de idade.
Enós, filho de Sete, viveu ter 905 anos de idade.
Cainã, filho de Enós, viveu ter 910 anos de idade.
Maalalel, filho de Cainã, viveu ter 895 anos de
idade.
Jarede, filho de Maalalel, viveu ter 962 anos de
idade.
Enoque, filho de Jarede, viveu ter 365 anos de
idade e
Metusalém, filho de Enoque viveu
ter 969 anos de idade. Ele era o
homem mais velho viver no mundo.

A biblia tem uma longa lista de
descêndencia de Adão, seus filhos, netos,
bisnetos, etc. E nesta lista podemos ler
quanto tempo viveu cada homem e o
nome do seu filho. Enoque também esta
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tu precisas de ser obediente a Deus e aos seus
mandamentos. O pecado irá te separar de Deus. Se
você comete pecado, você não poderá andar com Deus.
Como tu ouves algumas histórias biblicas na
escola dominical, escute rigorosamente, porque esta é
outra maneira de aprender como agradar a Deus. A
biblía contém as palavras de Deus. Essas palavras
estavam escritas num livro para que tu podesses saber
de Deus e seu filho, Jesus.
Se você quer ser amigo de Deus, tens de falar com
Ele. Isto é o que oração é—falando com Deus. Nunca
poderás andar com Deus por muito tempo se não falas
com ele.

Já podes imaginar, fazer uma longa distância a
andar com um seu amigo sem diálogo? Quando andas
pelo caminho com o seu amigo, mesmo fazendo muito
tempo, sempre há uma troca de palavras de um ao
outro. Assim é com Deus. Já que andas com Ele, tu
precisam falar com Ele. E escutar - porquê Deus
também há-de falar contigo. Ele pode falar contigo
através dos seus país, da biblía, pastores, até mesmo
através dos seus professores da escola dominical.
Queres um dia ires aos Céus? Então se assim, o
desejas, que andes com Deus, da mesma maneira que
o Enoque o fez. Já estás a andar com Deus? Se é que
não, saiba uma coisa, tu podes.

Versículo Para Memorizar:
"Andai em todos caminhos que eu vos ordenar, para que vos ocorra bem."

—Jeremias 7:23

Ande com
o
Senhor
Descreva ou faça a lista de quatro
modos de andar, agradáveis a Deus
1. Peça Deus a
2. Seja obediente a
3. Escute a
4. Fala a
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Enoque Andou com Deus
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