Vida Vitoriosa
6 – Como Agradar a Deus?
“...o Senhor faça resplandecer o seu rosto
sobre ti” – Números 6:25

Introdução
“Que o Senhor sorria para ti” – diz uma outra versão de Números 6:25, a bênção sacerdotal.
Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida, sua mais importante tarefa é
descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: “Compreenda o que é agradável a Cristo, e então faça-o”
– Efésios 5:10 (A Mensagem). Felizmente, a Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada
a Deus. Seu nome era Noé.
Na época de Noé, todo o mundo estava moralmente corrompido. Todos viviam para o próprio
prazer, e não para o de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em
agradá-lo; então lamentou e se arrependeu de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com
a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia
diz: “Mas Noé dava alegria ao Senhor” – Gênesis 6:8 (BV). De que maneira? “Noé era homem
justo e íntegro entre os seus contemporâneos; Noé andava com Deus” – Gênesis 6:9.
Deus disse: “Esse sujeito me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família
dele”. Porque Noé agradou a Deus, você e eu estamos vivos hoje. Observando a vida dele,
aprendemos cinco atos de adoração que fazem Deus sorrir.
1. Deus sorri quando o amamos acima de todas as coisas
“Agrada-se o SENHOR dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia” – Salmo 147:11.

Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava! A
Bíblia diz que, durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um
íntimo relacionamento com Ele.
Eis o que Deus mais quer de você: um relacionamento! Essa é a mais espantosa verdade do
universo — que o nosso Criador nos queira como companheiros e amigos. Deus criou você para
amá-lo, e deseja que você também o ame. Ele diz: “Não quero sacrifícios — quero o seu amor.
Não me interesso por suas ofertas; o que Eu quero é que vocês me conheçam” – Oséias 6:6 (BV).
Este versículo demonstra o profundo amor que Deus tem por você – e deseja que você também
o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o
motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus e ser amados por ele. Deveria ser o maior
objetivo de sua vida; nada se compara em importância. Jesus o chamou de o maior
mandamento. Ele disse: “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e
de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento” – Mateus 22:37,38 (NVI).
2. Deus sorri quando confiamos nele completamente
“Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento” – Pv 3:5.

A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, mesmo
quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: “Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de
acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a
salvação de sua casa...” – Hb 11:7.
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Havia três problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro: Noé jamais tinha
visto chuva, pois antes do dilúvio Deus irrigava a terra com água que brotava do solo (Gn 2:5,6).
Segundo: Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e, mesmo que pudesse aprender a
fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro: havia o problema de reunir todos os
animais e depois tomar conta deles. Mas Noé não reclamou nem deu desculpas. Confiou em
Deus completamente e fez Deus sorrir.
Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para sua vida. Você
espera que Ele cumpra suas promessas, ajude-o com seus problemas e faça o impossível quando
necessário. A Bíblia diz: “O que agrada a Deus [...] são [...] pessoas que o temem e põem a sua
esperança no seu amor” – Salmo 147:11 (NTLH).
 Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus completamente? Lembre-se: “Sem fé
é impossível agradar a Deus” – Hebreus 11:6.
3. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente
“Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara” – Gn 6:22.

Note que Noé obedeceu completamente (nenhuma instrução foi deixada de lado) e exatamente
(do modo e no tempo que Deus determinou). Isso é devoção. Não admira que Deus tenha
sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que
teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus
incondicionalmente. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira
de discussões bíblicas. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha
obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão.
 Quem mais, na Bíblia, obedeceu a Deus incondicionalmente? Veja Gn 22:1-3, Êx 25:40,
39:42,43.
4. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente
Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio
sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele
nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração
cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao Dilúvio foi
expressar sua gratidão a Deus oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: “Depois Noé construiu
um altar dedicado ao SENHOR e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como
holocausto, queimando-os sobre o altar” – Gn 8:20.
Por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifícios de animais, como fez Noé. Em
vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus ‘um sacrifício de louvor’ (Hb 13:15) e ‘um
sacrifício de gratidão’ (Sl 116:17). Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo
que tem feito. Davi disse: “Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza
com ações de graças; isso agradará o SENHOR” – Salmo 69:30,31 (NVI).
5. Deus sorri quando usamos nossas habilidades
Leia Gn 9:1-3. É como se Deus dissesse: “Agora, é tempo de seguir com a vida! Faça as coisas que
foram determinadas que os humanos fizessem. Você e sua esposa tenham filhos. Constituam
famílias. Plantem e comam suas refeições. Sejam humanos! Foi para isso que eu os fiz!”.
Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando
você está envolvido em atividades “espirituais” — tais como ler a Bíblia, assistindo aos cultos na
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igreja, orando ou divulgando sua fé. E você deve pensar que Deus é indiferente às outras áreas
de sua vida. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe de sua vida, esteja você
trabalhando, brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento que
você faça. A Bíblia diz: “Os passos dos justos são dirigidos pelo SENHOR. Ele se agrada de cada
detalhe da vida deles” – Salmo 37:23 (NLT).
Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para agradar a Deus, se
você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina,
vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma
família para a glória de Deus.
Conclusão
Quando colocamos em prática estes 5 atos de adoração, o coração de Deus se alegra. E quando
Deus se alegra, um benefício retorna em nosso favor: somos fortalecidos, pois, “a alegria do
Senhor é a vossa força” – Ne 8:10. Abraão compreendeu este princípio e o praticava: “pela fé, se
fortaleceu, dando glória a Deus” – Rm 4:20. Vale a pena fazer Deus sorrir. Vamos praticar?

Igreja Metodista Congregacional – Rua Ponte Nova, 280 – fone 3245-9009 – www.imcbh.com.br

