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02/13: “Fim de uma Era” – Gênesis
“Disse DEUS: Não permanecerá o meu Espírito para sempre com o homem; porque ele também é carne” (Gn 6.3)
Olá Amado(a).

A queda do homem, no princípio de sua origem, ao se opor ao Criador por influência do Inimigo,
representado na Revelação pela Serpente, ocasionou o cumprimento da sentença de DEUS dada ao homem por
sua desobediência. O homem, criado para a eternidade, deveria permanecer eterno sem o conhecimento, ou
discernimento entre o Bem e o Mal, ou em outras palavras, sem oposição ao seu Criador. Entendamos que o
Bem era representado pela atual circunstância do homem sob os desígnios do Criador, sendo o Mal exatamente a
contraposição deste estado, a desobediência e insubordinação à Vontade de DEUS, o Elohim do Gênesis.
Diante da nova situação do homem, lemos na Revelação dada a Moisés as seguintes palavras do Criador:
“Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal” (3:22). O homem, criado à imagem
e semelhança dos seres Celestes, agora, obtém mais uma semelhança para com esses seres Celestes. Não sendo
essa nova semelhança permitida por DEUS, a sentença é efetivada. A eternidade não poderia permanecer com
esse novo ser criado e, agora, tornado opositor à Vontade do seu Criador. A eternidade é retirada do homem.
A ação de DEUS a partir desta nova condição do homem criado passa a ter o direcionamento de Redimir
o próprio homem, fazendo-o voltar à condição de Sua Vontade inicial, agindo contra a ação do Inimigo. A
geração em Adão estava assim, condenada. Um novo princípio seria efetivado como nos mostra a Revelação
dada a Moisés. O Mal se apodera dessa geração, de tal forma, que a violência entre os homens se acentua. Lemos
na Revelação do Gênesis: “Disse DEUS: Não permanecerá o meu Espírito para sempre com o homem; porque
ele também é carne” (Gn 6.3). Neste momento DEUS estabelece um novo limite para a vida do homem (120
anos) e determina o fim da geração de Adão, estabelecendo o Dilúvio sobre a Terra. Vejamos:
Adão morreu com 930 anos. O homem que mais viveu, Matusalém, nascido aos 687 anos de Adão,
morreu no ano 1656, ano do Dilúvio. Ainda na descendência de Adão, na contagem do tempo conforme Gênesis
5, vemos que Lameque, filho de Matusalém e pai de Noé, foi contemporâneo de Adão por 56 anos. Desta forma,
Noé se torna o primeiro “Patriarca” nascido fora do patriarcado de Adão.
Ainda sobre Noé a Revelação dada através de Moisés afirma que “Era Noé da idade de 500 anos e
gerou (os trigêmeos) Sem, Cam e Jafé (Gn 5.32), cuja ordem aponta para o patriarcado de Sem (primogênito).
O Dilúvio, ocorrido aos 600 anos de Noé, se apresenta como a primeira grande ação do DEUS Criador,
na direção de concretizar Sua Promessa de Redenção da Criação. A teologia cristã tem direcionado essa
Redenção de forma exclusiva ao homem criado, sem a amplitude requerida pelas futuras Revelações. Claro que
o homem, como parte da Criação Divina, também é contemplado nessa Promessa e, é exatamente através desse
homem criado na Terra, que a Redenção total da Criação se delineia.
- Sem Paz e sem harmonia a Humanidade chega ao fim da primeira etapa de sua Criação!
Após o Dilúvio, DEUS estabelece outra Aliança para a nova geração humana, através de Noé e de seus
três filhos. Apenas para que não haja dúvida acerca desse novo momento, lembramos que as esposas dos quatro
homens salvos, também se encontravam na Arca de Noé (Gn 7.7).
Lemos a seguir: “E abençoou DEUS a Noé e a seus três filhos e disse: Frutificai e multiplicai-vos e
enchei a Terra. (...) Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo vos tenho dado
como a erva verde. (...) E eu convosco estabeleço a minha Aliança, que não será mais destruída toda a carne
pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a Terra. (...)E disse DEUS: Este é o sinal
da Aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas.
O meu arco tenho posto nas nuvens; este será por sinal da Aliança entre mim e a Terra” (Gn 9.1-16).
Uma nova era é posta sobre a Terra criada na eternidade. Homens escolhidos por DEUS são
responsáveis por este tempo. Noé, Sem, Can e Jafé. Esses homens não estavam sujeitos à nova ordem de idade
para os novos nascidos. Estes teriam sua vida reduzida até ao limite de 120 (cento e vinte) anos. Noé morre 350
anos após o Dilúvio (Gn 9.38). Os descendentes de Sem povoam o oriente a partir da Mesopotâmia (Gn 10),
havendo Sem vivido por mais 500 anos após o Dilúvio.
Estejamos certos de que estes foram, como Sacerdotes, os responsáveis pelo testemunho da ação de
DEUS no passado e no Dilúvio destruidor. Desta forma, é natural que todas as civilizações posteriores
pudessem, de certa forma, testemunhar tais acontecimentos. Louvemos YHWH por Sua ação! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

