
 Todos nós já passamos por algum mal entendido ou situação 
na qual parecia que uma das duas partes estava falando grego. 
Situações como estas refletem um pouco da complexidade do que 
aconteceu na torre de Babel. Esta que muitas vezes é uma história 
relegada apenas ao público infantil, é na verdade uma história que 
pode nos levar a muitas reflexões. Aqui, no entanto, vamos nos ater 
a apenas algumas. 

O plano 

 A história da torre de babel é bastante curiosa quando 
analisamos a atuação de Deus na mesma. A perspectiva humana, 
por outro lado, nos surpreende muito pouco. Depois da destruição 
do mundo e de quase toda a sua população por meio do dilúvio, 
vemos uma insurreição por parte de vários habitantes da terra com 
uma ideia bastante presunçosa: construir uma torre que chegasse 
até o céu e tornar-se célebre. Claramente as aspirações humanas à 
fama e grandiosidade não mudaram muito desde então. Mas este 
plano tinha um objetivo bastante claro: não obedecer a ordem de 
Deus. 
 Após o dilúvio Deus havia dito claramente que os 
sobreviventes à catástrofe mundial deveriam se multiplicar e povoar 
a terra (Gn 8:17). Alguns capítulos à frente vemos um povo se 
rebelando abertamente contra a ordem de Deus e buscando fazer 
exatamente o oposto: aglomerar-se em um só lugar. Curiosamente, 
o mesmo pensamento prevalece muitas vezes quando falamos da 
pregação do evangelho a todo mundo. Se quisermos cumprir 
fielmente a parte que nos corresponde, precisamos dispersar o povo 
de Deus, e não acumular-nos em locais onde nos é mais 
conveniente. 

A intervenção 

 Um ponto ainda mais curioso, voltando à história, é ver como 
Deus escolheu intervir na situação. Deus tinha poder para 
simplesmente destruir a construção inteira e realocar cada parte do 
grupo para diferentes regiões do planeta. Deus tem poder para fazer 
toda e qualquer coisa. Isso já ficou bem claro na criação (Gn 1 e 2). 
Ele, no entanto, escolheu confundir a comunicação entre as pessoas 
envolvidas neste ousado intento, dando origem assim a diversos 
idiomas. Deus em Sua soberania não só adicionou um elemento na 
vida destas pessoas que imediatamente frustrou seus planos de 
grandeza, mas criou ao mesmo tempo um dos principais elementos 
que nos une: a língua que falamos. 
 Guando falamos em comunidade pensamos muitas vezes em



com toda impiedade no final da história deste mundo, será finalmente completado. Lembre 
que de forma alguma a destruição pelo fogo contradiz a promessa de Deus de não destruir 
pela água.  
 Como já vimos nos estudos anteriores, Noé anunciou que Deus destruiria o mundo 
com uma inundação e ofereceu à humanidade uma oportunidade de arrependimento, mas 
ninguém aceitou. Por sua natureza corrompida e rebelde, Deus finalmente destruiu a 
humanidade com o dilúvio afim de reconstruí-la e assegurou que não destruiria novamente 
através das águas. Assim, confirmou sua aliança deixando um sinal no céu como 
lembrança desse compromisso – o arco-íris. Finalmente, Deus afirma que virá novamente 
e destruirá, mais uma vez, aqueles que não aceitarem a salvação oferecida de graça.   

Aumentando a compreensão  

 Apocalipse 14:6,7 diz: “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho 
eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e 
povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu 
juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.   
 Assim como Noé, somos convidados a sermos mensageiros de que o juízo de Deus 
está próximo. O sinal do arco-íris, muito além de lembrar que Deus não destruirá a terra 
pela água, deve ser visto – para além de grupos que ressignificaram seu simbolismo com 
um aspecto de orgulho – como uma lembrança de que devemos ser humildes e reconhecer 
que Deus cumpre suas promessas e Cristo, que por sinal é o sol da justiça (Ml 4:2, Jo 
8:12), em breve virá novamente (Jo 14:3).  
 Assim como o mundo antigo foi destruído para ser um monumento de justiça, o atual 
ainda permanece por breve tempo sendo um monumento de misericórdia e o mundo todo 
precisa saber disso. O que você tem feito para espalhar essa verdade?  

Perguntas para reflexão 

1. Qual o papel do homem na aliança que Deus fez em Gn 9:8-17?  

2. Quais os significados que podemos dar ao arco-íris atualmente?  

3. Por que Noé foi poupado e que lição podemos aprender com esse detalhe da história?  
  

pessoas que moram em um mesmo local. Hoje em dia este conceito já se expandiu 
bastante devido aos meios de comunicação e redes sociais que criam um senso de 
comunidade, apesar da distância. O que poucos percebem, no entanto, é que a língua é o 
elemento que permite que estas comunidades sejam formadas e que continuem coesas. 
Mais uma vez, Deus em sua sabedoria deu aos seres humanos o elemento que permitiria 
que estas pessoas dispersas em todo o mundo se mantivessem unidas e se sentissem 
parte de um grupo, uma comunidade. 

Missão e idiomas 

 Os desdobramentos do ocorrido na confusão generalizada da torre de Babel chegam 
até os nossos dias. Quando nos dispomos a pregar o evangelho entre os que nunca 
escutaram as boas novas, invariavelmente vamos ter contato com culturas e línguas/
dialetos muito diferentes dos nossos. O primeiro desafio com o qual nos deparamos em um 
contexto transcultural será o estranhamento de não pertencer a um grupo que mantém 
fortes laços entre si. Estar alheio à comunidade na qual queremos nos inserir pode ser um 
processo muito mais doloroso do que muitos imaginam ou estão preparados para enfrentar. 
 Aprender o idioma local consiste no próximo desafio na empreitada missionária. Sem 
o conhecimento do idioma nunca nos tornaremos parte daquele grupo e tampouco teremos 
acesso às pessoas. Uma mensagem pode ser comunicada de várias formas, mas é 
falando a língua do coração que podemos chegar ao âmago do que queremos comunicar.  
 O desafio de aprender um novo idioma, contudo, vai muito além de decorar palavras e 
entender novas regras gramaticais. O verdadeiro aprendizado de uma língua envolve 
compreender a cultura e a forma de ver o mundo das pessoas que se utilizam deste idioma 
para suas interações. Aprender a língua local de maneira superficial não só pode colocar o 
aprendiz em situações complicadas, como também pode ser extremamente ineficaz se 
queremos realmente nos tornar um com as pessoas às quais servimos. 

 Os desafios são grandes, não há dúvidas, mas o que nos convida a trabalhar nesta 
tarefa grandiosa é o mesmo que tem poder para criar, recriar e intervir neste mundo. Deus 
não só nos habilita para este serviço, como também vai conosco em cada passo, até o fim 
(Mateus 28:20). 

Perguntas para reflexão 

1. Por que Deus escolhe atuar e intervir em nossa vida de formas que, muitas vezes, não 
fazem sentido para nós ou podem parecer até mesmo contraproducentes? 

2. O que você teria feito se quisesse frustrar os planos dos construtores da torre de Babel? 
Qual teria sido o seu plano de ação? 

3. Existe algum área da sua vida na qual você tem sido desobediente às ordens de Deus? 
O que você pode fazer hoje mesmo para mudar a direção na qual você tem caminhado?


