“Há esperança para a árvore que mesmo que
seja cortada, ainda se renovará, e não
cessarão os seus renovos. Se envelhecer na
terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao
cheiro das águas brotará, e dará ramos como
uma planta” (Jó 14:7-9).

Lições do texto
1- Precisamos identiﬁcar de onde vem o corte.
De onde vem o corte? Precisamos identiﬁcar a
voz que estamos ouvindo, quem está falando.
Os três principais pontos de corte que ocorrem
na nossa vida:
– DIABO
– O EU
– DEUS

“E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava
pelos seus amigos; e o Senhor acrescentou, em dobro,
a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele
todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos
quantos dantes o conheceram, e comeram com ele
pão em sua casa, e se condoeram dele, e o
consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe
havia enviado; e cada um deles lhe deu uma peça de
dinheiro, e um pendente de ouro. E assim abençoou o
Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro;
pois teve catorze mil ovelhas, e seis mil camelos, e mil
juntas de bois, e mil jumentas. Também teve sete
ﬁlhos e três ﬁlhas. E depois disto viveu Jó cento e
quarenta anos; e viu a seus ﬁlhos, e aos ﬁlhos de seus
ﬁlhos, até à quarta geração” (Jó 42:10-15).

Lições do texto
2- A presença de Deus traz esperança.
“Ao cheiro das águas”... que águas são estas?

“Porque eu sei que o meu redentor vive, e que por
ﬁm se levantará por sobre a terra” (Jó 19:25).

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,
porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te
sustento com a destra da minha justiça. Eis que,
envergonhados e confundidos serão todos os que se
opuserem contra ti; serão como nada, e os que
contenderem contigo, perecerão. Ainda que os procure,
não os acharás; os que pelejarem contigo, serão
reduzidos a nada. Porque eu, o Senhor teu Deus, te
tomo pela tua mão direita; e te digo: Não temas, eu te
ajudo” (Is 41:10-13)

“Pois o necessitado não será esquecido para
sempre, nem a esperança dos pobres será
frustrada perpetuamente” (Sl 9:18).

Lições do texto
3- Há esperança para a árvore caída.
ESPERANÇA: Ato de esperar o que se deseja,
expectativa e espera.
“Porém, se esperamos por algo que ainda não
podemos ver, com paciência o aguardamos. Do
mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa
fraqueza; porque não sabemos como orar, no
entanto, o próprio Espírito intercede por nós com
gemidos impossíveis de serem expressos por
meio de palavras” (Rm 8:25-26)

“Onde está então minha esperança? Quem poderá
ver alguma esperança para mim?” (Jó 17:15).
“Bem sei que tudo podes, e nenhum dos Teus
planos podem ser frustrados” (Jó 42:2).
“O Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava
pela sorte de seus amigos, e deu-lhe o dobro de
tudo que antes possuía” (Jó 42:10).

Conclusão
“Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra; e
em lugar da afronta exultareis na vossa parte; por
isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua
alegria” (Is 61:7).

Você tem enfrentado muitas lutas, algumas
derrotas e por isso tem vivido dias sem
esperança?

