Microfone e

REFLETIR
Já se sentiu como Jó, desejando mais a morte do que continuar
vivendo?
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Qual seria sua reação diante de uma situação como a que Jó
viveu? O que você falaria para Deus?

HÁ ESPERANÇA!
NÃO FOMOS ESQUECIDOS

Leiam juntos o texto de Jó 14.7-9 e respondam: Quem faz a poda?
Para que isso é feito?

Jó 14.7-9

Segundo o profeta Jeremias (17.7-8), onde é necessário estarmos
plantados? Por que?

SENTIR
Alguma vez se sentiu desesperado? Por quê?

O que alimenta nossos pensamentos e nosso coração em meio às
dificuldades? Isso gera esperança ou precisamos mudar o foco?

APRENDER

APLICAR

Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera.
Esperança significa “confiança”, “expectativa” ou “perspectiva”. Na
Bíblia a palavra “esperança” traduz vários termos hebraicos e
gregos que transmitem exatamente esse sentido de confiança.
Claramente, o desespero é a ausência da esperança. O livro de Jó
mostra a situação terrível do protagonista que passou por uma
terrível enfermidade, perdeu tudo o que tinha conquistado ao longo
de sua vida e teve até de enterrar seus filhos. A coisa foi tão grave
que todo mundo ficou sabendo da história. Mas, em meio a tudo
isso, Jó não perdeu sua esperança. Por quê?
A Bíblia diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor
(Salmos 146.5). O profeta Jeremias concorda com o salmista, e diz
que a pessoa que deposita sua confiança no Senhor é como uma
árvore plantada junto às águas. Essa pessoa não ficará ansiosa
diante das circunstâncias da vida (Jeremias 17.7-8).
Mas o que acontece quando a aflição nos alcança? A Bíblia diz que
ela produz a paciência, e a paciência, a esperança (Romanos 5.35; 8.25).

Conduza um tempo de oração encima do texto de Isaías 41.10-13:
“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois
sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei com
a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente
serão humilhados e constrangidos; aqueles que se opõem a você
serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos,
você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão
reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura
pela mão direita e lhe diz: Não tema; eu o ajudarei”.

