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Nossa grande esperança 

Romanos 8.16-28 
 

SENTIR 
O que você espera do próximo ano? 
 
APRENDER 
 

 

Quando a Bíblia trata sobre a esperança, ela não está falando de 
pensamento positivo. Ela está ensinando sobre confiança em Deus.  
 
Muitas pessoas dizem: “Eu tenho esperança”, quando elas realmente 
querem dizer “eu desejo”. Mas, para o cristão, a esperança é a certeza 
do que se espera, pois é fundamentada na fé nas Escrituras e no caráter, 
atributos e fidelidade de Deus. Assim podemos afirmar como está escrito 
em Salmos 62.5: “Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a 
minha esperança.”  E também em Salmos 130.5: “Espero no Senhor com 
todo o meu ser, e na sua Palavra ponho a minha esperança”. 
 
Por isso o conhecimento das Escrituras é tão importante. Em meio às 
tribulações, se soubermos o que está escrito, nosso coração 
permanecerá alicerçado na certeza de quem Deus é. E, como nos foi 
prometido, o Espírito Santo nos lembrará de tudo o que foi dito (Jo. 14.26) 
e não seremos levados por todo vento de doutrina (Ef. 4.14). 
 
REFLETIR 
 
Onde está colocada sua esperança? Ela continuará firme mesmo que 
não aconteça o que você deseja? 
Leia o texto de Jeremias 17.7-8 e responda: O que acontecerá com 
aquele que coloca sua esperança em Deus? 
 
A esperança do cristão fiel aponta para a consumação final de todas as 
coisas. Ele espera pela alegria incalculável de estar com Cristo na glória 

por toda eternidade. Veja o texto de Apocalipse 22.1-6 e responda: Você 
crê que isso realmente irá acontecer ou ainda têm dúvidas sobre o que 
haverá de vir? 
 
E o que fazer enquanto esse glorioso dia não chega? O que essa 
confiança em Deus produz nos que são regenerados em Cristo? Veja o 
texto de 1 João 3.3 
  
APLICAR 
 
Os fundamentos da esperança de um novo nascido em Cristo estão: 
 

• No futuro de glória; 
• Na ressurreição; 
• Na intercessão do Espírito Santo por nós. 

 
Essas são as coisas que nos ajudam a suportar as lutas, vivendo uma 
vida de santidade e confiança em Deus. 
 
Dedique um tempo de oração para que estas três coisas sejam o alicerce 
da nossa esperança e lembre-se das palavras de Romanos 15.13: “Que 
o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança 
nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito 
Santo” 
 

MULHER PLENA 
Sexta-feira 29/11 – 20h 

TEMA: Gratidão 
 
Você sabe qual a importância da gratidão? E qual a sua 
importância? Vamos nos reunir em uma grande festa de 
agradecimento a Deus por tudo o que tem feito em nosso meio! 
Atividades esportivas com princípios bíblicos para crianças de 03 
a 11 anos. 
 
E os homens estarão reunidos em um grande momento de 
intercessão: Encontro Homens de Oração, no salão social.  
 

Traga sua família e amigos!! 


