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Esperança em:
Pessoas
Expectativ

a no 
Homem
Jr 17.5

Riqueza
Expectativ
a nos Bens

Pv 11.28

Futuro
Expectativ
a no Depois

Tg 4.14



Esperança em:
“Fé na vida, fé no homem, fé no que 
virá 

Nós podemos tudo, nós podemos 
mais 

Vamos lá fazer o que será...” 

 Música: Nunca Pare de Sonhar 



Motivos para Ter 
Esperança



1º Motivo: Cristo em Nós



“ensinando-os a guardar todas as 

coisas que vos tenho ordenado. E 

eis que estou convosco todos os 

dias até à consumação do 

século.” Mt28.20



“ naquele tempo, estáveis sem 

Cristo, separados da comunidade 

de Israel e estranhos às alianças da 

promessa, não tendo esperança e 

sem Deus no mundo”. Ef2.12



“Mas, agora, em Cristo Jesus, 

vós, que antes estáveis longe, 

fostes aproximados pelo 

sangue de Cristo”.Ef 2.13



 Você entregou sua vida a 

Jesus ou: 
➢ Só vêm a Igreja... 

➢ Faz boas Ações... 

➢ Confia em si...

Avalie-se:



“Eu, Paulo, apóstolo de Cristo 

Jesus, por ordem de Deus, nosso 

Salvador, e de Cristo Jesus, 

nossa esperança,”. 1Tm1.1 

(NVT)



“Mas, a todos que creram 

nele e o aceitaram, ele deu o 

direito de se tornarem filhos 

de Deus.” Jo1.12 (NVT).



2º Motivo: A Provisão de 
Deus



25Por isso, vos digo: não andeis 
ansiosos pela vossa vida, quanto 
ao que haveis de comer ou beber; 
nem pelo vosso corpo, quanto ao 

que haveis de vestir. ...
26Observai as aves do céu..., 

vosso Pai celeste as 
sustenta. ...Mt 6.



27Qual de vós, por ansioso que 
esteja, pode acrescentar ...28E 

por que andais ansiosos quanto 
ao vestuário? ... 30Ora, se Deus 

veste assim a erva do campo, ..., 
quanto mais a vós outros, 

homens de pequena fé? Mt 6.



31Portanto, não vos inquieteis, 
dizendo: Que comeremos? Que 
beberemos? Ou: Com que nos 

vestiremos? 32 ...; pois vosso Pai 
celeste sabe que necessitais de 

todas elas;... Mt 6.



Aves e Flores Nós
Frágil Frágil

Temporária Temporária
Depende Dependemos
Trabalha Trabalhamos

Não se Preocupa Preocupamos



“...Ele está fazendo das aves 
nossos professores e mestres. É 

uma grande e permanente 
vergonha para nós o fato de, no 
Evangelho, um frágil pardal se 

tornar teólogo e pregador para o 
mais sábio dentre os homens...”.  

Martinho Lutero



17Exorta aos ricos do presente século 
que não sejam orgulhosos, nem 
depositem a sua esperança na 

instabilidade da riqueza, mas em 
Deus, que tudo nos proporciona 

ricamente para nosso aprazimento; 

18 que pratiquem o bem, sejam ricos 
de boas obras, generosos em dar e 

prontos a repartir; 1Tm 6.



Onde está gastando suas energias? 

Onde você tem investido? 

Sua esperança está em seus 

recursos? 

Você tem observado as aves e 

Avalie-se:



3º Motivo: No Que há de Vir



12 Ora, se é corrente pregar-se 
que Cristo ressuscitou dentre os 

mortos, como, pois, afirmam 
alguns dentre vós que não há 

ressurreição de mortos? 13 E, se 
não há ressurreição de mortos, 
então, Cristo não ressuscitou.  

1Co15



 E, se Cristo não ressuscitou, é vã a 
nossa pregação, e vã, a vossa fé; 

15 e somos tidos por falsas 
testemunhas de Deus, porque temos 

asseverado contra Deus que ele 
ressuscitou a Cristo, ao qual ele não 

ressuscitou, se é certo que os 
mortos não ressuscitam. 1 Co15.14



16 Porque, se os mortos não ressuscitam, 
também Cristo não ressuscitou. 17 E, se 
Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e 
ainda permaneceis nos vossos pecados. 

18 E ainda mais: os que dormiram em 
Cristo pereceram. 19 Se a nossa 

esperança em Cristo se limita apenas a 
esta vida, somos os mais infelizes de 

todos os homens. 1 Co15



“Ele lhes enxugará dos olhos 
toda lágrima, e não haverá 
mais morte, nem tristeza, 
nem choro, nem dor. Todas 
essas coisas passaram para 

sempre.” Ap 21.4



13Todavia, de acordo com a sua 
promessa, esperamos novos céus e 
nova terra, onde habita justiça.14 

Portanto, amados, enquanto 
esperam estas coisas, empenhem-
se para serem encontrados por ele 
em paz, imaculados e inculpáveis. 

2Pd3.



 Não estou dizendo que já 
obtive tudo isso, que já 

alcancei a perfeição. Mas 
prossigo a fim de conquistar 

essa perfeição para qual 
Cristo Jesus me conquistou. 

Fl3.12(NVT)



13 Não, irmãos, não a alcancei, 
mas concentro todos os meus 

esforços nisto: esquecendo-me do 
passado e olhando para o que está 
adiante,14 prossigo para o final da 
corrida, a fim de receber o prêmio 

celestial para o qual Deus nos 
chama em Cristo Jesus. Fl3.(NVT)



6 Quanto a mim, minha vida já 
foi derramada como oferta para 
Deus. O tempo de minha morte 

se aproxima.7 Lutei o bom 
combate, terminei a corrida e 
permaneci fiel. 2Tm4 (NVT)



Agora o prêmio me espera, a 
coroa de justiça que o Senhor, o 
justo Juiz, me dará no dia de sua 

volta. E o prêmio não será só 
para mim, mas para todos que, 

com grande expectativa, 
aguardam a sua vinda. 2Tm4.8 

(NVT)



Você tem vivido com os olhos só no 

presente? 

Como tem investido no que é 

eterno?

Avalie-se:



Visão da Sociedade, 
Esperança no(a):

Visão de Deus, 
Esperança no(a):

Homem, raça 

humana
 Jesus Cristo

Dinheiro, Recursos 

Financeiros
 Deus Provedor

Agora, neste tempo Era Vindoura



4º Motivo: Âncora da Alma



 A promessa e o juramento não 
podem ser mudados, pois é 
impossível que Deus minta. 
Portanto, nós que nele nos 

refugiamos estamos firmemente 
seguros ao nos apegarmos à 

esperança posta diante de nós. Hb 
6.18 (NVT)



 Essa esperança é uma 
âncora firme e confiável 
para nossa alma. Ela nos 
conduz até o outro lado da 
cortina, para o santuário 
interior. Hb 6.19 (NVT)







 O propósito é que não sejamos 
mais como crianças, levados de 

um lado para outro pelas 
ondas, nem jogados para cá e 

para lá por todo vento de 
doutrina e pela astúcia e 
esperteza de homens que 

induzem ao erro. Ef 4.14 (NVI)



Assim como, no meio do povo, 
surgiram falsos profetas, assim 
também haverá entre vós falsos 
mestres, os quais introduzirão, 

dissimuladamente, heresias 
destruidoras, até ao ponto de 

renegarem o Soberano Senhor que os 
resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina destruição.2Pd2.1



E muitos seguirão as suas 
práticas libertinas, e, por 

causa deles, será infamado o 
caminho da verdade; 2Pd2.2



Espero firme nas promessas do 
Senhor? 

Quando surgem os ventos e marolas 
heréticas como reajo?

Avalie-se:



Conclusão



Um Relacionamento vital e 
crescente com Cristo - 2Pd3.18

Estudar Promessas Deus - 
Rm15.4

Recorrer aos Irmãos - 
Hb10.24-25


