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Romanos 12.12: Alegrem-se em nossa 
esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e 
não parem de orar. 

Escrever sobre esperança em dias como os 
nossos pode parecer loucura. Crise na saúde, 
dificuldades sociais, econômicas e polí�cas. 
Famílias desestruturadas ou a caminho disso. É 
possível ter esperança?  

Paulo quando escreve essa carta não estava 
em situação muito diferente. Apesar de estar 
momentaneamente livre, as perseguições 
romanas contra os cristãos já haviam começado. 
Além disso, os judeus também o perseguiam. 
Alguns, como Tiago e Estevão haviam sido 
mar�rizados.  

Quando o assunto é sobre dificuldades 
econômicas, sociais e polí�cas Paulo era muito 
experiente em cada uma delas. Mesmo assim, o 
apóstolo nos diz para “alegrar-nos na nossa 
esperança”.  

Essa esperança não é aquele sen�mento de 
que “tudo vai ficar bem” ou o famoso “tudo vai 
passar”. Em situações como viradas de ano e 
aniversários temos esse sen�mento de 
esperança, no sen�do de que algo bom e novo 
surgirá, ainda que sem nenhum �po de alicerce 
para assumir isso.  

A esperança aqui é a confiança segura de 
que, ainda que passemos por muitas 
dificuldades, um dia desfrutaremos de uma vida 

sem fim, ao lado de Deus, onde toda injus�ça 
será devidamente julgada, toda maldade terá 
fim e toda dor e sofrimento será transformado 
em alegria. Essa esperança não é apenas um 
sen�mento, é convicção para os que creem em 
Cristo e receberam a vida eterna.  

Então, os que cristão não passam 
dificuldades? Muito pelo contrário. Eles passam, 
mas com paciência, sabendo que a dificuldade 
gera crescimento, maturidade e perseverança. A 
dificuldade não é o ponto final de nossas vidas; 
ela é a oportunidade de orarmos e confiarmos 
mais no Senhor. 

A perseverança/paciência proposta por 
Paulo traz a ideia de suportar de maneira calma 
e heroica as adversidades da vida. Alegria na 
esperança nos encaminha para suportarmos as 
aflições confiantemente permeados de um 
espírito humilde e confiante no Senhor por meio 
da oração. 

Que o desejo de esperança por um ano 
melhor não seja algo vazio e sem sen�do. Mas 
que a alegria, a perseverança e a oração sejam 
marcas presentes na nossa vida como cristãos, 
baseados na esperança que temos por causa de 
Cristo.     

Por isso, ore para que passemos pelas 
dificuldades com paciência, maturidade e 
deleite no Senhor. Ore para que a alegria da vida 
eterna encham os nossos corações. 

Lucas Fonseca
lucas.fonseca@igrejafonte.org.br

Esperança como prática
da vida cristã.
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Exemplo de fé
O Grande Plano | Lucas 7.1-10 - Fernando Leite
Mensagem 34

Introdução
Mt 8.27; Mt 9.33; Mt 14.54; Mt 19.23,25; Mt 21.19-20;
Mt 7.28 ; Lc 7.1-2,9

1º Aspecto:
Grande amor
Lc 7.2,4-5

2º Aspecto:
Grande generosidade   
Lc 7.5; Rm 8.32; At 20.35; 2Co 8.2-3; Lc 6.38

Apresento quatro aspectos da fé exemplar do 
centurião que devem ser iden�ficadas e aplicadas 
em nossa vida com Deus.
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3º Aspecto:
Grande humildade      
Lc 7.3,6-7; Sl 51.17

4º Aspecto:
Grande confiança
Lc 7.7-10

Conclusão
Que fé devemos ter?         
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