
Felicidade e esperança  



INTRODUÇÃO 



1ª  
Razão 

O que caracteriza uma vida de 
esperança? 



Contudo, o Senhor espera o 
momento de ser bondoso com 

vocês; ele ainda se levantará para 
mostrar-lhes compaixão. Pois o 
Senhor é Deus de justiça. Como 

são felizes todos os que nele 
esperam! 

Is 30.18 



Ai dos filhos obstinados, 
declara o Senhor, que 

executam planos que não 
são meus, fazem acordo sem 

minha aprovação, para 
ajuntar pecado sobre pecado,  

Is 30.1 



que descem ao Egito 
sem consultar-me, para 

buscar proteção no 
poder do faraó, e refúgio 

na sombra do Egito. 
Is 30.2 



Esse povo é rebelde; 
são filhos mentirosos, 
filhos que não querem 
saber da instrução do 

Senhor.   
Is 30.9 



1ª  
Razão Ouvir e atender 



Eles dizem aos videntes: Não 
tenham mais visões! e aos 

profetas: Não nos revelem o 
que é certo! Falem-nos coisas 

agradáveis, profetizem 
ilusões. 

Is 30.10 



Deixem esse caminho, 
abandonem essa 

vereda, e parem de 
confrontar-nos com o 

Santo de Israel! 
Is 30.11 



2ª  
Razão 

O que se pode esperar  da parte 
de Deus? 



2ª  
Razão O fruto de esperar em si mesmo 



Mas a proteção do 
faraó lhes trará 

vergonha, e a sombra 
do Egito lhe causará 

humilhação.  
Is 30.3 



todos se envergonharão 
por causa de um povo que 
lhes é inútil, que não traz 

ajuda nem vantagem, mas 
apenas vergonha e 

zombaria.  
Is 30.5 



este pecado será para 
vocês como um muro 
alto, rachado e torto, 

que de repente desaba, 
inesperadamente.  

Is 30.13 



Ele o fará em pedaços como 
um vaso de barro, tão 

esmigalhado que entre os seus 
pedaços não se achará um 
caco que sirva para pegar 

brasas de uma lareira ou para 
tirar água da cisterna.  

Is 30.14 



Vocês disseram: Não, nós 
vamos fugir a cavalo. E 

fugirão! Vocês disseram: 
Cavalgaremos cavalos 

velozes. Velozes serão os 
seus perseguidores!  

Is 30.16 



Mil fugirão diante da ameaça 
de um; diante da ameaça de 

cinco todos vocês fugirão, até 
que vocês sejam deixados 

como um mastro no alto de 
um monte, como uma 
bandeira numa colina. 

Is 30.17 



2ª  
Razão Resultados de esperar em Deus 



Diz o Soberano Senhor, o Santo 
de Israel: No arrependimento 
e no descanso está a salvação 

de vocês, na quietude e na 
confiança está o seu vigor, mas 

vocês não quiseram.  

Is 30.15 



Contudo, o Senhor espera o 
momento de ser bondoso com 

vocês; ele ainda se levantará para 
mostrar-lhes compaixão. Pois o 
Senhor é Deus de justiça. Como 

são felizes todos os que nele 
esperam! 

Is 30.18 



2ª  
Razão 
O que devemos considerar acerca 

do  futuro distante  



7 Eis que venho em breve! Feliz é 
aquele que guarda as palavras 

da profecia deste livro. 14 Felizes 
os que lavam as suas vestes, 

para que tenham direito à árvore 
da vida e possam entrar na 

cidade pelas portas. 
Ap 22 



Felizes e santos os que 
participam da primeira 

ressurreição! A segunda morte 
não tem poder sobre eles; serão 
sacerdotes de Deus e de Cristo, e 

reinarão com ele durante mil 
anos. 

Ap 20.6 



11 Porque a graça de Deus se 
manifestou salvadora a todos os 

homens. 12 Ela nos ensina a 
renunciar à impiedade e às 

paixões mundanas e a viver de 
maneira sensata, justa e piedosa 

nesta era presente,   

Tt 2 



enquanto aguardamos a 
bendita esperança: a 
gloriosa manifestação 

de nosso grande Deus e 
Salvador, Jesus Cristo.  

Tt 2.13 



E o anjo me disse: Escreva: 
Felizes os convidados para o 
banquete do casamento do 

Cordeiro! E acrescentou: 
Estas são as palavras 

verdadeiras de Deus.    

Ap 19.9 




