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Introdução



O caos da sociedade 
humana torna-se uma 

oportunidade de 
revelar quem é o 

nosso Deus.



As evidências que 
asseguram a 

desesperança no mundo 
oportunizam conhecer os 
porquês da esperança em 

Deus. 



1º Porquê da esperança: 
O caráter de Deus 



Misericordioso  



Todavia, Deus, que é 
rico em 

misericórdia, pelo 
grande amor com 

que nos amou, 
Ef 2.4



Amoroso  



Todavia, Deus, que é 
rico em 

misericórdia, pelo 
grande amor com 

que nos amou, 
Ef 2.4



E a esperança não nos 
decepciona, porque Deus 
derramou seu amor em 

nossos corações, por meio 
do Espírito Santo que ele 

nos concedeu. 
Rm 5.5



De fato, no devido 
tempo, quando 

ainda éramos fracos, 
Cristo morreu pelos 

ímpios. 
Rm 5.6



Dificilmente haverá 
alguém que morra por 
um justo; pelo homem 

bom talvez alguém 
tenha coragem de 

morrer.
Rm 5.7



Mas Deus demonstra 
seu amor por nós: 
Cristo morreu em 

nosso favor quando 
ainda éramos 

pecadores.
Rm 5.8



Ninguém tem maior 
amor do que este: de 
dar alguém a própria 

vida em favor dos 
seus amigos.

Jo 15.13



Gracioso  



deu-nos vida juntamente 
com Cristo, quando 

ainda estávamos mortos 
em transgressões — 
pela graça vocês são 

salvos. 
Ef 2.5



para mostrar, nas eras 
que hão de vir, a 

incomparável riqueza de 
sua graça, demonstrada 

em sua bondade para 
conosco em Cristo Jesus.

Ef 2.7



Bondoso  



para mostrar, nas eras 
que hão de vir, a 

incomparável riqueza de 
sua graça, demonstrada 

em sua bondade para 
conosco em Cristo Jesus. 

Ef 2.7



E ninguém, depois de 
beber o vinho velho, 
prefere o novo, pois 
diz: O vinho velho é 

melhor! 
Lc 5.39



Porque o meu 
jugo é suave, e 
o meu fardo é 

leve. 
Mt 11.30



Como pastor ele cuida de 
seu rebanho, com o braço 
ajunta os cordeiros e os 
carrega no colo; conduz 
com cuidado as ovelhas 

que amamentas suas crias. 
Is 40.11



2º Porquê da esperança: 
As ações de Deus



Deu vida juntamente com 
Cristo  



deu-nos vida juntamente 
com Cristo, quando 

ainda estávamos mortos 
em transgressões — 
pela graça vocês são 

salvos.
Ef 2.5



Deus nos ressuscitou 
com Cristo e com ele 
nos fez assentar nos 
lugares celestiais em 

Cristo Jesus, 
Ef 2.6



Salvou  



deu-nos vida juntamente 
com Cristo, quando ainda 

estávamos mortos em 
transgressões — pela 

graça vocês são salvos. 
Ef 2.5



Nos assentou nos lugares 
celestiais   



Deus nos ressuscitou 
com Cristo e com ele 
nos fez assentar nos 
lugares celestiais em 

Cristo Jesus, 
Ef 2.6



Esse poder ele exerceu 
em Cristo, 

ressuscitando-o dos 
mortos e fazendo-o 

assentar-se à sua direita, 
nas regiões celestiais, 

Ef 1.20



muito acima de todo 
governo e autoridade, 

poder e domínio, e de todo 
nome que se possa 

mencionar, não apenas 
nesta era, mas também na 

que há de vir.
Ef 1.21



mas, como está escrito: 
Nem olhos viram, nem 
ouvidos ouviram, nem 

jamais penetrou em 
coração humano o que 

Deus tem preparado para 
aqueles que o amam.

1Co 2.9



Conclusão: 
O que Deus quer mostrar?



para mostrar, nas eras 
que hão de vir, a 

incomparável riqueza de 
sua graça, demonstrada 

em sua bondade para 
conosco em Cristo Jesus.

Ef 2.7



Depois disso olhei, e diante de 
mim estava uma grande 

multidão que ninguém podia 
contar, de todas as nações, 

tribos, povos e línguas, de pé, 
diante do trono e do Cordeiro, 

com vestes brancas e 
segurando palmas.

Ap 7.9



E clamavam em alta 
voz: A salvação 

pertence ao nosso 
Deus, que se assenta 

no trono, e ao 
Cordeiro. 

Ap 7.10



Todos os anjos estavam de 
pé ao redor do trono, dos 

anciãos e dos quatro seres 
viventes. Eles se 

prostraram com o rosto em 
terra diante do trono e 

adoraram a Deus,
Ap 7.11



dizendo: Amém! Louvor 
e glória, sabedoria, ação 
de graças, honra, poder 
e força sejam ao nosso 

Deus para todo o 
sempre. Amém! 

Ap 7.12


