
devemos apoiar a nossa esperança é na provisão do 
Senhor em nossas vidas, Mt6.25 a 35 “.... Observe as 
aves do céu: não semeiam nem colhem nem 
armazenam em celeiros; contudo o Pai celestial as 
alimentas...”. Terceiro alicerce na vida eterna que 
não se limita a essa existência terena, assim 
1Co15.19 “Se é somente para esta vida que temos 
esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os 
mais dignos de compaixão.”.

Assim, quando colocamos a nossa esperança 
nos alicerces certos não teremos decepções. Se 
nossa esperança estiver na presença diária do 
Senhor Jesus em nossas vidas, no entendimento que 
o Senhor é que provê meu sustento e que minha 
vida não se limita aos poucos dias terrenos, 
estaremos alicerçando a nossa esperança em 
terrenos con�ável e sólido. Convido você, nestes 
dias, fazer esse exercício de colocar sua esperança 
nestes alicerces con�áveis e desfrutas de uma vida 
de paz com o Senhor.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br

“...é a última que morre”. Talvez você já escutou 
essa frase, como uma de�nição para a Esperança. Vejo 
muitas pessoas sem esperança que essa frase parece 
até fazer sentido, ou parece que ela mesmo já faleceu, 
quer seja falta de esperança com o cônjuge, com 
�lhos, com os pais, com o emprego, com o governo, 
com o país, com as pessoas, com coisas e assim vai. O 
que me leva a pensar que esses, por que estão 
desemperançosos? Pois estavam depositando e 
investido suas expectativas em algo ou alguém não 
con�ável.

Alguns depositam suas esperanças nos recursos 
que possuem ou desejam possuir, o livro de Provérbios 
é bem claro quando diz: “quem con�a em suas riquezas 
certamente cairá, ...”Pv11.28. Outros por sua vez, 
depositaram sua esperança em pessoas ou con�am 
nas pessoas, mas Jeremias diz 17.5 “... maldito o 
homem que con�a nos homens, que faz da humanidade 
mortal sua força,...”. Há outros que tendem a colocar 
suas esperanças no futuro como se o mesmo fosse uma 
entidade mística, que tem poder de fazer e acontecer, 
Tiago diz 4.14 “vocês não sabem o que lhes acontecerá 
amanhã! Que é a sua vida?...”.

Quando olhamos para pessoas, riquezas, futuro 
não devemos colocar nossa con�ança nestas coisas. O 
que sobrou então para depositar a nossa esperança? 
Primeiro alicerce que temos para depositar nossa 
esperança é a presença do Senhor Jesus em nossas 
vidas, como �lhos de Deus, há uma promessa clara do 
Senhor Jesus, “...E eu estarei sempre com vocês, até o 
�m dos tempos. ” Mt 28.20. Segundo alicerce que 
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