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APRESENTAÇÃO
O tema esperança exerce relevante centralidade em nossa fé cristã. Um dos
grandes diferenciais do cristianismo sobre a filosofia e os demais sistemas
religiosos está em que Cristo, pela ressurreição, nos trouxe a esperança da
Vida Eterna.
Este livro eletrônico (e-book) é fruto do trabalho pastoral do Rev. José Roberto
Cristofani, pastor da IPU/Beréia, de Osasco-SP, que a partir de pequenos, mas
profundos, textos escritos nas pastorais dos boletins de sua igreja local, agora
os reúne nesta obra que compartilha para edificação de nossas vidas.
Os textos foram escritos com evidente qualidade pastoral e sensibilidade
poética, com base em trechos bíblicos, tanto do Novo quanto do Antigo
Testamento e servirão para a edificação de quem os ler e também para o
fortalecimento de sua espiritualidade.
Desejo ao/à leitor/a um tempo excelente de ânimo e refrigério com tão
proveitosa leitura e convido-o/a a compartilhar com seus amigos este rico
material, que com generosa dedicação o Rev. Cristofani nos oferece.
Cristo, nossa única esperança, nos fortaleça, sempre!

Presb. Wertson Brasil de Souza
Moderador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil - IPU
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Querido povo de Deus
Reúno neste e-book 80 reflexões que escrevi sobre esperança.
Essas brevíssimas reflexões foram publicadas semanalmente no
Boletim Informativo e no site da Igreja Presbiteriana Unida Beréia, em
Osasco, São Paulo, onde colaboro como pastor.
Por dois anos, entre março de 2013 e março de 2015, percorri o
Antigo e o Novo Testamentos em busca da palavra “esperança” e, no
caso do Antigo Testamento, de seus sinônimos. Em cada ocorrência,
quando me pareceu apropriado, fiz uma breve meditação com o título
“Palavra de Esperança”.
Espero, para breve, completar as gravações em vídeo de cada uma
destas meditações e disponibilizá-las em meu canal do YouTube e
em meu site.
Desejo uma boa e edificante leitura.
Páscoa de 2015
com carinho
Cristofani
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1. Esperança em Jó 11.18

Esperança é uma corda. Essa é a raiz e o significado da palavra esperança na
Bíblia. Uma corda que você prende em algo invisível. Amarra em alguém que
você não pode ver, mas sabe que está ali. Bem presente e seguro.
E ai você confia, se entrega de corpo e alma Àquele que pode sustentar sua
esperança. Você confia e sabe que o Senhor invisível não vai “roer a corda”,
romper a esperança, frustrar sua confiança.
Tendo enlaçado sua vida na cintura de Deus você sabe que pode sair do fundo
do poço. E sabe também que pode subir a montanha do Senhor e ver a vida do
alto de uma montanha segura.
Assim, como Jó, aquele homem que sofreu a beça, você terá confiança, porque
há esperança.

José Roberto Cristofani
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2. Esperança em Jó 11.18 (bis)

O que tem tirado o teu sono? Não tens conseguido dormir direito? A insônia
tem sido um problema para ti?
Muitas são as causas que nos fazem perder o sono. Uma delas é a insegurança.
Insegurança quanto ao dia de amanhã. À noite em nosso leito nos perguntamos:
O que nos trará o amanhã?
Ficas inseguro quando tem que enfrentar o trânsito, a constante onda de
violência e o futuro incerto da economia? Pois quero que saibas que é possível
repousar tranquilo. É possível estar seguro quando se está nas mãos do Senhor.
Há uma promessa bem real e ao alcance de todos nós. A promessa de que
“estarás seguro, porque existe esperança; olharás ao redor de ti e dormirás
tranquilo.” (Jó 11.18). Basta que tu creias com fé que Deus pode te manter
em segurança, em paz e com tranquilidade. Um sono tranquilo depende, neste
caso, de uma fé serena na ação do Senhor.

José Roberto Cristofani
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3. Esperança em Jó 14.7

Há esperança para uma árvore, pois, mesmo cortada, volta a brotar e renova
seus brotos continuamente. (Jó 14.7)
Taí, palavras de sabedoria aplicadas à vida humana. Você já viu uma árvore
cortada, né?! Já viu como em pouco tempo ela começa a brotar de novo?
Ela vai se renovando através de pequenos brotos e logo podemos ver, como
os olhos cheios de esperança, uma nova árvore que se anuncia da rama que
brotou da cepa.
Você sente sua vida sendo cortada? Às vezes nos sentimos assim. Parece
que o mundo nos deu uma machadada e nossa capacidade de produzir novos
rebentos foi decepada. Triste isso, não?!
Porém, há esperança para nós, pois somos como árvores plantadas pelo
Senhor. A motosserra do infortúnio pode nos derrubar, uma, duas, quantas
vezes quiser, mas brotaremos a cada dia como um renovo do Senhor. Seremos
revigorados pela esperança no Senhor.

José Roberto Cristofani
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4. Esperança em Jó 17.15

Há momentos em que a nossa visão da vida fica turva. Turva como um rio
lamacento depois de uma tempestade. A dor e mágoa escurecem a luz da vida.
A tristeza cobre os olhos da alma e não vemos mais a vida como preciosa e
digna de ser vivida.
E na densa escuridão de nossa alma perguntamos a nós mesmos e aos que
estão ao redor: Onde está a minha esperança? Ei, a minha esperança, alguém
pode vê-la? (Jó 17.15). Por um breve momento tudo o que experimentamos
é: Acabou!
Neste ponto o fim parece inevitável. O desgosto é a força para desistirmos da
vida. Então, decepcionados, nosso sentimento é de que não vale a pena viver,
já que não vemos mais a esperança. E ninguém a quem perguntamos a pode
ver por nós.
Contudo, ainda que escuras nuvens escondam o sol, ele brilha acima delas.
Ainda que nossa esperança pareça perdida ela está lá onde deveria estar, junto
ao nosso Senhor que a preserva para nós.

José Roberto Cristofani
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5. Esperança em Jó 41.9 [1]

Você está tentando enfrentar os seus monstros sozinho? Você ainda nutre a
esperança de derrotar o seu Leviatã com suas próprias forças? Então é para
você esta Palavra do Senhor: Eis que a gente se engana na esperança [de
subjugar o monstro Leviatã]. (Jó 41.9[1]).
Leviatã, o monstro mítico, é uma boa figura para caracterizar algumas feras
que habitam dentro de nós ou que nos rodeiam. Podemos chamar de Leviatã
aqueles sentimentos que tanto nos fazem mal e dos quais não conseguimos
nos libertar sozinhos. Podemos chamar de Leviatã aquelas enrascadas nas
quais nos metemos e não conseguimos sair sozinhos. Por mais que tentemos
superar esses monstros não alcançamos qualquer sucesso. A esperança de o
derrotarmos sozinhos é enganosa.
Por isso, podemos contar com a força do Senhor. Pondo Nele a nossa
esperança podemos esperar e receber a ajuda que precisamos para enfrentar
nosso Leviatã.

José Roberto Cristofani
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6. Esperança no Salmo 9.18

O que tem afligido você? Dor física? Sofrimento emocional? Abatimento
espiritual? Desgosto moral? Conflitos familiares? Esses não são os únicos,
mas são os principais causadores de aflição.
Às vezes você não sente uma intensa ansiedade e não sabe exatamente o
por quê? Não sente uma profunda tristeza que parece não ter motivo? Não
sente uma grande preocupação sem razão aparente? Pare e reflita: Não será
por causa de algum ou vários dos problemas acima?
Certamente que num estado de aflição ficamos meio que sem esperança.
Parece que a fraca luz piscante no fim do túnel vai se apagar de uma vez.
Porém, há uma palavra de Deus para você que está passando por um período
de aflições. O Senhor afirma categoricamente: A esperança dos aflitos não se
perderá para sempre. (Salmo 9.18). Por mais que o vale da sombra e da morte
seja aflitivo, o Senhor nosso Deus irá conosco e nos preservará a esperança
de libertação. Creia nisso!

José Roberto Cristofani
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7. Esperança no Salmo 39.7

A vida é um tesouro por si só. E muitas vezes a desperdiçamos com coisas de
menor valor. Coisas que roubam o sentido precioso da vida.
Diante da inquietação diária de angariarmos o necessário para uma vida de
conforto, muitas vezes, esquecemos daquilo que mais importa: o sentido da
vida. Pois, as ocupações alucinantes do dia a dia, por vezes, nos fazem passar
diante dela como meros espectadores.
A perspectiva que falta, vez o outra, é o que esperamos da vida. Qual o seu
verdadeiro propósito. E vem a pergunta inevitável, como a do salmista: E
agora, Senhor, o que posso esperar? E a conclusão a que ele chega é: A minha
esperança está em ti. (Salmo 39.7).
Frente à falta de perspectiva que o cotidiano apresenta o que podemos esperar?
Podemos esperar que o Senhor Deus nos acrescente o sentido último da
existência para usufruirmos do maior tesouro que temos: viver o sentido da
vida em sua plenitude.

José Roberto Cristofani

15

Palavra de
ESPERANÇA
8. Esperança no Salmo 62.5

A vida anda bem agitada, não é mesmo?! Agenda lotada, trânsito engarrafado,
agitação nas praças, o barulho das ruas, celulares, crianças na escola, casa pra
cuidar, um corre-corre sem fim. Um turbilhão de tarefas que agita nossa vida
como uma centrífuga. E no ritmo alucinado da nossa sociedade, procuramos
um oásis de tranquilidade.
Hoje, a palavra de ordem é descansar. O desafio é encontrar um tempinho para
repousar, pois nossa alma também é incitada a essa agitação sem fim. Qual
esperança de descanso para as nossas almas?
Nossa busca por tranquilidade deve começar dentro de nós. Ouçamos o
salmista: Aquieta em Deus, ó minh’alma, pois Dele vem a minha esperança.
(Salmo 62.5). Quietude de alma é fundamental para nosso descanso. Em meio
a tanta agitação, precisamos aquietar nosso ser, nossa alma. E isso nós só
teremos nos braços do Senhor. Portanto, se entregue a uma experiência de
quietude junto ao nosso Deus.

José Roberto Cristofani
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9. Esperança no Salmo 65.5

Você já ouviu falar de “esperança missionária”? Não!? Então ouça essa palavra
de Deus: Ó Deus, de nossa salvação, esperança de todos os confins da terra.
(Salmo 65.5). É isso mesmo, palavra de Deus para todos os povos, aos que
estão próximos e aos que estão longe.
Nossa esperança no Deus de nossa salvação, muitas vezes, fica retida em
nossos corações. Parece que a queremos somente para nós. Guardamos nossa
esperança tão bem guardada que outras pessoas nem suspeitam que a temos.
Mas a esperança que depositamos no Senhor é missionária, ela deve ser
proclamada pelos quatro cantos da terra. Deve ser anunciada aos quatro
ventos, a todas as gentes e nações. O Deus da nossa salvação é o Senhor de
toda a terra e Nele todos devem por sua esperança.
Nossa esperança é uma “esperança missionária”, é para outras pessoas
também, pois o Senhor é a “esperança de todos os confins da terra”.

José Roberto Cristofani
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10. Esperança no Salmo 71.5

A vida passa rapidamente! Somos como um breve conto. Ontem éramos jovens,
cheios de vigor, cabelos negros e parecíamos uma fortaleza inabalável. Mas o
tempo passa ligeiro. E quando nos damos conta já estamos velhos, sem vigor,
com cabelos brancos e o que parecia inabalável, agora fraqueja sob o peso
dos anos.
Porém, ouve-se uma voz no meio da multidão. Uma voz trêmula e segura. Uma
declaração inequívoca de uma pessoa adiantada em dias que proclama a alto e
bom som: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, minha confiança desde
a minha mocidade. (Salmo 71.5).
Bendita esperança que faz o ancião cantar e anunciar. Esperança nutrida pela
confiança inabalável desde a juventude. Esperança posta no Senhor e na força
que Ele dá para os que já alcançaram a melhor idade. Sim, melhor idade
porque contam com a presença de Deus em suas vidas e, assim, permanecem
inabaláveis em sua esperança e fé.

José Roberto Cristofani
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11. Esperança no Salmo 119.116

Alguém já prometeu alguma coisa a você? Se prometeu, criou esperança, não
é mesmo?! E não tem nada pior do que uma promessa não cumprida. É ruim
confiar numa palavra e ela não se concretizar.
Esperança e promessa são irmãs gêmeas! Elas andam de mãos dadas. Onde
tem promessa, tem esperança. Não dá para separar uma da outra.
Disso o salmista já sabia ao dizer: Dá-me forças, conforme a tua promessa,
para que eu viva; não me deixes envergonhado por causa da minha esperança.
(Salmo 119.116). Deus promete vida em abundância e, como sua palavra, cria
em nós essa esperança bendita.
O clamor que ecoa desse Salmo surge da convicção do salmista de que o
Senhor não deixará que nossa esperança nos envergonhe. Ele nos dará forças,
nos susterá em suas mãos e não permitirá que nossa esperança se desvaneça.
Confie nisso!

José Roberto Cristofani
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12. Esperança no Salmo 146.5

Você lembra o samba que dizia “Quanta esperança deixada nos cantos da
vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar.”? Pois é, muita
esperança colocada em coisas e pessoas erradas. Por isso, tanta decepção,
tanta frustração.
Esperança é para trazer felicidade, não é para frustrar ninguém. Esperança
não é para ser deixada nos cantos da vida, nem da alma, nem do coração.
Esperança é para fazer brilhar um sorriso no rosto. Quando temos a nossa
esperança posta na pessoa certa, a vida flui leve como um riacho em direção
à realização dos sonhos e expectativas.
Onde depositar nossa esperança, então? Em coisa alguma! Esperança se põe
sobre alguém. Ouça bem: Feliz é a pessoa a quem o Deus de Jacó ajuda e cuja
esperança está sobre o Senhor seu Deus. (Salmo 146.5). Viu?! Ouviu?! Então
é isso ai, deposite suas esperanças no Senhor nosso Deus!

José Roberto Cristofani
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13. Esperança em Provérbios 10.28

Você sabia que há dois tipos de esperança? Não?! Pois é, a esperança dos
justos e a esperança dos maus. Sabe qual é a diferença entre elas? Também
não?! Então leia bem: A esperança dos justos resulta em alegria, mas a
esperança dos injustos dá em nada. (Provérbios 10.28). A diferença entre as
duas esperanças é o seu fim.
Entretanto, o resultado da esperança depende de quem a tem: se uma pessoa é
justa, a consequência de sua esperança é alegria. Alegria por um presente feliz
e um futuro na presença de Deus. Contudo, se uma pessoa é injusta, o fim de
sua esperança dá em nada. Somente ilusão no presente e um futuro sem Deus.
Por isso, o fim da sua esperança depende só de você. A escolha é sua. Ou
você escolhe ser justo, pela justificação em Cristo, ou se mantém injusto sem
nenhum compromisso com Jesus. O que vai ser? Qual esperança você vai
preferir? Reflita e faça sua escolha.

José Roberto Cristofani
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14. Esperança em Provérbios 11.7

Dizem que a esperança é a última que morre! Mas há um tipo de esperança
que morre ao nascer. É a esperança da pessoa má que ao morrer, a leva junto
de si para o túmulo. Morre o perverso, morre com ele a sua esperança. Quando
o perverso morre, a sua esperança morre com ele; a esperança dos maus dá
em nada. (Provérbios 11.7).
Pior é que sua esperança dá em nada. Como pode ser? É que a esperança deve
se estender para além da vida, ela deve permanecer depois da morte. Por isso,
perguntamos: que esperança é essa que não dura mais que uma vida fugaz?
E por isso respondemos: É a esperança sem Deus, esperança no nada, em si
próprio, em seus projetos absolutamente humanos e nada mais. Sem Deus, a
esperança dá em nada mesmo.
Pense um pouco sobre isso: A esperança dos maus dá em nada. Assim, não
temos porque viver uma vida longe de Deus.

José Roberto Cristofani
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15. Esperança em Provérbios 14.32

Dizem que a esperança é a última que morre. Isso não é verdade! Pelo menos
não para a esperança do justo, pois ela não morre mesmo depois da morte. A
pessoa que vive na sua integridade tem esperança para além-túmulo. É o que
nos diz Provérbios 14.32: “... o justo tem esperança mesmo morrendo.”.
Em outra meditação disse que a esperança do perverso morre com ele. Porém,
a do justo não é assim. E não é assim não por causa dos seus méritos pessoais.
Não mesmo! É a companhia do Senhor que diferencia a esperança de um e
de outro. É a presença de Deus na vida de uma pessoa que faz com que sua
esperança atravesse a sepultura em direção à eternidade.
Assim, a esperança nunca morre, pelo contrário ela vive eternamente. Ultrapassa
as barreiras da morte física que, para aqueles que creem no Senhor, não é o
fim de tudo, muito menos da esperança.

José Roberto Cristofani
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16. Esperança em Provérbios 23.18

Certamente você terá um futuro, sua esperança não será cortada. (Provérbios
23.18).
Frustração é tudo o que temos visto nos dias de hoje. Visto, e muitas vezes,
experimentado nós mesmos a frustração. Os dias de lutas e enfrentamentos
pelos quais passamos obstruem a nossa visão de futuro. A névoa da desilusão
nos faz navegar à deriva, olhando para o mar e não para as estrelas, para o
futuro.
Todavia, lá no horizonte da vontade do Senhor, criador de toda esperança,
fulgura o brilho da face luminosa do nosso Deus. De lá, do horizonte de nosso
futuro, jorra luz, como de um farol a iluminar a embarcação de nossa vida,
guiando-a para o porto seguro.
Há um bom futuro, um porto seguro a esperar por você! Entrega o leme de sua
vida ao Senhor Jesus e seu futuro não será frustrado, pois sua esperança não
será cortada.
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17. Esperança em Isaías 7.14

À espera de um milagre! Você também está esperando um milagre na sua
vida? Pois, saiba que chegou o tempo de renovar as esperanças. Chegou o
tempo de cantar de alegria, pois o Senhor se mostrou favorável aos homens.
Acaz, Rei de Judá, estava numa boa enrascada. Ameaçado pelos inimigos,
viu-se num beco sem saída. Tremia como vara verde. Ele também estava à
espera de um milagre.
E Deus interveio de forma maravilhosa: O Senhor dará um sinal milagroso
a você. Preste atenção: a moça ficará grávida e dará à luz um filho; eles o
chamarão Emanuel. (Isaías 7.14). Emanuel – Deus conosco. Eis o milagre.
É tempo de advento e somos conclamados pelos anjos do céu a cantar e
anunciar o milagre que se fez carne. Por isso, já não estamos mais à espera de
um milagre, pois Ele já aconteceu.
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18. Esperança em Isaías 9.6

Criança Esperança! Não é uma campanha não! É um anúncio para o Natal. Pois
uma criança já nasceu, um filho nos foi dado. Estas são as palavras de Isaías
(9.6) acerca da esperança do povo de Deus.
Sobre os ombros deste infante o Senhor, nosso Deus, deposita o governo do
Reino. Não é um peso, certamente. Mas, sim a maneira do Redentor mostrar o
seu rosto através da candura e de uma criança.
Esperança criança! A novidade alvissareira do Emanuel, Deus conosco, é
que seu nome se multiplicará em qualidades de um grande e justo monarca:
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e príncipe da Paz. Um
rei segundo o coração de Deus.
Criança que dá esperança! É inevitável não lembrar o menino na manjedoura.
É o sinal mais claro e definitivo da Deus que irrompe na história humana e
transforma o ordinário em divino. Um filho: esperança humana, esperança da
humanidade.
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19. Esperança em Isaías 11.1

Broto de esperança. É assim que dizemos quando vemos uma raiz brotar. Um
toco seco, depois de um longo período dá o seu rebento. É a renovação natural
da natureza, que floresce apesar de tudo.
Um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé, um renovo rebentará de suas
raízes. (Isaías 11.1). Para um povo que jazia no vale seco do sofrimento e
esquecimento brotou a esperança em forma de gente.
Gente como a gente! Como é bom saber do interesse do Altíssimo pela gente.
Promessa feita, promessa cumprida. Deus menino, Deus rebento. Broto
bendito, Ramo abençoado.
Para todos nós se revelou as raízes da vida, o fruto da sabedoria e entendimento.
Nele, a raiz de Davi, está a força que precisamos, o Espírito do Senhor e o temor
do Eterno. Bendito seja Aquele que brotou da cepa, e como renovo, renova
nossa esperança. Àquele que tem por nome Jesus, rendamos os louvores de
Advento.
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20. Esperança em Isaías 20:5

Todos os dias nós ouvimos histórias de pessoas decepcionadas com sua
esperança. É comum encontrarmos gente que teve sua esperança frustrada de
alguma maneira. Isso é bem comum, não é mesmo?! É bastante comum e bem
antigo na história da humanidade.
Você já parou para se perguntar o “por que” das pessoas sofrerem tanto por
causa de falsas esperanças? Não? Seria bom descobrirmos o que causa tanta
desesperança assim. Uma pista nós encontramos em Isaías 20.5: “Então
ficarão frustrados e decepcionados os que depositaram sua esperança na
Etiópia e seu orgulho no Egito.”
Um dos motivos de tanta decepção é porque muita gente coloca sua esperança
sobre pessoas erradas. Elas esperam ajuda, libertação, salvação, mas na hora
H não recebem nada disso e ficam envergonhadas e confusas. Por isso, veja lá
onde você está depositando sua esperança, hein!
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21. Esperança em Jeremias 14.8

Como você se sente hoje? Angustiada? Angustiado? Milhões de pessoas,
neste exato momento passam por angústias e dificuldades. E o pior é que
elas não vêm nenhuma saída para esse sofrimento. Elas estão carregadas de
tribulação. E arrastam esse peso nos ombros.
Você e eu sabemos que a angústia é um mal que aflige a humanidade desde
o início. Mas, como eu, você também sabe que por mais que a situação seja
desesperadora, sempre há uma chance de alívio. Você sabe onde encontrá-la?
Sabe a quem recorrer em todo o tempo, nas dificuldades especialmente?
Ouça a palavra abençoadora de Jeremias: Ó Esperança de Israel e Salvador no
tempo da angústia (14.8). Esse é um clamor declarativo que alivia as dores
da alma. Essas palavras são como um bálsamo sobre os ombros cansados e
castigados pelas cargas de sofrimento. Por isso, esperança e alívio somente
em Deus, ok?!

José Roberto Cristofani

29

Palavra de
ESPERANÇA
22. Esperança em Jeremias 17.7

Arroz com feijão combina, não combina?! Queijo com goiabada também, né?!
Exemplos simples de coisas que não podem ser separadas. Uma completa a
outra. Uma dá sabor à outra. Tem coisas assim na vida. São inseparáveis, estão
sempre juntas e uma lembra a outra.
Pois, tem bênçãos que são como arroz e feijão, queijo com goiabada. Confiança
no Senhor combina com esperança no Senhor. Se tivermos confiança, temos
esperança e vice e versa.
Assim como arroz com feijão, queijo com goiabada enche nossa boca de água,
da mesma forma a confiança e esperança enche nosso coração de felicidade,
nossa boca de louvores e nossa vida de sentido. Jeremias experimentou e
provou essa verdade e exclamou: Feliz a pessoa que confia no Senhor e cuja
esperança é o Senhor.
Experimente você também essa combinação perfeita e salvadora: confiança e
esperança no Senhor. Essa satisfaz!
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23. Esperança em Jeremias 17.13

Como pode o peixe vivo, viver fora da água fria. Como poderei viver, sem a
tua, sem a tua companhia? Lembrou? Linda canção da nossa infância não é
mesmo?! Linda e verdadeira. Como pode a vida prosseguir sem o essencial?
Água e a companhia de alguém são vitais em nossa vida.
Jeremias que o diga. E ele disse, mesmo que de uma forma avessa: Ó Senhor,
Esperança de Israel! Todos aqueles que te deixam serão envergonhados
... porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. (17.13). Aqui, a
companhia de quem nos ama e a fonte das águas vivas, se encontram em uma
só pessoa: Deus.
Quantas vezes deixamos o Senhor de lado por acreditarmos que temos coisas
mais essenciais na vida. Engano profundo e desastroso. Pois, não podemos
viver sem a essência da vida, sem a companhia Daquele que faz jorrar água
viva de nosso ser.
Nossa esperança está na fonte eterna. Então, por que abandoná-la?!
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24. Esperança em Jeremias 18.12

Desse jeito não dá pra ter esperança mesmo! Pois eles dizem: Não há esperança,
porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a
dureza do seu coração maligno. (Jeremias 18.12).
Uma decisão equivocada pode acabar com toda e qualquer esperança. Quando
uma pessoa decide seguir os seus próprios projetos de vida e viver conforme
o seu próprio coração endurecido ela mata a esperança.
Ao escolher andar por conta e risco, as pessoas põem sua confiança unicamente
em sua natureza humana. Natureza falha e limitada. Com isso não apenas
rejeitam o projeto de Deus para suas vidas, como fazem ruir os alicerces da
esperança.
Dar as costas para o Senhor não é uma deliberação sábia. Muito pelo contrário,
é uma decisão tola e estúpida cujo risco é previsível e o resultado é: falta de
esperança. Qual a sua decisão? Seus projetos ou o projeto de Deus para a sua
vida? Qual vai ser?
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25. Esperança em Jeremias 23.16

Não me dê falsas esperanças! Você já deve ter ouvido esta frase. Ou esta aqui:
Não devemos dar falsas esperanças para as pessoas. Seja prometendo a elas
o que não podemos cumprir ou alimentando ilusões em seus corações.
Com a esperança dos outros não se brinca, ainda mais com a esperança da
vida eterna. Veja o que diz Jeremias 23.16: Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com
falsas esperanças. Dizem coisas do seu próprio coração e não palavras que
vem da boca do Senhor.
As palavras são meios poderosos para se criar um sentimento de segurança,
afeição e acolhimento. Quando ditas em nome do Senhor, seu poder se
amplifica ao infinito. Porém, há quem iluda o povo com palavras do seu próprio
coração e não de Deus. Fique atento e não dê ouvidos para os falsos profetas
que criam falsas esperanças.
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26. Esperança em Jeremias 31.17

O tempo passa, o tempo voa, o futuro chega e a esperança continua numa boa.
Você, que confia no Senhor, pode cantar canções de júbilo pela bênção de um
futuro feliz. Feliz e prolongando pela e para a nossa descendência.
Quando em grandes dificuldades sofremos falta de perspectiva e o futuro se
nos apresenta incerto, então é hora de relembrarmos a Palavra de Deus como
escrita por Jeremias 31.17: Há esperança para ti no futuro, diz o Senhor, porque
teus filhos voltarão para os seus territórios.
Por que ficar desolado achando que a vida se limita aos dias de hoje. Não!
A vida na companhia do Senhor traz esperança. Uma esperança vívida que
prossegue para além de nós mesmos. Uma esperança que alcança as gerações
futuras e repousa sobre nossos filhos.
A boa nova é que nossa herança será levada adiante pelos nossos filhos. Eles
herdarão as bênçãos da fé, da esperança e do amor.
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27. Esperança em Jeremias 50.7

O ditado popular “De pai pra filho” é muito verdadeiro. A herança, por exemplo,
se passa de pai pra filho. Assim também a esperança pode ser passada de pai
pra filho. Mas o ditado “Tal pai tal filho” nem sempre é verdadeiro. Pois, nem
sempre, ao receber algo do pai, o filho preserva.
Veja como isso acontece na vida de muita gente: Os filhos pecaram contra
o Senhor, a morada da justiça, contra o Senhor, a esperança de seus pais.
(Jeremias 50.7). Esses filhos receberam de seus pais, como herança, a fé no
Senhor, a esperança dos pais.
Perguntamos então: E o que eles fizeram com essa herança bendita? Deram
as costas para o Altíssimo, a morada da justiça. Eles rejeitaram o Senhor, a
esperança de seus pais.
De pai pra filho, sim. Tal pai tal filho, nem sempre. Você recebeu de seus pais a
herança da fé em Deus? Preserve-a! O Senhor foi a esperança deles e continua
a ser a esperança de todas as gerações.
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28. Esperança em Lamentações 3.18

Eu tenho a força!! Quase sempre nos sentimos fortes para enfrentar o mundo.
Sentimos que somos capazes de resolver quase todos os problemas. Fazemos
frente a todo desafio que nos é apresentado.
Mas, você já se sentiu incapaz? Sem forças para lutar e enfrentar a vida? Pois
é, isso acontece com todo mundo. Aconteceu com Jeremias, o profeta: Digo,
pois: acabou-se a minha força, assim como a minha esperança no Senhor.
(Lamentações 3.18).
Há momentos em que nossas forças fraquejam e nosso vigor parece ter
acabado. E isso é tão devastador, que sentimos até nossa esperança se
desvanecer. Situação complicada essa, não é?!
A palavra bendita para você, é que, mesmo em momentos tão difíceis, o Senhor
está ao seu lado. Ele está ao seu lado para lhe dar forças para continuar a viver
com esperança. Ele renova o seu vigor para enfrentar as tempestades da vida.
Creia nisso!
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29. Esperança em Lamentações 3.21-22

Quando você planta uma pequena semente num vaso com terra, ela fica
escondida ali até brotar. Mas para que ela brote você precisa molhá-la todos
os dias. Você não pode se esquecer de regar a semente.
A esperança é uma semente plantada dentro do nosso coração. É preciso regar
esta semente todos os dias. Regar, neste caso, é recordar as palavras de Deus,
pois são elas que nos dão esperança.
Em Lamentações 3.21-22 ouvimos um sofredor dizer: Recordo em meu
coração palavras que me dão esperança. As misericórdias do Senhor são a
causa de não sermos consumidos.
Assim, a semente da esperança brota e cresce em nosso coração, quando
lembramos, diariamente, das palavras do Senhor. Quando trazemos à memória,
todos os dias, a voz consoladora e animadora do nosso Deus. Lembre-se de
regar sua esperança a cada manhã. Relembre em seu coração as palavras de
misericórdia do Senhor.
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30. Esperança em Ezequiel 37.11

Você se lembra de “Vidas Secas”, obra de Graciliano Ramos? Nela o autor
estabelece um contraste entre a possibilidade da abundância da “vida” e a
falta dela causada pela “seca”. Vida que fenece castigada pela seca do sertão
nordestino. Vida que perece sem esperança.
Tal qual “Vidas Secas”, o vale dos ossos secos de Ezequiel 37.11 revela o
mesmo cenário de desolação e tristeza: “... Eis que dizem: Os nossos ossos
se secaram, e pereceu a nossa esperança; estamos perdidos.”
A vida desmantelada por uma situação de sequidão de espírito é o que ambos,
as vítimas da seca no nordeste e Israel no exílio, experimentam. E nós diversas
vezes experimentamos também. Uma vida seca, sem brilho no olhar, sem
forças para sonhar, sem ânimo para prosseguir.
Entretanto, o sopro do Espírito do Senhor renova toda a nossa vida, enche
nosso coração de alegria, nossa boca de riso, nossa alma de esperança.
Invoquemos, portanto, a força e poder do Senhor!
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31. Esperança em Oséias 2.15

Quem não se lembra do programa “Porta da Esperança”, do Silvio Santos?! As
pessoas faziam pedidos e iam lá para ver se a “Porta da Esperança” realizaria
o seu desejo. Às vezes realizava, às vezes não!
Na história do povo de Deus há um relato de uma Porta de Esperança. Oséias
2.15 diz: Eu lhe devolverei as suas vinhas e transformarei o vale de Inquietação
(Acor) em porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade e
como no dia em que saiu do Egito.
Essa porta de esperança que se abriu, era, outrora, um vale de Inquietação (este
é o sentido da palavra Acor), que foi transformado em um lugar de bênção. Um
lugar de restauração. Um lugar de libertação e de alegria.
A Porta da Esperança é o Senhor, luz que brilha e ilumina o túnel todo, o poço
fundo, a vida que vive sob a inquietação, a vida que precisa de transformação.
Pense nisso e entre pela Porta da Esperança.
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32. Esperança em Zacarias 9.12

Com esperança Messiânica: é assim que termina o Antigo Testamento. A
expressão “prisioneiros da esperança” da exortação: Voltem à segurança, oh
prisioneiros da esperança. Vou reparar em dobro o que receberam. (Zacarias
9.12) é um grito anunciador da vinda do Messias.
Longe da terra, trazidos de volta, o profeta anuncia aos cativos a libertação.
Alimenta a esperança deles com um anúncio de salvação, com uma profecia
do Messias que realizará a esperança do povo.
“Prisioneiros da esperança” são aqueles que se encontram no fundo do poço.
São aquelas pessoas que estão sofrendo, cativas. Para elas a boa notícia é que
o Rei humilde vem para promover a paz e dar a segurança de uma fortaleza.
O Antigo Testamento aponta para o novo momento que está por vir. O tempo
do Messias, a esperança das nações, dos cativos, dos humildes de coração,
dos que tem fome e sede de justiça. Vem, Senhor Jesus!
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33. Esperança em Atos 2.26

Alegria, felicidade e esperança! Quer coisa melhor?! O Novo Testamento
começa com palavras de alegria, felicidade e esperança. Essa boa nova vem
de uma citação que Pedro faz do Salmo 16.
Ao dar testemunho da morte e ressurreição de Cristo, o apóstolo faz referência
a Davi na seguinte frase em Atos 2.26: Por isso o meu coração está feliz, e as
minhas palavras são palavras de alegria, e como mortal viverei na esperança.
Dessa passagem bíblica irradia toda a felicidade de nós mortais. Viver a vida
plena de esperança. Alegria indizível que vem do coração e se transforma em
palavras de júbilo. Pois, mesmo para além da vida, há sublime esperança na
ressurreição dos mortos.
Simples assim: Os que cremos no Senhor Jesus podemos viver a felicidade
na esperança e a alegria da esperança. Quer certeza melhor?! Não a achará em
outra pessoa, a não ser no Cristo de Deus.
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34. Esperança em Atos 16.19

Tempo é dinheiro! E quase tudo gira em torno dessa concepção: dinheiro e
lucro. Os valores mais caros são vendidos a preço de “banana”. Coisas e
pessoas se entregam por alguns trocados.
Muitas pessoas colocam toda a sua esperança em alguma fonte de lucro. Às
vezes, elas usam pessoas para obter vantagens. Veja em Atos 16.19: Quando os
donos da moça viram a esperança de lucro ir pelo ralo... Ela fazia adivinhações
e eles lucravam muito com isso.
Mas o Evangelho de Jesus liberta a jovem do “espírito de adivinhação”. A
liberta também da escravidão de dar lucro aos seus senhores. A Boa Nova lhe
traz uma nova vida, uma nova chance, um novo dia.
Infelizes aqueles que põem sua esperança em qualquer fonte de lucro. Infelizes
os que confiam em seus bens e vivem em função deles. O Evangelho de Cristo
traz outra perspectiva sobre a vida. Uma verdadeira esperança que vai muito
além das coisas materiais. Creia nisso!
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35. Esperança em Atos 23.6

Ressurreição! Taí um tema sempre muito controverso. Seja porque muitos não
creem nela ou porque ela levanta muitas perguntas que permanecem sem
respostas. E isso gera, quase sempre, um desconforto entre as pessoas. Gera,
também, censura e julgamento.
Não é de hoje que essa discussão sobre a ressurreição causa as mais diversas
reações quando o assunto está em pauta. Em Atos 23.6 lemos: Sou julgado
simplesmente por causa da minha esperança de que os mortos ressuscitarão.
Paulo está falando aos Fariseus e Saduceus.
A esperança do Apóstolo na ressurreição dos mortos é um divisor de águas.
Ao mencionar sua esperança no levantamento final dos mortos, Paulo instiga
a crença de ambos os grupos que compunham o Sinédrio, a mais alta corte
judaica de sua época, pois eles tinham opiniões diferentes sobre a ressurreição.
A esperança na ressurreição é a pedra de toque da fé em Jesus, pois é na
ressurreição que repousa o fundamento da nossa esperança num mundo
transformado pelo poder de Deus. A ressurreição de Jesus firma nossa fé,
esperança e amor.
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36. Esperança em Atos 27.20

Você já passou por grandes tempestades na vida? Creio que sim, né!
Tempestades emocionais, tufões espirituais, ventanias existenciais e todo tipo
de agitação no mar da vida. Parece que nosso frágil barco vai naufragar, não é
mesmo?!
O pior de tudo é que, muitas vezes, ao sermos assolados por essas calamidades
nossa esperança vai sendo gradativamente minada. Aos poucos o que era
certeza vira dúvida, o que era certo se torna incerto e o que era claro se torna
escuro.
Situação semelhante e muito concreta passou o apóstolo Paulo. Em sua viagem
para a Itália, a embarcação na qual estava sofreu vários reveses. Ouçamos seu
testemunho: Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas, e a tempestade
caindo sobre nós. Gradualmente fomos perdemos toda a esperança de nos
salvarmos. (Atos 27.20).
Pouco depois de afirmar que eles perderam toda a esperança, Paulo se ergue
em meio à tempestade e afirma que o Senhor não os deixará naufragar e
perderem a vida. Ele diz para o pessoal ter bom ânimo, pois há esperança para
todos. E para você também! Creia nisso!
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37. Esperança em Atos 28.20

Ah! Esperança de Israel. Desde muito o povo de Deus espera com esperança o
Messias prometido. Espera acalentada com vigor e perseverança através dos
séculos. Aquele que haveria de vir desde sempre habitou o coração de Israel.
O anunciado pelos profetas, o esperado pelas nações, enfim chegou e habitou
entre nós, cheio de graça e de bondade. E vimos a sua glória, como a glória do
Unigênito do Pai. Chegou o Messias aguardado, a esperança de Israel.
Porém, para muitos, do que valeu a espera de tantos anos, se quando o Messias
veio, eles não o reconheceram?! E não apenas não o reconheceram como
também se opuseram àqueles que o receberam. Dai Paulo dizer: Estou preso
com estas correntes de ferro por causa da esperança de Israel. (Atos 28.20).
Cadeias por causa da esperança! Privações como consequência de se crer
no Messias, no Cristo de Deus. Por vezes, até inimizades, questionamentos,
enfrentamentos por causa da nossa esperança. Esperança que é para todos,
todos os que creem.
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38. Esperança em Romanos 4.18

Sua esperança de dias melhores foi “pro beleléu”, morreu antes da hora?! Que
coisa aterradora, né?! Apesar de o ditado popular dizer que “a esperança é a
última que morre”, muitas esperanças são sepultadas na véspera.
Nos dias atuais, as pessoas sofrem do mal da desesperança, da falta de fé,
da falta de sentido em suas vidas. O horizonte, que se apresenta diante delas,
anuncia as tempestades da vida imersa em uma grande e ameaçadora nuvem
negra.
Elas olham para o futuro que está logo ali e se perguntam pela esperança, pela
fé e pelo sentido da vida. Em momentos tão densos é bom e necessário que
nos lembremos das palavras gravadas na memória da Palavra de Deus: Abraão
creu na esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança...
(Romanos 4.18).
O sentido da vida desse homem de Deus estava bem nebuloso por causa das
circunstâncias tão adversas. E mesmo quando nada parecia fazer o menor
sentido, ele simplesmente creu na esperança. O que mais ele podia fazer? O
que, além de crer, você pode fazer? Creia!
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39. Esperança em Romanos 5.2-3

Você pode se sentir em paz! Em paz com Deus, o que é muito melhor. Pois,
justificados por meio da fé em Jesus, há motivos de sobra para que nos
gloriemos. Bela notícia essa, não é mesmo?! Paz com Deus! O que mais
podemos desejar?
Num ato de pura graça, o Senhor nos possibilita o acesso que nos mantem
conectados com Deus. Acesso por intermédio de Jesus a uma vida firmada na
presença de Deus. E essa situação nos permite uma afirmação categórica que
essa é a esperança da glória de Deus.
Mas não se iluda, se “...gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.”
Também devemos esperar: “...não somente isto, mas também nos gloriamos
nas próprias tribulações...” (Romanos 5.2-3). Paz com Deus não significa
apenas a esperança bendita da glória de Deus, mas também lutas e tribulações
no presente.
Vivemos essa constante tensão do “já e ainda não”, isto é, vivemos a esperança
do “ainda não” – a glória de Deus, e do “já” – as tribulações que produzem
perseverança na esperança do Reino vindouro que já está presente entre nós.
Viva a paz de viver em Deus!
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40. Esperança em Romanos 5.4

Você está passando por muitas tribulações? Todos nós, em algum momento de
nossas vidas enfrentamos tribulações. E você pode encará-las de duas maneiras
distintas e opostas: como um castigo e punição ou como a oportunidade de
crescimento pessoal. Qual posição você assume diante disso?
Encarar as tribulações de forma positiva não é ter uma postura triunfalista.
Por exemplo, achar que somos imunes ao sofrimento. Ou pensar que somos
invencíveis. Não, não! Pelo contrário, é saber que somos vulneráveis e
humanos.
Essa postura otimista diante das dificuldades é resultado de fé. Fé na palavra
de Deus, que diz: E a perseverança constrói um caráter experimentado, o qual
nos dá esperança. (Romanos 5.4). A tribulação produz, em nós, perseverança
que molda nosso caráter.
E num efeito cascata, o caráter bem formado nos dá esperança. Esperança é
fruto que amadurece em meio ao calor das tensões e dificuldades do dia a dia.
Esperança é resultado de uma vida vivida confiadamente no Senhor.
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41. Esperança em Romanos 5.5

Há muita gente desapontada por ai. E há muitos motivos para tanto
desapontamento. As pessoas se decepcionam por causa do trabalho, por
causa dos filhos, por causa da esposa ou esposo, por causa de si próprio e
por tantos outros motivos.
Além disso, as pessoas também desiludem as outras. Desiludem, muitas
vezes, porque não atendem as expectativas dos professores, dos pais, do
namorado, da namorada, e assim vai.
Frente a um mundo de desapontamento, decepção e desilusão, o que podemos
fazer? Qual a nossa atitude diante de tal quadro? Pra começar, nós podemos
afirmar com força que “a esperança nunca nos desaponta, pois o amor de
Deus tem sido derramado em nosso coração...” (Romanos 5.5).
Imagine você, se em meio a tudo isso Deus nos decepcionasse?! Seria o fim!
Mas o Senhor nos sustenta com uma esperança firme e segura. Esperança
tão certa, que nunca nos frustrará; nunca nos deixará na mão; nunca nos
desapontará, pois que ela aponta para o próprio Deus e sua salvação.
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ESPERANÇA
42. Esperança em Romanos 8.21

Esperança ecológica! Tá muito em moda falar de ecologia. Preservação do
meio ambiente. Cuidado com o planeta. A Terra, casa de todos nós, precisa e
merece todo o nosso cuidado, nossa consciência ecológica, nosso respeito e
nossa missão.
Sim, missão, pois a Terra, infelizmente, está sob a escravidão do pecado.
Não, ela não cometeu nenhuma falta contra o Criador. Fomos nós, com nosso
desatino, que sujeitamos o planeta à servidão do pecado e suas misérias
escravizadoras.
Sim, missão, pois a esperança do nosso mundo está posta na liberdade dos
filhos de Deus. Penso em uma lógica simples, mas verdadeira: se nosso
pecado sujeitou a criação a esse estado, então nossa salvação pode gerar a
libertação da mesma.
É o que parece absolutamente claro quando lemos: “na esperança de que a
própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da
glória dos filhos de Deus.” (Romanos 8.21).
Então, “irmãos à obra” na missão de levar a Boa Nova a todos os que, como
nós, necessitam do perdão e da redenção de Deus.
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ESPERANÇA
43. Esperança em Romanos 8.24a

Esperança não apenas ecológica. Também nós aguardamos a redenção do
nosso corpo. É a materialidade da salvação. Criação redimida por inteiro.
Criatura remida por completo. Não apenas a alma, mas o corpo, finalmente.
Outra vez Romanos (8.24a) nos afirma: E foi nesta esperança que fomos
salvos. Esperança da redenção do corpo, como da Terra, da qual fazemos parte
integral e integrante. Nossos corpos são terra e serão redimidos.
Essa esperança de vermos nossa natureza humana e corpórea restaurada
aponta a direção na qual devemos caminhar. E pelo caminho, enfrentarmos
sofrimentos e lutas. Este é o contexto dessa passagem da Escritura.
Uma voz de alento em meio às tribulações. Uma palavra de ânimo para o nosso
dia a dia. Força para enfrentarmos de peito aberto todas as circunstâncias
adversas. Sem triunfalismo, por certo, mas com esperança. Esperança de que
nosso corpo verá redenção completa e final junto com nossa alma.
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ESPERANÇA
44. Esperança em Romanos 8.24b

A esperança é invisível aos nossos olhos. É assim que Paulo completa a frase
em Romanos 8.24 ao dizer: Mas se nós vemos o que esperamos isso não é
esperança – afinal, quem espera o que já vê? É uma grande verdade, não é
mesmo!
Ao falar da nossa de redenção, como expectativa futura, o Apóstolo nos faz
lançar os olhos para muito além do presente. Um presente de sofrimentos,
corrupção, escravidão ao pecado, gemidos e toda sorte de coisas contrárias à
vontade de Deus.
Mas não se enganem! Este nosso olhar posto no futuro recria a esperança para
o nosso dia a dia. Não nos tira do mundo como podem pensar alguns. Não,
não! Não somos alienígenas, mas peregrinos. Não em uma terra estranha, mas
no mundo do nosso Deus.
Por isso, nós e nossa casa, a mãe Terra, nos nutrimos da promessa de nossa
redenção final. O planeta e nós somos alimentados de uma esperança invisível.
Não podemos vê-la, a temos como certa. Isso é esperança. Esperança
que mantém nossos pés no chão e nossos olhos no futuro, anunciando e
construindo o Reino de Deus.
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ESPERANÇA
45. Esperança em Romanos 12.12

Alegria, alegria meu povo. Temos motivos de sobra para nos regozijarmos.
As muitas bênçãos. O cuidado paternal de Deus Pai. A presença consoladora
do Consolador. A companhia constante de Jesus. Muitos motivos para muita
alegria.
Além do mais, gente querida, “alegrai-vos na esperança” (Romanos 12.12).
Esse é um motivo mais que suficiente para nossa alegria. Nossa esperança é
uma fonte constante de regozijo. Fonte de satisfação.
E porque a esperança é tão alvissareira? Tão promotora de contentamento? É
porque a esperança só traz boas notícias. Ela é portadora das boas novas. Ela
é uma reserva de promessas e prazer.
Vejam pessoas amadas de Deus. Vejam e sintam estas palavras: “regozijaivos na esperança”. Num mundo carente de alegrias podemos testemunhar
da esperança simplesmente nos alegrando. Podemos iluminar as trevas da
tristeza com a luz de um sorriso.
Por isso, gente de Deus, como diz o Apóstolo, não me desgosta dizer sempre
as mesmas coisas: Alegrai-vos no Senhor. E repito, alegrai-vos na esperança.
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ESPERANÇA
46. Esperança em Romanos 15.4

Coragem! Eis o encorajamento que as pessoas estão buscando. Muitas delas
desencorajadas pela situação em que vivem. O mundo as desencorajou. Fez
com que acreditassem que nada podem fazer. Ensinou que só resta sentar e
chorar.
Esperança! Eis o que milhares de seres humanos estão buscando. Muitos
deles desesperançados pelas circunstâncias do dia a dia. A realidade matou
a esperança deles. Fez com que desesperassem. Ensinou que só resta viver
sem razão.
Coragem e esperança! Ai estão boas palavras para se ouvir. Ouvir e aprender
o que elas significam. Coragem e esperança. E onde todos podem encontrar
tamanho encorajamento para viver? Quem ou o que pode nos ensinar essa
preciosa lição?
Resposta: Nas Escrituras. Isso mesmo, na Palavra de Deus. Palavra registrada
na Bíblia. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar,
a fim de que, pelo encorajamento das Escrituras, pacientemente tenhamos
esperança. (Romanos 15.4). Eis a nossa mestra a dizer: Coragem! Esperança!
Nada está perdido.
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ESPERANÇA
47. Esperança em Romanos 15.13a

A fonte da esperança! Onde você busca sua esperança? Onde você tenta
dessedentar a sua sede de esperança? Eu sei, muitos têm feito promessas.
Muitos têm se apresentado com fonte de esperança.
Então, diante de tantas indicações, como reconhecer a fonte? Duas marcas
nos ajudam a identificar a verdadeira fonte de esperança: alegria e paz. As
duas juntas. As duas ao mesmo tempo. As duas marcas da fonte.
Diz a Escritura: Possa Deus, a fonte da esperança, nos saciar completamente
com alegria e paz, como acreditamos... (Romanos 15.13a). Não é qualquer
alegria. Não é uma alegria passageira. Não é uma alegria incompleta. Nem
qualquer paz. Nem uma paz ilusória. Nem uma paz pela metade.
A fonte de esperança deve nos saciar completamente. Deve jorrar alegria
e paz em abundância. Sem miséria. Sem restrição. Até que nós estejamos
integralmente cheios. Até a tampa. Plenamente satisfeitos.
Nosso Deus, o Senhor, é a fonte de toda esperança. É Ele quem derrama
alegria e paz em abundância. Assim cremos. Assim você pode crer.
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ESPERANÇA
48. Esperança em Romanos 15.13b

A fonte de esperança! Há uma abundância de esperança a jorrar. E você pode
receber dessa água. Ela flui da presença de Deus. Você pode experimentá-la.
Deixar-se tomar pela riqueza transbordante do Senhor. Ela está ao seu alcance
o tempo todo.
E quer saber qual é a força que pode tornar isso possível? É o Espírito do Deus
vivo. É ele quem tem esse poder. O poder de fazer jorrar a esperança para
dentro do seu coração. Ele pode e quer plenificar você com a água que jorra
da fonte eterna.
Essa esperança derramada em sua vida tem um propósito. Um propósito
missionário. Uma finalidade de partilha ...de modo que no poder do Espírito
Santo você possa transbordar de esperança. (Romanos 15.13b). Encher-se até
ela se espalhar ao redor.
Isso mesmo! Você pode, pelo poder do Espírito, derramar esperança. Você
pode abençoar outras pessoas espalhando esperança. Deixando que essa
abundância ultrapasse as bordas do seu coração. Lembre-se: A esperança
entorna somente de uma vida plena e de um coração cheio de esperança.
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ESPERANÇA
49. Esperança em 1 Coríntios 9.10

Plantar com esperança. Colher com esperança. A vida é uma semeadura. E
semeamos muitas sementes ao longo da vida. Sementes de estudos, trabalho,
amizade, família, entre outras. E por que semeamos? Semeamos porque temos
esperança de colher.
Espalhamos nossos esforços pela vida afora. E esperamos colher os frutos desse
trabalho. Queremos ser bem formados. Desejamos um trabalho significativo.
Aspiramos amizades verdadeiras. Pretendemos uma família estável. Por isso
semeamos.
Muitas vezes, porém, você olha para a sua vida e vê que está incompleta.
Falta um pouco mais de estudo. O trabalho ainda não satisfaz plenamente. As
amizades estão sendo construídas. E sua família, por enquanto, não alcançou
o almejado.
Mas é preciso lembrar o seguinte: cultivar a vida e colher os frutos é um trabalho
que nunca acaba. E que nem sempre depende apenas de você. Por isso, tenha
em mente que, tanto a pessoa que planta como a que colhe devem fazer o seu
trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. (1 Coríntios 9.10).
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ESPERANÇA
50. Esperança em 1 Coríntios 13.13

Esperança já! Esperança agora! Eis uma reinvindicação justa. Uma causa
pela qual devemos lutar. Não há motivos para viver sem ela. Não faz nenhum
sentido viver sem esperança. Por que adiar a busca por esperança? Por que
deixar de procurá-la?
O presente momento conta e conta muito. Se adiarmos o encontro com a
esperança, quando vamos tê-la por companheira? Ficaremos esperando a
esperança? Parados, aqui, com cara de paisagem enquanto a vida passa por
nós?
Esperança foi feita para ser experimentada no presente momento. Ela foi
concebida para animar nosso dia a dia. Foi criada para embalar nossos sonhos.
A esperança existe para revestir nossa vida com grandes expectativas, grandes
realizações.
E não é uma esperança qualquer. É aquela que vem em boa companhia. Ela
vem de mãos dadas com suas irmãs. São as trigêmeas que nos animam
permanentemente. Pois, no presente, permanecem a fé, a esperança e o
amor... (1 Coríntios 13.13). Encontrando uma delas, você encontra as três. E
encontrando as três, você não vai querer deixá-las.
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51. Esperança em 1 Coríntios 15.19

Esperança agora! E futura também! Viver a esperança no aqui e agora, não
exclui ter esperança futura. E quando digo futura, é futura mesmo. Para depois
desta vida. Para muito além de nós mesmos. E não é qualquer esperança, é a
esperança de ressurreição em Cristo Jesus.
Se restringirmos a nossa esperança em Cristo tão somente ao tempo de nossa
vida terrena, seremos as pessoas mais infelizes de todas. (1ª Coríntios 15.19).
Infelizes e merecedoras de dó, pois viveremos a esperança pela metade. Só
uma parte dela. E não a mais importante.
Eu pergunto a você: Por que vivermos a esperança só nesta vida, se temos
a promessa maravilhosa da ressurreição em Cristo? Sim, uma promessa
poderosa. Uma palavra cheia de alegria. Viver, morrer e ressuscitar. Eis nossa
esperança.
Se vivemos, vivamos com esperança. Se morrermos, morramos na esperança.
Então, finalmente, ressuscitaremos com certeza. E essa garantia tem um nome:
Jesus, o Cristo de Deus. Somente Ele pode nos prometer a ressurreição.
Somente Ele pode efetuar a ressurreição. Creia nisso!
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52. Esperança em 2 Coríntios 1.7

Esperança inabalável. Não em Deus, mas na pessoa que Nele crê, como nós.
Pode até parecer estranho dizer isso. Mas é verdade. São as palavras de Paulo
que ressoam: Nossa esperança a respeito de vocês é certa, pois como vocês
compartilham dos sofrimentos, compartilharão também da consolação. (2ª
Coríntios 1.7)
Se perguntarmos: Quem aqui passa por sofrimentos levanta a mão? Em
qualquer lugar veremos muitas, senão todas as mãos levantadas. A resposta
foi e continua sendo: Todos nós sofremos! Por um motivo ou por outro
enfrentamos tribulações.
E se afirmarmos: Quem experimenta a consolação põe o dedo aqui. Em qualquer
lugar, veremos algumas, mas não todas as pessoas colocarem o dedo aqui. A
resposta foi e continua sendo: Nem todos nós somos consolados. Por algum
motivo não temos encorajamento.
Por isso mesmo, devemos olhar aqueles que esperam em Deus com esperança.
Esperança de que compartilham os mesmos sofrimentos. E esperança de que
compartilham o consolo e encorajamento que vem do próprio Deus.
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53. Esperança em 2 Coríntios 3.12

Você está sentindo medo? Temor de se expor? Medo de falar do Evangelho?
Tímido em relação às suas crenças e valores? Inseguro em partilhar Jesus com
outras pessoas? Você está precisando de esperança. Você está precisando de
ousadia.
Mas o que tem a ver esperança e ousadia? A resposta é: esperança gera
ousadia, coragem, destemor. É isso que lemos em 2ª Coríntios 3.12 - Com
uma esperança assim podemos falar com ousadia. Esperança na força do
Espírito de Deus. É uma confiança de que é o Espírito que nos habilita para
sermos mensageiros.
As oportunidades de anunciar o evangelho estão ai. Todos os dias. No trabalho,
na escola, no clube, no lazer. Oportunidades não faltam. Mas do que adiantam
essas situações se ficamos envergonhados. Precisamos ser mais corajosos,
audaciosos e intrépidos.
O mesmo vale princípio vale se estamos tímidos, envergonhados, também
em nossa vida pessoal. Eis ai um bom remédio para levantar nosso astral. Em
qualquer situação podemos contar com o auxílio que vem do Espírito de Deus.
Esperança e ousadia! Todos nós precisamos.
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54. Esperança em Gálatas 5.5

Como você se sente em relação a Deus? Você se sente rejeitado por Ele? Tem
algum receio de se aproximar Dele? Você acha que Deus não pode aceitar
você por causa da sua imperfeição? Por causa das suas falhas? Acha que Deus
o rejeitará pelo modo como você vive? Se você se sente assim, deixa-me dizer
que você está totalmente enganado.
Saiba que Deus não nos vê como nós nos vemos. Não! Ele nos olha de um modo
muito diferente. Deus nos enxerga através dos seus olhos de misericórdia.
Através dos olhos do coração. O Senhor tem uma forma muito especial de
olhar as pessoas. Ele não vê a aparência externa, mas vê o fundo de nossa
alma.
E quem pode garantir que Deus nos vê dessa forma? O próprio Espírito de
Deus. Pois, o Espírito nos dá a esperança de que Deus nos aceita por meio da
justiça que vem da fé. (Gálatas 5.5) Fé em Jesus Cristo, certamente.
Você pode parar de se sentir rejeitado por Deus. Isso é coisa da sua cabeça.
No coração de Deus, todos nós somos alvo do seu olhar misericordioso e
salvador. Tenha certeza disso.
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55. Esperança em Efésios 1.18

Um chamado cheio de esperança. É isto o que Deus proporciona para as
pessoas. É o chamado do Senhor para a fé em Jesus. É Ele quem convida a
todos para que se aproximem da luz.
Esse chamamento de Deus para o seu reino manifesta o interesse Dele por
você. Esse chamado para caminhar com Cristo revela a misericórdia, a graça e
o amor de Deus. Com esse convite Ele se mostra próximo de nós, preocupado
com nossas vidas e disposto a estender a sua bondosa mão.
O chamado de Deus é para que você conheça riqueza da sua glória. Para
que você experimente a suprema grandeza do seu poder para com você. O
convite é para que você tenha herança junto ao povo de Deus. Para que você,
finalmente, tenha paz com Deus por meio da fé em Jesus.
Por isso, nós fazemos nossas as palavras do Apóstolo quando ele diz: Minha
oração é para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você
saiba qual é a esperança do seu chamado. (Efésios 1.18). Aceite o chamado
cheio de esperança. O chamado para a salvação.
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56. Esperança em Efésios 2.12

Viver sem esperança. Viver sem Deus. Que coisa triste é isso. Você pode até
viver sem religião e ter esperança. Pode até mesmo viver sem ela e ser feliz.
Mas você não tem como levar sua vida longe do seu Criador e ainda assim se
declarar feliz.
E você continua longe de Deus? Quero que saiba que isso tem um único
motivo: o pecado. É ele que separa as pessoas do Senhor. É o pecado que
distancia a humanidade de seu Benfeitor. E pecado é a nossa tentativa de viver
alheio a Deus.
Houve um tempo em que muitos estavam separados de Cristo... e neste
mundo viviam sem esperança e sem Deus (Efésios 2.12). Tempo ruim este
de distanciamento. Ruim porque muitos foram privados de conhecer a Cristo.
Muitos estavam tão indiferentes ao Salvador que sequer tinham ouvido o seu
nome.
Espero que esse tempo de separação de Cristo não seja mais o seu caso. Pois,
muitos ainda vivem longe da salvação. Vivem sem ter esperança e distantes
de Deus. E a palavra salvadora é que Cristo está próximo e você pode se
reaproximar dele.
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57. Esperança em Efésios 4.4

Vocação para a esperança. Vocação é um chamado. E um chamado tem um
propósito, um objetivo. Pode ser um chamado para uma missão ou para um
trabalho. Mas sempre tem um objetivo claro. E Deus tem uma vocação para
você.
E você certamente já descobriu a sua vocação. Vocação profissional ou
existencial. Você sabe que já encontrou sua vocação quando consegue
responder à pergunta: qual é o objetivo da minha vida.
Contudo, existe uma vocação especial. Especial por dois motivos. Primeiro,
porque é uma vocação divina, pois vem do próprio Deus. Segundo, porque
é uma vocação para a esperança. Isso a torna tão especial. Pois, “há um só
corpo, um só espírito, assim como uma só esperança que é o objetivo do seu
chamado por Deus.” (Efésios 4.4).
Ouvimos muito as frases: “descubra a sua vocação”; “viva sua vocação”. Ou a
pergunta: Qual é a sua vocação? Vou falar claramente para você: Sua vocação
é uma vocação especial. É um chamado à esperança. E essa vocação especial
você só pode ter no chamamento de Deus. Ouça, Ele está chamando você.
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58. Esperança em Filipenses 1.20

Esperança confiante. Expectativas que não serão frustradas. Quem pode
afirmar isso? Quem pode se sentir tão confiante desse jeito? Muitas pessoas
se sentem invencíveis. Acreditam em si mesmas. Isso é bom. Mas também é
bom que elas saibam que, mesmo confiantes assim, suas expectativas podem
resultar numa derrota.
Em geral, nós criamos muitas expectativas em nossas vidas. E repito: isso é
muito bom. Já pensou se tivéssemos que viver sem sonhos, esperança?! Não
seria nada legal, não é mesmo?! Por isso, projetamos nossos sonhos com
boas expectativas.
Mas imagine que aconteça algo pelo caminho. Algo que destrua nosso sonho
e frustre nossas expectativas. É bem dolorido né. E qual é a força capaz de
nos levantar e nos colocar em pé novamente? Força que nos anime e nos dê
a vitória?
Quando eu penso nessa possibilidade me lembro de Paulo prisioneiro,
ameaçado de morte que diz: tudo de acordo com a minha expectativa mais
confiante e esperança que eu nunca vou ter que admitir a derrota... (Filipenses
1.20). Pois, em Cristo somos mais que vencedores. Ponto!
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59. Esperança em Colossenses 1.5

Esperança com um propósito. Fé em Cristo e amor para com os irmãos, eis o
propósito. Antes do futuro no céu, nossa esperança nos motiva a viver aqui e
agora. Isso é o que lemos em Colossenses 1.5: O propósito da vida de vocês
nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no
céu, da qual vocês ouviram pelo Evangelho.
O Evangelho é uma palavra geradora. Ela tem o poder de gerar esperança.
A palavra de Jesus é capaz de dar um propósito para as nossas vidas. Um
propósito no presente e no futuro. Não apenas no céu além da morte, mas na
terra antes de partirmos.
O Evangelho gera em todos os que o aceitam uma esperança que dirige. Dirige
a vida dando-lhe um sentido. Ela indica o sentido que devemos seguir. A
esperança de um futuro que se realiza desde já. Um futuro que se realiza no
caminho, pouco a pouco.
Vida com propósito! Quem não quer?! Você também há de querer. Um propósito
firme e consistente. Um propósito dirigido pela esperança. Uma vida guiada
pela esperança. Ouça o Evangelho, a palavra geradora de vida, esperança,
propósito.
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60. Esperança em Colossenses 1.27

Esperança: o segredo revelado. Há muitos mistérios ocultos da grandeza e do
poder de Deus. E muitos desses segredos o Senhor ainda guarda oculto dos
olhos humanos. Porém, dos que Ele revelou à humanidade, um em especial
clareou todos os outros: Cristo Jesus.
E esse mistério aclarado aos olhos humanos atinge o coração do homem.
Pois, Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês
tomarão parte na glória de Deus. (Colossenses 1.27). E isso não é uma verdade
maravilhosa?!
Sim, maravilhosa! Maravilhosa por quê? Primeiro, porque Jesus foi revelado
em carne para se tornar um de nós. Segundo, porque Cristo está em nós e
entre nós. Terceiro, porque, estando em nós, nos dá esperança. Esperança de
tomar parte na glória de Deus.
Mas não pense apenas na glória futura na presença de Deus. Pense, antes,
no presente, no aqui e agora. Porque, Cristo em nós, é para que nós mesmos
revelemos este mistério de Deus entre os homens. E isso para dar esperança
a todos eles. Para e reflita por um momento: Participar da glória de Deus é
participar da missão de Deus na terra.
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61. Esperança em 1 Tessalonicenses 1.3

Firme esperança em Jesus. É disso que estou falando. Da esperança certeira
que você pode ter em Cristo. Pois, diante do Deus e Pai, recordamos de sua
obra de fé, de seu trabalho de amor e da firmeza da sua esperança em Jesus.
(1ª Tessalonicenses 1.3).
Convenhamos que, nos dias atuais, não temos certeza de muitas coisas. Tudo
muda rapidamente. O que era de um jeito há pouco, já mudou. O que era feito
de uma maneira, agora é de outra. O que se pensava ontem, já não se pensa
mais hoje. Tudo muda com uma rapidez estonteante.
Poucas certezas restaram. Não existem mais as grandes explicações para o
mundo. Os limites que conhecíamos não perduraram. Ou foram expandidos
ou se extinguiram. E o contínuo bombardeamento dos meios de comunicação
derrubam as últimas coisas que tínhamos por certo.
Contudo, a boa nova que permanece nova: a firmeza da esperança em Jesus.
É disso que se trata. Esperança que se afirma apesar das incertezas. Firme
esperança em Cristo. Você também pode ter!
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62. Esperança em 1 Tessalonicenses 2.19

Nossa esperança, alegria e glória. De quem podemos falar isso? De Jesus
certamente. E de Deus também. E daqueles aos quais nós anunciamos a boa
nova do Evangelho. Sim, podemos dizer bem alto que pessoas são nossa
esperança e alegria e glória.
A espera do retorno de Cristo é uma espera missionária. Enquanto aguardamos
a volta do Senhor, vamos semeando a boa e salvadora palavra do Pai. E muita
gente vai se achegando para junto do povo de Deus. E essas pessoas vão se
tornando seguidoras do Mestre.
Mas elas não se convertem em discípulas de Jesus apenas. Mais que isso, elas
se tornam a nossa esperança e alegria e glória na vinda do Senhor. É como diz
o apóstolo: Afinal, quando o nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais
são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa glória
diante dele. (1ª Tessalonicenses 2.19).
Como é bom poder dizer para alguém que ela é uma pessoa especial. Que
ela é nossa esperança, alegria e glória diante do Senhor. É bem legal poder
expressar esse sentimento por alguém. Bacana mesmo ter essa consciência
enquanto aguardamos o Senhor.

José Roberto Cristofani

70

Palavra de
ESPERANÇA
63. Esperança em 1 Tessalonicenses 4.13

Esperança na morte e na vida: você tem? Não estou falando da sua própria
morte. Estou me referindo àquelas pessoas que já se foram. Aquelas cuja
lembrança ainda permanece em nosso coração. É em relação a elas que eu
pergunto se você tem esperança.
A morte de pessoas queridas nos causa muita tristeza. Por vezes, parte dessa
tristeza é causada pela nossa ignorância a respeito do destino eterno das
pessoas. Neste caso, muitos se entristecem por não terem a esperança de
reencontrar os que já se foram.
Por isso, para acabar com essa tristeza é que lemos estas palavras de Deus:
Amados, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram,
para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. (1ª
Tessalonicenses 4.13)
A verdade a respeito dos que já passaram é esta: eles ressuscitarão como
o Senhor ressuscitou. E ressurgidos da morte, todos nos ajuntaremos na
presença de Deus. Esta verdade acaba com a tristeza da separação temporária
que a morte provoca. Ela nos conforta e nos enche de esperança. Esperança
na vida e na morte!

José Roberto Cristofani

71

Palavra de
ESPERANÇA
64. Esperança em 1 Tessalonicenses 5.8

Sobriedade e esperança. Fé e amor. Um estilo de vida. Uma necessidade do
nosso tempo. Mais do que nunca precisamos de gente sóbria. Gente do dia,
da luz. Não precisamos das criaturas da noite, das trevas.
O mundo já anda bastante sombrio e não precisa de mais escuridão. Já tem
muita falta de fé e amor e não precisa de mais ninguém assim. Pelo contrário,
nossa sociedade necessita de pessoas que irradiem luz, fé e amor. Gente
sóbria e diferente.
O mundo, na verdade, precisa de nós. Gente, nós somos do dia, então sejamos
sóbrios, vamos usar a proteção da fé e do amor e o capacete da esperança da
salvação. (1ª Tessalonicenses 5.8). São esses acessórios que nos protegem
em nossa missão. Couraça da fé e do amor. Capacete da salvação.
No dia a dia devemos viver esse estilo de vida. Vida de sobriedade e
testemunho. Uma marca distintiva de fé, amor e esperança. Protegidos pelos
dons da salvação, caminhemos de forma firme e segura pelo testemunho de
Jesus. Lembre-se: o mundo precisa de criaturas do dia, que em sua sobriedade
espalha luz. Você é esta pessoa.
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Boa esperança. Eterno consolo. E mais conforto da parte de um Deus
incansável em abençoar. É disso que estamos falando. De um Deus que age
como verdadeiro pai. De um Senhor super interessado em abençoar.
Ao animar as pessoas, o apóstolo escreveu estas palavras: Jesus, nosso
Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos deu eterno consolo e boa esperança por
seu favor, vos confortem. (2ª Tessalonicenses 2.16). Note que são dádivas
o eterno consolo e a boa esperança. Dádivas são favores. Favores são pura
graça.
É isso, meu amado, minha amada, o que vem da parte de Deus é graça pura. É
a forma de a Bíblia dizer que o amor do Pai é gratuito, não exige nada em troca.
E de tão elástico que é ele alcança todos os seres humanos.
Falar de boa esperança, consolo eterno e conforto no presente é falar da graça
de Deus. É viver aqui e agora na companhia de Jesus. É vivenciar a presença
consoladora de Deus o Pai. É cultivar a boa esperança diariamente. É favor, é
grátis, é graça!
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66. Esperança em 1 Timóteo 1.1

Cristo Jesus a nossa esperança. Assim o apóstolo começa a sua primeira carta
a Timóteo (1.1). Muito apropriado. Não apenas por ser uma saudação fraterna.
Também por ser uma confissão comum da mesma crença. E mais ainda, por
colocar a esperança sobre a pessoa de Cristo.
Veja se não é assim que muitos procedem: colocam sua esperança em muitas
coisas. O dinheiro é um dos principais refúgios de muitos. Eles acreditam que
tendo dinheiro está tudo garantido. Muitos colocam sua esperança em ideias,
ideologias e até na religião.
Há os que põem sua esperança em pessoas. Em ídolos, por exemplo, vivos ou
mortos. Ainda outros depositam suas esperanças em alguém mais próximo,
como a esposa, o marido, o pai, a avó e assim por diante.
Porém, a esperança tem nome: Jesus. E a pessoa do Cristo de Deus é bem
real e viva. Não é uma coisa, ideia, ideologia ou mesmo religião. Não, não!
É o Senhor que se manifesta do dia a dia daqueles que o tem como a única
esperança para as suas vidas. Vem participar desta esperança você também.
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67. Esperança em 1 Timóteo 4.10

Pergunto se você pode afirmar como o apóstolo: pois temos posto a nossa
esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que
creem. (1ª Timóteo 4.10). Você tem tranquilidade e segurança para fazer essa
afirmação? Afirmação ousada, né?!
Sim, bastante ousada e totalmente verdadeira. Isso porque nossa esperança
tem direção e alvo certo: o Deus vivo. A expressão Deus vivo é uma declaração
de fé diante de um mundo repleto de ídolos mortos, que nada podem fazer
pelas pessoas. Como diz o Salmo: têm boca e não falam, têm olhos e não
veem.
Um Deus que vive é um Deus Salvador. Pois Ele age em meio a um mundo que
necessita de salvação. Ele opera dentro de um mundo carente de vida. O Deus
vivo é salvador de todas as pessoas, de você inclusive.
É por isso que o apóstolo afirma com todas as letras que deposita sua esperança
no Deus vivo. E você, meu amigo e minha amiga, também pode se unir ao coro
daqueles que fazem essa declaração. Isso porque você pode crer nesse Deus
vivo para a sua salvação.
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68. Esperança em 1 Timóteo 6.17

Riqueza e orgulho não combinam com esperança. Por isso, o apóstolo diz
estas palavras: Ordene isto aos que têm riquezas neste mundo: que não sejam
orgulhosos e que não depositem a sua esperança no dinheiro, pois ele não traz
segurança nenhuma (1ª Timóteo 6.17a).
Engana-se quem pensa que essa palavra é apenas para os ricos. Essa exortação
serve para todos os que, mesmo tendo pouco dinheiro, colocam nele a sua
esperança e segurança e têm orgulho disso. Depositam sua esperança no
pouco que têm.
Tanto aos que vivem na prosperidade quanto aos que vivem na escassez o
apóstolo nos exorta: Diga-lhes para depositar a sua esperança em Deus, que
nos dá tudo de que precisamos em grande quantidade, para a nossa satisfação.
(1ª Timóteo 6.17b).
Para uns e para outros que depositam igualmente a sua esperança no muito
ou no pouco que possuem, é preciso lembra-los de que a esperança deve ser
depositada, não em coisas, mas na pessoa de Deus. Quem faz assim, tem seu
orgulho extinto e vive com abundância e satisfação.
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O nosso mundo está cheio de promessas. Empresas e pessoas prometem
muitas coisas. E tais promessas geram em nós expectativas. E quem não quer
ver uma promessa cumprida, não é mesmo?!
Em geral, depositamos nossa confiança nessas promessas. E esperançosos
aguardamos o cumprimento delas. Mas, qual dentre nós já não sofreu alguma
decepção por esperar demais. Às vezes nossa esperança em algo ou alguém
é frustrada, pois todos nós somos humanos e falhos.
E será que existe alguém capaz de sustentar uma promessa sem falhar? Ouça
isso: Esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não fala mentira, prometeu
desde tempos imemoriais. (Tito 1.2). Há sim esse alguém que não deixa de
cumprir o prometido: é Deus.
Podemos sofrer decepções e frustrações por esperar que pessoas cumpram o
que prometeram. Contudo, encontraremos em Deus a certeza de vida eterna. É
uma esperança que não decepciona, pois Deus não mente jamais. Ele prometeu
e vai cumprir. Basta você crer e a promessa de vida eterna se realizará em sua
vida. Creia, pois!
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70. Esperança em Tito 2.13

Viver a esperança. O que significa essa expressão? Sempre ouvimos dizer que
devemos viver “na” esperança. As pessoas, em geral, entendem que devem
colocar suas esperanças em alguém ou em algo que elas possam esperar.
Mas viver “a” esperança é muito diferente. Viver a esperança é um estilo de
vida. É se portar de forma sensata e justa. É levar a vida aprendendo, sendo
educado pelos princípios do Reino de Deus. Vivendo e aprendendo a viver
segundo o exemplo de Jesus. Bem ao contrário do modo de viver alardeado
hoje em dia.
E que esperança é essa que podemos vivenciar? Ela é chamada de “bemaventurada esperança”. Ela se refere ao dia em que nosso grande Deus irá
se manifestar. Não apenas Ele, mas Jesus Cristo também. Um dia pelo qual
aguardamos ativa e não passivamente.
Por isso, devemos viver sensata e justamente enquanto aguardamos a bemaventurada esperança, o dia da manifestação da glória do nosso grande Deus e
Salvador Jesus Cristo. (Tito 2.13). Esperança que não tira a gente do presente,
mas que transforma nosso presente.
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Nada como viver cheio da verdadeira esperança. Aquela que ultrapassa a
nossa vida finita neste mundo. Esperança que nos motiva diariamente e nos
leva para além dos limites de nossa efêmera existência. Esperança para além
das fronteiras do tempo.
Você acha que isso é impossível? Você pensa que isso é perda de tempo?
Você crê que seria bom se fosse assim, mas tem dúvidas de que tal esperança
seja possível? Então deixa dizer o seguinte: Veja, fomos declarados justos
pela graça de Deus, para sermos seus herdeiros, segundo a esperança de vida
eterna. Tito 3.7
Você já viu algum herdeiro ficar sem herança? A menos que ele não esteja
relacionado no testamento, não é mesmo?! Porém, com Deus é bem ao
contrário. Uma vez que você é declarado justo o que o impedirá de ser herdeiro
de Deus e da vida eterna? Nada!
Por isso, você vê tanta gente levando uma vida plena de esperança. Elas estão
enganadas? Não estão não, pois foram declaradas justas perante o Senhor do
Universo. E foram declaradas assim pela pura graça de Deus em Cristo Jesus.
Creia nisso e viva com esperança.
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Em tempos de templos suntuosos ficamos pasmos. Pasmos diante do tamanho
das construções, ante o luxo da ornamentação, frente à ostentação dos rituais
ali celebrados. Tempo de templos que assombram os crédulos. Templos que
desviam o olhar devoto para as pedras.
O assombro é ainda maior por causa da ousadia dos mentores dos templos.
Eles afirmam confiantes que ali é a “casa de Deus”. E somente ali as pessoas
podem se encontrar com Deus. Os donos dos templos não medem esforços
para convencer o povo disso.
Entretanto, àqueles que imaginam que Deus habita em casas feitas por mãos
humanas uma palavra apostólica: Cristo é fiel como Filho sobre a casa de
Deus, que somos nós, e continuaremos a ser se conservarmos a ousadia e
confiança na esperança. (Hebreus 3.6). Basta apenas uma palavra assim para
demolir essas afirmações enganosas.
A ousadia e a confiança pertencem àquelas pessoas que podem afirmar com
esperança: eu sou a casa de Deus; eu sou morada do Altíssimo, pois que
Cristo nos tornou assim. Aos templos iremos, se o Senhor permitir, para nos
encontrarmos como irmãs e irmãos.
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Viva com entusiasmo! Parece um clichê de autoajuda ou de palestra de
motivação ou de propaganda da televisão. Parece, mas não é. Não é mesmo,
pois ouvimos este incentivo em Hebreus 6.11: O nosso profundo desejo é que
cada um de vocês continue com entusiasmo até a realização final e completa
da sua esperança.
Essa palavra do Senhor faz parte de uma exortação apostólica. É a conclusão
de um trecho que fala sobre as “coisas melhores da salvação”. Ali se diz que
Deus não se esquece das obras, dos serviços e do amor que seus servos
demonstram a outros.
É uma palavra de incentivo para todos. De ânimo, caso alguém esteja
desanimando na carreira cristã. De esperança, na hipótese de que algum de
nós esteja perdendo a sua. De encorajamento, se eventualmente haja quem
está sem coragem.
Vivam com entusiasmo! Façam o melhor possível. Mostrem diligência nas
obras, dedicação no serviço, desprendimento no amor, generosidade para
com todos. Vivamos com entusiasmo até a realização final e completa da sua
esperança.
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Um juramento deve ser a garantia do cumprimento do que foi jurado. Por
exemplo, quando um médico faz o “Juramento de Hipócrates”, ele está
comprometendo a sua palavra e a sua vida no cuidado aos seus pacientes.
Assim deve ser em qualquer ofício, profissão ou mandato.
Porém, a palavra empenhada nem sempre é cumprida. E a quebra de um
juramento acarreta muitos males. Pense em um parlamentar que não exerce
o seu mandato como prometeu em juramento. É um verdadeiro desastre para
toda a comunidade, não apenas para os que o elegeram. Portanto, cumprir o
que foi jurado é dever e obrigação.
Se é assim no âmbito das coisas visíveis, imagine você como seria na esfera
espiritual?! Já pensou se o Deus que jurou, pelo seu próprio nome, cuidar da
gente falhasse em cumprir sua palavra? E tendo prometido bênçãos, voltasse
atrás? Seria uma catástrofe!
Mas ao contrário, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos
segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na
esperança que nos foi dada. (Hebreus 6.18). Esperança dada pelo Senhor sob
juramento. Neste juramento podemos nos fiar!
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A necessidade que o homem tem de Deus o faz busca-lo. E essa busca por
Deus remonta a tempos muito antigos. A humanidade buscou e ainda busca
Deus em muitos lugares e de muitas formas. A muitas dessas tentativas de
encontrar Deus damos o nome de religião.
A religião como tal, cobra um preço muito alto para promover a aproximação do
home com Deus. Ela diz às pessoas: “Posso leva-los para perto da divindade,
porém existem algumas leis que vocês precisam cumprir; alguns rituais que
vocês precisam praticar e muitos dogmas nos quais vocês precisam crer”.
A boa notícia é que muitos de nós já percebemos, há muito tempo, essa
incompetência da religião. E afirmamos sem titubear: A religião não leva
ninguém para perto de Deus. Por isso, Ele mesmo nos deu uma esperança
melhor, por meio da qual chegamos perto dele. (Hebreus 7.19)
Então, essa não é uma excelente notícia?! Somos incapazes, pelos nossos
próprios meios, de nos aproximarmos de Deus. Diante disso, o próprio Deus
toma a iniciativa e vem ao nosso encontro.
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O tempo em que tudo era certeza já passou. A certeza de que a humanidade
seguiria em ordem e progresso acabou. A certeza de que a tecnologia seria
usada para fins pacíficos chegou ao fim. A certeza de que os avanços da
medicina seriam para todos terminou.
No mundo do pensamento os grandes edifícios das certezas filosóficas ruíram.
Os sistemas políticos considerados quase eternos foram por água abaixo. Os
dogmas religiosos que se impunham sobre as pessoas perderam a força. O
mundo como conheceram nossos pais se desfez.
Vivemos em uma época vacilante. Tempos de hesitação, dúvidas, tropeços e
oscilação. Hesitamos em fazer o que é certo. Temos dúvidas quanto ao que
é justo. Tropeçamos ao usar as palavras. Oscilamos em seguir o caminho do
bem.
Vivemos tempos de incertezas porque confiamos apenas em nós mesmos. E
em quem podemos nos fiar, não é mesmo? Em Deus certamente! É como se diz
na Escritura: Mantenhamos firmes, sem vacilar, a esperança que professamos,
pois Aquele que fez a promessa é fiel. (Hebreus 10.23). Confiemos, pois, sem
vacilar!
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Sempre há motivos para louvar a Deus. Muitos motivos. Dentre eles a Sua
misericórdia infinita que se manifesta diariamente, especialmente aquela que
nos faz viver com esperança. Uma esperança viva e segura. Esperança na
ressurreição final experimentada, primeiramente, por Jesus, o Filho do Deus
Altíssimo.
Esperança é como o pão nosso de cada dia. Ela nos alimenta a alma, nos enche
de boas perspectivas, coloca nossos olhos no horizonte adiante e nos auxilia a
compreendermos melhor o nosso futuro. Futuro aqui no tempo presente e no
tempo vindouro.
Por isso, louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua
grande misericórdia, nos fez renascer para que tenhamos uma esperança viva
por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. (1 Pedro 1.3)
Fomos renascidos para a esperança! Esta afirmação pode estar nos seus lábios.
Eu sei que está na boca de todos os que creem. E pode estar na sua também.
Basta crer na ressurreição de Cristo e você viverá essa viva esperança!
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78. Esperança em 1 Pedro 1.21

Deixar-se descansar na tranquila certeza do amor e misericórdia de Deus.
Entregar-se à paz que emana dessa certeza. Firmar-se na fé e na esperança,
porquanto estão postas em Deus Pai. Este que a Cristo ressuscitou dentre os
mortos.
Descansar na certeza, entregar-se à paz e firmar-se na fé e esperança, é
privilégio concedido aos que creem. Pois está escrito: Por meio de Cristo
vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a
esperança de vocês estão firmadas em Deus. (1 Pedro 1.21)
O que mais podemos almejar se tamanha graça nos alcança? Sim nos alcança,
pois que o Senhor está à nossa procura, em busca especialmente de você. Ele
vai como um pastor que tenta encontrar sua ovelha e a alcança à beira de um
precipício.
Aos braços ternos do Bom Pastor retornai, oh ovelhas desgarradas! Por que
viver na incerteza se você pode descansar na certeza? Por que se afastar da
paz se você pode tê-la? Por que vacilar se você pode firmar-se na fé e na
esperança? Você também pode ter o privilégio de viver assim. Creia!
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Os dias atuais pedem prontidão. No trabalho, na escola, no trânsito, com as
crianças, tudo exige que nos mantenhamos prontos. Prontos para agir, prontos
para falar, prontos para solucionar, prontos para tudo aquilo que temos que
viver no dia a dia.
Esta prontidão à qual me refiro, não é aquele estado de alerta permanente,
como ficam os Bombeiros ou o SAMU. Claro que devemos estar alertas. Mas
a prontidão aqui se refere ao estado de preparo que nos encontramos.
Por exemplo: O apóstolo Pedro registra – Estejam sempre prontos para
responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês
têm. (1 Pedro 3.15). Estar pronto é estar preparado. Preparado para ajudar
outras pessoas a entenderem nossa esperança.
Visto desta maneira, estar de prontidão é estar convicto da esperança no
Senhor Jesus. É estar absolutamente certo desta esperança. É ter aprendido e
saber dar razões do que cremos. Estar de prontidão é ter a resposta na ponta
da língua quando nos perguntarem sobre a nossa esperança. Aprenda e viva a
cada dia esta bendita esperança.
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80. Esperança em 1 João 3.2-3

Esperança final. Para terminar esta série “Palavra de Esperança”, nada melhor
do que ouvirmos isto: Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas
ainda não sabemos o que vamos ser. Nós sabemos que, quando Cristo voltar,
seremos iguais a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem esta
esperança em Cristo, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. (1 João
3.2-3)
Esperança melhor do que esta, impossível. Saber que finalmente seremos
como nosso irmão mais velho, Cristo, é maravilhoso. E este dia muito em
breve chegará. Dia que seremos transformados.
Mas enquanto esse dia não chega, vamos vivendo a vida proposta pelo
Evangelho. Vida de filhos do Reino de Deus. Como nos diz João, “nos
purificando a nós mesmos”. Puro quer dizer separado. E separado quer dizer
distinto, diferente e não alienado.
Então é isso minha gente! Viver na esperança é viver a esperança dia a dia.
Transformando desertos em mananciais; trevas em luz; veredas escabrosas em
caminhos aplanados. Isso com a ajuda de Deus e no exemplo de Jesus e no
poder do seu Espírito. Amém.
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