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A esperança que você precisa para investir em meio à crise 
Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. 

(Provérbios 23.18) 
ESTUDO 

Este é um tempo que precisamos nos apegar à esperança. É a única forma de               
passarmos bem esse momento. A esperança é uma promessa para nós.  

1 Pedro 1.3, fomos regenerados para uma esperança viva! Uma esperança que            
não morre, que não acaba diante dos problemas. Neste momento, Pedro estava            
prestes a passar por grandes tribulações, a ser perseguido.  

Se nossa esperança não está viva, então não é a esperança da palavra de Deus.               
Nada, nem ninguém pode destruir nossa esperança em Deus. Nossa esperança é:            
Jesus venceu a morte e ressucitou! Nossa esperança é uma pessoa! (Salmos 71.14). 

1 Pedro 1.6, por algum momento podemos passar por um tipo de complicação,             
mas mesmo assim também podemos nos alegrar. O evangelho nos leva a um lugar              
além das circunstâncias. É a esperança viva que nos fortalece. 

A esperança é alimentada pela fé. A fé não é alimentada pelas circunstâncias e              
por aquilo que se vê. A fé fixa nossos olhos em Jesus. As circunstâncias são reais,                
não precisamos negá-las. Mas também não podemos focar somente nelas. A garantia            
que vamos chegar até o final é a nossa fé.  

Isaías 43.19, Deus nunca tira alguma coisa sem ter outra para colocar. Deixe o              
passado e aquilo que Ele já tirou para trás e viva a oportunidade nova que Ele tem.                 
Tudo pode morrer, nossos sonhos podem acabar, mas nossa esperança em Cristo não             
pode acabar. Se depositarmos nossa esperança nEle, jamais sairemos frustrados.  

Coloque a esperança no lugar certo e invista em seu crescimento pessoal,            
espiritual, profissional, acadêmico… tendo ela como base.Permita que esse tempo forje           
uma nova pessoa. Invista em relacionamentos, em pessoas. Reinvente!  

PERGUNTAS 
1. Você já criou expectativa em algo e se frustrou? Se sim, por que você acha que saiu 

frustrado? 

 



 
 

2. O que é esperança viva? 
3. Como podemos permanecer firmes na esperança mesmo em tempos de tribulação? 
4. Por que podemos ter esperança em Deus? 
5. Quando foi a última vez que você resolveu investir em si mesmo? 
6. Por que é importante termos esperança para investir? 

 

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18 h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h e 20 m. 

 


