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A esperança que você precisa para prosseguir diante das tristezas e das perdas 

Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. 

(Provérbios 23.18)  

ESTUDO 
Zacarias significa Deus se lembra; Deus se lembrou. Ele foi o profeta levantado depois               

do exílio porque aquele povo teve a esperança retirada; a esperança deles precisava ser              
restaurada. Independente do seu passado e do que você perdeu, o Senhor está contigo assim               
como esteve com o povo de Israel! Mas para ser restaurado é preciso ter fé! (Pergunta 1). 

Jeremias 3.21: Sua vida não é determinada por um momento ruim. Não substitua sua              
esperança por incredulidade. A palavra de Deus é sustentada numa palavra de esperança, se              
apegue a ela. Não abra mão de acreditar. Independente da circunstância, declare            
Jeremias 3.21! A perda e a dor, nada disso é eterno. Vai passar. (Pergunta 2) 

Na crucificação, Jesus vivenciou um mix de sentimentos. Nesse momento desafiador,           
ele recorreu à palavra porque ela está alinhada com o propósito de Deus. Ela fala sobre aquilo                 
que Deus já fez e aquilo que Ele ainda vai fazer (Salmos 22). Nossas palavras não precisam                 
ter a ver com aquilo que estamos vendo, e sim com aquilo que foi liberado por Deus para                  
as nossas vidas. (Pergunta 3). 

Tenha esperança para prosseguir diante das dúvidas que surgem. O problema não é a              
dúvida que surge, e sim o que fazemos com ela. Podemos alimentar a dúvida, o medo, ou                 
podemos focar na verdade da palavra de Deus (Tiago 1.6) É através do nosso relacionamento               
com Deus e com a Sua palavra que a nossa esperança será alimentada. (Mateus 28.20) “eu                
não sei tudo o que eu vou passar, mas uma certeza eu posso ter: Ele está comigo”.  

Salmos 25.3 Tenha esperança para prosseguir diante das decepções com outras           
pessoas. Não permita que as decepções te isolem. Não deixe a frustração te adoecer! As               
reações em meio à injustiça revelam o que está no nosso coração (Pergunta 4).  

Hebreus 6.17-19. 

PERGUNTAS 
1.  Você já se sentiu abandonado no meio de uma crise? O que você fez?  
2. O que você acha mais fácil: trazer à memória aquilo que dá esperança ou se apegar às                 

circunstâncias? Por quê?  
3. De que maneira meditar na Palavra de Deus pode nos trazer esperança? 
4. Qual a relação entre a esperança e o perdão?  

 



 
 

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. 

 


