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

(Provérbios 23.18) 
ESTUDO 

Não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás. Em Deus, nós somos o povo                  
da esperança! O evangelho é a boa nova do Senhor para nós e essa boa nova nos dá                  
esperança. (Efésios 6.13), estamos passando por dias difíceis, mas nessa hora precisamos nos             
revestir da armadura dEle. Ele tem proteção para nós, é Ele quem nos guarda. 

1. Para resistir às tentações:1 Coríntios 10.13. A nossa carne nunca melhora, mas            
pelo Espírito Santo nós podemos vencer (Zacarias 4.6). O Espírito que está em             
nós nos permite vencer às tentações.  

2. Para resistir ao desânimo diante dos problemas: a esperança nos posiciona no            
meio da situação difícil. A esperança que nos reanima vem do alto (2 Coríntios              
4.8-9). Nós somos o povo da esperança, da fé, da salvação.  

3. Para resistir ao desespero diante das dores. A criação não está abandonada,            
desamparada. Deus está gerindo a história. Deus não perdeu o controle. (1            
Crônicas 4.10). Deus é aquele que provê, que cuida, que sustenta.  

4. Para resistir ao ceticismo da humanidade. Somos tentados a acreditar que Deus            
perdeu o controle, mas Ele ainda trabalha sobre a Terra. (Tiago 1.6). Esse é um               
tempo de fé, de resistir e crer em Deus mais do que nunca. (1 Coríntios 2.9),                
você ama a Deus? Então se prepare para ser surpreendido por Ele. 

5. Para resistir aos ressentimentos do seu coração. (Jó 5.2). Não reproduza algo            
que te fez mal, não volte ao lugar que te machucou. (Jó 36.13). A esperança faz                
crer, perdoar, viver livre.. Deus fará todas as coisas novas. 

A dificuldade revela quem nós somos de verdade. O que você está revelando? A crise               
vai revelar o melhor de Deus que existe dentro de você! Romanos 15.13. 

PERGUNTAS 
1. O que é esperança? O que ela tem a ver com nossa identidade em Cristo? 
2. Por que cedemos ao desespero?  
3. Você acredita que Deus tem o controle de todas as coisas? Por que? 
4. Por que é necessário ter esperança para perdoar?  

 



 
 

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. 

 


