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A porta para a esperança 

Portanto, agora vou atraí-la; vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as 
suas vinhas, e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua 

infância, como no dia em que saiu do Egito. (Oséias 2.14-15) 

 



 
 

ESTUDO 
Em algum momento da nossa vida nós vamos passar pelo tempo do deserto. No deserto é                
você, Deus e o diabo. Por isso o deserto é o cenário de muitas possibilidades. É ali onde                  
uma porta de esperança pode ser aberta. No deserto Deus quer forjar você, moldar o seu                
caráter para que você possa entrar por essa porta. Deus nos atrai ao deserto para falar                
conosco, mas Ele fala com carinho.  

Deus consegue dosar isso: o carinho e a repreensão, autoridade e afeto. (Deuteronômio             
1.31). Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por situações desconfortáveis,           
frustrações. Mas Ele garante que enquanto isso acontece, Ele está cuidando de nós.             
(Deuteronômio 8.2). (Pergunta 1). 

O deserto é um lugar que nos humilha e nos coloca à prova, é para conhecermos as intenções                  
do nosso coração. Pense nas provas de José, Jó, Jesus e se lembre de como eles                
responderam. O deserto é um processo cirúrgico: é doloroso, ninguém quer, mas é             
necessário. É vital para a nossa vida. Não fuja da dor, Ele vai abrir uma porta de esperança                  
para você! (Pergunta 2). 

Nossos pensamentos são construídos e formados por ideias. A filosofia bíblica é carregada de              
esperança em momentos desafiadores. Jesus é a nossa porta de esperança. Todo pecador             
que se arrepende encontra uma porta de esperança. (Pergunta 3).  

Deus espera de nós uma resposta em meio ao deserto. Que resposta você vai dar? Mesmo                
em meio ao deserto Ele espera ter um relacionamento com você; que esse relacionamento não               
acabe por causa do deserto. Deus não quer de nós uma resposta adoecida, Ele quer uma                
resposta alinhada com coração dEle, com a cura dEle, com a restauração dEle. (Pergunta 4). 

PERGUNTAS 

1. Você já entendeu a pedagogia de Deus para os desertos da sua vida? 

2. O que você costuma fazer quando percebe que está passando por um deserto? 

3. De que maneira nós podemos nos firmar na esperança de Jesus em meio ao deserto?  

4. Por que, por muitas vezes, nós nos afastamos de Deus quando estamos no deserto? 

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 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 

 



 
 

Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


