O PODER DA ESPERANÇA
Texto: Hb. 11:7-16
INTRODUÇÃO
O texto de Hebreus nos traz a galeria dos heróis da fé, composta de homens que se
despontaram como referenciais para nós. Eles viveram na terra, receberam as
promessas de Deus, creram nelas, viram-nas de longe, mas não as alcançaram nesse
tempo. O que mais nos impressiona é que mesmo não alcançando as promessas aqui,
eles não esmoreceram na fé, nem blasfemaram do Senhor que lhes deu tais promessas.
O Senhor nos chama para sermos uma geração que não busca o imediatismo que norteia
muitas das promessas humanas.
1.

BUSCANDO ALCANÇAR AS PROMESSAS
 Vivendo em fé
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não
vêem (Hb 11.1). Ela não é obra do acaso, mas fruto da ação da Palavra de Deus na vida
de quem crê. A fé é construída, é fruto da experiência do ouvir a Palavra e aplicá-la.
Sobre este pilar do ouvir e aplicar teremos as experiências que consolidarão nossa fé,
confirmando, dia após dia, a nossa caminhada em direção ao Senhor e à sua vontade.
 Vendo ao longe
Os que andam em fé enxergam além das distâncias comuns que os olhos humanos
alcançam. A alma daquele que espera a promessa pela fé faz com que ele não olhe mais
as circunstâncias, mas sim, que confie na fidelidade de Deus que, vela pela Sua Palavra
e sempre cumpre Suas promessas (Jr. 1.12).
 Crendo nas promessas
Crer é um ato da vontade. Decidimos crer em Deus, nas suas promessas. Crer não é
buscar, dentro de si, o sentimento ou a sensação de estar crendo. É uma decisão. É, em
meio às dúvidas, dizer: eu creio em Deus. Em meio à guerra, dizer: Eu creio no Deus que
acalmou a tempestade e por certo fará calar todas as que vierem contra mim. Isto é crer.
 Abraçando as promessas
Abraçar as promessas é deixar que elas moldem nosso estilo de vida. É adequar toda a
sua realidade de acordo com as diretrizes das promessas. É tomá-las para permitir que
toda a nossa vida seja transformada por elas. É estar sempre pronto a nos mover em
Deus e para Deus. A nossa maior promessa é o céu – A VIDA ETERNA.
2.

O CARÁTER DAQUELE QUE ESPERA
 Um caráter moldado na esperança
O autor diz que aqueles que morreram, neste tempo, na esperança, mesmo não
alcançando as promessas, exaltaram ao Senhor, deixaram um testemunho digno do qual
Deus não se envergonhou de se chamar Deus deles (vs.16).


Aguardando o cumprimento das promessas

Não temos nelas a plenitude da nossa alegria, mas buscamos algo melhor e maior. As
promessas são importantes, mas totalmente precioso é o Senhor da Promessa. As
bênçãos que aguardamos são tremendas, mas imprescindível é ter o abençoador.
Enquanto vivemos e aguardamos por tudo que o Senhor tem falado, cresçamos na
comunhão, na dependência, e descubramos que as promessas são importantes para
essa vida aqui. Mas nosso Amado Senhor é preciso para toda a nossa existência tanto
terrena, quanto eterna. O que é mais importante para Deus não é nós alcançarmos todas
as promessas ou não, mas que nós o amemos e que creiamos n’Ele acima de qualquer
coisa ou circunstância, que desejemos estar com Ele todos os dias, que esperemos por
Ele todos os dias. Fazendo assim proclamaremos a verdade, alcançaremos um
testemunho de fé inabalável, não viveremos movidos pelas circunstâncias e
agradaremos tremendamente o coração do Pai.
CONCLUSÃO
Unidade não é simplesmente ausência de conflitos e sim, o alvo focado no propósito de
glorificar o nome do Senhor. As nossas diferenças não podem comprometer nossa
unidade. Elas existem por permissão de Deus para produzir, em nós, amor,
compreensão, respeito, sabendo que nenhum de nós é igual ao outro. Diz-nos a Palavra:
“Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. ” (Pv 27.17 NVI).
Somos afiados e melhorados quando andamos em unidade. Amém!
Fonte: COM12

DINÂMICA
Caminhando às cegas
Objetivo: se deixar ser conduzido.
Desenvolvimento:
1°) Escolher duas duplas.
2°) Um participante caminhará de olhos fechados (não vendados) sob o comando da voz
do outro, de um ponto a outro da célula definido inicialmente, com algumas cadeiras no
caminho, enquanto os demais participantes cantam uma canção e batem palmas. Antes
de cada participante dar a largada deve dar um giro de 360°.
3°) a dupla que chegar primeiro ganha.
Conclusão:
Não é fácil abrir mão do controle de nossas escolhas e decisões, confiar na direção do
Senhor sem saber o que encontraremos no final não é fácil, mas precisamos estar
atentos aos seus comandos e ouvirmos com credibilidade a Sua voz.

