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Esperar: 
Uma Tarefa Difícil
Quebra-gelo (5 min)
O que você faz quando precisa esperar?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Romanos 4:18-25

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A vida cristã é toda baseada em esperança. Esperamos em Deus 
todos os dias. Esperamos pela vida eterna, colocamos cada detalhe 
em suas mãos e ousamos dizer que vivemos na dependência dele. 
Mas vamos concordar que viver essa dependência não é tão simples. 
O que na verdade desejamos (como ser humano comum) é ter em 
mãos, e de forma bem visível, a resposta para cada situação.
 Tranquilizamo-nos quando a solução é palpável e provável. 
O ser humano natural deseja ver pelo menos os indícios de que a 
solução está chegando. Mas isso não é fé, pois “esperança que se vê 
não é esperança” (Rm 8:24). A fé é a certeza do que esperamos (Hb 11:1) 
e Deus é fi el para cumprir.
 O esperar em Deus é ativado exatamente no momento das
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impossibilidades, das incertezas. Esses momentos fazem parte da 
nossa rotina, não são fáceis, mas como ativar a fé se não passarmos 
por momentos de provação? Como esperar por coisas que já estão 
diante de nós? Para isso não é necessário a fé. Ela será de fato ativada 
exatamente no momento mais difícil. É nessa hora que aprenderemos 
o que é esperar em Deus e confi ar no seu agir.
 Quem espera em Deus se apropria da maravilhosa promessa 
que diz que ele trabalha por aqueles que nele esperam (Is 64:4). 
Precisamos aprender a ver com os olhos da fé as coisas que nossos 
olhos carnais não enxergaram ainda, porque ele é fi el!

Refl exão
1. Há algo que você está esperando nesse momento?
2. De que maneira você pode ativar a sua fé em meio às circunstâncias 

improváveis?
3. Deus trabalha por aqueles que nele esperam (Is 64.4). Como essa 

verdade infl uencia sua maneira de esperar?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder uns 
pelos outros.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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