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SÉRIE: A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA. 

SEGUNDA-FEIRA – A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA PARA RESISTIR 

 
“Certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará.” Provérbios 23:18a 

 
“A sabedoria traz esperança! ” Erwin R. McManus 

 
“O fim da esperança é o começo da morte. ” General Charles de Gaulle 

 
 

“Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam RESISTIR no dia mau e 

permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. ”  Efésios 6:13 

 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 
A vida na Terra não é fácil, e em muitas situações ela é dura e injusta. Todavia esta não é a 
definição final. Existe algo mais. Existe ESPERANÇA!  
 
 
Bem-vindo a este lugar, um lugar de esperança! 
 
Você precisa de esperança para RESISTIR... 
 
 

1. AS TENTAÇÕES DO MAL: 
 

“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não 

permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, 

ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. ” 1 Coríntios 10:13 

 
 

2. O DESÂNIMO DIANTE DOS PROBLEMAS: 
 
“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não 
desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. ”  
2 Coríntios 4:8-9 
 
 

3. O DESESPERO DIANTE DAS DORES: 
 
“Jabez orou ao Deus de Israel: ‘Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras! Que a tua mão 

esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores’. E Deus atendeu ao seu pedido.”  

1 Crônicas 4:10 
 

4. OS CETICISMOS DA SUA HUMANIDADE: 
 
“Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, 

como foi dito a seu respeito: ‘assim será a sua descendência’”. Romanos 4:18 
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“Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo 
fazendo.”  Romanos  7:19 
 

“Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, 

levada e agitada pelo vento.” Tiago 1:6 

 
 

5. OS RESSENTIMENTOS DO SEU CORAÇÃO: 
 
“O ressentimento mata o insensato” Jó 5:2a 

 

"Os que têm coração ímpio guardam ressentimento; mesmo quando ele os agrilhoa eles não 

clamam por socorro.” Jó 36:13 

 
CONCLUSÃO: 

 
Você aceita hoje RESISTIR, às tentações, desânimo, desespero, ceticismos e ressentimentos? 
 
Qual desses pontos mais cercam a sua vida? 
 
Vamos trocar tudo isto pela viva esperança que dias melhores virão? 
 
 
Faça essa oração em primeira pessoa: 
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que 

vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.” Romanos 15:13 

 
Vamos desistir de desistir. 
 
Hoje existe saída, porque existe esperança! 
 
 
 

 

SÉRIE: A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA. 

TERÇA-FEIRA – A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA PARA INVESTIR 

 
Em dias de más notícias, o pessimismo, negativismo, tristeza, improdutividade e depressão, 

podem pressionar e até parar você. Gerando crises profundas, e até mesmo doenças emocionais, 

físicas e espirituais. 

Uma notícia ruim da vida, não pode ser a identidade da sua vida.  

Contudo, isto dependerá de quem estará alimentado sua alma e seu Espírito. 

Existe o Evangelho de Jesus. Ele é Boas Notícias! 

Só podemos vencer o mal absolutamente, com o bem.  
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VOCÊ NUNCA VAI GERAR BOAS NOTÍCIAS, SÓ OUVINDO E GERANDO MÁS NOTÍCIAS! 

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. ” Romanos 

12:12 

 
Você precisa de ESPERANÇA para INVESTIR em... 
 
 

1. NOVOS PLANOS E PROJETOS PARA SUA VIDA: Isaías 43:19a 
 

“Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo!”  
“Aquele que estava assentado no trono disse: ‘Estou fazendo novas todas as coisas!’ E 
acrescentou: ‘Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança ’”. 
Apocalipse 21:5 
 
 
Nosso Deus é um Deus de coisas novas e de recomeços!  
 
Você precisa acreditar neste valor e ser assim também. Deus não se cansa de recomeçar.  
 
Até uma nova Terra Deus irá fazer para nós!  
 
Você precisa de ESPERANÇA para investir em novos começos!  
 
O que você precisa fazer de novo em sua vida? 
 
 
“Nem todo sonho que você tiver vai se realizar, mas toda grande obra que você concretizar, terá 

sido precedida de um sonho que você não desistiu”  
Rick Warren 

 
 
 

2. RECOMEÇOS APÓS DERROTAS PONTUAIS:  2 Coríntios 11:24-26 
 

“Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. 
Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma 

noite e um dia exposto à fúria do mar. 
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de 

assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios; perigos na cidade, perigos no 
deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos. “  

 
 
- Injustiças; 
- Violências; 
- Acidentes; 
- Assaltos; 
- Perseguições; 
- Perigos (cidades, desertos e mar); 
- Traições. 
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Paulo escolheu não parar diante dessas e tantas outras derrotas em sua vida.  
 
Olhe para sua vida nesse momento. Veja se as derrotas pontuais na sua vida não estão te 
paralisando... dê um basta nisso, já!  

 
 

Sua identidade não é seu erro ou seu pecado, você é um filho amado de Deus a despeito das 
circunstâncias da vida  

 
“Você não é um fracasso quando você perde, você se torna um fracassado quando você desiste”  

- Rick Warren 
 
 
 

Sua derrota temporal pode se tornar um trampolim pessoal para novas conquistas ou pode se 
tornar uma sepultura para sonhos, depende de suas escolhas e atitudes do coração! 

 
 

 
“Feliz é o homem que persevera na provação” Tiago 1:12 

 
 

Que decisão Deus leva seu coração a tomar? Faça isso em oração. Não deixe passar esse 
momento. Clame por perseverança!  

 
 

 

SÉRIE: A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA. 

QUARTA-FEIRA – A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA PARA INVESTIR: 2 

 
Continuando o que iniciamos ontem:  
 
Você precisa de ESPERANÇA para INVESTIR em... 

 

3. CRESCIMENTO PESSOAL: Colossenses 3:10 
 
“E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu 
Criador. “ 
 

“O conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento.” John Kennedy 
 
O único crescimento que não é uma decisão é o crescimento físico. Todos os outros são frutos de 
decisões, escolhas e atitudes.  
 
 
- Emocional: 

 
“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.” Provérbios 4:23 
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- Espiritual: 
 

“Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino.” 1 Timóteo 4:13 
 
- Acadêmico e Profissional: 

 
“Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois dela depende a sua vida.”  -  

Provérbios 4:13 
 
 

NÃO PARE DE CRESCER! 
 
 

“Crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar do conhecido ao 
desconhecido.”George Shinn 

 
 

4. BUSCA POR CURA PESSOAL: Jeremias 33:6 
 
“‘Todavia, trarei restauração e cura para ela; curarei o meu povo e lhe darei muita  prosperidade 
e segurança.”  
 
 

DEUS ESTÁ COMPLETMENTE INTERESSADO EM SUA CURA 
 
 

“Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão 
e o seguiram.”  - Mateus 20:34 

 
 
Podemos ser curados pelas palavras de pessoas certas ao nosso lado: 
 
 
“As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para 

os ossos.”  - Provérbios 16:24 
 
 
Tenha esperança, Jesus deseja curar sua vida e suas emoções hoje. Faça escolhas de 
cura! 

 
 

5. RELACIONAMENTOS COM PROPÓSITOS: Provérbios 16:4 
 
“O Senhor faz tudo com um propósito”  
 
Você pode se relacionar por muitos motivos. Mas, você precisa ter sabedoria de como, com quem 
e para que vai se relacionar com as pessoas de sua vida.  
 
 
- Relacionamentos para EVANGELISMO; 

- Relacionamentos por SERVIÇO SOCIAL; 

- Relacionamentos PROFISSIONAIS;  
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- Relacionamentos AFETIVOS; 

- Relacionamentos de CRESCIMENTO em fé; 

- Relacionamentos de COMUNHÃO em fé.  

 

“A maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósitos” 

Quando você entra em um relacionamento sem propósitos, acaba alcançando os propósitos dos 

outros, que podem não ser os mesmos seus, ou pior, servindo ao propósito de satanás.  

CONCLUSÃO: 

Vamos desistir de desistir! 
 
 

“Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais.”  Salmos 71:14 
 
 

SÉRIE: A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA. 

QUINTA-FEIRA – A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA PARA CONSTRUIR 
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS 

 

“Certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará.” Provérbios 23:18a 
 
Lembre-se: “O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria.” Salmos 30:5 

“Tu és o meu abrigo e o meu escudo; e na tua palavra coloquei a minha esperança.” Salmos 
119:114 

 
 
Você precisa de ESPERANÇA para CONSTRUIR... 

 

1. GRANDES RELACIONAMENTOS EM SUA VIDA: Neemias 1:3-5 
 

“E eles me responderam: ‘Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, 

passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas 

foram destruídas pelo fogo’. 

Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao 

Deus dos céus. Então eu disse: ‘Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e 

misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos’” 

 

O CATIVEIRO NÃO ROUBOU DE NEEMIAS A ESPERANÇA 

PORQUE NEEMIAS TINHA UM CORAÇÃO VOLTADO PARA DEUS E PARA AS PESSOAS 
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a. Com Deus:  

 

“Então eu disse: ‘Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e 

misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos’” 

Neemias 1:5 

 

QUEM TEM INIMIDADE COM DEUS TEM COM QUEM CONVERSAR NOS MOMENTOS 

MAIS DIFÍCEIS DA VIDA 

 

b. Com sua família biológica:  

 

“Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele 

me deixe ir à cidade de Judá onde meus pais estão enterrados, para que eu possa 

reconstruí-la". Neemias 2:5 

 

 

c. Com sua família da fé:  

 

“Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. 

Eles responderam: ‘Sim, vamos começar a reconstrução’. E se encorajaram para esse 

bom projeto.” Neemias 2:18 

 

Tenha irmãos para repartir: o coração, o pão e a visão! 

 

d. Com seus amigos:  

“Cheguei a Jerusalém e, depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos 

meus amigos” Neemias 2:11-12 

Ninguém pode fazer algo grande sozinho. Tenha esperança para construir.  

 
 
- Você precisa de esperança para construir... 
 
 

2. GRANDES SONHOS COM DEUS: Neemias 2:1-5 
  

“No mês de nisã do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. 
Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele; 
Por isso o rei me perguntou: ‘Por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? 
Essa tristeza só, pode ser do coração!’ Com muito medo, 
eu disse ao rei: ‘Que o rei viva para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade 
em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo 
fogo?’ 
O rei me disse: ‘O que você gostaria de pedir?’ Então orei ao Deus dos céus, 
e respondi ao rei: ‘Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do 
rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá onde meus pais estão enterrados, para que eu possa 
RECONSTRUÍ-LA’. 
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Sonhe mesmo que a situação seja completamente desfavorável. 
 
 
- Você precisa de esperança para construir... 
 
 

3. GRANDES PROJETOS PARA ALÉM DE SI MESMO: Neemias 6:3b 
 
“Estou executando um grande projeto e não posso descer.”  
 
Esteja ocupado em construir coisas para além de sua vida e família.  
 
 
- Você precisa de esperança para construir... 
 
 

4. PONTES PARA MELHOR SERVIR AS PESSOAS: Neemias 2:8 
 
“E também me dê uma carta para Asafe, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça 
madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da 
residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu 
os meus pedidos.” 
 
 
Unir pessoas para uma causa comum. Contatos e relacionamentos com sabedoria.  
 
 
- Você precisa de esperança para construir... 
 
 

5. UM LEGADO DE FÉ PARA OS OUTROS: Neemias 6:15-16 
 

“O muro ficou pronto no dia vinte e cinco de elul, em cinquenta e dois dias. 

Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram 

atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada 

com a ajuda de nosso Deus.”  

Quando tudo terminar, tudo o que você fez, para o que será? 

CONCLUSÃO: 

 
“Nunca, nunca, nunca desista” -  Winston Churchill 

 

 

“Pois nessa esperança fomos salvos. Mas, esperança que se vê não é esperança. Quem 

espera por aquilo que está vendo? ” Romanos 8:24 
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SÉRIE: A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA. 

SEXTA-FEIRA – A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA PARA PROSSEGUIR 

 
Você precisa de ESPERANÇA para PROSSEGUIR... 
 
 

1. PROSSEGUIR DIANTE DAS TRISTEZAS CIRCUNSTANCIAIS: Romanos 9:1-2 
 
“Digo a verdade em Cristo, não minto; minha consciência o confirma no Espírito Santo:  tenho 
grande tristeza e constante angústia em meu coração. ”  
 
 

2. PROSSEGUIR DIANTE DAS DÚVIDAS DA SUA JORNADA: Tiago 1:6 
 
“Pois aquele que dúvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.”  
 
 

3. PROSSEGUIR DIANTE DAS DECEPÇÕES RELACIONAIS: Salmos 25:3 
 
“Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado; decepcionados ficarão aqueles que, sem 
motivo, agem traiçoeiramente. ”  
 
 
Parar por decepção não é para você!  
 
Está escrito: aqueles que confiam e os que tem esperança no Senhor não ficarão decepcionados! 
 
 

4. PROSSEGUIR DIANTE DA INJUSTIÇAS SOFRIDAS: Mateus 5:6 
 
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. ”  
 
E ainda, se você foi injustiçado, um alerta da Palavra, cuidado:  
 
“Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém.” 
Colossenses 3:25 
 
 
Existe uma grande promessa aos justos do Senhor:  “Os justos herdarão a terra e nela habitarão 
para sempre.” Salmos 37:29 
 
 

5. PROSSEGUIR DIANTE DAS INCERTEZAS DO FUTURO: Jeremias 31:17 
 
“‘Por isso há esperança para o seu futuro’ declara o Senhor.” 

“Considere o íntegro, observe o justo; há futuro para o homem de paz.” Salmos 37:37 
 
 
Renove sua esperança hoje. Com Deus, o seu futuro não será INCERTO! 
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“Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. ”  - 
Provérbios 23:18 

 
Existe muita instabilidade nos planos humanos, mas existe total estabilidade nos planos de Deus! 
 
 
CONCLUSÃO: 
 

Acredite, você tem ESPERANÇA para RESISTIR, INVESTIR, CONSTRUIR e PROSSEGUIR 
com Deus rumo aos seus melhores e maiores anos! 

 
E por isto, Paulo declarou: Romanos 8:37-39: 

“Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 

Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o 

presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer 

outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,  

nosso Senhor.” 

 

“Você nunca será um fracasso até que você desista” Rick Warren 
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