Esperança para 2016
“Considero que os nossos sofri-

Deus, estando plenamente persuadi-

Igreja d’Ele? A Igreja precisa ser re-

dinheiro, riquezas, construir templos

mentos atuais não podem ser com-

do (começou acreditar) de que Deus

gada da oração dos irmãos, precisa

enormes, e se esquecendo de pre-

parados com a glória que em nós

tinha poder para fazer o que havia

ser amada com o amor de Jesus

gar sobre a salvação, a volta do Sen-

será revelada.” Romanos 08:18

prometido.

Cristo que foi derramado em nossos

hor Jesus, o arrebatamento da igreja,

corações.

sobre a colheita “Vocês não dizem:

Em quais bases estão fundamenHá muitas pessoas desiludidas,

tadas a sua esperança?

sem esperança, sem paz, desesper-

Eu tenho uma esperança para a

‘Daqui a quatro meses haverá colhei-

Igreja de Jesus Cristo, quando falo

ta’? Eu lhes digo: Abram os olhos e

adas, achando que não há solução

1. Nas promessas bíblicas

de esperança, não é pra minha vida,

vejam os campos! Eles estão madu-

para as suas angústias e problemas.

“Considero que os nossos sofri-

mas para o meu ministério, o que eu

ros para a colheita. Aquele que colhe

Existe um ditado popular que diz que

mentos atuais não podem ser com-

espero para 2016.

já recebe o seu salário e colhe fruto

“A esperança é a última que morre”.

parados com a glória que em nós

Como estou representando a ig-

para a vida eterna, de forma que se

Contudo, há um provérbio bíblico

será revelada.” Romanos 8:18. A

reja do Senhor Jesus aqui na terra,

alegram juntos o que semeia e o que

que contradiz esse dito popular: “[...]

Glória da segunda casa é maior do

nós somos Embaixadores de Cristo,

colhe. Assim é verdadeiro o ditado:

os justos, porém, até em face da

que a da primeira!

e como tal eu preciso representar

‘Um semeia e outro colhe’. Eu os en-

muito bem perante esse mundo.

viei para colherem o que vocês não

De sorte que somos embaixadores

cultivaram. Outros realizaram o trabal-

da parte de Cristo “Portanto, somos

ho árduo, e vocês vieram a usufruir do
trabalho deles.” João 04:35-38.

morte encontram esperança”. Provérbios 14:32. A desesperança é característica de quem não tem Deus.

2. No Deus das promessas e
das alianças.

Sua esperança finda na morte?

“Acaso pode uma mulher esquec-

embaixadores de Cristo, como se

“Pois, qual é a esperança do ím-

er-se do Filho que ainda mama, de

Deus estivesse fazendo o seu apelo

A Igreja aberta/espiritual é aque-

pio, quando é eliminado, quando

sorte que não se compadeça do filho

por nosso intermédio.[...]” II Coríntios

la que se preocupa em cumprir com

Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o

do seu ventre? Mas, ainda que esta

05:20.

a Palavra de Deus, honrando os en-

seu clamor, quando vier sobre ele

viesse a se esquecer dele, eu, toda-

Quando falo de Igreja, estou me

sinamentos “Tomai sobre vós o meu

a aflição? Terá ele prazer no Todo-

via não me esquecerei de ti.” Isaías

referindo a mim e a você. Há dois ti-

jugo, e aprendei de mim, que sou

poderoso? Chamará a Deus a cada

49:15

pos de igreja: a que está distraída e a

manso e humilde de coração; e en-

igreja aberta/espiritual.

contrareis descanso para as vossas

instante?” Jó 27:08-10.
Esperança = confiança no cumprimento de um desejo ou de uma

Há duas fontes fundamentais da
Esperança:

expectativa. No Novo testamento as

“Caminhando Jesus e os seus

almas.” Mateus 11:29 e as ordenan-

discípulos, chegaram a um povoado,

ças do Senhor Jesus “Portanto ide,

onde certa mulher chamada Marta

fazei discípulos de todas as nações,

palavras gregas elpis e elpizein sig-

1. Fonte geradora de esperança

o recebeu em sua casa. Maria, sua

batizando-os em nome do Pai, e do

nificam “expectativa” e “esperar”, re-

(que é a Palavra de Deus) “[…] a

irmã, ficou sentada aos pés do Sen-

Filho, e do Espírito Santo” Mateus

spectivamente. O conceito de esper-

fim de que, pela paciência, e pela

hor, ouvindo-lhe a palavra. Marta,

28:19, honrando o seu ministé-

ança é plenamente desenvolvido nos

consolação das Escrituras, tenhamos

porém, estava ocupada com muito

rio (trabalho) para obra de Deus,

escritos de Paulo – especialmente no

esperança.”. Romanos 15:04

serviço. E, aproximando-se dele,

quando Jesus fala acerca da colheita

perguntou: “Senhor, não te importas

espiritual em João 04:35-38.

livro de Romanos 04:19-21. O paradoxo (contradiz) de Romanos 04:18

2. Fonte alimentadora da esper-

que minha irmã tenha me deixado

“esperando contra a esperança”, é

ança. (que é Deus) “E o Deus da

sozinha com o serviço? Dize-lhe que

uma expressão circunstancial.

esperança vos encha de todo o gozo

me ajude!” Respondeu o Senhor:

Paulo diz sobre o patriarca Abraão

e paz no vosso crer, para que sejais

‘Marta! Marta! Você está preocupada

que “sem enfraquecer em sua fé, ele

ricos de esperança no poder do Es-

e inquieta com muitas coisas; toda-

enfrentou o fato de que seu corpo

pírito de Deus.”. Romanos 15:13.

via apenas uma é necessária. Maria

estava praticamente morto – já que

escolheu a boa parte, e esta não lhe

ele estava com cerca de cem anos

Qual é sua esperança para o Ano

de idade – e que o ventre de Sara

Novo? O que eu quero para 2016:

também estava morto. Entretanto,

coisas novas? diferentes?

será tirada’”. Lucas 10:38-42
A Igreja distraída é representada
por Marta que está preocupada e

ele não vacilou, pela descrença,

Será que o meu pedido a Deus é

inquieta com muitas coisas. O que

quanto à promessa de Deus, mas foi

somente pensando em mim? Será

temos visto hoje são igrejas preocu-

fortalecido em sua fé e deu glória a

que não há nada para pedir para a

padas e inquietas em querer obter
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