Estudo 109 - Esperança que não se vê
Série “Esperança”

Quebra-gelo
A nossa natureza humana nos permite enxergar apenas objetos que, de fato, estão à
nossa volta. Quando somos desafiados a ver algo que não está presente, precisamos
usar a nossa capacidade de imaginação. Na vida cristã, precisamos ir além disso, usando
a nossa fé para enxergar aquilo que não está presente ou que não existe. Nesse sentido,
como está a sua fé? Você é capaz de, pela fé, enxergar aquilo que ainda não aconteceu?

Você sabia que o que os nossos olhos enxergam é resultado da comparação das imagens que o olho
capta com as informações que o cérebro já aprendeu sobre o tema? A visão é uma combinação de
imagens reais com a interpretação da cena feita pelo cérebro. Diante disso, é possível “enganar” o
cérebro com informações diferentes das reais e, por meio de erros de interpretação, criar as
chamadas “ilusões de ótica”.

Textos: Romanos 8.24, 2 Coríntios 4.18, Hebreus 11.1

O que a Bíblia diz a respeito disso?
A Bíblia nos ensina que é possível enxergar além do que nossa visão é capaz e permite. Isso
pode acontecer por meio da fé, e ela não nos engana e não nos confunde, como o faz o nosso
cérebro, causando as ilusões de ótica. A Palavra de Deus nos diz que é dessa forma que a
esperança não se acabará em nossas vidas. Enquanto aquilo que estamos aguardando não
acontece (enquanto as promessas do Senhor não se cumprem em nossas vidas), devemos
visualizar tudo o que sonhamos com os nossos “olhos da fé”, assim, somos capazes de esperar
com paciência. Precisamos lembrar também do que é a fé: ela é a certeza das coisas que se
esperam e a convicção de fatos que não se veem (Hb 11.1). Este versículo nos afirma o quanto
realmente é possível crer sem ver e que isso é o que define a esperança. Esperança é crer e
esperar por algo sem precisar enxergar o que se espera. Jesus disse: Bem-aventurados os que
não viram, e creram (João 20.29).
A Bíblia também diz que não devemos ficar atentos as coisas que se podem ver, pois elas são
temporais. Nós devemos atentar nas coisas que não se veem, pois elas são eternas. Se agirmos
assim, jamais perderemos a esperança!

I – Olhe para Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus (Jo 1.18), mas podemos
olhar para Ele com os olhos da fé. Neste mesmo versículo está escrito, porém, que o Filho
de Deus revelou o Pai a nós. Para não perdermos nossa esperança, é necessário

entender que precisamos olhar para Deus e buscar conhece-Lo todos os dias, pedindo a
Ele que se revele a nós em Sua infinita misericórdia. A palavra de Deus nos ensina que na
esperança por um dia vivermos eternamente ao lado do Pai como filhos adotivos, é que
somos salvos (Rm 8.24). Apesar de o Senhor não poder ser visto de forma real, Ele pode
ser visto em nosso espírito, por meio dos olhos da fé. Olhar para Ele e tê-lo como
referencial é o segredo para que nossa esperança nunca seja abalada.
II – Olhe para a vida eterna. Apesar de a Palavra de Deus nos contar alguns detalhes de
como será a nova Jerusalém, a cidade que está sendo construída para todos nós, ainda
não a vimos. Nós também não temos a capacidade de enxergar o céu, a vida eterna com
o Senhor, porém, ter o conhecimento de que Jesus subiu ao céu e está preparando
muitas moradas para nós é consolo e enche o nosso coração de esperança. A Bíblia nos
ensina que a nossa esperança em Cristo não deve se limitar apenas a esta vida (ou seja,
no que o Senhor pode fazer por nós enquanto estamos nesta terra), mas na eternidade (1
Co 15.18).
III – Olhe para o que ainda não se pode ver. Se estamos aguardando pacientemente
por algo que ainda não aconteceu ou uma promessa que Deus ainda não cumpriu, então
somos encorajados por Deus a visualizar, com os olhos da fé, o que tanto ansiamos.
Lembre-se de que isto é esperança, é crer em algo que ainda não se viu e esperar
pacientemente pela sua concretização. Se deseja conquistar toda a sua família para
Jesus, então visualize-os todos amando e servindo a Deus, trabalhe para que isso
aconteça e aguarde com paciência que o Senhor faça o impossível acontecer. A Palavra
de Deus diz que Ele é Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que
não existem (Rm 4.17).

Desafio
Assim como Abraão, que esperou contra a esperança e acreditou que seria pai de muitas nações,
pois Deus assim havia dito (Rm 4.18), da mesma forma, creia e espere em Deus por aquilo que
Ele prometeu. Nesta semana, coloque diante de Deus algo específico que esteja buscando e
declare que acredita firmemente que o Senhor pode fazer o impossível sobre esta situação (pode
ser a cura de uma enfermidade, a conversão de alguém, etc.).

Conclusão
Apesar de vivermos em um mundo onde o físico e o natural são visíveis e palpáveis,
devemos nos lembrar de que somos seres espirituais e de que existe um mundo espiritual
à nossa volta, que só pode ser visto com os olhos da fé. Se dermos mais importância a
tudo isso, então as lutas e tristezas desta vida não tirarão de nós a ESPERANÇA no
Senhor e na eternidade ao Seu lado.

