
Estudo 142 – A Promessa nunca Tarda 

Série “Mês da Família” 

Você sabia que: A falta de paciência está entre os principais fatores de risco para pressão alta em 
jovens adultos.  

Estamos sempre com a sensação de urgência. Essa sensação causa a ansiedade, o que 
por sua vez, acaba por diminuir a nossa paciência. Quem nunca orou pedindo por mais 
paciência? Saber esperar, com certeza não é algo muito natural em nós. Seja na fila do 
banco ou do mercado, seja na fila de espera de uma consulta ou até mesmo na fila de 
espera para andar em algum brinquedo no parque. Temos muita dificuldade quando o 
assunto é ter paciência e esperar. Nosso mundo imediatista nos ensina todos os dias que 
todas as nossas necessidades precisam ser supridas urgentemente e que esperar é coisa 
da antiguidade. A impressão que temos a respeito da espera é de que estamos perdendo 
tempo. Por isso, a falta de paciência tem sido um grande agravante em nossa vida. O 
grande problema é que essa mesma falta de paciência em nosso dia a dia, nos faz ser 
impacientes quando o assunto é promessa de Deus. Não sabemos esperar as coisas que 
Deus tem para a nossa vida e isso acaba, muitas vezes, trazendo conseqüências serias 
para nossa vida e também nossa família.  

Textos: Lucas 1.11-20. 

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

O texto que lemos no inicio, nos conta a historia de Zacarias e Isabel. Eles eram um casal 

sem filhos. Podemos perceber no texto, que Zacarias orava para que Deus desse a eles 

um filho. No entanto, quando o Anjo Gabriel apareceu com a noticia de que eles teriam um 

filho e que esse filho teria uma importante missão, Zacarias duvidou, mesmo sendo essa a 

sua oração. Parece algo tão estranho o que Zacarias fez, mas essa mesma coisa pode 

estar acontecendo em nossa vida. Pedimos a Deus por nossa casa, por transformação do 

nosso lar, por conversão de alguém da família, por libertação e quando Deus nos da uma 

promessa de que Ele vai fazer o que estamos pedindo em oração, muitas vezes 

duvidamos. Zacarias não acreditou nas palavras do Anjo Gabriel. Parece um grande 

absurdo mas essa pode estar sendo exatamente a nossa postura diante das promessas 

que Deus tem para a nossa vida e nossa família. Existem muitos fatores que podem 

parecer estar contrários ao cumprimento da promessa de Deus. Mas precisamos aprender 

a ter posturas que sejam verdadeiras ações de Fe diante da promessa de Deus.   

  

I – Fique de boca fechada. Depois que Zacarias duvidou da palavra do Anjo Gabriel, ele 

disse a Zacarias que porque ele não creu, mas duvidou, ele iria ficar sem falar até o dia do 

nascimento de seu filho. Muitas vezes, é melhor ficarmos de boca fechada, não dizermos 

nada se as palavras da nossa boca forem de negação da promessa, se elas forem de 

duvida. Chega de fazer declarações ruins em sua casa. Chega de dizer ao seu esposo 

que ele não tem jeito, de dizer à sua esposa que ela não da conta. Chega de dizer aos 

seus filhos que eles não darão em nada, ou aos seus pais que eles não sabem de nada. 



Provérbios 17.28, diz que Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Se você não 

tem uma Palavra de Fe e convicção para dar à sua família, escolha ficar de boca fechada 

e apenas ver as coisas que Deus está fazendo. Ao final, com certeza, você percebera que 

se Deus falou, Ele vai cumprir.   

II – Creia contra as circunstâncias. Essa com certeza não é uma tarefa fácil. As vezes 

parece que todas as coisas ao nosso redor estão nos sinalizando com um grande NÃO de 

Deus. Zacarias e Isabel eram um casal já bem avançados em idade. Eles não podiam 

mais ter filhos. Naturalmente falando, todas as coisas apontavam para a frustração de um 

sonho. Talvez em sua casa você não consegue ver nenhuma situação que seja favorável 

àquilo que você tem pedido ao Senhor. Parece que tudo à sua volta quer fazer com que 

sua Fe se apague. Mas lembre-se de que o seu Deus é Aquele que vela para cumprir a 

Sua Palavra. Então continue crendo na promessa, mesmo que tudo ao seu redor esteja 

gritando que NÃO!  

III – Creia ainda que pareça tarde. Eh engraçado pensarmos que Zacarias duvidou em 

seu coração exatamente da Palavra pelo qual ele orou por muitos anos. Quem sabe se 

algum dia Zacarias tenha iniciado essa oração com o coração cheio de Fe e esperança, 

mas com o passar do tempo essa oração se transformou apenas em um habito ou mesmo 

uma forma de se queixar de que ele não avia recebido em sua família, aquilo pelo que ele 

tanto havia orado. Pode ser que em sua casa os anos já estejam se passando, pode ser 

que a sua oração clamando pela mudança de vida de alguém da sua casa já tenha se 

transformado apenas em uma oração de costume ou uma reclamação. Chegou a hora de 

parar de nos preocuparmos com o tempo que a promessa está demorando para 

acontecer. Precisamos aprender a crer, mesmo que pareça tarde, porque na verdade, 

nunca é! O nosso Deus jamais se atrasa!  

Desafio 

Quais são os seus pedidos de oração que você deixou de orar por eles ou que está 
orando por habito já, sem esperança de que aconteça algo. Escreva-os todos em um 
papel e cole em algum lugar que você leia varias vezes por dia. Todas as vezes que você 
passar por esse papel, coloque suas mãos nele e declare: Eu creio em Deus que isso ira 

acontecer no tempo Dele!  

Conclusão 

As vezes parece que muitas coisas estão contra a concretização das promessas de Deus 
para a nossa casa. Essas coisas querem acabar com a nossa Fe. Mas podemos decidir 
que ao invés disso, nossa Fe será cada dia mais exercitada. Você pode viver o melhor de 
Deus para a sua vida e para a sua família. Você deseja isso? Coloque a mão em seu 
coração e vamos orar. 
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