
Estudo 108 – O Processo da Esperança   

Série “Esperança” 

Quebra-gelo 

Em momentos de lutas e tribulações, parece que nossos olhos não conseguem perceber 
nenhum beneficio, nada de bom que possa ser extraído da dificuldade. Em nossa cultura, 
pensamos nas lutas apenas como algo ruim e esse pensamento pode nos atrapalhar  
muito no processo que segue a luta.        

Você sabia? A pérola nada mais é do que uma ferida da ostra que já foi cicatrizada. Pérolas são o 

produto da dor, resultado da entrada de substâncias indesejadas no interior da ostra. Para se 

proteger do corpo estranho, a ostra vai envolvendo esse corpo estranho com substâncias e o 

resultado final é a pérola.   

Textos: Romanos 5.3-5.    

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Parece até mesmo algo estranho, mas Paulo, em sua carta aos romanos, ensina a 

respeito de gloriar-se nas próprias tribulações. Não porque Paulo queria nos incitar a 

buscar o sofrimento como forma de prazer, longe disso. Passar por lutas e sofrimentos, 

não é nada agradável para ninguém. O que Paulo quer nos ensinar é que precisamos 

olhar à frente e focar nas coisas que o sofrimento produzirá no final. Quando, porém, 

estamos em meio à tribulação, ao grande problema que se levantou em nossa vida, fica 

muito difícil olhar para ele e perceber que podemos retirar algo de bom dele. Viver uma 

vida com Deus é tão bom, que podemos ter a certeza de que até mesmo os sofrimentos 

podem contribuir para a nossa vida. Paulo sabia que por mais difícil que fosse a prova, ele 

sairia melhor. Ele tinha consciência de passar pelas lutas, iria gerar esperança em seu 

coração. Essa também deve ser a nossa certeza. No momento da dificuldade, 

dependendo de como ela for, parece que a esperança não existe, que não há o que ser 

feito, que esta tudo arruinado. Esses sentimentos podem tomar conta do nosso 

pensamento e do nosso coração, de forma que nossa vida se torne um verdadeiro deserto 

sem fim. Mas a Bíblia sempre resgata em nós a esperança. Precisamos seguir seu 

direcionamento para que, por fim, possamos novamente ter nosso coração invadido pela 

esperança, a fim de vivermos uma vida muito boa. Por outro lado, a vida sem Deus é uma 

vida totalmente desprovida de esperança. Não existe esperança fora da vida com Deus.     

 

I – Escolha a vida com Deus todos os dias. Algumas pessoas, na hora da dificuldade, a 

primeira coisa que fazem é abandonar sua fè em Deus. Logo não querem mais ter uma 

vida com Ele e deixam tudo para trás, pensando que assim podem encontrar algum tipo 

de esperança. Que grande engano! Se estamos ao lado de Deus, pelo menos, podemos 

ter a certeza da vitoria. A vida sem Deus é uma vida totalmente desprovida de esperança. 

Não existe esperança fora da vida com Deus. Isso, porque não há vitoria fora de Jesus e 



sim, apenas coisas passageiras. A verdadeira vitoria é aquela que permanece, que é para 

sempre e essa vitoria somente Jesus pode oferecer. Chega de buscar esperança onde ela 

não existe. Escolhendo uma vida com Deus, mesmo em meio às lutas, podemos ter 

esperança.  

II – Olhe para a nuvem de testemunhas ao seu redor. Todos nós buscamos referências 

para que possamos saber como agir, para nos motivar e ajudar. A Bíblia nos ensina que 

temos à nossa disposição uma grande nuvem de testemunhas. São pessoas que estão 

correndo a carreira da vida com Deus, que não param, que enfrentam lutas mas não 

desistem nem desanimam. Essas testemunhas estão la para mostrar que já passaram por 

dificuldades, as vezes piores do que as nossas, mas venceram. Elas estão la para nos 

lembrar de que há esperança. A Bíblia esta cheia de pessoas que nos acendem a 

esperança e também, à sua volta, com certeza você pode olhar para a vida de alguém e 

ter o seu coração cheio de esperança.    

III – Há um processo até à Esperança. Algumas pessoas não conseguem ter a 

esperança viva em seu coração porque não compreendem que ela vem através de um 

processo. Este processo esta claramente descrito no texto que lemos. As tribulações 

produzem perseverança. A perseverança produz a experiência e a experiência produz a 

esperança. Quando a luta vem, é preciso perseverar, ficar firme em Deus e nos princípios 

da Sua Palavra. Mantendo-nos assim, perseverantes, adquirimos a experiência e eh essa 

experiência que vai nos ajudar a lembrar de todas as vezes em que passamos por lutas e 

Deus nos ajudou, ou seja, a esperança reacende em nosso coração.          

Desafio 

Tire um tempo de oração e peça a ajuda do Espírito Santo para perceber quais são as 
pessoas que podem contribuir para que a esperança se renove em seu coração. Mande 
uma mensagem para essa pessoa agradecendo e encorajando ela a continuar.      

Conclusão 

A vida sem Deus não vale a pena em nenhum sentido. Quando temos a Jesus no nosso 
coração e praticamos os Seus princípios, podemos saber que por maiores que sejam as 
lutas, ao final, elas irão produzir algo bom em nós. Isso é esperança. Você gostaria de ter 
esperança novamente? Está disposto a passar pelo processo da esperança? Então 
coloque a mão em seu coração e vamos orar.  
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