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MOMENTO DA VISÃO
Cada dia que passa vivemos em um mundo onde a esperança tem se esvanecido. Não acreditamos mais nos
governantes, não acreditamos mais nas pessoas e muitas vezes não acreditamos mais nem em nós mesmos.
Não podemos nos conformar com o que temos vivido. É preciso aplicar FÉ e acreditar que Jesus é a esperança
para nossas mazelas e da sociedade também.
Agora não é hora de jogar a toalha e desistir! Fico imaginando como seria a Humanidade se algumas pessoas
tivessem desistido.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Alguma vez você perdeu a esperança em alguém ou em alguma coisa?
2. O que você tem esperança de que vá acontecer?
TEXTO: Lamentações 3:21
INTRODUÇÃO:
 Como seria nosso dia a dia se Thomas Edison tivesse desistido quando falaram aos 8 anos de idade que
ele não era inteligente, o inventor da lâmpada elétrica e do fonógrafo, do microfone e do projetor de cinema,
para citar apenas as de maior repercussão.
 Se Edward Jenner, em meio ao caos da epidemia de varíola, não tivesse parado para observar o que
poderia fazer para que as pessoas não morressem mais de varíola? Ele criou a primeira vacina! E hoje
muitas doenças foram erradicadas ou amenizadas porque ele iniciou esse processo.
 Tenha esperança! Você está próximo de uma grande conquista!
 Quero te apresentar um acróstico da palavra HOPE.
 Definição da palavra Esperança: Esperança é o substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma
coisa, pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito
desejada vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada (ou realística) ou baseada em alguma utopia,
algo que dificilmente será alcançado. Em sentido figurado, a palavra esperança pode dizer respeito a
alguma pessoa na qual é colocada um elevado grau de expectativa.
 “ Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura...”Hb.6.10a
 A esperança é como uma âncora, firme, estável, tranquila e forte.
 Jesus SEMPRE SERÁ...
1. HERÓI EM SUAS DIFICULDADES
 “E estava ali certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que
tinha com os médicos; mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto,
e imediatamente cessou sua hemorragia.” Lucas 8:43,44
 A função de um herói é agir nos momentos de maior dificuldade, e nisto ele é o maior....
 Esta mulher estava doente faziam 12 anos! Mas ela tinha a esperança, e você percebeu como a definição
de esperança está ligada a de FÉ, a certeza de coisas que se esperam mas talvez ainda não são visíveis.





Tenha esperança que hoje algo sobrenatural irá acontecer em sua vida, faça de tudo para alcançar Jesus!
Somos jovens, não podemos desistir, precisamos nos espremer entre a multidão, mas continuar perto de
Jesus.
Jesus SEMPRE SERÁ...

2. OBJETIVO E AMOROSO AO FALAR COM VOCÊ
 “Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão.
Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus
chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje".
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.” Lucas 19:3-6
 É bem interessante observar como Jesus foi objetivo no que ele queria com Zaqueu, ele queria passar um
tempo com Zaqueu para trazer uma transformação que seria para toda a vida.
 Zaqueu subiu na árvore, viu Jesus, OUVIU o convite e desceu.
 Esteja atento, muitas vezes perdemos a esperança por não estarmos atentos ouvindo, quantas vezes não
sabemos o que queremos e precisamos, nos tornamos subjetivos, enquanto Jesus nos fala de forma direta.
 Dê nome aos seus problemas, pecados e sonhos, Jesus sempre falará de forma clara e objetiva o que deve
fazer.
 Hoje JESUS nos chama. Não se conforme com seu jeito, há esperança para todas as nossas necessidades
e debilidades.
 Jesus SEMPRE SERÁ...
3. PRONTO EM TE SOCORRER
 “Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: "Jesus de
Nazaré está passando". Então ele se pôs a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! " Lucas
18:36-38
 Muitas vezes “passamos mal” sozinhos, por não pedirmos ajuda. Jesus sabe qual é seu problema, mas Ele
precisa que você fale com ele permitindo que ele faça algo.
 Pare de gritar para dentro, qual socorro você precisa hoje? Coloque isto para fora. Jesus está aqui, fale
com ele.
 Nos meus momentos mais difíceis consigo enxergar este Jesus próximo que escuta minha necessidade,
disponível.
 Jesus SEMPRE SERÁ...
4. EFETIVO EM SUA VIDA
 “Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em
pé diante de todos e disseram a Jesus: "Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na Lei,
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, que diz? " Eles estavam usando essa pergunta
como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no
chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: "Se algum de vocês
estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela". Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no
chão. João 8:3-8
 É interessante saber a diferença entre eficaz, eficiente e efetivo.
 Eficaz refere-se a fazer o que deve ser feito
 Eficiente refere-se a como fazer o que tem que ser feito.
 Efetivo refere-se a FAZER CERTO as COISAS CERTAS, COM QUALIDADE.
 Jesus sempre será efetivo em nossas vidas, ele foi no profundo de toda a situação que aquela mulher
estava passando,
 Não pense que você está só, Ele está te vendo, Jesus sempre se volta aos menos favorecidos. Imagine a
cena da mulher para ser apedrejada, aguardando seus acusadores...
 Talvez, seja esta a situação que você se encontra, olha ao redor e a única coisa que vem em sua mente é
a morte, acusação, culpa, vergonha...
 Jesus está aqui para te proteger.
CONCLUSÃO
 “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
 Não há circunstância que Ele não possa mudar; nada feito a você que Ele não possa superar; e nenhum
erro tão grave ou pecado tão grande do qual Ele não possa restaurá-lo completamente.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.”
(Hebreus 11:1)
MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
 Por Jhonatas – por ele e pelos missionários que o acompanham pois estão passando por momentos
de muita opressão.

