Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 4 de setembro de 2016, às 10:15.
SÉRIE: VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO
TEMA: NÃO PERCA A ESPERANÇA
"Eis que estou convosco todos os dias". (Mateus 28.20b)
UMA SOCIEDADE QUE PERDEU A ESPERANÇA
- As crises econômica e política se destacam como eventos que sinalizam para
a falta de esperança, e os desdobramentos disso recaem sobre famílias,
carreiras e vida pessoal.
- A pós-modernidade, de certo modo, influenciou a perda da esperança.
“A sobrecarga do presente leva o homem a uma insatisfação muito grande, pois
não há imediatismo que consiga dar conta de toda a expectativa e esperança
humana”. (Roberto N. Amorim. Entendendo a Pós-Modernidade.)
“Por conta disso, para a maioria dos autores, a Pós-Modernidade é traçada como
a época das incertezas, das fragmentações, da troca de valores, do vazio...”
(Jussara M. Moraes. Pós-Modernidade: Uma luz que para uns brilha e para
outros ofusca no fim do túnel.)
AS ESTATÍSTICAS MOSTRAM QUE A FALTA DE ESPERANÇA É MUITO
GRANDE...
 Desemprego – Hoje, chegamos, praticamente, a 12 milhões de
desempregados;
 Violência – Somos o 7º país com maior número de homicídios de jovens
no mundo e também o 7º em número total de homicídios;
 Desigualdade social – O Brasil está na lista dos 10 países com maior
desigualdade do mundo.
 Famílias quebradas – Cada vez mais famílias experimentando divórcio,
péssimos relacionamentos entre pais e filhos, violência familiar.
 Economia decadente – Nós continuamos com uma das mais altas taxas
de juros do mundo, estamos enfrentando uma terrível recessão e não há
qualquer esperança quanto a investimentos externos volumosos.
“A informação cada vez mais rápida e abrangente vai gerando em nós um
sentimento de desesperança, pois a grande maioria das notícias são negativas,
ruins, desesperançadas”. (Miguel Fork. Palestra sobre Motivação na
Unicesumar.)
“Onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança
para mim?” (Jó 17.15)
DEUS: PAI DA ESPERANÇA
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua
confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do
Espírito Santo”. (Romanos 15.13)

- Deus se apresenta como “Deus da esperança” e deseja que cada um de nós
transborde de esperança. Isso é muito relevante para todos nós. A medida de
esperança que Deus planejou para nós não é de miséria, mas de abundância.
Deus quer nos ver cheios de esperança.
“A vontade de Deus é que tenhamos esperança. Mas não um pouquinho. Ele
nos quer ver transbordando de esperança. Fomos criados para viver em medida
de abundante esperança”. (Guilherme Gimenez)
PERGUNTA CRUCIAL: COMO TER ESSA ESPERANÇA?
As pessoas vivem sem esperança. Não olham para frente com grandes
expectativas. Como mudar isso?
“Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu
pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim.
Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança: Graças ao grande
amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade! Digo a mim
mesmo: A minha porção é o Senhor; portanto, nele porei a minha esperança.
O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles
que o buscam; é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor”. (Lamentações
3.19-26)
NÃO SE CONTENTE COM SUA FALTA DE ESPERANÇA
“Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu
pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim.
Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança”.
- Não se acomode com uma vida sem esperança.
- Não sepulte todas as possibilidades em nome de um momento em que a
esperança parece ter ido embora.
- Não ache a falta de esperança normal. Não viva bem com ela.
INSIRA A ESPERANÇA EM SEU DIA A DIA
“Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança: Graças ao grande
amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade!”
Como, na prática, você pode lembrar-se do que lhe dá esperança?
a) Textos bíblicos;
b) Canções;
c) Testemunhos de esperança;
d) Diálogos de esperança.
TENHA UMA ESTRATÉGIA PARA NUTRIR ESPERANÇA
“Digo a mim mesmo: A minha porção é o Senhor; portanto, nele porei a minha
esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para
com aqueles que o buscam; é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor”.

- Precisamos de uma estratégia para nutrir esperança, afinal, estamos em
guerra, sendo atacados por todos os lados por uma série de motivos que nos
roubam a esperança.
- A sociedade pós-moderna tem uma estratégia para roubar nossa esperança.
Após a modernidade, que sugeria um mundo melhor, veio a pós-modernidade
com uma mensagem de desencanto, uma estratégia diabólica para gerar
desesperança em nós.
“A esperança é uma possibilidade real para todos aqueles que confiam no
Senhor. Você pode ter uma vida cheia de esperança. Basta confiar no Senhor!”
(Guilherme Gimenez)

