
FAMÍLIAS COMPROMETIDAS EM LEVAR A ESPERANÇA 

 

 O mundo está cheio de pessoas sem esperança; tanto daqueles que ainda estão 

“separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo 

esperança, e sem Deus no mundo” (Efésios 2:12), como daqueles que, mesmo já 

conhecendo a Deus, estão passando por grandes tribulações, como o apóstolo Paulo que, 

na sua segunda carta aos Coríntios, disse: “Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a 

tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do 

que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos.” (2 Coríntios 1:8). 

Portanto, eis a nossa Missão: levar a Esperança às pessoas ao nosso redor! 

 A Bíblia está repleta de palavras de consolação, de esperança. Foi por isso que o 

profeta Jeremias, vivendo num cenário de devastação, por ocasião da queda de 

Jerusalém, em que o povo é levado cativo, em seu livro das Lamentações disse: “quero 

trazer à memória o que me pode dar esperança” (Lamentações 3:21). Mas, o que é que 

pode dar esperança a mim e a você, senão o Senhor, a “esperança de Israel”? (Jeremias 

17:33). 

 Sabendo de antemão o que ia acontecer quando Israel chegasse à terra prometida 

e visse as nações mais fortes do que ela, o Senhor lhes deu palavras de esperança, 

dizendo: “Talvez vocês digam a si mesmos: Essas nações são mais fortes do que nós. 

Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas! Lembrem-se bem do que o 

Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito... Não fiquem apavorados por causa 

deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível... Ele 

entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de 

debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído.” 

(Deuteronômio 7:17,18,21,24). 

 O próprio Jesus disse aos seus discípulos: “Tenho-vos dito isto, para que em mim 

tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” (João 

16:33). O que foi que Jesus disse a seus discípulos para encorajá-los? É só olharmos para 

o contexto anterior e dentre tantas coisas que ele disse, vamos encontrar as seguintes 

palavras: “Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao 

Pai; pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus.” 

(v. 26,27). 

 Você e sua família estão passando por alguma tribulação? Então, lembre-se do 

“...Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a 

consolação; que nos consola em toda a nossa tribulação,...”. Lembre-se também de que 

você e sua família tem uma Missão: “...para que também possamos consolar os que 

estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos 

consolados por Deus.” (2 Coríntios 1:3,4) 

 Portanto, meus amados irmãos, nestes dias de “crise”, tome a decisão de: “trazer à 

memória aquilo que pode dar esperança” a você e a sua família – praticando o TQSD e o 

TQDF. E, em seguida, leve essa Esperança àqueles que estão ao seu redor, tanto 

evangelizando, como discipulando-os. 
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