
 
SÉRIE V: TEMPO DE CRESCIMENTO 

ESTUDO II: Tempo de renovar sua esperança 
Texto base: Jeremias 31.25 
 

INTRODUÇÃO: 
O mundo, a carne e o diabo estão roubando a vitalidade de sua vida cristã. Será que é o seu caso? 

Bem-vindo ao lugar certo para restaurar sua vida cristã! Esse é um tempo de crescimento (Salmo 25.5; 
Salmo 33.20). Você tem esperança? (Eclesiastes 9.4). Ter esperança é muito importante, não deixar ela 
morrer é fundamental.  
 

Algumas coisas podem roubar nossa esperança: 
- Perda de pessoas; 
- Perda de trabalho; 
- Crise financeira; 
- Doenças; 
- Frustrações e decepções. 
 

Deus quer e tem planos de esperança para sua vida! (Jeremias 29.11; Jeremias 31.17). Todavia, 
existem pessoas vivendo sem esperança (2 Reis 6.33).  Viver desesperançados é um fardo muito pesado. 
 

Existem pessoas pessimistas (1 Crônicas 29.15).  
O pessimista pode se tornar cético e o cético, logo, também pode se tornar cínico, e cada vez esta 

pessoa viverá infeliz e distante do propósito de Deus para sua vida! Todavia como cristãos, filhos de Deus, 
precisamos declarar: Esdras 10.2. “Existe esperança para todos”. Porque somos o povo da esperança! 
 

- COMO VOCÊ PODE RESTAURAR A SUA ESPERANÇA? 
 

1. PARE DE CORRER PARA A DOR E COMECE A CORRER PARA DEUS: Lamentações 3.21 
 

2. DECIDA CRER NO DEUS DA ESPERANÇA: Romanos 15.13 
E por que Ele pode, e pelo que Ele é, você deve renovar sua esperança Nele. 
- DEUS SABE (Mateus 9.36; Salmo 56.8); - DEUS SE IMPORTA (João 11.35); - DEUS PODE (Lucas 

18.27).  
 

3. ANDE COM INTEGRIDADE DE CONDUTA: Salmo 25.21 
Quem anda na verdade, anda atrás da esperança! (Salmo 62.10).  

 
4. FUNDAMENTE SUA VIDA NA PALAVRA DE DEUS: Salmo 119.81 
“Na tua palavra coloquei a minha esperança.” (Romanos 15.4).  

 
5. NUNCA COLOQUE SUA ESPERANÇA NO DINHEIRO: 1 Timóteo 6.17  
Ele é instável e traiçoeiro. 

 
6. DECIDA RENOVAR SUA ESPERANÇA HOJE: 2 Coríntios 4.16-17 
Render minha perda a Deus é deixá-lo soprar vida na área quebrada da minha vida. Quando eu 

entrego minha perda, a área quebrada da minha vida para Deus, Ele consegue transformar isso em algo 
lindo. Deus é mestre em transformar desgraça em bênção (Ezequiel 37.14; Romanos 15.13; Ezequiel 37.7).  
 

CONCLUSÃO: 
“Ponha a sua esperança em Deus!” (Salmo 42.5). Você não viverá e nem morrerá decepcionado! “E 

a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do 
Espírito Santo que Ele nos concedeu.” (Romanos 5.5). Hoje é dia de esperança para a sua vida. Que 
permaneça a ESPERANÇA! 
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