
Série VI: A ESPERANÇA QUE VOCÊ PRECISA 

EPISÓDIO II - A esperança que você precisa para investir 

 

Texto base: Provérbios 23.18a 

 

“A sabedoria traz esperança!” (Erwin R. McManus) 

“O fim da esperança é o começo da morte.” (General Charles de Gaulle) 

 

Em dias de más notícias, o pessimismo, negativismo, tristeza, improdutividade e depressão, podem 

pressionar e até parar você. Gerando crises profundas, e até mesmo doenças emocionais, físicas e 

espirituais. Mas uma notícia ruim não pode definir a sua vida. Contudo, isso dependerá do que estará 

alimentando sua alma e seu Espírito. Só com o evangelho podemos vencer o mal.  

  

1. NOVOS PLANOS E PROJETOS PARA SUA VIDA: Isaías 43.19ª / Apocalipse 21.5 

Nosso Deus é um Deus de coisas novas e de recomeços! Você precisa acreditar neste valor, Deus 

não se cansa de recomeçar. Você precisa de ESPERANÇA para investir em novos começos! 

 

2. RECOMEÇOS APÓS DERROTAS PONTUAIS:  2 Coríntios 11.24-26 

Mesmo diante de: injustiças, violências, acidentes, assaltos, perseguições, perigos (cidades, 

desertos e mar) e traições, Paulo escolheu não parar. Sua derrota temporal pode se tornar um trampolim 

pessoal para novas conquistas ou pode se tornar uma sepultura para sonhos, depende de suas escolhas e 

atitudes do coração (Tiago 1.12)! 

 

3. CRESCIMENTO PESSOAL: Colossenses 3.10 

O único crescimento que não é uma decisão é o crescimento físico. Todos os outros são frutos de 

decisões, escolhas e atitudes; seja ele emocional (Provérbios 4.23), espiritual (1 Timóteo 4.13), acadêmico 

e profissional (Provérbios 4.13). Não pare de crescer! 

 

4. BUSCA POR CURA PESSOAL: Jeremias 33.6 

Deus está completamente interessado em sua cura (Mateus 20.34). Tenha esperança, Jesus deseja 

curar sua vida e suas emoções hoje. Faça escolhas de cura! 

 

5. RELACIONAMENTOS COM PROPÓSITOS: Provérbios 16.4 

Você pode se relacionar por muitos motivos. Mas, você precisa ter sabedoria de como, com quem e 

para que vai se relacionar com as pessoas de sua vida. Existem vários tipos de relacionamentos: 

Relacionamentos para EVANGELISMO; Relacionamentos por SERVIÇO SOCIAL; Relacionamentos 

PROFISSIONAIS; Relacionamentos AFETIVOS; Relacionamentos de CRESCIMENTO em fé; 

Relacionamentos de COMUNHÃO em fé.                    

Quando você entra em um relacionamento sem propósitos, acaba alcançando os propósitos dos 

outros, que podem não ser os mesmos seus, ou pior, servindo ao propósito de satanás. 

 

CONCLUSÃO:                                                                                                           

Vamos desistir de desistir! (Salmos 71.14 / Lamentações 3.21).                                                                                           
 


