EM BUSCA DA ESPERANÇA

Texto: Ezequiel 37:11“
Então ele me disse: "Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles
dizem: ‘Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi; fomos exterminados’.

INTRODUÇÃO
O termo “esperança” veio do latim “sperantia” significa esperar o que se deseja,
expectativa, espera, fé, confiança em conseguir o que se deseja, aquilo que se espera
ou se deseja. Esse texto expressa a condição em que se encontrava a casa de Israel: “os
nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança; nós mesmos estamos cortados”.
A sua esperança estava morta e nos versículos 9 e 10 do mesmo capítulo, podemos
observar como Deus ressuscita a sua esperança. Em relação às áreas da nossa vida que
necessitam do toque do Espírito Santo, como buscarmos a esperança? Quem é a nossa
esperança? Onde está ela? E onde ela não está?
1. QUEM É A NOSSA ESPERANÇA?
O Salmista Davi, no seu diálogo com Deus assim se expressou: “Agora, pois Senhor que
espero eu? A minha esperança está em Ti” (Sl 39.7). A nossa esperança vem de Deus
quando a nossa vontade está alinhada com a d’Ele. Para chegar a esse nível é necessário
ter um coração segundo o coração de Deus. A esperança é uma só (Ef 4.4-6) Há pessoas
que alcançam esse nível após passar por tantas decepções, que antecederam a sua
decisão de esperar somente no Senhor (Rm 5.5). Somente aquele que é a Vida e deu a
Sua vida por nós é a nossa esperança (Jo 14.6) e pode ressuscitar a nossa esperança.
Jesus é a nossa esperança, o nosso Redentor e esperança de Israel (1Tm 1.1; Jr 14.8),
pois é Ele que nos conduz a sermos participantes da graça de Deus (Rm 5.2), que nos
abre a porta para a entrada no Seu Reino, o que nos proporciona uma vida abundante
em todas as áreas (Jo 10.10).
2. TENDO ESPERANÇA EM DEUS
Muitas pessoas ainda estão sem Cristo, separados da comunidade de Israel e, como não
têm conhecimento das promessas de Deus para suas vidas, continuam vivendo neste
mundo “sem esperança e sem Deus” (Ef 2.12). Cabe a cada um de nós trazermos essas
pessoas a Jesus que é a esperança e o caminho para aqueles que não têm nenhuma
esperança (Ec 9 4-5). A nossa esperança não está no homem, nem nas riquezas, ou na
nossa posição social ou em nós mesmos (Jr 17.5; Mc 10.24; 2Co 2.9). Devemos confiar
somente em Deus, pois Ele nos criou para que cumpramos o Seu propósito, isto é sermos
um agente do seu Reino na terra.
3. PORQUE TERMOS ESPERANÇA EM DEUS?
A Palavra de Deu nos assegura que todos aqueles que têm esperança em Deus
aproximam-se d’Ele (Hb 7.19), purificam-se a si mesmos (1Jo 3.3) têm alegria nos seus
corações (At 2.26; Rm 12.12), são felizes ( Sl 146.5), benditos ( Jr 17.7), possuem uma
herança incorruptível (1 Pe 1.4), têm livramento de Deus (Jr 14.8; Pv 3.26), estão

guardados para a Salvação (1 Pe 1.5) e terão recompensa em dobro (Zc 9.12) e até
mesmo no tempo da sequidão produzem frutos (Jr 17. 7-8).
CONCLUSÃO
A nossa esperança está reservada nos céus (1 Pe 1.4). Jesus Cristo, a esperança da Glória
de Deus, no dia determinado por Deus, virá nas nuvens buscar todos que esperam em
Deus para passar a eternidade junto a Ele (1Ts 2.19). Portanto, conforme Hb
10:23,“Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que
prometeu”.
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