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Filhos da Esperança 
 

JORNADA IMERSÃO NA MISSÃO – 4ª Mensagem 

_____________________________________________________________________________________     

Semana 28/52               Pequenos Grupos       Emanoel Florêncio – Mannô 

Texto Bíblico: Isaias 40.28-31 
 

Hoje estamos diante do QUARTO ASPECTO de nossa missão, que é SER UM AGENTE DE ESPERANÇA nos 

AMBIENTES URBANOS, isto é, somos chamados para CELEBRAR o que Deus QUER FAZER e ESTÁ FAZENDO nos 

AMBIENTES da cidade por nosso INTERMÉDIO! 
 

A Bíblia é um livro que fala, sobretudo de ESPERANÇA. A esperança de um novo tempo; a esperança de novos céus 

e nova terra; a esperança de um corpo incorruptível; a esperança que toda lágrima será enxugada do rosto dos 

justos; a esperança de que o Filho de Deus foi-nos preparar um lugar nas regiões celestiais e voltará.  
 

Porém a ESPERANÇA cristã não é baseada no verbo ESPERAR, mas no verbo ESPERANÇAR. Enquanto o verbo 

ESPERAR indica ficar imóvel, parado “esperando” algo acontecer; 

O verbo ESPERANÇAR indica ação confiante em direção ao alvo! 
 

Por isso, na Bíblia Sagrada, os que tem ESPERANÇA são aqueles que ESPERAM no Senhor! 

Texto Bíblico: Isaías 40.28-31 - “Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias; 
correm mas não ficam exaustos, andam e não se cansam” (v.31). A mensagem do profeta Isaias combina JUÍZO e 
CONSOLO e o capítulo 40 é onde está acontecendo esse ponto de inflexão, essa mudança do JUÍZO para o 
CONSOLO, do DESÂNIMO para a ESPERANÇA. 
 

Essa é a PREOCUPAÇÃO do profeta Isaías: ele sabe que a nação está CONFUSA sobre quem é o Deus de Israel, e 
por conseguinte, quem eles são! Então Isaías começa lembrá-los de quem é o Deus de Israel e quem são eles como 
povo escolhido. 

 

Mas, de repente a profecia muda! O que era palavra de JUÍZO, passa a ser palavra de ESPERANÇA! O que era 

palavra de DENÚNCIA, passa a ser palavra de CONSOLO! Então o profeta começa a mostrar um outro PANORAMA 
 

O QUE ACONTECE COM QUEM CONFIA NESSE DEUS? 

1. MAS AQUELES QUE ESPERAM NO SENHOR... 
 Para “aqueles que esperam no Senhor” as coisas funcionam diferente! 

 Porque “os que esperam no Senhor” sabem quem é o DEUS verdadeiro! 

 Sabem, inclusive, que esse Deus, é o Deus CRIADOR e é também o Deus da ALIANÇA DE AMOR 

 Eles “esperam no Senhor” porque SABEM que o que NÃO FAZ SENTIDO é NÃO ESPERAR! 

 Como TROCAR a ESPERANÇA em um Deus que é o DEUS CRIADOR de todas as coisas, por promessas 

HUMANAS, pelos SENTIMENTOS enganosos, pelo CORAÇÃO humano FALHO! 

 Não, eles sabem que além do SENHOR ser o DEUS CRIADOR é também o DEUS DA ALIANÇA DE AMOR! 

 Deus é Aquele que diz: “com amor eterno te atraí.......” 

 Eles esperam no Senhor porque é LOUCURA humana, não faz sentido TROCAR a confiança em um DEUS 

ASSIM, por qualquer OUTRA COISA! 

 Gente que ESPERA em Deus não fica PARADO. Ao contrário, se TORNA um AGENTE de ESPERANÇA nos 

AMBIENTES em que vive! Se torna esperança para SI e para os OUTROS! 

 Eles sabem e por isso ESPALHAM a notícia de que “Deus é o nosso REFÚGIO e FORTALEZA; SOCORRO 

bem presente na hora da ANGÚSTIA”. É gente assim que vai ENCHER a CIDADE de ESPERANÇA! 
 

O QUE ACONTECE COM QUEM CONFIA NESSE DEUS? 

2. RENOVAM SUAS FORÇAS ... 
 Gente assim, que ESPERA no Senhor, está sempre RENOVANDO suas forças! 

 Diariamente estão sendo revestidas de ESPERANÇA! 

 Eles também passam por DIFICULDADES E ADVERSIDADES, mas não se deixam abater 

 Sabem que o “choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer”! (Sl 30.4-5) 

 É como se eles quando TROCASSEM DE ROUPA, também RENOVASSEM SUAS FORÇAS! 

 Eles cuidam para que seus CORAÇÕES não sejam SOBRECARREGADOS com o MAL do mundo, mas 

buscam nas PROMESSAS de Deus a RENOVAÇÃO de suas FORÇAS! 

 É por isso que eles estão sempre CHEIOS de ESPERANÇA! 
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O QUE ACONTECE COM QUEM CONFIA NESSE DEUS? 

3. VOAM ALTO COMO ÁGUIAS... 
 E aí, esse tipo de gente que aprendeu a ESPERAR no Senhor, porque Ele é totalmente confiável, 

 Gente que se alimenta da Palavra e sua ESPERANÇA é RENOVADA diariamente, 

 Eles VOAM muito ALTO. Tão alto que são comparados às ÁGUIAS 

 E uma das principais características do VOO DA ÁGUIA é que, diferentemente das outras aves, a ÁGUIA 

aprendeu a voar POR CIMA das TEMPESTADES! Eles aprenderam a andar por FÉ e não pelo que VÊEM! 

 Sabem que depois da TORMENTA, acima dela, há uma CALMARIA preparada pelo próprio Deus! 

 Acima da TEMPESTADE está lá de novo o SOL, o Sol da Justiça que NUNCA deixou, nem deixará de BRILHAR, 

mesmo nos dias mais TEMPESTUOSOS! É por isso que eles estão sempre CHEIOS de ESPERANÇA! 
 

O QUE ACONTECE COM QUEM CONFIA NESSE DEUS? 

4. CORREM E NÃO FICAM EXAUSTOS... 
 Nada pode ser mais parecido do que o AMBIENTE de nossas CIDADES atualmente 

 Então eles “correm, mas não ficam exaustos” 

 Porque eles aprenderam a correr a vida da forma correta! 

 Primeiro porque estão CALÇADOS corretamente com o EVANGELHO DA PAZ! 

 Eles só correm por CAMINHOS DE PAZ! 

 Segundo porque eles CORREM COM UM ALVO. Eles sabem ONDE QUEREM CHEGAR! 

 Quem corre com um ALVO, corre no RÍTMO CERTO porque sabe PARA ONDE ESTÁ INDO! 

 Por isso “CORRE e não SE CANSA”. Não é vencido pela ANSIEDADE, que é a ANTECIPAÇÃO CONSTANTE 

das coisas e que levam a EXAUSTÃO! Os que esperam no Senhor CORREM, MAS NÃO FICAM EXAUSTOS 

porque sabem para ONDE estão correndo! É por isso que eles estão sempre CHEIOS de ESPERANÇA! 
 

O QUE ACONTECE COM QUEM CONFIA NESSE DEUS? 

5. ANDAM E NÃO SE CANSAM... 
 Note que eles NÃO ficam PARADOS! Eles se MOVIMENTAM! Eles ANDAM! 

 Porque eles APRENDERAM com Deus que a VIDA TEM RITMOS diferenciados! 

 Aprenderam com o ECLESIASTES que “há tempo para todas as coisas debaixo do sol” 

 Que há TEMPO DE CORRER, mas também há tempo APENAS DE ANDAR, de CAMINHAR! 

 Aprenderam que NÃO PRECISA DE PRESSA quando se tem um DEUS QUE É ETERNO! 

 Um Deus que NUNCA chega ATRASADO! Que sua HORA é PERFEITA! 

 Por isso eles “andam e não se cansam”! Eles sabem que o “senhor é o seu pastor e nada lhes faltará” 

 É por isso que eles estão sempre CHEIOS de ESPERANÇA! 
 
 

CONCLUSÃO 
 É diante de uma SITUAÇÃO assim: de DESÂNIMO, TRISTEZA, DESESPERO, APATIA, EXAUSTÃO, como 

estava o POVO DE ISRAEL. É precisamente nesse momento que precisamos de UMA VISÃO RENOVADA DE 

DEUS, porque aí a gente aprende a ESPERAR NO SENHOR 

 Nele NOSSAS FORÇAS SÃO RENOVADOS TODOS OS DIAS! 

 A gente aprende A VOAR COMO ÁGUIAS por cima das tempestades da vida! 

 A gente aprende A CORRER SEM FICAR EXAUSTO porque aprendemos a CONTROLAR A ANSIEDADE! 

 A gente aprende A ANDAR SEM SE CANSAR PORQUE aprendemos o RITMO de Deus! 

 Como ser agentes de ESPERANÇA nos ambientes CAÓTICOS da CIDADE?  

 Paulo, apóstolo, vai dizer: “De todos os lados somos PRESSIONADOS, mas não DESANIMADOS; ficamos 

PERPLEXOS, mas não DESESPERADOS; somos PERSEGUIDOS, mas não ABANDONADOS; ABATIDOS, 

mas não DESTRUIDOS (2Co 4.8,9) 

 Gente que aprendeu a ESPERANÇAR-SE em Deus, ora todo o tempo a ORAÇÃO do profeta HABACUQUE: 

“Ainda que a FIGUEIRA não FLORESÇA; Nem haja FRUTO nas VIDEIRAS. Ainda que o fruto da OLIVEIRA falhe 

E os CAMPOS não produzam MANTIMENTO. Ainda que não haja OVELHAS nos APRISCOS e VACAS nos CURRAIS 

Todavia, eu me ALEGRAREI no Senhor e EXULTAREI no Deus da minha SALVAÇÃO” (Hc 3.17,18) 

 

 Essa é uma ORAÇÃO com uma PESRPECTIVA bastante RURAL. Se essa mesma oração fosse TRANSPOSTA 

para o nosso AMBIENTE URBANO, creio que poderíamos ORAR assim:  

“Ainda que a CARREIRA PROFISSIONAL não decole; nem haja OPORTUNIDADE de TRABALHO e NEGÓCIOS. Ainda 

que os meus RELACIONAMENTOS e CONTATOS falhem. Ainda que a ECONOMIA do país não produz o ESPERADO. 

Ainda que não haja CARRO na garagem e DINHEIRO no BANCO. Todavia, eu me ALEGRAREI no Senhor e EXULTAREI 

no Deus da minha SALVAÇÃO”.  
 

 Você é filho da Esperança! Busque a transformação da cidade contagiando a todos com a esperança! 


