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DEPENDA DE DEUS 

Provérbios 13.12 

 
1. Leitura: Salmo 150. 1-3 

2. Cântico: Como agradecer a Jesus? 

IBSPLAY: https://youtu.be/qBtbXAzErPA 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.12 –  A esperança desempenha papel vital nas pessoas. 

Ela é o oxigênio para vida. Se ela falta, perecemos. A esperança é o combustível 

que nos mantém ativos em busca dos nossos objetivos. Se ela é adiada, 

adoecemos o coração. Isso descreve muito bem todas as variedades de 

desapontamento humano. Essas emoções negativas exaurem os recursos 

internos de uma pessoa para lidar com as questões rotineiras. Porém, o anseio 

satisfeito, ativa tanto uma pessoa, que ela é comparada a uma árvore de vida 

(veja provérbios 3.18. 11.30; 15.4). A energia recebida ao realizar um sonho traz 

alegria, empodera a pessoa a assumir tarefas maiores e prolonga a vida. “a 

esperança cumprida consola e revigora tanto o corpo quanto a alma”. 

Em 1487, o explorador português, Bartolomeu Dias, velejou ao longo das 

costas ocidentais da África, tendo ido mais longe do que qualquer outro 

navegador europeu tinha alcançado antes dele. Finalmente, ele chegou à 

extremidade de um grande promontório (Cabo composto por rochas muito 

elevadas e por penhascos). E o chamou de “Cabo das Tormentas”, porquanto 

ali sempre havia tempestades que varriam terra adentro. Mas o rei de Portugal, 

João II, quando revisava o relatório preparado por Bartolomeu Dias, viu algo que 

o próprio Bartolomeu não vira. Vislumbrou a possibilidade de fazer da rota que 

tinha sido seguida por Bartolomeu, se continuada, um caminho para o Oriente e 

as suas riquezas. Bartolomeu deixou a esperança sem “cumprimento”. Mas, em 

1497, Vasco da Gama provou que a intuição do rei estava certa. Ele chegou a 

https://youtu.be/qBtbXAzErPA
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Calcutá, na Índia, depois de ter velejado em torno daquele Cabo. O rei João II 

tinha chamado aquele cabo de “Cabo da Boa Esperança”, e Vasco da Gama 

trouxe à realidade, para a humanidade, o cumprimento dessa esperança. 

Algumas vezes, temos de velejar em redor de uma tempestade, para que a 

nossa esperança se concretize. 

5. Aplicação: 

Jesus Cristo é a nossa esperança (1Tm 1.1). 

Em um mundo marcado pelo desespero, com pessoas aflitas correndo 

atrás de algo que lhes dê propósito para a vida, Jesus é a nossa esperança. 

Esperança na vida, na morte e na eternidade. Primeiro, Jesus é a nossa 

esperança na vida, pois o sentido da vida não está nos prazeres, nem no 

dinheiro, nem no sexo, nem na fama. O mundo e seu glamour não podem dar 

sentido à sua vida. Como bem afirmou Agostinho: “dentro do coração do homem, 

há um vazio do tamanho de Deus. Portanto somente Ele pode preencher”. 

Segundo, Jesus é a nossa esperança na morte. Muitas pessoas têm 

medo de morrer. Têm medo porque não sabem para onde vão. Mas graças a 

Deus, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou (nova vida) para 

uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos 

(1Pe 1.3). Jesus venceu a morte. Tirou seu aguilhão e agora nos toma pela mão 

e nos conduz em segurança pelo vale da sombra da morte. Ele é a ressurreição 

e a vida e todo que nele crer não morrerá eternamente (1Co 15.53-57; Sl 23.4; 

Jo 11.25-26). 

Terceiro, Jesus é a nossa esperança na eternidade. Nosso último 

endereço não é o túmulo gelado. Habitaremos novos céus e nova terra e 

reinaremos com Cristo para sempre. Jesus em nós esperança da glória 

(Colossenses 1.27). 

6. Intercessão: Ore por missões – BUTÃO 

Clame pelas eleições para prefeito que acontecerão durante este mês em 

partes do país. A liberdade da igreja nessas áreas dependerá dos prefeitos 

eleitos. Ore por sabedoria para a população que votará. 
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30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

26º Dia – PASTOR A DAO 

O pastor A Dao foi sentenciado a cinco anos de prisão no Vietnã, acusado 

de ajudar vietnamitas a fugir do país. Porém, acredita-se que esse argumento foi 

usado para punir o líder cristão que participou de uma conferência internacional 

e compartilhou a situação de perseguição do Estado à igreja que ele liderava no 

país. Depois de cumprir quatro anos da pena, o pastor A Dao foi libertado. 

Entretanto, viveu em más condições e foi torturado na cadeia. Essa situação é 

comum para os líderes de igrejas não registradas e organizações que se 

recusam a se registrar para se manter independentes da interferência do 

governo. 

ORE pelos líderes das igrejas secretas no Vietnã que estão presos. Peça 

que o Espírito Santo os fortaleça e que eles não desistam de trabalhar para o 

crescimento do Reino de Deus. 


