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Esperança sem limites 

 

ESPERANÇA – uma palavra com nove letras, mas com um grande significado!   

Como seres humanos, a esperança é um conceito universal e tem um papel enorme em nossas 

vidas. Alguns argumentam que precisamos da esperança para sobreviver. A esperança está 

ligada à fé, mas não é a fé em si. O oposto da esperança é o desespero; especialmente se a 

nossa esperança se baseia em circunstâncias e emoções. Às vezes, a nossa esperança pode 

basear-se nos planos e sonhos que temos para as nossas vidas e, se as coisas não saem como 

esperamos, a nossa esperança pode vacilar.  

 

Para o cristão, a esperança não se baseia em nossos planos ou na falta de confiança no que o 

futuro trará; ao invés disso, a esperança está ligada à confiança em Deus - o Deus da esperança. 

Temos esperança porque confiamos no caráter de Deus e em quem Ele é. A Bíblia contém 

muitas referências à esperança. Paulo diz: "Que o Deus da esperança os encha de toda 

alegria..." (Romanos 15:13). O salmista diz: "Mas eu sempre terei esperança...." (Salmo 71:14). 

 

Esperança sem limites nas promessas de Deus 

 

A esperança do homem não é nele mesmo, mas somente em Deus. O salmista diz: "...pois na 

tua palavra coloquei a minha esperança" (Salmo 119:74) e é a Palavra de Deus que nos dá 

esperança, pois nos fala sobre Suas promessas ilimitadas.  

 



"...pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o ‘sim’. " (2 Coríntios 

1:20).  

 

É o amor sem limites de Deus que representa a esperança imensurável que encontramos em 

Deus. Esta é uma esperança centrada no Senhor Jesus Cristo e em Seu amor infinito por nós 

que foi demonstrado por Sua morte na cruz. Paulo explica isso muito bem: " Nele temos a 

redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça 

de Deus" (Efésios 1: 7). Esta é a base da nossa esperança de salvação, a nossa esperança em 

nossa caminhada de fé na vida e em um futuro eterno com Deus. 

 

Tão livre, tão vasto, qual ondas do mar, Minha alma redime, vem sobre mim rolar. 

 (William Booth,”‘Perdão infinito”, verso 1, Cancioneiro do Exército de Salvação) 

 

O Novo Testamento fala de diferentes manifestações de esperança:  

Esperança de justiça: “Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a 

nossa esperança” (Gálatas 5:5). 

A esperança de que grandes coisas irão acontecer: “A gloriosa riqueza deste mistério, que é 

Cristo em vocês, a esperança da glória” (Colossenses 1:27). 

Nossa esperança é Jesus: “Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, 

e de Cristo Jesus, a nossa esperança...” (1 Timóteo 1:1). 

Esperança de vida eterna: “Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida 
eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos” (Tito 1:2). 

Nossa esperança é eterna: “Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou 

e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça...” (2 Tessalonicenses 2:16). 

 

A esperança sem limites, ou sem fim, se manifesta de diferentes formas em nossas vidas.   

 

Esperança sem limites em meio ao desapontamento 

 

Às vezes, enfrentamos dificuldades e provações e nos desapontamos, especialmente se não 

parecer que estamos vendo a mão de Deus nas situações. Ao orarmos, as nossas orações 

parecem ficar sem resposta, enfraquecendo a nossa esperança. Mas por causa do imenso amor 

de Deus por nós, podemos ter esperança, o que nos permite resistir em tempos difíceis.  

 

" Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação 



produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. 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: 3-5. 

 

Esperança sem limites na justiça e misericórdia  

 

Na sociedade dos dias de Jesus, certas classes de pessoas eram consideradas sem redenção. 

Eram rotuladas de "perdidas". Eram marginalizadas, assim como muitos em nosso mundo hoje 

estão perdidos e marginalizados. O nosso Deus é o Deus do resgate, oferecendo misericórdia, 

compaixão e justiça; e Jesus, porque Ele amava, também tinha esperança. Sua esperança é tão 

ilimitada quanto o Seu amor. Ele não rejeitou aqueles que eram classificados como sem 

esperança. Com Jesus, os chamados "perdidos" não se perderam, e hoje há esperança. por 

meio dEle, para todos os que estão perdidos e marginalizados. Há esperança eterna e sem 

limites para cada um de nós ("Minha alma redime...”), porque estamos perdidos sem Jesus. Ele 

nos chama para estender Seu imenso amor e oferecer Sua esperança sem limites para todos 

aqueles que são marginalizados. 

 

Reflexão  

 Em que se baseia a minha esperança?  

 Até que ponto a minha esperança se baseia nos sonhos e planos que carrego para a 

minha vida? Baseia-se no Senhor e nos Seus planos para a minha vida, mesmo quando 

meus planos falham?  

 O que estou esperando em Deus? 

 Quais das minhas orações parecem ficar sem resposta? 

 A quem Deus está me desafiando para estender Seu imenso amor e oferecer Sua 

esperança sem limites? 

 

Louvor 

 Agradeça a Deus por Sua obra redentora em nossas vidas e com a promessa da 

esperança sem limites para a qual nos chamou. 

 

Intercessão 

 Ore por aqueles cuja esperança tem enfraquecido em circunstâncias difíceis. Ore por 

encorajamento e perseverança e que a sua esperança em Deus seja renovada e segura. 

 Ore por oportunidades para ampliar o amor sem limites de Deus e oferece Sua 

esperança sem limites para aqueles que têm pouca esperança. 

 

 



Um Cântico de esperança e fé: 

 
Pelo amor de Deus bendito, 
Vai tudo bem! 
Seu amor é infinito; 
Vai tudo bem! 
Esse amor nos é mostrado 
Em Seu Filho muito amado, 
Que por nós foi imolado. 
Vai tudo bem! 
 
Canta a fé quando há tristeza: 
Vai tudo bem! 
Canta, sim, e com firmeza: 
Vai tudo bem! 
Pois, se Deus é quem nos guia, 
Ternamente nos vigia 
Com bondade, noite e dia. 
Vai tudo bem! 
 
Quer na vida, quer na morte, 
Vai tudo bem! 
Mesmo em tempestade forte, 
Vai tudo bem! 
Pelo sangue resgatados 
E do mundo separados, 
Sempre por Jesus guardados, 
Vai tudo bem! 
 
(Cântico nº 314 - F: Ed. ant. – 1922/A: Mary Peters † 1856/T: Henry Maxwell Wright † 1931 – 
Cancioneiro do Exército de Salvação) 
 
 


