
ESTUDO DE PG ON-LINE (15/09/2020)      

Tema:   “TENHA PACIÊNCIA, APRENDA A ESPERAR!”  

Quebra-gelo (5m): Você se considera uma pessoa paciente ou impaciente? 

Versículo chave: “O qual, em esperança, creu contra a esperança (...)” 
 

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Nossa paciência é curta. Queremos 

que tudo aconteça ao nosso modo e no nosso tempo. Vivemos no século do imediatismo. É o século do Fast 

Food. Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo. E queremos que Deus aja dentro desse 

imediatismo também. Não temos paciência para esperar. Esperar um dia, um mês, um ano é para nós uma 

eternidade. Abraão foi um bom exemplo de alguém que esperou contra a esperança. A vida de Abraão, o 

Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão são tônicos para a nossa alma. 

Vamos olhar para a história de Abraão e aprender um pouco sobre esperança...  

 

I. SÓ PODE TER UMA ESPERANÇA QUE NÃO SE DESESPERA AQUELE QUE CRÊ NO DEUS 

DOS IMPOSSÍVEIS – ABRAÃO.   Abraão começou a peregrinar e a ouvir a Palavra de Deus com 75 anos 

de idade – Gn 12.4 . Aos 75 anos de idade estamos pensando em aposentadoria, em dependurar as chuteiras, 

em comprar uma cadeira de balanço, em encerrar a carreira. Abraão aos 75 anos estava se convertendo, estava 

começando, estava recebendo o maior desafio da sua vida. Aos 75 anos ele estava em pleno vigor, 

engendrando planos, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando os grandes desafios de Deus. Não há hora, não 

há tempo, não há idade para Deus chamar você, desafiar você, começar um novo projeto com você! Deus 

pode começar algo tremendo hoje aqui com gente de cabeça branca, com gente cansada, com gente que acha 

que já é hora de parar. Será que essa pessoa não seria você?   

II. SÓ PODE TER UMA ESPERANÇA QUE NÃO SE DESESPERA AQUELE QUE DESCANSA NA 

PROVIDÊNCIA DIVINA – ISAQUE. Isaque, o filho da promessa, esperou 20 anos pelo nascimento dos 

filhos (Gn 25.20-26) e a Bíblia diz que Rebeca, sua mulher, era estéril e ele orou por ela todos esses anos. 

Quantas noites ele orou por Rebeca! Quantas vezes ele colocou aquele problema diante de Deus! Quantas 

vezes Satanás colocou dúvidas em sua mente! Mas pela sua perseverança, Deus ouviu suas orações e curou 

Rebeca e ela concebeu. Você tem paciência para orar pela cura, pela restauração do seu casamento, para 

uma visitação de Deus em sua casa? Você tem tido paciência para esperar tanto tempo assim? Você tem 

insistido e perseverado em oração por algo ou alguém?  

III. SÓ PODE TER UMA ESPERANÇA QUE NÃO SE DESESPERA AQUELE QUE CRÊ NO DEUS 

DAS GRANDES TRANSFORMAÇÕES – JACO. Jacó ficou em Padã-Arã, na casa de Labão 20 anos. 14 

anos serviu o sogro para casar-se com Raquel. Ele nos ensina que devemos ter paciência na maneira de amar. 

Jacó nos ensina que o amor é um investimento de vida. Ou seja, quando você ama, esse amor merece um 

investimento da sua vida. Jacó também esperou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. Talvez você 

está esperando por uma reconciliação. Há quanto tempo você espera? Uma coisa Jacó fez: ele reconciliou-se 

com seu irmão. Ele se humilhou. Ele não desistiu. Ele morreu em paz. A quanto tempo você espera que algo 

ou alguém renasça, que o seu pranto se converta em alegria, que o seu vale seja um manancial?  

 

PARA FINALIZAR:  Deus é soberano e livre. Ele não age de acordo com as pressões. Ninguém pode botar 

Deus contra a parede. Ninguém poder dizer: Eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. Ana aprendeu 

essa verdade e a expôs em 1 Samuel 2.6-8. Deus dá a vida e tira a vida. Ele exalta e humilha. Ela levanta o 

pobre do pó e o faz assentar-se entre príncipes. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de 

agir: Ana era estéril. Sua causa era perdida. Mas, quando Deus age ninguém pode detê-lo de agir. Deus age, 

muitas vezes, de forma artesanal. Deus não tem pressa. Há um ditado popular que diz que “a esperança é a 

última que morre”. Na verdade, a verdadeira esperança nunca morre. Se você crê no Deus de Abraão, Isaque 

e Jacó você pode ter uma esperança que não se desespera.   

 

DESAFIE O SEU PG A GANHAR PELO MENOS UMA PESSOA PRA JESUS AINDA ESSE ANO! 

 
 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


