
Meu propósito é trazer uma mensagem de esperança.  
 
A esperança tem vários sinônimos: Confiança, boa expectativa, boa 
perspectiva, espera paciente, fé. Todas são atitudes positivas, nos 
trazem ânimo, nos fazem erguer a cabeça e olhar para o futuro com 
bons olhos. Não permitem que paremos de lutar diante das 
dificuldades da vida. 
 
Aqueles que carregam um coração cheio de esperança são 
pacificadores, não ateiam fogo com palavras ou atos 
inconsequentes. 
 
No entanto, o antônimo de esperança é a Desesperança, que tem 
alguns sinônimos: Abatimento, apatia, incredulidade.   
 
Mas, o mais grave é que, quando alguém perde a esperança, 
geralmente entra em desespero. E uma pessoa desesperada é 
capaz de fazer muitas coisas das quais se arrependerá mais tarde. 
 
A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que poderiam ter 
entrado em desespero mas não entraram, porque permitiram que 
somente a esperança em Deus tomasse conta de seus corações. 
 
Uma coisa essas pessoas tinham em comum. Elas tinham uma 
convicção: 
 
 

O MEU DEUS NÃO ESTÁ MORTO! 
   
01. Moisés diante Mar Vermelho 
 

Ex 14.10-14 - Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel 
levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles; 
pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao 
Senhor: 11 e disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros 
no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por 
que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? 12 Não é isto o que te 
dissemos no Egito: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois 
melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. 
13 Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e vede 
o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará; porque aos egípcios 
que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver; 14 o Senhor pelejará 
por vós; e vós vos calareis. 
 

Vamos entender o contexto: 
a. Moisés foi confrontar Faraó porque fora enviado por Deus         

(Ex 3.10) 
b. Moisés levou o povo para fora do Egito depois que Faraó 

consentiu (Ex 12.31,32) 



c. Faraó consentiu a saída de Israel do Egito porque Deus o 
obrigara, com milagres em favor de Israel (Ex 11.1) 

 
Moisés estava em uma jornada, agindo dentro da legalidade, 
dentro da vontade de Deus e em total obediência ao Senhor. Por 
que então se viu entre o Mar e o exército de Faraó e mais o povo 
murmurando? 
 
- Será que Deus não sabia que ali havia um mar humanamente 
intransponível sem embarcações? 
  
- Será que Deus não sabia que Faraó quebraria a palavra dada a 
Moisés? 
  
- Será que Deus estava dormindo quando Faraó tramou com seus 
comandantes, perseguir e trazer Israel de volta ao cativeiro? 
 
O povo se desesperou e começou a murmurar coisas das quais se 
arrependeriam amargamente mais tarde. Eles estavam tomados 
pelo desespero. 
 
Moisés, porém, nos dá o exemplo de como deve agir o homem e a 
mulher de Deus: vs.13 - Moisés, porém, disse ao povo: Não 
temais; estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje 
vos fará; porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais 
tornareis a ver; 14 o Senhor pelejará por vós; e vós vos calareis. 
 

O prêmio a essa atitude de fé e esperança no Senhor foi o grande 
milagre do Mar Vermelho se abrir para que Israel passasse a pés 
enxutos, para depois engolir o exército de Faraó que os perseguia. 
 
Resultado: Israel livre da escravidão e o nome do Senhor 
glorificado! 
 
 
02. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente 
 
Dn 3.13-18 - 13 Então Nabucodonozor, na sua ira e fúria, mandou 
chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo estes homens 
foram trazidos perante o rei. 14 Falou Nabucodonozor, e lhes 
disse: E verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não 
servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? 
15 Agora, pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da 
trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de 
foles, e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e 
adorardes a estátua que fiz, bom é; mas, se não a adorardes, 
sereis lançados, na mesma hora, dentro duma fornalha de fogo 
ardente; e quem é esse deus que vos poderá livrar das minhas 
mãos? 16 Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e 



disseram ao rei: Ó Nabucodonozor, não necessitamos de te 
responder sobre este negócio. 17 Eis que o nosso Deus a quem 
nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente; e ele 
nos livrará da tua mão, ó rei. 18 Mas se não, fica sabendo, ó rei, 
que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de 
ouro que levantaste. 

 
Vamos entender o contexto: 

a. Os três hebreus foram colocados como ministros da 
província de Babilônia, pelo próprio rei Nabucodonozor (Dn 
3.12) 

b. Nabucodonozor os colocou como ministros, porque Deus 
deu a eles sabedoria e conhecimento sobrenatural (Dn 1.18-
20) 

c. Mesmo servindo a um rei estrangeiro, eles continuaram a 
adorar somente ao seu Deus (Dn 3.12) 

 
Hananias, Misael e Azarias estavam em uma jornada, dentro da 
legalidade, dentro da vontade de Deus e em perfeita obediência 
ao Senhor. Por que se encontrariam nessa situação? Ser 
executados como bandidos, queimados vivos? 
 
- Será que Deus não sabia que o rei da Babilônia iria construir 
uma estátua de si próprio, para ser adorado com um deus? 
 
- Será que Deus não percebeu quando o rei criava um decreto que 
afetaria diretamente a vida dos seus servos? 
 
- Será que Deus não sabia que aqueles caldeus fariam um plano 
para matar os servos de Deus? 
 
Sadraque, Mesaque e Abednego nos dão uma grande lição de fé 
e convicção no Senhor: vs.17 Eis que o nosso Deus a quem nós 
servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente; e ele nos 
livrará da tua mão, ó rei. 18 Mas se não, fica sabendo, ó rei, que 
não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro 
que levantaste. 

 
O prêmio por essa atitude de fé e esperança em Deus, foi o 
milagre de conhecerem pessoalmente o Senhor no meio do fogo. 
Além disso, o nome de Deus passou a ser respeitado na Babilônia 
e os três hebreus tornaram-se mais prósperos ainda. 
 

Resultado: Os hebreus livres para adorar a Deus e o nome do 
Senhor glorificado!  
 
03. Daniel na cova dos leões 
 



Dn 6.11-17 - Então aqueles homens foram juntos, e acharam a 
Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. 12 Depois se 
foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito 
real: Porventura não assinaste um interdito pelo qual todo homem 
que fizesse uma petição a qualquer deus, ou a qualquer homem 
por espaço de trinta dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova 
dos leões? Respondeu o rei, e disse: Esta palavra é certa, 
conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 
13 Então responderam ao rei, dizendo-lhe Esse Daniel, que é dos 
exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito 
que assinaste; antes três vezes por dia faz a sua oração. 14 
Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado, e a favor de 
Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo; e até o pôr do sol 
trabalhou para o salvar. 15 Nisso aqueles homens foram juntos ao 
rei, e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas que 
nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer, se pode mudar. 
16 Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel, e o lançaram na 
cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu 
continuamente serves, ele te livrará. 17 E uma pedra foi trazida e 
posta sobre a boca da cova; e o rei a selou com o seu anel e com o 
anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se 
mudasse. 

 
Vamos entender o contexto: 

a. Daniel fora colocado como presidente dos sátrapas pelo 
próprio rei Dario (Dn 6.2) 

b. Daniel estava nessa posição porque Deus o dotara de 
sabedoria e conhecimentos sobrenaturais (Dn 6.3) 

c. Mesmo servindo a um rei estrangeiro, Daniel continuou a 
adorar somente ao Deus de Israel, com a liberdade dada por 
Nabucodonozor (Dn 3.29) 

 
Daniel estava em uma jornada, dentro da legalidade, dentro da 
vontade de Deus e em obediência completa ao Senhor. Por que 
então agora se vê enquadrado em uma lei e jogado dentro de uma 
cova de leões famintos? 
 
- Será que Deus não sabia que esses sátrapas tinham inveja de 
Daniel? 
 
- Será que Deus estava dormindo quando eles conspiraram entre 
si e depois convenceram o rei Dario a elaborar tal lei? 
 
- Será que Deus não sabia que essa lei era especificamente 
contra o seu servo Daniel, para o matarem? 
 
Daniel nos dá o grande exemplo do homem de Deus que 
permanece calado, mesmo em face da morte, a fim de que Deus o 
justifique: Dn 6.21,22 -  Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para 
sempre. 22 O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos 



leões, e eles não me fizeram mal algum; porque foi achada em mim 
inocência diante dele; e também diante de ti, ó rei, não tenho 
cometido delito algum. 

 
Resultado: Daniel presenciou o cuidado de Deus, de modo 
sobrenatural, através de um anjo. Além disso, tornou-se o 
presidente de todos os governantes da Babilônia, pôde continuar a 
adorar ao Senhor com liberdade e ainda teve todos os seus 
perseguidores mortos pelo próprio rei. 
 
04. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário 

 
Jo 19.17-19 - Tomaram, pois, a Jesus; e ele, carregando a sua 
própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico 
se chama Gólgota, 18 onde o crucificaram, e com ele outros dois, 
um de cada lado, e Jesus no meio. 19 E Pilatos escreveu também 
um título, e o colocou sobre a cruz; e nele estava escrito: JESUS O 
NAZARENO, O REI DOS JUDEUS. 

 
Vamos entender o contexto: 

a. Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus, encarnado 
b. Sua missão principal: Salvar o homem da morte eterna 

c. Sua pregação, seus milagres, sua obra, sua vida foram 
unicamente para o bem da humanidade 

d. Por onde passou deixou o ensinamento do amor e perdão 
entre os homens e da graça de Deus sobre todos 

 
Jesus Cristo estava em uma jornada, totalmente dentro da 
legalidade, dentro da perfeita vontade de Deus e em completa 
obediência ao Senhor. Por que se encontraria agora, preso e 
castigado como um bandido, abandonado pelos seus seguidores, 
crucificado como um criminoso hediondo? 
 
- Será que Deus não sabia o que os homens fariam ao Seu próprio 
Filho? 
 
- Será que Deus estava dormindo quando Judas se reuniu na 
surdina com os sacerdotes judeus e planejaram prende-lo e matá-
lo? 
 
- Será que Deus não sabia que para muitos a morte na cruz seria 
vergonhosa e que Jesus seria tido como derrotado? 
 
O Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo poderoso de fé e 
submissão ao plano do Deus único e verdadeiro: Lc 23.44-46 - Era 
já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 
nona, pois o sol se escurecera; 45 e rasgou-se ao meio o véu do 
santuário.46 Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas 
mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. 



  Resultado: Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, derrotou a satanás 
tripudiando sobre ele na cruz, recebeu o nome que está acima de 
todo o nome, recebeu o poder sobre a morte e sobre o império das 
trevas, está assentado à direita do Pai e reinará para sempre com 
aqueles que permanecerem fieis até o fim. 
 
Conclusão: 
 
Para esses e outros heróis da fé o Senhor nosso Deus nunca 
esteve morto, amarrado ou dormindo. Por isso todas as lutas que 
passaram serviram para que milagres acontecessem, seus 
propósitos de vida fossem cumpridos e o nome de Deus glorificado. 
 
E para você? Será que Deus não está vendo todas essas leis sendo 
criadas para prejudicar, perseguir, destruir e até mesmo matar: a 
Igreja, as famílias nos moldes bíblicos, a inocência das crianças? 
 
Acalme seu coração! Tenha fé em Deus! Mantenha sua esperança 
nEle e seja fiel!  
 


