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Mantendo a
Esperança

Na primeira parte da sua obra Divina Comédia, o poeta
Dante descreve os portões do inferno. O letreiro sobre os
portões avisa: “Deixai toda a esperança, ó vós que entrais!”
Nenhum de nós tem a resposta definitiva e completa que
explique a razão do sofrimento. Deus pode não nos mostrar os
porquês dos nossos problemas, contudo, Ele pede-nos que
creiamos que há um propósito em cada um deles, que realizará
o que for melhor para nós. E nós, que conhecemos o Senhor e
O amamos, temos a bendita esperança de que a nossa vida é
como uma maratona que estamos a correr, e que a morte, não
corresponde ao seu fim. Ela apenas nos levará até o limiar da
vida eterna! Que esperança gloriosa!
“A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que
penetra até ao interior do véu, Onde Jesus, nosso precursor,
entrou por nós, feito eternamente sumo-sacerdote, segundo
a ordem de Melquisedec.” (Hebreus 6:19,20) ”.
Não sabemos o que o futuro nos reserva. Contudo,
conhecemos Aquele em cujas mãos está o nosso futuro, e Ele
revelou-nos que podemos ter esperança n’Ele! Nesta lição,
consideraremos o que a Bíblia diz sobre a esperança do crente
e examinaremos maneiras de mantê-la viva. Um dia todos os
nossos problemas serão deixados para trás e seremos
conduzidos para atravessar os portões do céu, onde está Jesus
Cristo que é a nossa esperança eterna!
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Esboço da lição
Através de Cristo, o Vencedor
Através da Declaração
Através da Fé

Objetivos da lição
Ao terminar esta lição você será capaz de:
• Identificar através de passagens bíblicas indicadas, de
que forma a nossa esperança está fundamentada em
Cristo, o Vencedor.
• Identificar nos versículos indicados promessas de Deus
que podemos reivindicar e também as condições que as
acompanham.
• Com base em exemplos bíblicos, formular uma
declaração do que Deus fez no passado e do que
podemos esperar que Ele faça no futuro.
• Reconhecer afirmações verdadeiras que relacionam os
nossos problemas à esperança eterna que temos de que
um dia estaremos em comunhão plena com o Senhor.
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Atividades de aprendizagem
1. Estude esta lição da mesma forma que estudou as lições
passadas. Não se esqueça de ler todas as passagens
bíblicas indicadas, pois elas são importantes para um
completo entendimento da lição. Responda todas as
questões de estudo e confira as suas respostas com
aquelas apresentadas no livro.
2 Encontre no glossário as definições de qualquer palavrachave que desconheça.
3. Faça o autoteste e confira as suas respostas.
4. Responda as questões do relatório do aluno, referente à
Unidade 3. Depois, envie as folhas de resposta ao seu
instrutor do ICI.

Palavras-chave
Afirmação
Afirmar
Aprovado
Compreender
Conflito
Declaração
Especular

Manter
Reflexão
Singularidade
Temporário
Tumulto
Único
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Através de Cristo, o Vencedor
Objetivo 1

Identificar através de passagens bíblicas indicadas,
de que forma a nossa esperança está fundamentada
em Cristo, o Vencedor.

Iniciamos este curso citando as seguintes palavras de Jesus:
“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no
mundo tereis aflições, mas, tende bom ânimo, eu venci o
mundo” (João 16:33). Cristo venceu o poder do pecado e da
morte através da Sua morte e da Sua ressurreição. E também
venceu a tentação do Seu inimigo, o diabo. Pelo Seu poder,
nós também podemos tornar-nos vencedores.
Jesus é Senhor sobre a morte e o Hades (o inferno). Quando
João, autor do livro de Apocalipse, viu Jesus, caiu a Seus pés
como morto...E Jesus lhe disse: “17 Não temas; Eu sou o
primeiro e o último; 18 E o que vivo e fui morto, mas eis aqui
estou vivo para todo o sempre. Ámen. E tenho as chaves da
morte e do inferno.” (Apocalipse 1:17,18).
O próprio Jesus ressuscitou dentre os mortos após ter sido
crucificado e sepultado. Ele apareceu várias vezes aos Seus
discípulos e amigos, e também a uma multidão de mais de
500 dos Seus seguidores (1 Coríntios 15:1-8).
De acordo com as palavras de Jesus, aquele que vive e crê n’Ele
jamais morrerá. Jesus aproveitou a ocasião da ressurreição de
Lázaro para proferir este ensino. As Suas palavras a Marta,
naquele dia, trazem conforto e esperança a todos os crentes
hoje: “25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; 26 E todo aquele
que vive, e crê em mim, nunca morrerá.” (João 11:25,26).
É muito claro, pelo ensino desta passagem bíblica, que
aqueles que amam Cristo nunca morrem. Eles meramente
passam de um lugar para outro. Eles partem da sua habitação
temporária aqui na terra (os seus corpos) e chegam
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imediatamente à presença do Senhor (2 Coríntios 5:6, 8). Por
causa da ressurreição de Cristo e de sua vitória sobre a morte
temos uma esperança firme e certa - a esperança de que
viveremos eternamente com Ele, no céu. Um belo e antigo
hino composto por Edward Mote, “Firmeza”, expressa a
esperança que temos em Cristo.

Saber o que Cristo fez por nós e ter a certeza de que
estaremos eternamente com Ele quando partirmos daqui, é
algo que enche-nos de esperança. E essa esperança sustentanos quando enfrentamos as horas mais escuras da vida.
1 Leia Atos 24:15. Qual é a nossa esperança, com base neste
versículo?
_____________________________________________
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2 Leia 1 Pedro 1:3. O que esta passagem diz ser a fonte da
nossa esperança?
_____________________________________________
3 Leia Colossenses 1:5; Tito 2:13 e Hebreus 6:19. Segundo
estas passagens, quando a nossa esperança será revelada por
completo?
a) Quando passarmos por tribulações.
b) Quando formos salvos.
c) Quando nos reencontrarmos com Jesus, nos céus.

Através da Declaração
Objetivo 2

Identificar nos versículos indicados promessas de
Deus que podemos reivindicar e também as
condições que as acompanham.

Como vimos na Lição 2, o primeiro passo que uma pessoa
deve dar ao converter-se é o de confessar que o Cristo
ressurreto é o Senhor da sua vida. A confissão ou declaração é
algo muito importante, para que o crente possa manter viva a
sua esperança. Aquele que vê apenas o lado sombrio da vida,
os problemas e as provações, e fala neles a toda a hora,
inevitavelmente sentir-se-á desanimado e temeroso. Mas o que
reconhece que o poder de Deus é capaz de ajudá-lo em
qualquer circunstância, e que fala das inúmeras bênçãos e boas
coisas que o Senhor tem feito na sua vida, terá esperança,
mesmo no meio às situações mais difíceis.
Às vezes, tudo o que conseguimos ver é o nosso problema.
Tenho um amigo que já me ajudou muitas vezes quando eu
estava com problemas difíceis de resolver. Sabe como?
Lembrando-me de como Deus me tinha ajudado
maravilhosamente em situações semelhantes, no passado, e de
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todas as bênçãos que Ele derramou sobre mim ao longo dos
anos. Quando pensamos na bondade de Deus e nas promessas
que Ele nos fez na Sua Palavra de que estaria connosco e nos
guardaria, a nossa fé fortalece-se e podemos ser vitoriosos em
qualquer tribulação.

Recapitule as Promessas de Deus
1. As Suas promessas não falham (1 Reis 8:56).
2. O Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu
(Romanos 4:21).
3. Ele prometeu livrar-nos (Salmos 34:19,20).
4. Ele prometeu que estaria connosco (Isaías 43:2).
5. Ele prometeu responder as nossas orações (Marcos
11:24).
6. Ele prometeu honrar a nossa fé (Lucas 17:6).
7. Ele prometeu abençoar aqueles que dão com
abundância (Provérbios 3:9,10; Lucas 6:38; 2 Coríntios
9:6).
8. Ele prometeu estar com aqueles que Lhe obedecem
(João 14:23).
9. Ele prometeu ajudar aqueles que O buscam (2 Crónicas
7:14; Lucas 11:9).
10. Ele prometeu dar-nos a vida eterna (1 João 2:25; Tiago
2:5).
Estas são apenas algumas das muitas promessas que
encontramos na Palavra de Deus. Encontre-as na sua Bíblia e
leia cada uma delas. Quando recapitulamos as promessas do
Senhor, somos incentivados a - confiar n’Ele, e levados a
declarar - “Quão poderoso é o Deus a quem servimos!” Não
foi por acaso que o profeta Miqueias, lembrando-se das
promessas de Deus para Israel, “Eu lhes mostrarei maravilhas,
como nos dias da tua saída da terra do Egito” (Miqueias 7:15),
declarou assim:
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“Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a
iniquidade, e que te esqueces da rebelião do restante da tua
herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque
tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós:
subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos
pecados nas profundezas do mar” (Miqueias 7:18,19).
4 Leia as passagens bíblicas abaixo e associe-as à promessa
encontrada em cada uma delas.
… a) Deus responderá às nossas
orações.
… b) Deus abençoa aquele que dá.
… c) Se pedirmos a Sua ajuda, Ele
dará.
… d) Ele nos livrará dos nossos
problemas.
… e) Ele honrará a nossa fé.
… f ) Se Lhe obedecermos, Ele estará
sempre connosco.
… g) Deus não falhará em cumprir as
Suas promessas.

1. Salmo 34:19, 20.
2. 1 Reis 8:56.
3. Lucas 17:6.
4. Marcos 11:24.
5. João 14:23.
6. Provérbios 3:9,10.
7. Lucas 11:9.

Uma das mais belas promessas do Senhor encontra-se no
Salmo 91. Neste Salmo Ele promete guardar-nos de todo e
qualquer mal que possa prejudicar-nos.
5 Leia o Salmo 91. Em que se baseia a proteção de Deus?
(Ver os versículos 1, 9 e 14.) Escolha a melhor opção:
a) Devemos clamar pelo Seu nome quando precisarmos de
socorro.
b) Devemos permanecer n’Ele e amá-Lo.
c) Devemos ser fortes e lutar contra o nosso inimigo.
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6 Leia os versículos abaixo e explique a condição descrita em
cada um deles para que recebamos a promessa:
a) 2 Crônicas 16:9 ______________________________
b) Salmo 34:7 __________________________________
c) João 15:7 ___________________________________
d) Marcos 11:24 ________________________________
e) 1 João 3:21,22 _______________________________
7 Leia Salmo 91:15; Isaías 58:9; 65:24; e Zacarias 13:9. Que
promessa há em cada um destes versículos?
_____________________________________________

Leve em Consideração Exemplos Bíblicos
Objetivo 3

Com base em exemplos bíblicos, formular uma
declaração do que Deus fez no passado e do que
podemos esperar que Ele faça no futuro.

Existem muitos exemplos bíblicos de declarações positivas
proferidas no meio de grandes lutas. Não quero dizer com isto
que se deve proclamar que alguma coisa é diferente daquilo
que verdadeiramente é. Fazer uma declaração de fé é
reconhecer a bondade de Deus e o Seu poder para nos socorrer
em qualquer situação. É reconhecer que Ele é poderoso para
livrar-nos do maligno, proteger-nos em momentos de perigo e
confortar-nos na nossa tristeza. Este tipo de declaração baseiase no que Ele já fez por nós e na fé que temos de que Ele
continuará a agir no futuro como fez no passado.
8 Leia Daniel 3:13-18. Que declaração de fé encontra nesta
passagem?
_____________________________________________
_____________________________________________
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Em Habacuc 3:17-19 o profeta declara a sua confiança em
Deus:
“Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja
fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não
produzam mantimento; as ovelhas da malhada sejam
arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me
alegrarei no Senhor: exultarei no Deus da minha salvação.
Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os
das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas” (realce
do autor).
Uma das mais fortes declarações de fé da Bíblia encontra-se
no Salmo 23. O rei Davi foi um homem que conheceu
alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, segurança e perigo.
Muitas vezes precisou fugir dos seus inimigos. Sabia o que era
pecar contra Deus e receber o Seu perdão. A sua vida era
atribulada, cheia de conflitos, tumultos, tristeza, perseguições,
pesares, incertezas e oposição. Os Salmos expressam os seus
clamores a Deus por socorro e misericórdia. Entretanto, o
Salmo 23 é uma das mais belas e positivas declarações de fé da
Bíblia. Ele toca em muitas áreas da vida em que precisamos do
auxílio do Senhor.
SALMO 23
DECLARAÇÕES
		

O Senhor é o meu pastor: nada me faltará.
		
Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso;
Refrigera-me a alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor
do Seu nome. 		
Ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte, não temerei mal nenhum,
porque Tu estás comigo:

O QUE DEUS
NOS DÁ

Provisão
Satisfação
Paz
Renovação
Direção
Proteção
Conforto
em tempos
conturbados
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Preparas-me uma mesa na presença
dos meus adversários,
Unges-me a cabeça com óleo;
o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente
me seguirão todos os dias da minha vida;
E habitarei na casa do Senhor para todo
o sempre.		

301
Honra
Bênção
Bênçãos
incontáveis
Bondade e amor
eternos
Esperança
eterna

9 Leia Salmo 66:16-20. Estes versículos são um testemunho
ou afirmação de quê?
_____________________________________________
10 Quais são as duas ações divinas específicas mencionadas
nesta passagem?
_____________________________________________
11 Qual foi a condição para receber estas duas ações de Deus?
_____________________________________________
12 Qual o testemunho de Paulo em 2 Timóteo 3:11?
_____________________________________________
13 Quais as duas afirmações que o apóstolo Paulo faz em 2
Timóteo 4:16-18?
a) No passado: _________________________________
b) No futuro: __________________________________
14 No seu caderno, escreva a sua declaração pessoal daquilo
que o Senhor fez por si no passado, e com base nela,
escreva o que espera que ele faça no futuro. Feito isto,
partilhe a sua declaração com alguém. Comece-a assim:
Venha e ouça... deixe-me dizer-lhe o que Deus fez por
mim!
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O que Deus prometeu...
... Ele fará!

Através da Fé
Objetivo 4

Reconhecer afirmações verdadeiras que relacionam
os nossos problemas à esperança eterna que temos
de que um dia estaremos em comunhão plena com
o Senhor.

Manter a esperança depende de uma forte fé em Deus. O
capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé.
No versículo primeiro, lemos: “ORA, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas
que se não veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram
testemunho”.
Leia todo o capítulo 11 de Hebreus. A primeira parte é um
registro das vitórias obtidas por homens e mulheres de muita
fé em Deus. A fé daquelas pessoas revelava o poder de Deus
operando por intermédio das suas vidas.
15 Como os versos 35 a 38 se diferem dos versos 4 a 34?
_____________________________________________
_____________________________________________
16 De acordo com o versículo 40, porque é que eles não
alcançaram a promessa?
_____________________________________________
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Portanto, estas pessoas não foram aprovadas por terem sido
vitoriosas sobre os seus inimigos, e sim, por terem crido naquilo
que esperavam, mesmo sem o terem visto (v. 1). E o que eles
esperavam? A promessa de Deus de que teriam vida eterna
com Ele, nos céus! Vale a pena notar que as experiências que
estes homens e mulheres de fé tiveram foram únicas. Nem dois
deles tiveram as mesmas experiências. É através das muitas
lutas e vitórias que enfrentaram que podemos ver a mão de
Deus operando nas suas vidas. Isso faz com que tenhamos fé
que Deus operará nas nossas vidas de forma semelhante.
No seu livro, O Problema do Sofrimento (Editora Mundo
Cristão, 1983), C. S. Lewis fala da singularidade de cada alma.
Ele argumenta que se as nossas diferenças não tivessem
nenhuma utilidade para Deus, Ele não teria criado mais do
que uma alma. Somos o templo do Espírito (2 Coríntios
6:16). Deus habita em si e em mim. Eu sou um templo do
Senhor. Ele conhecia-me antes mesmo de eu ter nascido
(Salmos 139:13-16). Ele formou-me de maneira
assombrosamente maravilhosa. Fui criado para o Seu deleite.
Durante toda a minha vida o meu coração tem procurado por
Ele; contudo, tudo o que consigo captar d’Ele é apenas um
vislumbre breve e momentâneo dos Seus atributos divinos (1
Coríntios 13:2). Por enquanto, podemos apenas imaginar as
maravilhas que Ele preparou para nós, no nosso lar celestial.
Mas não é possível que Deus me esteja a moldar de tal forma
através das minhas lutas, tristezas, alegrias, sofrimentos e
vitórias, aqui na terra, para que eu possa encaixar-me num
lugar no Seu corpo que só eu posso ocupar? Não é possível que
a variedade das minhas experiências, tanto as boas como as
más, tenha revelado o Senhor de uma forma que só eu
conheça e entenda? Não é possível que cada crente através das
suas experiências individuais esteja a descobrir uma
determinada faceta do caráter divino que apenas ele pode
compreender plenamente?
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“Muito bem, servo bom
e fiel … participa da
alegria do teu Senhor!”
Mateus 25.21

C.S.Lewis sugere: “O seu lugar no céu parecerá ter sido
feito para si, somente para si, porque ele foi preparado com
esse propósito - ponto por ponto, como uma luva é feita sob
medida para uma determinada mão.” Mais adiante ele conclui
dizendo que se a experiência que os crentes têm com Deus
fosse a mesma, e se todos O adorassem da mesma forma,
então “o canto da igreja triunfante não seria uma sinfonia;
seria como uma orquestra em que todos os instrumentos
tocassem a mesma nota” (LEWIS: 1983).
Em Apocalipse 2:17, as seguintes palavras são escritas para
a Igreja: “Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido,
e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome
escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe.”
Pense bem! A recompensa por ser um vencedor nesta vida
será um novo nome que apenas o Senhor e eu conheceremos!
Esse nome poderá, talvez, ser um símbolo entre mim e o
Senhor, de tudo o que sou, tudo o que sofri, de todas as
vitórias que obtive, e de tudo o que me tornei através do poder
de Jesus Cristo operando em mim! Isso representará a minha
comunhão pessoal com o meu Criador e será diferente do
nome de todos os demais vencedores. Que maravilhoso é
pensar que quando estivermos no céu comunicando-nos com
os santos de todos os tempos, inclusive com os heróis da fé
citados em Hebreus 11, poderemos partilhar uns com os
outros a revelação do Próprio Deus a nós! À medida que eu
partilhar a minha experiência consigo e você comigo, cada um
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de nós receberá uma compreensão melhor do nosso Deus
maravilhoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Em 1 Coríntios 2:9 a Bíblia diz-nos: “Mas, como está
escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e
não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou
para os que o amam.” Quando penso nas maravilhas que Deus
tem preparado para nós, a minha fé fortalece-se e passo, então,
a aceitar qualquer dificuldade e qualquer provação, pois sei
que Ele está a preparara-me para encaixar-me no meu lugar
eterno, com Ele. Em João 14:1,2, Jesus consolou os Seus
discípulos com as seguintes palavras: “NÃO se turbe o vosso
coração: credes em Deus, crede, também, em mim. Na casa de
meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria
dito; vou preparar-vos lugar.”
17 Quais destas afirmações relacionam CORRETAMENTE
os problemas e as lutas terrenas à esperança que o crente
tem de um dia estar em comunhão eterna com Deus.
Circule as letras que precedem as suas escolhas.
a) Todas as pessoas mencionadas em Hebreus 11 foram
completamente livres das suas aflições terrenas.
b) Os heróis da fé de Hebreus 11 foram capazes de
enfrentar as suas lutas bravamente porque a esperança
deles estava fortemente fundamentada na promessa
divina de vida eterna.
c) O novo nome que receberemos no céu será a
recompensa por termos vencido as provações e tentações
da vida terrena e por termos depositado a nossa
esperança em Cristo Jesus.
d) Apenas eu e o Senhor conheceremos o meu novo nome.
e) Podemos ter uma revelação plena, nesta vida, de quem
Deus é, se formos vencedores.
f ) A cura para o coração atribulado é confiar em Deus e
naquilo que Ele prometeu.
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O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:12: “ Porque,
agora, vemos por espelho, em enigma, mas, então, veremos
face a face” Hoje o nosso coração anseia pela comunhão plena
com o nosso Salvador; no céu, esta comunhão será completa.
Apocalipse 1:7 diz-nos: “ Eis que vem com as nuvens, e todo o
olho o verá “ Quando aquele dia chegar, eu O verei com os
meus próprios olhos, e não através do olhar de uma outra
pessoa. Até este dia chegar, a minha fé manter-me-á seguro
daquilo por que espero, e certamente por aquilo que não vejo.
“Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de
serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições.
Em parte fostes feitos espetáculo em vitupérios e
tribulações, e em parte fostes participantes com os que
assim foram tratados. Porque também vos compadecestes
dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a
espoliação dos vossos bens, sabendo que, em vós mesmos,
tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não
rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado
galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois
de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a
promessa. Porque, ainda um poucochinho de tempo, e o
que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé; e,
se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós,
porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. “
Hebreus 10:32-39
Como conclusão para o estudo deste livro, será que não
poderíamos repetir juntos as palavras do poema abaixo?
Quando virmos Jesus tudo valerá a pena.
Quando O virmos, a nossa tribulação parecerá
pequena.
Basta um vislumbre do Seu querido rosto
Para que se apague todo o desgosto.
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Com coragem corramos para a vitória.
Até o dia de O vermos em glória.
Escrito por Esther Kerr Rusthoi,
Copyright de Singspiration,
Grand Rapids, Mich.
(Usado com permissão)
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Autoavaliação
VERDADEIRO ou FALSO. Se a afirmativa for
VERDADEIRA, escreva V no espaço apropriado. Se for
FALSA, escreva F.
___1 A expressão Cristo, o Vencedor, lembra-nos que Cristo
foi vitorioso sobre a morte e a sepultura, por Si mesmo
e também por nós.
___2 Quando ocorre a morte física, o crente imediatamente
entra na presença do Senhor.
___3 Quando Cristo afirmou que os que creem e vivem
n’Ele nunca morrem, Ele estava a referir-se à morte
física.
___4 A nossa esperança no Cristo vencedor baseia-se na
certeza de que através da Sua morte e ressurreição
podemos ter vida eterna com Ele nos céus.
___5 Fazer uma declaração de fé significa proclamar que
Deus já respondeu à nossa oração, mesmo antes de
vermos a resposta.
___6 Uma das formas de declarar que Deus é poderoso para
nos socorrer em qualquer circunstância é lembrandonos das Suas promessas e crendo nelas.
___7 Algumas das promessas de Deus são feitas com a
condição de que cumpramos algumas exigências para
podermos recebê-las.
___8 O Salmo 23 foi escrito pelo salmista Davi, num
momento de desespero, porque Deus não tinha
respondido às suas orações.
___9 Podemos afirmar com segurança o que esperamos que
Deus faça por nós no futuro, porque Ele já nos
mostrou o Seu poder no passado.
___10 A fé dos homens e mulheres citados em Hebreus 11
baseava-se nas vitórias que tinham conquistado ao
longo da sua existência.
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___11 Uma das maravilhas do céu será poder partilhar com
todos os santos a singularidade do nosso
relacionamento com Deus e de como eles confiaram
n’Ele nas diversas situações da vida.
___12 O novo nome que cada um de nós receberá do nosso
Criador, no céu, será uma recompensa por termos sido
vencedores, independente das lutas que tivermos
enfrentado.

310

Resolvendo os Problemas da Vida

Respostas às perguntas de estudo
9 Daquilo que Deus fez por ele (o salmista).
1 De que haverá ressurreição dos mortos.
10 Deus respondeu a oração do salmista e deu-lhe graça e
amor.
2 A ressurreição de Jesus Cristo.
11 O salmista livrou-se de qualquer pecado no seu coração.
3 c) quando nos reencontrarmos com Jesus nos céus.
12 Que o Senhor o libertou de todas as suas perseguições e
sofrimentos.
4 a) 4) Marcos 11:24.
b) 6) Provérbios 3:9,10.
c) 7) Lucas 11:9.
d) 1) Salmo 34:19,20.
e) 3) Lucas 17:6.
f ) 5) João 14:23.
g) 2) 1 Reis 8:56.
13 a) “O Senhor assistiu-me e revestiu-me de forças”.
b) “O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e
me levará a salvo para o Seu reino celestial”.
5 b) devemos permanecer n’Ele e amá-Lo.
14 A sua resposta. Provavelmente este é o exercício mais
importante que você fará nesta lição.
6 a) Um coração plenamente comprometido com o Senhor.
b) Temer ao Senhor (honrar, respeitar, reverenciar).
c) Permanecer em Cristo e deixar que Ele habite em si.
d) Crer (ter fé) que receberá aquilo que Lhe pediu.
e) Obedecer aos Seus mandamentos e fazer aquilo que Lhe
agrada.
15 Os versículos 35 a 38 falam acerca de homens e mulheres
que tinham muita fé em Deus, mas que não receberam
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livramento das suas aflições e perseguições, mas que
sofreram e deram a vida para servir a Deus.
7 Deus nos atenderá quando clamarmos a Ele.
16 Porque Deus havia planeado algo superior para todos eles.
(O livramento real destas pessoas não dependia de um
alívio temporário das suas tribulações terrenas.)
8 “Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele
nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó
rei” (v. 17).
17 a) Falso. (Alguns foram mortos. O livramento deles era de
natureza diferente.)
b) Verdadeiro.
c) Verdadeiro.
d) Verdadeiro.
e) Falso.
f ) Verdadeiro.

