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É importante destacar que o conceito bíblico da 
esperança é mais amplo e mais profundo do que o 
conceito conhecido pela sociedade natural de hoje. 
As palavras dos idiomas originais usadas na Bíblia 
e traduzidas por “esperança” significam aguardar 
e ter a expectativa de algo bom. Neste sentido, a 
esperança compõe-se de dois elementos básicos: 
o desejo de algo bom e a base para acreditar que 
esse algo bom vai se concretizar. A esperança que 
a Bíblia apresenta não é fechar os olhos à reali-
dade e querer viver num mundo de ilusão. Mas 
sim, aguardar pacientemente por aquilo que ainda 
não vemos, mas cremos que Deus em poder para 
realizar. Neste contexto, podemos destacar que a 
esperança está diretamente ligada a dois princípios 
que regem a vida cristã: a fé e a paciência.

A esperança é movida pela paciência, pois nossa 
maior esperança é a vinda de Cristo. Por essa 
promessa, temos esperança para viver e aguardar 
pacientemente por sua concretização: “Pois nessa 
esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê 
não é esperança. Quem espera por aquilo que está 

vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, 
aguardamo-lo pacientemente”, Rm 8.24-25.

Logo, a movimentação da fé em Cristo Jesus nos 
enche de esperança. “fé e conhecimento que se 
fundamentam na esperança da vida eterna, a qual 
o Deus que não mente prometeu antes dos tempos 
eternos”, Tt 1.2.

Se tivermos paciência cultivaremos esperança, 
pois a ansiedade nos impede de viver o hoje e, 
consequentemente, bloqueia nossa esperança no 
futuro. Futuro este que já está determinado, res-
guardado e protegido por Deus. Se movimentarmos 
nossa fé, estaremos multiplicando nossa esperança. 
Quem crê não desiste de adorar, não desiste de vi-
ver, não desiste de sonhar e não desiste de acreditar 
que Deus tem um plano perfeito para cada um de 
nós, e que absolutamente nada nesta terra foge 
do seu controle. A base para se ter esperança está 
em Deus. Ele é a fonte da esperança genuína. Nos 
tempos bíblicos, Jesus era chamado de “esperança 
de Israel”. E até a sua volta, Ele continuará sendo a 
fonte de esperança para o seu povo.

O que norteia a esperança?

2
Lição Esperança, a âncora da 

alma

 https://www.bibliaon.com/

Fonte Consultada:


