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Certamente, em alguma situação da sua vida, você já se per-

guntou se Deus se esqueceu da promessa que lhe fez, ou mes-

mo imaginou que estivesse demorando. Logicamente, quando 

o Senhor promete algo, a tendência do ser humano é querer 

ver logo tudo em seu devido lugar. É preciso, no entanto, ter pa-

ciência, pois, geralmente, entre o momento da promessa até o 

cumprimento dela, há um processo de espera e de preparação 

das circunstâncias certas para a promessa. 

Olhando para a história completa da redenção, sabemos que 

Jesus foi a consumação de tudo o que já havia sido declarado 

na sentença pelo pecado, no Éden, quando Deus disse que a 

serpente seria esmagada por um, da semente da mulher. Po-

rém é importante percebermos tudo o que Deus orquestrou, 

como um maestro que escreve uma grande peça musical com 

várias nuances até chegar ao ponto chave de sua obra, assim 

Ele fez, e deixou sinais na humanidade que apontavam para 

Jesus Cristo. Foi preciso escolher Abrão para ser o Pai de uma 

grande nação com padrões que seriam instituídos pelo próprio 

Deus, através de Moisés, que ouviu a voz de Deus para a criação 

do Tabernáculo, que carrega simbolismos que apontam direta-

mente para Jesus.

Deus age assim não apenas com a história geral da huma-

nidade, preparando cenários e situações para que seus propó-

sitos se cumpram, mas também faz isso na vida individual de 

cada um. Deus é pessoal e se importa com a história de cada 

indivíduo. Veja algumas promessas na vida de personagens bí-

blicos que precisaram de tempo para se cumprir.

• Ana – Foi a mãe do grande profeta Samuel, porém, no início 

de sua história, Deus mesmo havia cerrado a sua madre. Ana 

precisava passar pelo processo de amadurecimento e posicio-

namento, pois o texto diz que todas as vezes que sua família ia 

ao templo adorar, Ana chorava, se entristecia e não comia por 

tudo o que Penina lhe falava. Mas teve um ano que foi diferente, 

pois ela se levantou de sua frustração e foi ao templo entregar 

seu coração e seu pedido, então Deus pôde lhe entregar a bên-

ção.

• Davi – Recebeu a promessa e, até mesmo a unção para ser 

rei de Israel, mas precisou amadurecer muito como guerreiro 

até que pudesse assumir o comando da nação. Passou por per-

seguição, por angústias, teve que fugir e se esconder, até que 

chegou o momento em que estava pronto para reinar.

• Abraão – Recebeu a promessa de que seria pai de multi-

dões, peregrinou e teve de esperar o tempo de Deus para que 

Isaque nascesse. Tentou apressar a promessa deitando-se com 

Hagar, porém Deus lhe fez esperar ainda mais, até que Isaque 

nascesse e ele tivesse seu coração acalmado.

Não desista! Talvez, em Sua ótica, Deus esteja demorando a 

entregar a promessa, mas para Ele está tudo sob controle. Ele 

é Todo-Poderoso e sabe exatamente o momento de dar aquilo 

que te prometeu.

A preparação para o cumprimento da promessa
#conectou?
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