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SERMÃO N° 02 – 11.01.2021 | Tema: Esperando no Senhor – Bispo J. Carlos 

 

Quebra-gelo: O que é mais fácil, andar na luz ou no escuro? Por quê?  

 

Texto: João 3:3-7 

 

Introdução: Nós gostamos e preferimos respostas e soluções rápidas para as nossas perguntas e 

nossos problemas. Quase todas as pessoas são assim. Porém precisamos aprender a seguinte 

lição: Para Deus não existem emergências. Ele nunca é pego de surpresa. Por isso a paciência 

é algo muito importante na nossa vida. George Muller disse: “você nunca precisa dar um passo 

no escuro. Se você dá um passo no escuro você está cometendo um erro. Então espere! Espere 

até que você tenha luz. Se você esperar pacientemente com fé, com expectativa, você 

perceberá que a espera não foi em vão. E que o Senhor provará que Ele é um conselheiro 

sábio e bom”. Esperar em Deus nunca é tempo perdido. Vejamos porque precisamos aprender 

a esperar em Deus: 

 

1)Esperar em Deus nos ajuda a conhecê-lo melhor. – Para conhecer uma pessoa você precisa 

gastar tempo com ela. Moisés gastou 40 dias no Monte Sinai e depois orou: “Se eu, pois tenho 

achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te 

conheça, afim de que eu continue a achar graça aos teus olhos”. Deus respondeu a oração de 

Moisés, ninguém foi tão íntimo de Deus como ele. Deuteronômio 34.10 afirma que “nunca mais 

se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor falasse face a face”. Ninguém recebeu 

orientações tão claras como Moisés. 

 

2)Esperar em Deus fortalece a nossa fé e gera paciência. – Isaias 28.16b diz “...aquele que crer 

não se apressará”. O mundo pode estar em polvorosa, mas o coração daquele que espera no Senhor 

descansará. O coração aprende a aquietar-se em Deus: “Ó minha alma, espera silenciosa somente 

em Deus” (Salmo 62.5). Deus sabe o que fazer em cada situação. 

 

3)Esperar em Deus nos prepara para recebermos bênçãos maiores do que as que pedimos. – 

“...os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos...” (Isaias 55.9) – Os planos de Deus são 

maiores do que os nossos planos. Esperar em Deus possibilita a realização de grandes coisas em 

sua vida. 

 

4) Esperar em Deus é a nossa única garantia de vitória nas lutas. – Satanás sabe se somos 

pessoas guiadas por Deus e é por isso que ele faz de tudo para nos confundir e nos desencorajar. 

Daniel recebeu uma visão de Deus, ele não entendeu bem e precisava que Deus esclarecesse aquela 

visão um pouco mais. Então orou e jejuou por 21 dias. Aí o anjo Gabriel trouxe a resposta. O anjo 

disse a Daniel que suas orações haviam sido atendidas no primeiro dia, mas que forças demoníacas 

estavam impedindo que aquela resposta chegasse até Daniel. Se Daniel tivesse desistido, não teria 

recebido a direção do Senhor. 

 

Conclusão: Se queremos ter uma vida vitoriosa precisamos aprender a confiar e a esperar em 

Deus. Ele verdadeiramente tem o melhor para as nossas vidas e familiares. Em quem você tem 

confiado para ter dias melhores? Quer acertar a sua vida com Deus?  Você quer viver para fazer a 

vontade de Deus? Precisa nascer de novo? Receber o Espírito Santo? Levante a mão, vamos orar. 

 


