
 
 
 

 

                                          
 

                                 

Tempo de Esperança 
 

“As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm 
fim; renovam-se cada manhã.” Lamentações 3.22-23. 

 

Rev. Claudio Biazon 

 

Não sei se você assistiu a aula da EBD Infantil do último domingo dia 19.04.2020, mas 
deveria, pois a missionária Sueli trouxe uma lição maravilhosa, onde eu posso tentar resumir 
na seguinte frase: “Sentir medo é normal, o que não podemos é perder a fé.” 

Defato sentir medo é normal, o medo e o lamento pelo que estamos passando são 
legitimo para os crentes. As incertezas de como as coisas serão pós COVID nos trazem 
tristezas e ficamos preocupados com muitas coisas, mas não podemos perder a fé. 

No livro de lamentações podemos ver o autor chorando e lamentando muito pela situação 
terrível de destruição de Judá, e isso é normal, legitimo para todo crente que entende a 
disciplina de Deus, mas quando o autor do livro percebe que seus pensamentos estavam indo 
para um caminho amargoso de mais, ele adotou uma linha de pensamento melhor: “Quero 
trazer à memória o que me pode dar esperança.” Lam 3.21. 

Meu querido irmão, o que estou tentando lhe dizer é que você pode sentir medo, pode 
lamentar pela situação difícil do nosso país, mas não pode se desesperar e perder a 
esperança, é preciso ter fé e confiar na misericórdia do Senhor. 

Vejo muitas pessoas confiando mais no governo, mais na mídia, mais no seu modo de 
guardar sua quarentena do que nas misericórdias do Senhor, e todas estão ficando 
desesperadas e perdendo a esperança de voltarem a ter uma vida normal. 

É tempo de termos mais esperança. É tempo de confiarmos nas misericórdias do Senhor 
e com isso mostrar ao mundo que estamos firmes e certos que não seremos consumidos. 

Se você tem dificuldade de se mostrar esperançoso para os outros, pois ainda não sente 
tal esperança, utilize a dica do autor do livro de Lamentações “Quero trazer à memória o que 
me pode dar esperança.”. Exercite isso, deixe de ver tanto noticiário e volte-se mais para a 
Palavra de Deus, pois é dentro dela que encontraremos palavras de esperança. 

Quando nos voltamos para a Palavra de Deus podemos observar e constatar exatamente 
o que o autor de Lamentações disse, que as misericórdias do Senhor duram para sempre, elas 
não tem fim e renovam-se cada manhã. 

Dentro das Escrituras há uma constância imutável em Deus de ser misericordioso, 
amoroso e bondoso, e isso deve nos trazer esperança e paz. O crente deve ter uma esperança 
viva porque confia no Senhor que é um Deus vivo, cujas promessas são garantidas e 
demonstradas em toda a sua obra e em todo seu cuidado despendido a nós. 

O fato de ainda estarmos vivos e respirando já é prova do grande amor de Deus e de suas 
misericórdias sem fim. 

Confie Nele, jamais deixe de confiar. Como as palavras simples utilizadas pela missionária 
Sueli ensinaram nossas crianças a manter a fé em Deus mesmo quando estão com medo, que 
nós possamos aprender com as palavras de Lamentações a confiar nas misericórdias do 
Senhor e ter Esperança no seu amor. 

Que Deus possa nos ajudar. 

 
 

“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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