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BOM É TER ESPERANÇA E AGUARDAR EM SILÊNCIO 

 

 Lamentações. 3: 26. 

Jerusalém sofreu grandes consequências, pois eles tinham se afastado de Deus, não tinha mais 

esperança, o império babilônico tinha invadido Jerusalém, queimaram as portas a fogo, saquearam a 

cidade e destruíram o templo. 

No capitulo 1 de Lamentações, podemos observar o sofrimento de Jerusalém sendo comparada a uma 

viúva, que antes era princesa e grande entre as nações e províncias, porem agora, tinha se tornado uma 

escrava. 

Choros e lamentos, pois suas lagrimas corriam pelo seu rosto, e não existia ninguém, que fosse capaz de 

consolar, seus amigos viraram as costas para ela, se tornaram inimigos, Deus permitiu que seu adversário 

prosperasse sobre ela, os príncipes da cidade, perderam as forças perante seus inimigos, este era o 

estado de Jerusalém. 

E tudo isto por que, Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável; todos os que a honravam, a 

desprezaram, porque viram a sua nudez; ela também suspirou e voltou para trás. 

 

 Lamentações. 1:8 

No capitulo 2 fica claro, que os fatos acontecidos sobre o povo de Israel, não foi algo por acaso, e 

muito menos por alguma causa natural ou política, foi algo totalmente permitido por Deus, pois o 

sofrimento na vida de Israel, iria gerar arrependimento. Podemos ver em um bom contexto, um papel 

divino, Deus muito bem sabia as limitações deste povo, e a providência iria chegar a eles, quando viesse 

surgir à verdadeira mudança. 

No capitulo 3 podemos notar claramente a tristeza do profeta Jeremias, pois ele viu a gravidade do 

problema, que causou o distanciamento de Israel, da presença de Deus. 

Lamentos, choros, Jeremias o profeta chorão intercede pelo povo, buscava por misericórdia, pois apesar 

do estado em que eles se encontravam, eles reconheceram, que mesmo assim, Deus tinha sido 

misericordioso para com eles, pois não tinham destruído eles por completo. As misericórdias do Senhor, 

são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. 
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 Jeremias. 3:22 

E justamente, por causa das misericórdias de Deus, Jeremias tinha uma esperança, em que poderia 

haver uma reconciliação entre Deus e o homem. 

o Porque o Senhor não rejeitará para sempre. 

o Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas 

misericórdias. 

 

 Jeremias. 3:32,33 

É bem verdade que a esperança de Jeremias estava firmada sobre as misericórdias de Deus, pois 

sabia que somente através dela, Deus poderia libertar seu povo do sofrimento. 

Lição de Vida para Igreja do Século XXI 

São dois itens essenciais na vida de um Cristão: 

1. Esperança 

2. Aguardar em silêncio 

Esperança 

Ela gera na vida do homem, a certeza de que nem tudo está perdido, firma uma certeza, de que o 

amanhã será bem melhor. A ausência de esperança na vida do homem produz amargura, desilusões, 

incertezas e falta de fé, e em tempos de crise, se não houver esperança, todos estarão perdidos. 

Aguardar em Silêncio 

Quando o cristão passa por adversidades, além de aprender a ter esperança, tem que saber 

aguardar em silêncio, ou aceitar o silêncio de Deus. O silêncio sempre chega, quanto algo aconteceu, ou 

irá acontecer, e é bem verdade, ninguém gosta do silêncio. Você perguntar, e não haver resposta é ruim, 

porém, o Cristão tem que aprender que é melhor o silêncio de Deus, do que a resposta do homem. Que 

possamos tomar estes exemplos da vida de Jeremias. Confiar em Deus ainda é, e sempre será a melhor 

escolha... 
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o A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto esperarei nele. 

 

 Jeremias. 3:24 

Quem sabe você está vivendo neste momento em um cativeiro, sem esperança, e a sua fé está 

abalada, não sei o que te levou a este estado, se foi algum erro que cometeu, ou se foi levado por 

alguém, ou até mesmo foram às consequências da vida, e está sentindo o silêncio de Deus em sua vida. 

Saiba, porém, que ainda existe uma esperança, basta você acreditar, deposite toda a sua fé em Deus, por 

menor que ela esteja agora, e aprenda a esperar... 

Entenda; 

O silêncio, quando é por parte de Deus, não é sintoma que ele te esqueceu, e te abandonou. Até 

mesmo no silêncio ele está trabalhando... 

o Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem 

como os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. 

 

 Isaías. 64:4 

Tenha esperança, aprenda aguardar, pois aí verás. 

1. O fracasso virar vitória. 

2. O perdido ser achado. 

3. O derrotado vira vencedor. 
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