
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de todas 

as maneiras e formas possíveis,  

O  P O D E R  D A  E S P E R A N Ç A  

 

Paulo começa o capitulo falando sobre o sustento da misericórdia. Por causa 

dela ele não desfalecia. Nós podemos ser frágeis por conta das lutas inerentes 

a vida, mas o poder que opera em nós é tremendo. É capaz de destruir 

fortalezas. O texto está apresentando um homem quase vencido pelo seu 

adversário, mas que consegue não ser cercado e nocauteado. Ele está 

perplexo, mas não desesperado. O jogo de palavras em grego (aporoumenoi, 

mas não exaporoumenoi) é difícil de ser expresso em português, mas, como 

Denney fez em inglês, podemos traduzi-lo como “abalado, mas não 

arrasado”; A ideia de alguém que está sendo pressionado, golpeado, mas 

decide não se entregar. Aprenderemos questões importantes para 

compreendermos a essência deste poder chamado Esperança: 

 

Compartilhe! 

 

1. Não falsificavam a palavra de Deus. vers 2 –  

Esperança está sempre ligada com a verdade e a fidelidade. Paulo vislumbra 

uma vida sem remendos. É possível ser feliz sem ser fiel a palavra de Deus? 

2. A importância da visão espiritual. Vers 4 -    

Pv 29.18 “Onde não há revelação ( visão ) divina, o povo de desvia...” Muitas 

vezes a incredulidade vem da cegueira espiritual. Paulo está apresentando o 

poder da esperança na vida do homem, quando ele consegue ter uma 

compreensão completa da vida. Ele diz que todo ministério se dá por meio da 

misericórdia e por isso, não desfaleciam. A escuridão é um símbolo bíblico 

para ignorância. Um homem sem visão espiritual é ignorante as coisas de 

Deus e por isso fica perdido.  

O Espirito Santo é o autor da visão espiritual. O vers 6 diz que a luz de Cristo 

brilhou em nossos corações e iluminou o conhecimento da glória de Deus. 

Como está o seu coração? Tem esperança? Está iluminado pelo Espirito de 

Deus? 

 

Rm 15.13 “ que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua 

confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do 

Espírito Santo”. 

 

 

 

 

T E X T O  

2 Co 4.8 

“Em tudo somos atribulados, 

porém não angustiados; 

perplexos, porém não 

desanimados”. 

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

✓ Envolva seu PGM em um horário de oração 

✓ 1°/12 – encontro das famílias da Igreja. Você não 

pode ficar de fora. 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


