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7
Que Esperança Tem Você?
Talvez você tenha dificuldade em expressar claramente qualquer esperança que tenha
acerca do futuro. Na maior parte das vezes não pensa ou fala com seus amigos a esse
respeito, contudo, informação concreta a respeito do futuro, pode ser obtida nas páginas
da Bíblia. Talvez ache não ter grande importância conhecer ou não a esperança Bíblica,
desde que pelo menos se tente seguir o que geralmente é aceite como regras de uma "boa
vida"; se assim é, está a cometer um grave erro! A esperança que nos é apresentada na
Bíblia acerca de um grandioso futuro provido por Deus, foi dado a conhecer ao homem
para ser aceite com todo o fervor e sinceridade. Deus não se satisfaz com corações
mornos e indiferentes acerca do que Ele prometeu; nem tãopouco irá Ele conceder o Seu
prémio de uma futura vida, quando o homem não tem interesse no Seu desígnio.
Considere cuidadosamente os siguintes factos:
1. A salvação depende da nossa aceitação e permanente conservação da esperança
ensinada pelos apóstolos. "Porque em esperança somos salvos" - no original "na
esperança" (Romanos 8:24); "...a qual casa somos nós, se tão sòmente conservarmos
firme a confiança e a glória da esperança até ao fim" (Hebreus 3:6); "Se, na verdade,
permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do
evangelho..." (Colossenses 1:23); "...do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a
salvação de todo aquele que crê..." (Romanos 1:16).
2. Só há únicamente uma esperança no ensino apostólico, e não várias ou contraditórias.
"...como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação" (Efésios 4:4);
"...da esperança do evangelho..." (Colossenses 1:23); "Aguardando a bemaventurada
esperança..." (Tito 2:13); "...da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do
evangelho" (Colossenses 1:5); "Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos
anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema" (Gálatas
1:8).
3. Esta única esperança, é a esperança de Israel, ou a esperança estabelecida com a nação
Judaica gerações antes de Cristo aparecer, nas promessas feitas aos pais dessa nação.
"...porque, pela esperança de Israel, estou (Paulo) com esta cadeia" (Actos 28:20); "E
agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e
sou julgado, a qual as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a Deus
continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos
judeus" (Actos 26:6-7); "Digo,pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa
da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais" (Romanos 15:8);
"Que são israelitas, dos quais é a adopção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o
culto, e as promessas" (Romanos 9:4); "...a salvação vem dos judeus" (João 4:22).
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4. Apresenta para a fé, o prospecto de coisas magníficas a virem, a serem esperadas na
certeza das promessas de Deus, as quais nós respeitamos ao acreditar na Sua palavra.
"Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam...(Hebreus 11:1); "...e esperai
inteiramente na graça que se vos ofreceu na revelação de Jesus Cristo" (1 Pedro 1:13);
"Porque não temos aqui cidade permanente,mas buscamos a futura" (Hebreus 13:14);
"...fortificado na fé, dando glória a Deus; e estando certíssimo de que o que ele tinha
prometido, também era poderoso para o fazer" (Romanos 4:20-21)
5. Isso inclui a esperança de vida eterna, e herança do Reino de Deus. "Em esperança da
vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos"
(Tito 1:2); "E esta é a promessa que ele nos fez: a vida etera" (1 João 2:25); "...e herdeiros
do reino que prometeu aos que o amam?" (Tiago 2:5); "Porque assim vos será
amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus
Cristo" (2 Pedro 1:11); "...vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino..."
(Mateus 25:34).
6. Sem uma crença nisso - pura e jubilante - não podemos ser salvos. "Ora, sem fé (que é
o firme fundamento das coisas que se esperam - ver verso 1), é impossível agradar-lhe (a
Deus)..." (Hebreus 11:6), "...mas quem não crer será condenado" (Marcos 16:16); "E
qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo..." (1 João 3:3); devemos
"...conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim" (Hebreus 3:6),
"Porque em esperança somos salvos..." (Romanos 8:24). Não se encontra melhor
segurança para um futuro, como no que Deus assegura na sua Palavra. É racional
portanto, que o homem acreditasse nas Suas promessas sinceramente, entusiásticamente
e jubilantemente para ser do Seu agrado. Será possivel partilharmos dos gloriosos
benefícios trazidos por Cristo à sua volta - mas não se formos ignorantes deles. Não siga a
multidão na sua indiferença, mas tome conhecimento da mensagem Bíblica. Qualquer
outra esperança não tem fundação, mas a esperança da Bíblia será certamente notada
por aqueles que com fé e paciência nela esperam.
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