


UMA FÉ QUE LIDA COM PACIÊNCIA NOS ATRASOS

“Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor...” Tiago 5:7-11 NVI

QUANDO ESPERAR PACIENTEMENTE É UM ATO DE FÉ?

1. QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO INCONTROLÁVEIS
“Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a 
terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da 
primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima.” 
Tiago 5:7,8 NVI

2. QUANDO A VERDADE É IMPOPULAR
"Outro exemplo de paciência diante do sofrimento são os profetas de Deus que falaram a verdade de 
Deus em tempos difíceis. Hoje, nós os honramos por sua paciência quando sofreram injustamente.” 
Tiago 5.10-11ª TR

3. QUANDO A DOR É INSUPORTÁVEL E INEXPLICÁVEL
“Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor 
é cheio de compaixão e misericórdia.” Tiago 5:11 NVI

O QUE DEVO LEMBRAR QUANDO ESTOU ESPERANDO?

1. Lembre-se de que Deus está no controle ! 
“Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima.” Tiago 5:8
   
2. Lembre-se de que Deus recompensa a Paciência.
“Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança.” Tiago 5:11 

3. Lembre-se de que esse não é o fim da história!
“Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor 
é cheio de compaixão e misericórdia.” Tiago 5:11 NVI

COMO CONFIO EM DEUS ENQUANTO ESPERO?

1. Como os agricultores, espere COM EXPECTATIVA
“Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o SENHOR, e confio na sua palavra.” Salmo 130.5 NTLH

2. Como os profetas, espere SEM RECLAMAR
“Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor.” Lamentações 3:26 NVT

3. Como Jó, espere COM CONFIANÇA
“Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores 
tempos, até que as minhas lutas acabem.” Jó 14.14 NTLH

Princípios da Bíblia para viver através de uma pandemia



1. Com qual situação que você não pode controlar você se preocupa mais? O que Tiago 5: 7-8 diz para 
fazer sobre isso?

1. Por que você acha que é tão difícil sermos pacientes? Como é a espera para você?
2. Pense em um momento particularmente difícil da sua vida. Que bênçãos trouxe essa experiência? 
Se você está em uma estação difícil agora, o que pode ajudá-lo a receber as bênçãos, apesar da dor?
3. Por que estamos mais propensos a termos frustração com as pessoas mais próximas de nós? 
Como escolher a paciência ajuda esses relacionamentos?

1. Então, como confio em Deus enquanto espero?








