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UMA  
QUE SABE
ESPERAR
EM DEUS 



UMA FÉ 
QUE SABE
ESPERAR
EM DEUS

“Ao entardecer, os discípulos de Jesus 
desceram à praia, entraram no barco e 
atravessaram o mar em direção a 
Cafarnaum. Quando escureceu, porém, 
Jesus ainda não tinha vindo se encon-
trar com eles.
Logo, um vento forte veio sobre eles, e o 
mar ficou muito agitado.
Depois de remarem cinco ou seis 
quilômetros, de repente viram Jesus 
caminhando sobre o mar, em direção ao 
barco. Ficaram aterrorizados, mas ele 
lhes disse: “Sou eu! Não tenham medo”.
Eles o receberam no barco e, logo em 
seguida, chegaram a seu destino.
No dia seguinte, a multidão que tinha 
ficado do outro lado do mar viu que os 
discípulos haviam pegado o único barco 
dali e que Jesus não fora com eles.” 
João 6:16-22 NVT 

Como você se sente quando tem de 
esperar?  



O problema é que quando Deus demora... 

- VOCÊ SE SENTE ESQUECIDO  

“Até quando, SENHOR? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando 
esconderás de mim o teu rosto?”. Salmo 13.1 NVI 

- VOCÊ SE SENTE ABANDONADO 

“SENHOR, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia?”. 
Salmo 10:1 NVI 

- VOCÊ SE SENTE DECEPCIONADO 

“Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia?”. Salmo 13.2 NVI  



POR QUE Deus nos coloca em situações de espera? 

1- PARA NOS ENSINAR A LIBERDADE DELE – vs 22 
“No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os 
discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles.” João 
6:22 NVT 

É ESSA CONSCIÊNCIA DA LIBERDADE DE DEUS QUE REMOVE DA MENTE A IDEIA DE 
ATRASO 

2– PORQUE ELE QUER NOS ENSINAR A ESPERANÇA 
“Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando 
escureceu, porém, Jesus AINDA não tinha vindo se encontrar com eles.” João 6:17 
NVT 

Esperança é filha do atraso 

Disse (Abraão) a seus servos: "Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz 
vamos até lá. Depois de adorarmos, VOLTAREMOS".Gênesis 22:5 NVI 
“Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão 
perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois AINDA o louvarei; 
ele é o meu Salvador e o meu Deus.” Salmos 42:11 NVI 

Coloque AINDA na sua oração 

3– PARA NOS ENSINAR QUE O TEMPO ESTÁ EM SUAS MÃOS 
“Eles o receberam no barco e, LOGO em seguida, chegaram a seu destino.” João 
6:21 NVT 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?    
2. Como você se sente quando tem de esperar?  

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. Como você lida com os “atrasos” de Deus?
3. O que deve ser colocado em suas orações?

4. Porque Deus nos coloca em situações de espera?

1. Como você ou seu grupo colocarão em prática o que aprendeu hoje? 
2. Que situação você precisa colocar nas mãos de Deus e realmente descansar 

e esperar nEle?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


