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    Paciência, eis a questão!!!     

Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, 
nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que 

nele espera. Isaias 64:4



Tempo corre!!!

 Você concorda com esta afirmação?



E nós entramos na Roda...

E nós corremos juntos!!!

O Tempo não é suficiente...

Dificuldade de esperar....

Obstinados e  com a pressa...

Fazer mais rápido e melhor...

Andamos com pressa e queremos que Deus entre no 
nosso tempo...



E quando se trata de  nossa vida?

 Estamos tomando as decisões certas?

 Qual tem sido a base  das nossas decisões?

Como estamos decidindo o que é 
mais importante para nossa vida 
Cristã? 
Exemplo: No Casamento, amizades, 
Associações... ???



Paciência, eis a questão!!!

 O que é ter paciência?

(   ) demorar para tomar decisões?

(   ) Ficar na moita?

(   ) Não fazer absolutamente nada?

( X) Esperar o momento certo?



Capacidade de Esperar...

 Esperar o momento certo...

 Esperar contra esperança

Abraão, esperando contra a 
esperança, creu, para vir a ser pai de 
muitas nações, segundo lhe fora dito:
Assim será sua descendência.

Romanos 4:18



Esperar contra Esperança

 Abrãao nos ensina:

 Só pode esperar aquele que crê.

 Não há tempo, nem idade, para cumprir  os propósitos 
de Deus

Abrão tinha 75 anos quando iniciou sua jornada... (Gen 12;4)



Esperar faz a diferença

Esperou 11 anos para a promessa se cumprir  
( Gen 16:16)

Sara estava impaciente e quis controlar a situação...

 Consequência negativa...



Deus retoma o controle

Abrão com 99 anos:

Recebe a Promessa de Deus - após 25 anos de 
espera – 

Passa a ser chamado de Abraão, pai de

 numerosas nações  - Gen 17: 4 e 5

Fecundo extraordinariamente... Nações, 
Reis procederão de ti...



Deus esta no controle

 Abraão – Acreditou em Deus

 + ou - 14 anos mais tarde , Deus pediu para Abraão 
entregar seu filho Isaque em sacrifício.

 3 dias, noites, muita conversa.. 

Ele confiava e esperava. Deus estava no controle...



Não se desespere

 Ore a Deus

 Coloque sua angústia de espera no Senhor

Não andamos pelo sentimento, raciocínio, lógica, mas 
pela fé...

Por que a fé?

... O justo viverá pela fé...    Hebreus 10:38



Não se desespere

 Não existe acaso....

 Não existe sorte...

Existe providencia Divina  em nossa vida

Sabemos que todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus.... 

Rom 8:28



Espera e confia no Senhor

Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e 
fortifique-se o teu coração; Espera, pois, 
pelo Senhor.    Salmo 27:14

Para esperar tem que confiar

Quando você marca um encontro com 
alguém, você espera?

Por que?



 1. Paciência traz tranquilidade nas decisões

 2. Ser Feliz nos relacionamentos depende de 
minhas decisões

 3. Devemos esperar contra esperança 

 4 . Não se desespere, Deus esta no controle 

Lições que aprendi!

Paciência, eis a questão!!!     
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