
A FÉ QUE EMPODERA EM TEMPOS DE ESPERA 

 

Sermão pregado em 20/05/2018 na Igreja Batista na Vila Americana pelo 

Pastor Michel Piragine, na Conferência HOPE, por ocasião do aniversário de 

32 anos da amada igreja. 

 

Texto Bíblico: Gênesis 15:1-11 

 

Como perseverar e continuar firmes quando as promessas de Deus 

demoram a se cumprir? Como ter fé como a de Abraão e permanecer firme, 

mesmo quando os olhos não contemplam um fim para a batalha? 

Vamos aprender com a palavra do Senhor quais os cuidados devemos 

ter nos tempos de espera! 

 

1. Não tome atalhos 

 

Na história de Abraão, Deus lhe promete filho e herdeiro, mas já se 

passaram tantos anos e o filho ainda não veio... e agora? Sara resolve tomar 

um atalho, e dar sua serva para que por meio dela Abraão tenha um filho. O 

plano "A" de Deus é sempre o melhor, mas Sara resolver pôr em prática um 

plano "B". Todos sabemos que não deu certo... O filho da promessa veio, Deus 

agiu, cumpriu o que prometeu, e o povo de Israel veio por meio do filho 

legítimo, não pelo filho do plano "B"!  

Não tome atalhos! Deus não precisa de uma "forcinha" pra cumprir seus 

planos. Como a própria palavra de Deus diz, ele "não é homem para que minta, 

nem filho do homem para que cometa engano". O propósito de Deus para sua 

vida é sempre o melhor, ele não faz as coisas pela metade, nem se esquece 

jamais daquilo que diz.  

você alguma vez agiu apressadamente e depois viu que se tivesse 

esperado um pouco, o resultado da situação teria sido diferente e muito 

melhor? 

 

 

 



2. Não deixe que suas limitações bloqueiem sua visão 

 

Deus disse a Abraão: saia da tenda e conte as estrelas! Nos tempos de 

espera, é comum perder a dimensão do propósito de Deus, pois estamos 

focados na dor, na luta, no sofrimento...Mas Deus diz: saia da tenda! Conte as 

estrelas! Olhe para cima, tire o foco de você, veja a grandeza de Deus! Quando 

temos coragem de dar este passo, Deus suscita fé em nós, e as coisas 

começam a acontecer! 

você já conseguiu olhar para um problema ou sofrimento de outra 

perspectiva e ver o mover de Deus em meio à tempestade? 

  

3. Peça sinais e revelações específicas de Deus 

 

Nos tempos de espera, é a palavra de Deus que nos sustenta. Veja que 

interessante: nos versículos 8 a 11 acontece uma coisa aparentemente 

estranha para nós: Abraão pede um sinal para Deus (como posso saber...?), e 

Deus pede que Abraão traga animais e os corte ao meio, e coloque uma 

metade em frente à outra... É que naquele tempo, havia um costume, quando 

as pessoas faziam um contrato, que se chamava "aliança de corte". As 

pessoas cortavam animais no meio e passavam entre as metades, e isso 

significava: "que isso aconteça comigo - ser cortado pelo meio - se eu não fizer 

minha parte". Veja que no versículo 17, Deus passa como um fogo entre as 

metades. É como se ele dissesse "que Eu seja partido ao meio se não fizer o 

que te prometi!"  

A promessa de Deus é poderosa, e ele sempre cumpre a parte dele. 

Peça que Deus fale contigo, te mostre, de alguma forma... Ele sempre 

encontra um jeito de mostrar! 

você já pediu sinais a Deus? como foi? 

 

4. Como fazer para receber sinais de Deus? 

 

Veja que a cada parada que Abraão fazia na sua jornada rumo à terra 

prometida, ele construía um altar ao Senhor. Nós também devemos "construir 

altares"! Mas... como assim? 



tenha um lugar certo para falar com Deus 

É verdade que Deus é onipresente e que podemos orar em todo lugar. 

Mas também é preciso ter um lugar certo, específico, especial. Um Pastor 

conhecido costuma ir debaixo sempre da mesma árvore no parque, outro 

costumava orar na garagem, pois era o lugar onde conseguia ficar quieto, sem 

interrupções... Encontre um lugar especial para se encontrar com seu Pai. 

 

tenha um horário certo para falar com Deus 

É verdade que podemos e devemos orar sem cessar, o tempo todo. Mas 

é preciso ter um horário certo, dedicado a Ele. Se dizemos que O amamos 

acima de tudo, mas não temos sequer um horário de nosso dia dedicado a Ele, 

que amor é esse? 

 

aquiete seu coração 

Às vezes estamos com o coração tomado por um turbilhão de emoções 

e a mente cheia de pensamentos... Antes de começar a orar, respire, fique 

quieto, louve ao Senhor com cânticos, hinos... Passe um tempo de qualidade 

com o Pai, não se apresse em acabar, como se estivesse cumprindo um 

protocolo... É um prazer falar com Ele! 

 

5. Conclusão 

 

Independentemente do que você esteja passando, Deus está 

trabalhando. É no momento de espera que a mão de Deus se move! Você 

pode dizer "ah, mas você não sabe do meu caso, da minha vida, da minha 

luta"... Independente disso, Deus está trabalhando! E o final da história será 

glorioso! Creia, confie! 


