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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima segunda-feira para 

você e todos os seus. Hoje vamos falar um pouco sobre ESPERANÇA lançando 
mão, neste prefácio, de um texto do Dr. Russel Shedd, intitulado “A 
ESPERANÇA SEGUNDO A BÍBLIA”. Deus é um Deus de esperança, sempre sai em 
busca do perdido para trazer-lhe de volta as suas protetoras asas. 

 
Como nos ressalta o autor, “de Gênesis até o Apocalipse” a Bíblia 

inspira esperança, nela sempre há sempre uma corrente animadora, pois 
quando a catástrofe no Jardim do Éden provocou a ira de Deus, imediatamente 
surgiu a esperança através do Protoevangelho que “anuncia a boa nova de um 
futuro melhor”. “Deus não abandonou o pecador à sua miséria”. 

 
Diz mais o Dr. Shedd: “Os profetas foram enviados com 

mensagens de juízo e de condenação. Mas no meio de lutas, invasões, 
apostasia e adultério espirituais, os porta-vozes de Deus não deixaram de 
descrever quadros de vitória e salvação nos horizontes futuros”. 

 
E em tempos de desesperança, é muito bom ouvir do professor 

Shedd que “o pessimismo se anula nas promessas de bênçãos de Deus 
quando a disciplina terá alcançado o seu efeito desejado”. E por falar em 
ESPERANÇA, me lembrei de um conto sobre o tema e aproveito para 
compartilhar: 

 

AS 4 VELAS 
 
Quatro velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava 

tão silencioso que se podia ouvir o diálogo que travavam: A primeira vela disse: 
- Eu sou a Paz! Apesar de minha luz as pessoas não conseguem manter-me, acho 
que vou apagar. E diminuindo devagarzinho, apagou totalmente. 
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A segunda vela disse: - Eu me chamo Fé! Infelizmente sou muito 

supérflua. As pessoas não querem saber de mim. Não faz sentido continuar 
queimando. Ao terminar sua fala, um vento levemente bateu sobre ela, e esta 
se apagou.  

 
Baixinho e triste a terceira vela se manifestou: - Eu sou o Amor! 

Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado, só 
conseguem se enxergar, esquecem-se até daqueles à sua volta que lhes amam. 
E sem esperar apagou-se. De repente... entrou uma criança e viu as três velas 
apagadas. - Que é isto? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo 
isso começou a chorar. Então a quarta vela falou: - Não tenha medo criança. 
Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu sou a Esperança. A 
criança com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava e acendeu todas as 
outras...”. 

 
Que vivamos “por causa da ESPERANÇA que nos está 

preservada nos céus” (Colossenses 1:5). 


