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LIÇÃO 

Isaias 40.31 a "...Os que esperam no Senhor renovam suas forças

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: Quando foi que você esteve na igreja e disse: “Vamos esperar no Senhor”? 
Acho que temos medo de esperar em Deus, porque não acreditamos que Ele vá se revelar. Tenho uma promessa 
para você: “... os que esperam no Senhor reno
vivem fracos como cristãos e não alcançam tudo o que Deus tem para suas vidas
vivido atados aos confortáveis privilégios e não tem tido força para superar a
não estão esperado no Senhor, para que

 

Talvez tenhamos tentado realizar as coisas confiando na força do nosso braço e
verá ruir os esquemas que limitaram o seu camin
tudo mude quando Se revela a nós. O que Deus quer fazer? Como Ele quer que eu conduza essa situação? 
essas perguntas que devemos fazer antes de realizar
torres, seus prédios admiráveis. O carpete de sua igreja não O impressiona 
realmente, não se preocupa com nada do que você possa fazer para Ele. Ele somente se preocupa com sua 
resposta a uma pergunta: “Você Me quer?
desmoronem, Deus, e que caia por terra tudo que não provenha do Senhor!”. 

Precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor como diz o salmista 
Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes andamos ansiosos achando que se fizermos as coisas com 
nossos cronogramas bem elaborados e sobre nosso controle alcançaremos o êxito. Entenda o que aparentemente 
está “dando errado pra você”, está dando certo par
ESPERAR É CAMINHAR. Enquanto você espera no Senhor, Ele te renova, fortalece, edifica e derrama sobre 
você Sua poderosa presença. E com isso o seu apetite espiritual só aumenta, quando mais Dele recebemos
da presença dele queremos! 

 

Existe algo precioso que está para acontecer.
mais recentes, está sendo derramado sobre nós
só existe uma coisa que O detém: o Senhor não vai derramar Seu Espírito onde não há fome d'Ele. Ele procura 
pelos famintos. Ter fome significa não estar satisfeito com a “mesmice”, porque ela nos obriga a viver sem o 
Senhor em Sua plenitude. Ele só vem 
voltando para recuperar Sua Igreja, mas você tem que estar faminto. Ele quer Se revelar entre nós. Ele quer vir 
cada vez mais forte, mais forte e mais forte, até que sua carne não seja ma

 

A beleza disto é que nem mesmo os perdidos ao nosso redor serão capazes de resistir. Está começando a 
acontecer. Vejo o dia em que os pecadores mudarão seu rumo nas ruas, estacionarão com olhares confusos e vão 
bater à nossa porta, dizendo: “Por favor, existe algo aqui, como posso ter isto?”.
fazer com que as coisas aconteçam. Agora, Deus quer fazer acontecer! Por que você não descobre o que Ele está 
fazendo e junta-se a Ele? Era isto que Jesus fazia. E

“Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer 
coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz 
Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores o
que vos maravilheis.” (João 5.19-20) 

Deus quer Se mover com Sua Igreja. Quando foi que você se sentiu tão faminto por Deus, que sua fome 
consumiu a ponto de você não mais se importar com o que as pessoas pensassem de você? Eu o desafio a 
esquecer cada perturbação, cada opinião. Que em nome de Jesus
que pensou estar esquecida. Levante-se e busque a
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LIÇÃO 005 (ESPERAR É CAMINHAR) 
 

...Os que esperam no Senhor renovam suas forças
 

lhe uma pergunta: Quando foi que você esteve na igreja e disse: “Vamos esperar no Senhor”? 
Acho que temos medo de esperar em Deus, porque não acreditamos que Ele vá se revelar. Tenho uma promessa 

“... os que esperam no Senhor renovam as suas forças” (Isaías 40.31a)
vivem fracos como cristãos e não alcançam tudo o que Deus tem para suas vidas? Quer saber por que muitos tem 

ortáveis privilégios e não tem tido força para superar a própria carnalid
, para que Ele fortaleça.  

ado realizar as coisas confiando na força do nosso braço e em nosso próprio poder
verá ruir os esquemas que limitaram o seu caminhar até agora! Deus quebra nossos 

O que Deus quer fazer? Como Ele quer que eu conduza essa situação? 
devemos fazer antes de realizar qualquer coisa. Deus não se importa com sua música, su

torres, seus prédios admiráveis. O carpete de sua igreja não O impressiona - Ele é quem forrou os campos. Deus, 
realmente, não se preocupa com nada do que você possa fazer para Ele. Ele somente se preocupa com sua 

“Você Me quer?”. Esta tem sido minha oração: “Faça com que nossos esquemas se 
desmoronem, Deus, e que caia por terra tudo que não provenha do Senhor!”.  

Precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor como diz o salmista (Salmos 40.1
o controle de todas as coisas. Muitas vezes andamos ansiosos achando que se fizermos as coisas com 

nossos cronogramas bem elaborados e sobre nosso controle alcançaremos o êxito. Entenda o que aparentemente 
está “dando errado pra você”, está dando certo para Deus. Quando se trata do nosso Senhor e Salvador, 
ESPERAR É CAMINHAR. Enquanto você espera no Senhor, Ele te renova, fortalece, edifica e derrama sobre 
você Sua poderosa presença. E com isso o seu apetite espiritual só aumenta, quando mais Dele recebemos

so que está para acontecer. O que aconteceu nos dias dos primeiros cristãos e nos avivamentos 
es, está sendo derramado sobre nós. Deus está voltando para recuperar a Igreja Até onde posso dize

só existe uma coisa que O detém: o Senhor não vai derramar Seu Espírito onde não há fome d'Ele. Ele procura 
pelos famintos. Ter fome significa não estar satisfeito com a “mesmice”, porque ela nos obriga a viver sem o 
Senhor em Sua plenitude. Ele só vem quando você está disposto a se voltar totalmente para Ele. Deus está 
voltando para recuperar Sua Igreja, mas você tem que estar faminto. Ele quer Se revelar entre nós. Ele quer vir 
cada vez mais forte, mais forte e mais forte, até que sua carne não seja mais capaz de suportar. 

A beleza disto é que nem mesmo os perdidos ao nosso redor serão capazes de resistir. Está começando a 
acontecer. Vejo o dia em que os pecadores mudarão seu rumo nas ruas, estacionarão com olhares confusos e vão 

Por favor, existe algo aqui, como posso ter isto?”. Por muito tempo, temos tentado 
fazer com que as coisas aconteçam. Agora, Deus quer fazer acontecer! Por que você não descobre o que Ele está 

se a Ele? Era isto que Jesus fazia. Ele dizia: “Pai, o que o Senhor está fazendo? É isto que farei

lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer 
coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz 

lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores o
 

Deus quer Se mover com Sua Igreja. Quando foi que você se sentiu tão faminto por Deus, que sua fome 
consumiu a ponto de você não mais se importar com o que as pessoas pensassem de você? Eu o desafio a 

turbação, cada opinião. Que em nome de Jesus você sinta AGORA
se e busque a presença de Deus. Seja um caçador de Deus.
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...Os que esperam no Senhor renovam suas forças.” 

lhe uma pergunta: Quando foi que você esteve na igreja e disse: “Vamos esperar no Senhor”? 
Acho que temos medo de esperar em Deus, porque não acreditamos que Ele vá se revelar. Tenho uma promessa 

vam as suas forças” (Isaías 40.31a). Quer saber por que muitos 
? Quer saber por que muitos tem 

ia carnalidade? Talvez, porque 

em nosso próprio poder. Você 
nossos “esquemas” e faz com que 

O que Deus quer fazer? Como Ele quer que eu conduza essa situação? São 
Deus não se importa com sua música, suas 

Ele é quem forrou os campos. Deus, 
realmente, não se preocupa com nada do que você possa fazer para Ele. Ele somente se preocupa com sua 

Esta tem sido minha oração: “Faça com que nossos esquemas se 

(Salmos 40.1). Esteja certo de que 
o controle de todas as coisas. Muitas vezes andamos ansiosos achando que se fizermos as coisas com 

nossos cronogramas bem elaborados e sobre nosso controle alcançaremos o êxito. Entenda o que aparentemente 
a Deus. Quando se trata do nosso Senhor e Salvador, 

ESPERAR É CAMINHAR. Enquanto você espera no Senhor, Ele te renova, fortalece, edifica e derrama sobre 
você Sua poderosa presença. E com isso o seu apetite espiritual só aumenta, quando mais Dele recebemos, mais 

O que aconteceu nos dias dos primeiros cristãos e nos avivamentos 
Deus está voltando para recuperar a Igreja Até onde posso dizer, 

só existe uma coisa que O detém: o Senhor não vai derramar Seu Espírito onde não há fome d'Ele. Ele procura 
pelos famintos. Ter fome significa não estar satisfeito com a “mesmice”, porque ela nos obriga a viver sem o 

quando você está disposto a se voltar totalmente para Ele. Deus está 
voltando para recuperar Sua Igreja, mas você tem que estar faminto. Ele quer Se revelar entre nós. Ele quer vir 

is capaz de suportar.  

A beleza disto é que nem mesmo os perdidos ao nosso redor serão capazes de resistir. Está começando a 
acontecer. Vejo o dia em que os pecadores mudarão seu rumo nas ruas, estacionarão com olhares confusos e vão 

Por muito tempo, temos tentado 
fazer com que as coisas aconteçam. Agora, Deus quer fazer acontecer! Por que você não descobre o que Ele está 

Pai, o que o Senhor está fazendo? É isto que farei”. 

lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer 
coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 

lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para 

Deus quer Se mover com Sua Igreja. Quando foi que você se sentiu tão faminto por Deus, que sua fome o 
consumiu a ponto de você não mais se importar com o que as pessoas pensassem de você? Eu o desafio a 

sinta AGORA o despertar daquela fome 
presença de Deus. Seja um caçador de Deus. 


