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O Que Fazer Enquanto Espera Pelo Senhor 
Por Liane R. Grant 

 
  

Não muitos de nós gostam de esperar, especialmente se chegarmos a 

tempo e alguém se atrasar. Quanto mais esperarmos, mais frustrados 

ficamos, porque não estamos a fazer nada a não ser esperar. 

  

Já se cansou de esperar pelo Senhor? Prometeu uma resposta, mas achas 
que ele está atrasado para a fornecer. Talvez seja hora de ativar a fé e 
funcionar. Continua a acreditar que a resposta está a chegar, mas não pares 

de fazer as coisas boas que sabes fazer enquanto esperas. 
  

"E, reunindo-os, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem pela 
promessa do Pai, que, ele, já ouviu falar de mim" (Atos 1:4). 
  

Quando imagino a cena na sala superior antes do Dia de Pentecostes, não vejo os discípulos 
sentados a bocejar e a ficar frustrados, apesar de Jesus não lhes ter dito quanto tempo teriam 
de esperar. Imagino, em vez disso, um grupo de pessoas cheias de fé que rezavam, 
estudavam as Escrituras e encorajavam-se mutuamente. Estavam completamente preparados 
quando o Espírito Santo caiu! 
  

Então, parece que quando temos que esperar pelo Senhor, devemos considerá-lo como um 
tempo de preparação e obras cheias de fé, não um período de inatividade. 

  

"Um certo nobre entrou num país distante para receber por si mesmo um reino, e para 
voltar. E ele ligou para os seus dez criados, e entregou-lhes dez libras, e disse-lhes, ocupar até 
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eu chegar." (Lucas 19:12-13) Como tradutor, sinto que este verso pode facilmente ser mal 
interpretado. "Ocupar" pode significar ocupar o espaço, ou distrair-se. A versão do Novo Rei 
James deste verso torna mais claro: "Faça negócio até eu vir". 
Enquanto esperamos por Deus por alguma coisa, estamos a aproveitar ao máximo o que ele 
já nos deu? Aqui está outro verso onde a palavra espera pode ser mal interpretada. "Tendo 
então presentes diferentes de acordo com a graça que nos é dada, se ... ministério, vamos 
esperar pelo nosso ministro" (Romanos 12:6-7). Esta escritura não nos está a dizer para 
atrasarmos a ministração. Mais uma vez, o NKJV diz-o com mais clareza: "vamos usá-lo na 
nossa ministra". 
  

Parece que a forma bíblica de esperar é uma espera ativa, bem diferente da ideia típica de 
"esperar por aí". Temos tantas oportunidades para aprender, crescer e desenvolver usando o 
que Deus já nos abençoou. Se estamos à espera de mais, vamos esperar ativamente, 
combinando fé e obras! 
  
  
Nota: Liane é um tradutor certificado inglês/francês e autor de Order My Steps e da série "Schedule Solutions" na Amazon. Ela  e 
o marido Scott são missionários no Quebec, Canadá. Liane é presidente dos Ministérios das Senhoras do Quebec e é fundadora e 
gestora de projetos da The King's Tradutors, um grupo de voluntários dedicados a fornecer recursos apostólicos em francês.  

  

Espere o Senhor 
Por Erin Rodrigues 
 

Esperar é muitas vezes uma das coisas mais difíceis de fazer na vida, mas 
parece que o mundo à nossa volta tem de fazer isso neste preciso 
momento. Por causa do COVID-19, todos começam a aprender a arte de 
esperar, mesmo que não queiram. Ninguém está isento. Alguns estão 
cansados de esperar, alguns estão ansiosos, outros podem até ter medo; 
mas se esperares pelo Senhor, ele renovará a tua força. Ele dar-te-á uma 
paz sobrenatural para te levar através destes tempos incertos. 

  

Quando Isaías disse: "Mas eles que esperam pelo SENHOR renovarão a sua força; devem 
montar-se com asas como águias; devem correr, e não ficar cansados; e eles vão andar, e não 
desmaiar (Isaías 40:31), ele sabia o que era avisar e instruir o povo de Deus. Mas naquele 
momento, Deus também queria que o Seu povo recebesse o Seu conforto e encorajamento. 
Para muitos, esperar é sentar-se pacientemente ou passivamente e não fazer nada, mas 
esperar por Deus simplesmente significa que estamos completamente dependentes 
dele. Esperar pelo SENHOR não fica sentado passivamente até que ele faça algo por nós. Sim, 
Deus nos dá força e paz, mas ele não nos despeja apenas força e paz em nós enquanto nos 
sentamos passivamente sem fazer nada com as mãos abertas. 
  

Esperar pelo Senhor envolve as ações de servi-lo em oração, confiança e fé. A sua força, 
renovação, coragem e paz vêm à medida que procuramos a Sua cara, como o servimos, pois 
confiamos plenamente nele, e não na nossa própria compreensão e forças. Enquanto 

 

 



olhamos para Deus e esperamos por Ele, a sua palavra promete que ele fortalecerá os nossos 
corações e reviverá os nossos espíritos.    Deus deseja dar-nos força e paz durante estes 
tempos incertos - tudo o que ele pede é que esperemos nele! 
 
Nota: Erin Rodrigues, juntamente com o marido, Óscar, e dois filhos, Levy e Lily, são representantes da UPCI para a nação de 
Portugal. Juntos pastoreiam uma igreja em crescimento na capital de Lisboa, onde ensinam e treinam homens, mulheres e 
famílias para trabalharem por Deus. Os Rodrigues adoram fazer o que o Senhor lhes chamou para fazer, pregar e ensinar o 
evangelho e servir as belas almas de Portugal. 
 
 
  

Esperando no Caminho Obscured 
Por Von de Leigh Hatcher 
  

 

Em Janeiro de 2018, ofereceram-me uma missão de trabalho temporário 
noutra cidade que iria progredir na minha carreira, mas afastar-me da 
minha igreja, da minha família e dos meus amigos. Enquanto rezava e 
procurava a direção de Deus, Deus falou comigo. As palavras que disse 
eram de Isaías 48:17. 
  

"Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina ao lucro, que te leva pelo caminho que deves ir" 
(NKJV).  Instantaneamente, senti a paz. Os medos do desconhecido ensombraram a minha fé 
no Deus que sabe tudo. Então, decidi confiar-lhe o meu caminho a seguir. 
Mudei-me para a nova cidade, trabalhei, e comecei a servir em várias capacidades na igreja 
que comecei a frequentar. No entanto, sempre me lembrei que a minha missão era 
temporária. 
No ano seguinte, em julho, a minha melhor amiga e o marido foram gravemente queimados 
numa explosão. Algumas semanas depois, o meu supervisor disse-me que a minha missão 
terminaria dentro de um mês. Disseram-me para sair do apartamento que a minha empresa 
forneceu. A minha vida parecia parar. 
  

Questionei Deus. Deus levou-me aqui apenas para tirar tudo o que tinha fornecido? O meu 
caminho para a frente foi obscuro mais uma vez, e não fazia ideia para onde Deus planeava 
levar-me. Preenchi os pedidos de emprego e procurei outro lugar para morar. Ouvi 
repetidamente a música de James Wilson "Espere o Senhor". Durante semanas, tive 
entrevistas de emprego sem ofertas de emprego. 
  

Lembrei-me: "Mas aqueles que esperam pelo Senhor devem renovar a sua força; eles devem 
montar-se com asas como águias, eles correrão e não ficarão cansados, eles andarão e não 
desmaiarão" (Isaías 40:31, NKJV). 
  

Finalmente, sentou-me no trabalho e olhei para o meu calendário. Era uma terça-feira. O 
meu último dia de trabalho foi naquela sexta-feira. Tive que sair do meu apartamento 
naquele sábado. Inclinei a cabeça e rezei: "Deus, sei que o teu tempo não é o meu 
tempo. Mas, Senhor, uma vez andou nesta terra como um homem. Tenho quatro dias antes 

 

 



de me mudar, e não sei para onde me vou mudar. Por favor, lembre-se que quatro dias, para 
mim, não é muito tempo.  Duas horas depois, recebi uma oferta de emprego! Nessa mesma 
hora, foram feitos arranjos para me mudar para uma casa recém-renovada que a minha igreja 
possui e agora me aluga. Deus continua a dar todas as minhas necessidades! 
  

O teu mundo parou? O seu caminho está escondido dos seus olhos? 

"Espere no SENHOR; ser de boa coragem, e Ele fortalecerá o seu coração; espere, eu digo, 
sobre o Senhor" (Salmo 27: 14, NKJV). 
  
  
Nota: Von de Leigh Hatcher participa da Primeira Igreja Pentecostal de Westlake, Louisiana. É uma alumna da LSU e trabalha 
para uma empresa de engenharia local. 
 
  

Do Editor 
Deus Esta a Fazer Coisas Poderosas! 

Deus está abrindo muitas portas e esta newsletter está agora disponível em 

Inglês, Árabe, Chinês, Checo/Eslovaco, Holandês, Francês, Georgiano, Alemão, Grego, 
Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Espanhol, Suaíli, Sueco, Tagalog, 

Sinhala, Sri Lanka, Cree e Tailandês 

Por favor, ajude-nos a rezar por mais tradutores! 
 

Se desejar receber qualquer uma das traduções acima, envie um pedido para 
LadiesPrayerInternational@aol.com teremos o prazer de adicioná-lo à nossa lista 

de correio! 
Visite ladies prayer international no Facebook e "gosto" da nossa página!  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts

