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Cristo em vós, a esperança da glória 
 

18 – Há Esperança para o Ferido 
 

“Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, 
ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se 
envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, 
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova” 
– Jó 14:7-9 

 

Introdução 
 

Sugestão de louvor: O Cheiro das Águas  
https://www.youtube.com/watch?v=6Rvd9nIcShM  
 

Há esperança! Há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não 
cessarão os seus rebentos! O patriarca Jó, ao pronunciar essas palavras, encontrava-se em um 
momento de múltiplas perdas: perdeu todos os seus bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, 
perdeu o respeito que desfrutava junto à sociedade e, por fim, perdeu o respeito da própria 
esposa. Ferido e amargurado ele chega a declarar: há esperança para a árvore, mas, para o ser 
humano – “O homem, porém, morre e fica prostrado; expira o homem e onde está?” – Jó 14:10. 
 

Prevaleceu, porém, a fé e a esperança viva no coração do patriarca Jó. Jó sabia em quem ele cria: 
“Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este 
meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus” – Jó 19:25,26. E conclui, num arremate 
final: “Bem sei que tudo podes, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados” – Jó 42:2. Jó sabia 
e cria que bastava o ‘cheiro’ das águas do Espírito para que ele, como árvore, voltasse a brotar. E 
produzir ramos. E frutificar. 
 

• Uma árvore cortada pode voltar a brotar? Como conciliar esse texto com a declaração do sábio 
Salomão em Eclesiastes 11:3: “...caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que 
cair, aí ficará”? 

 

A verdade que se extrai das duas ideias é uma só: quando uma árvore é cortada, a parte que 
tombou – e apenas essa parte – se não for levada para a carpintaria ou para a construção civil, vai 
ficar ali, tombada, deteriorando-se. Todavia – renove a esperança! – há enorme potencial no 
tronco ainda preso à terra, há vida no tronco cujas raízes bebem da água do Espírito, plenamente 
capaz de florescer novamente. 
 

1. As coisas podem ser diferentes do que os nossos olhos parecem ver 
 

Quando olhamos situações que aos nossos olhos parecem não ter mais esperança – como no caso 
de Jó – não podemos simplesmente desistir; um toque de Deus faz com que tudo volte a viver. O 
Deus que prometeu coisa nova, saindo à luz, conforme as palavras do profeta Isaías, em Isaías 
43:19, é o mesmo Deus de hoje, presente, poderoso, ressuscitador: “Eis que faço uma coisa nova, 
agora sairá à luz; porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no 
ermo”. 
 

Foi o que aconteceu com o general Naamã, o leproso, que descobriu que havia Deus em Israel, 
através da ministração do profeta Eliseu – e voltou para casa curado de sua lepra (2 Reis 5).  
 

Foi o que aconteceu, também, com o paralítico do tanque de Betesda. Inválido há 38 anos, ele não 
tinha mais esperança de cura, quando Jesus aparece na sua vida e ordena: “Levanta-te, toma o 
teu leito e anda” – João 5:8.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Rvd9nIcShM
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Em qualquer situação, precisamos olhar para o Senhor, o cheiro das águas virá pelo derramar do 
Seu Espírito: “Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra...” – Isaías 45:22 
 

2. Concentre-se na solução... de Deus 
 

Em Jeremias 8:18-22, o profeta relata a sua tristeza porque não se realizou a cura dos pecados e 
das mazelas de Jerusalém e do reino de Judá. Deus pergunta: se há remédio e médico (v. 22), por 
que não se realizou a cura? Apesar de o Senhor estar ali (v.19), o povo não buscava ao Senhor.  
 

Fazemos isso algumas vezes, ficamos tão preocupados em resolver do nosso modo e acabamos 
apenas remoendo e revivendo os nossos dramas e problemas. Quer ter vida da parte de Deus? 
Quer cura? Concentre-se na solução que vem de Deus, vá aquele que tem o remédio. Vá ao médico 
dos médicos e siga suas instruções. 
 

Foi o que aconteceu com o cego Bartimeu, pobre, ferido de alma e abandonado na estrada de 
saída da cidade de Jericó, agarrou-se àquela que seria a única solução para o drama que vivia: 
“Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim!” – Marcos 10:46-52. Dizem os eruditos que o seu 
grito (v. 48) – tem compaixão de mim! – era, ao mesmo tempo, um clamor pela cura e um pedido 
de perdão.   
 

3. O poder pertence a Deus 
 

“Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto: Que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça” 
– Salmo 62:11,12. 

 

Há um registro no livro de Josué que mostra que, quando tentamos agir na nossa força e no nosso 
poder, falhamos miseravelmente. Josué conduziu o povo à batalha contra a cidade de Ai e foram 
derrotados porque não consultaram o Senhor e superestimaram a própria força e capacidade 
(Josué 7:1-5). Diz a Palavra de Deus que “o coração do povo se derreteu e se tornou como água” – 
Josué 7:5. Quando buscaram a Deus e confessaram o pecado, o Senhor mostrou a Sua graça e 
poder, dando vitória sobre o inimigo (Josué 8:1).   
 

Nós erramos constantemente, mas Deus tem prazer em ter graça e misericórdia. Lembre-se disso: 
Deus é misericordioso, gracioso, Todo Poderoso e te ama; Ele quer o melhor para você. Por isso 
volte o seu coração para o Senhor, mesmo que tudo pareça estar seco, busque a Ele que é a fonte 
da água viva. Jó compreendeu isso num dos momentos mais difíceis da sua vida e foi plenamente 
restaurado pela graça e pelo poder de Deus: “Então, respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo 
podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. [...] Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os 
meus olhos te veem” – Jó 42:1,2,5. 
 

4. Orem uns pelos outros 
 

A Bíblia diz, em Jó 42:10, que “mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos; 
e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra”. Quando obedecemos a Deus Ele nos 
usa para abençoar a outros, mas também abençoa a nossa vida. Quer ter água viva da parte da 
fonte que é Jesus? Reparta com outros, o que Ele já te deu, não guarde para você. Você é o 
instrumento para que o cheiro das águas chegue às árvores que, ao seu redor, já estão secas. 
 

Conclusão 
 

Você está passando hoje por muitas dificuldades, provações, feridas na alma? Então, creia! Olhe 
para Deus! Ele pode interferir na sua vida e mudar a sua sorte. Não importam as muitas vergonhas 
pelas quais você tem passado, o Senhor declara em Isaías 61:7 que “em lugar da vossa vergonha, 
tereis dupla honra” e “na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria”. Aleluia! 


