
2T2013 – Grandes Lições dos Profetas Menores 
11. Visões de Esperança (Zacarias)  
 
Material Bíblico: Zc 1, 2: Rm. 15:9-18, Ef. 3:1-8, Zc 3, 4; Ex 25:31-40, Zc 7. 
 
Citações 

• Não importa o quão escuro seja o momento, o amor e a esperança sempre são possíveis. 
George Chakiris 

• Se você está lendo isto ... Parabéns, você está vivo. Se isso não é algo para te fazer sorrir, 
então não sei o que seria. Chad Sugg 

• Devemos aceitar a finita decepção, mas nunca perder a infinita esperança. Martin Luther 

King Jr. 

• O ontem é apenas um sonho, o amanhã é só uma visão. Mas o hoje bem vivido torna cada 
ontem um sonho de felicidade e cada amanhã uma visão de esperança. Kalidasa 

• Frequentemente a esperança nasce quando tudo está perdido. J.R.R. Tolkien 

• Em um mundo cheio de ódio,  temos que ousar ter esperança. Michael Jackson 

• Totalmente sem esperança não se pode viver. Viver sem esperança é deixar de viver. O 
inferno é desesperança. Não é por acaso que acima da entrada para o inferno de Dante há a 
inscrição: "Deixai para trás toda a esperança, vós que entrais aqui". Jürgen Moltmann 

 

Perguntas 
 Por que as mensagens de Zacarias eram necessárias? Como lidamos com  situações 
deprimentes? Como podemos compartilhar a verdadeira esperança ao invés de tentativas banais de 
encorajamento? Como é que  ancoramos a esperança no tempo presente e a tornamos relevante? 
Como  nossos conceitos de Deus refletem o que esperamos? Qual é a esperança que contém o 
grande conflito cósmico? 
 
Resumo Bíblico 
 Semelhantemente a Ageu, Zacarias (e Malaquias) trabalham depois do exílio. Mais uma 
vez, o chamado de Zacarias é para o povo e volte a Deus (Zc 1:3, etc.). O retorno à sua terra natal, 
que perdeu muito de sua antiga glória,  trouxe para o povo muita tristeza e desespero. Zacarias 2 
mostra o anjo medindo Jerusalém, para se certificar de que a cidade poderia abrigar todas as 
pessoas! Através do livro há chamados para que o povo se achegue a Deus e claras visões de 
esperança para encorajar os desanimados. Paulo, em Romanos 15:9-18, faz referências a promessas 
semelhantes no Antigo Testamento, as quais depois estende para os gentios (veja Ef 3:1-8.). As 
imagens das visões de Zacarias relacionam-se com o Tabernáculo (ver Êxodo 25:31-40). 
 
Comentário 
 A esperança é muitas vezes mal compreendida e destorcida. Como palavra,  é tão utilizada, 
e de maneira tão banal, que acabamos por dar a ela um sem número de significados inúteis. 
 A expressão "espero que sim" muitas vezes significa "realmente não acho que irá 
acontecer". É um vago desejo do que "esperamos" que aconteça, mas realmente não antecipamos 
para valer. Seria bom que acontecesse, mas será que realmente acreditamos em tal esperança?  
 Na verdade, a esperança de Deus não é uma mero estímulo sem substância que nos atrai 
para um futuro incerto. Como comenta Peter Anderson: "A esperança é a fé no tempo futuro." É a 
sólida resposta ao nosso desespero, esse desespero que paira sobre nós como uma névoa cinza e que 
esfria o fogo da confiante expectativa de um futuro maravilhoso. A esperança é o que dá sentido ao 
presente, e faz com que  passar pelos problemas e pelas provações valha a pena,  quando  focamos o 
olhar no cumprimento da promessa divina. 



 Muitas pessoas põe a esperança em coisas que não dão segurança. Esperança em dinheiro, 
ou em bens de qualquer natureza, a esperança de uma cura  ou a esperança em seres humanos 
falíveis, nenhum destes itens é digno e confiável de receber o tesouro de nossa esperança. "A 
esperança sem um objeto não existe", escreveu Samuel Taylor Coleridge, e o objeto da nossa 
esperança deve estar na natureza e no caráter do próprio Deus. 
 Porque a esperança é essencial, sem esperança, não podemos sobreviver. A esperança é irmã 
das coisas fundamentais da vida: da motivação, do significado, do propósito. É uma parte vital da 
nossa criatividade, que diz que deve existir algo mais além ... Em última análise, "O futuro pertence 
àqueles que pertencem a Deus. Esta é a esperança ", completa W.T. Purkiser. 
 A esperança é o antídoto para o medo que invade nosso mundo e assalta a cada um de nós. 
Porque nossa sociedade de consumo nos dá aquilo que  pensamos que queremos, apenas para 
descobrir que aquilo que possuímos não nos ajuda em nada. Tornamo-nos frustrados, insatisfeitos, e 
toda a compreensão de nosso questionamento só nos leva ao desespero. Mas a esperança de Deus é 
a resposta firme que se contrapõe às nossas supostas "respostas", e é o elemento esperança” que dá 
sentido às nossas vidas,  e a enche de significado e propósito. Como diz Adoniram Judson: "Meu 
futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus." 
 No livro, “Eu Acredito na Segunda Vinda de Jesus, Stephen Travis escreve: "A esperança 
cristã não é  apenas um assunto para agradar nossas mentes, mas para mudar nossos amores e para 
influenciar a sociedade." Acrescenta ele, "A esperança é o inimigo, ", escreveu Henry Miller em 
Trópico de Câncer ... É escapista, derrotista, trivial. A esperança é o inimigo. E há muitos que 
pensam que a esperança cristã é esse tipo de esperança. Acreditar na vida após a morte, dizem, 
poupa-nos o trabalho de fazer o melhor neste mundo. E quem espera a segunda vinda de Cristo tem, 
na verdade, um certificado de abandono de responsabilidade social ... [No entanto] a esperança 
bíblica não é um inimigo, mas um amigo, sem a qual o homem é realmente solitário." Travis 
conclui: "Você não se volta para procurar Deus. Ele está sempre à frente, conduzindo o seu povo 
para a frente ". 
 
Comentários de Ellen White 
 Se pela fé, adquirirmos um conhecimento de Deus, e  nos segurarmos firmemente em Jesus, 
seremos transformados. Em Jesus se manifesta o caráter do Pai, e ao vê-lo ele nos atrai. Ele nos 
amacia e nos subjuga, e não cessa de  nos transformar,  até que Cristo seja formado em nós, a 
esperança da glória. O coração humano que aprendeu a contemplar o caráter de Deus pode tornar-
se, sob a influência do Espírito Santo, como uma harpa sagrada, emitindo melodia divina. {Signs of 

the Times,  24 de agosto de 1891} 
 Circundando o trono de Deus, está o arco-íris da aliança, símbolo da palavra empenhada de 
Deus, prometendo que Ele receberá todo pecador que abdicar na terra, da esperança de vida eterna 
baseada em sua própria justiça, e aceitar a justiça do Redentor do mundo, crendo verdadeiramente 
que Cristo é o seu Salvador pessoal, capaz de salvá-lo de seu pecado, e ajuda-lo a não cair. A menos 
que Cristo seja o fundamento da nossa esperança, não herdaremos a vida eterna. {Sign of The 

Times, 05 de setembro de 1892} 

 Da  mensagem sobre a segunda vinda de Cristo emana vivo poder. Não devemos descansar 
até que vejamos muitas almas convertidas à bendita esperança da volta do Senhor ... Nossos atos 
deve ser como o de homens e mulheres que acreditam nessa verdade. Esperar, observar, realizar,  
orar, alertar o mundo,  esse é o nosso trabalho. . . . (Evangelism pg. 219) 
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