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LIÇÃO 02 — CONCEITOS E ETIMOLOGIA 

 
1) ESPERANÇA – CONCEITOS POPULARES: 

a) Provérbios:  

i) “A esperança é a última que morre”; “se há vida, há esperança”;  

ii) "Aquele que vive de esperança, morre de fome". 

iii) "Esperança não enche pança".  

iv) "Quem tem esperança, sempre alcança". 

b) Desejo: sinônimo de ‘tomara’ — “espero que chova”; “espero tirar dez”; 

c) Cor: o verde representa esperança, especialmente devido à primavera.  

d) Símbolo: a figura da âncora (Hb 6.19). 

2) ESPERANÇA – CONCEITOS DIVERSOS: 

a) Conceito psicológico: paixão por um bem que se espera conseguir no futuro por seus 

próprios meios ou com ajuda de outras pessoas; 

b) Positivismo: afirmação da coragem e capacidade do homem em superar desafios e 

transformar os ideais em realidade; 

c) Existencialismo: desespero como condição inevitável do homem racional; o homem 

conviver com o absurdo e desespero com coragem, bastando-se e sendo seu próprio 

super-homem; a fé pode apenas aliviar o desespero;  

d) Utopia x Escatologia:  

i) Utopia: literalmente “não lugar” (u + topos), ou lugar que não existe; uma espécie de 

‘neverland’ (terra do nunca).  

ii) Escatologia: revelação dos eventos finais.  

iii) Conclusão: a utopia é o futuro ideal produzido pelo homem, enquanto que a escatologia 

é o futuro de glória provido por Deus para o homem. 

3) ESPERANÇA – ETIMOLOGIA EM PORTUGUÊS  

a) Sinônimos: 

i) esperança: do latim spe, de raiz ariana spa- (espaço) que significa ‘expandir’, ‘estender’ 

(ex+tender), ‘avançar para frente’ (speed em inglês); verbo spero, ter esperança, contar 

com; ‘próspero’ (pro + spero);  

ii) esperançar: o v. ‘esperar’ gerou o subst. ‘espera’, de onde derivou o v. ‘esperançar’ (de 

‘esperança’); o motivo é distinguir a ‘espera’ (comum e passiva) de ‘esperança’ (proativa, 

operativa).  

iii) expectativa: de spek, latim spec, olhar com atenção; forma palavras como aspecto, 

espécie, especial, espelho, expectador, inspecionar, perspectiva, respeito, suspeito, etc.  

iv) aguardar: composto de ‘a’ + ‘guardar’ (para guardar) — do lat.medv. guardare, do germ. 

*wardôn 'montar guarda, estar em guarda; procurar com a vista', der. de *warda 'ato de 

buscar com a vista; guarda (Houaiss). 

v) vigiar: derivado do latim ‘viger’, vigor, ou seja, força, que também formou vigia, vigilante; 

indica força para vigiar, guardar. 

vi) diferença entre expectativa e esperança: 

expectativa 

"esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas, como, por 



exemplo, estar na expectativa de ser nomeado para um cargo" (Aurélio).  

“situação de quem espera a ocorrência de algo, ou sua probabilidade de ocorrência, em 

determinado momento” (Houaiss) 

depende de outros 

esperança 

"ato de esperar o que se deseja; expectativa, espera; fé em se conseguir o que se deseja” 

(Aurélio) 

"sentimento de quem vê como possível aquilo que deseja; fé" (Houaiss); 

depende de mim 

b) Antônimos:  

i) desespero, desesperança: perda da capacidade ou dos motivos para esperar; desistir de 

esperar algo;  

ii) ansiedade (lat. ‘anxia’)/ angústia/agonia: de raiz indo-europeia ‘angh’, presente em 

palavras como ‘angina’, ‘constranger’, com o sentido de apertar, sufocar; sentimento de 

medo ou preocupação pelo futuro.  

(1) “... buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã 

cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal” (Mt 6.25, 32-33). 

(2) “Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo 

conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças” (Fp 4.6). 

(3) “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1Pe 

5.7). 

iii) turbar/perturbar: também aparece como ‘turvar’ (agitar) e como turba (multidão agitada); 

significa inquietação, agitação.  

(1) “Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim” (Jo 14.1); 

“Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize” (14.27; 1Pe 3.14). 

4) PARA REFLETIR  

a) As religiões vizinhas eram baseadas em passado glorioso e manifestações de deuses. 

A fé do Antigo Testamento é voltada para o futuro de Deus. 

b) Esperança subjetiva (sentimento) x esperança objetiva (associada a um objeto 

específico; certeza, compromisso).  

c) Desafio: transformar a ansiedade por confiança e esperança. 

 


