
Em meio a tantas instabilidades e incertezas 
que marcam nosso dias, é importante, para não 
dizer vital, que nos voltemos para Deus e Sua 
Palavra, que são um contraponto à volatilidade do 
mundo em que vivemos:

O temor do Senhor é puro, e dura para 
sempre. - Salmos 19:9 

Há muito aprendi dos teus testemunhos que 
os estabeleceste para sempre  - Salmos 119:152 

A Bíblia também está recheada de sabedoria 
para as mais variadas situações da nossa vida: 
relacionamentos, �nanças, comunicação, 
casamento, e tantos outros temas são abordados ao 
longo dos seus livros, trazendo orientações práticas 
e princípios que nos ajudam a tomar decisões com 
sabedoria. Num mundo marcado por tantas visões 
divergentes, clareza para encontrar o caminho 
correto é um bem precioso: 

A tua palavra é lâmpada que ilumina os 
meus passos e luz que clareia o meu caminho. - 
Salmos 119:105 

Invista bem seu tempo: coloque mais Bíblia 
na sua agenda! Busque ao Senhor com frequência!

Cena 1:  conversa na igreja entre dois irmãos que 
�zeram o mesmo curso, na mesma Universidade. A 
carreira de ambos, apesar de pequenas diferenças, 
dadas as nuances de suas áreas de atuação, tem 
algumas coisas em comum: há não muito tempo 
ingressavam numa “pro�ssão do futuro”, emprego 
garantido ao sair da faculdade... e de fato foi assim 
por um período, mas hoje nem tanto. “Dinossauros” 
foi a palavra que surgiu durante a conversa para 
descrever o status atual.

Cena 2: o camarada está contente depois de 
uma conversa com uma executiva de um banco: a 
inadimplência das carteiras daquela instituição está 
caindo, sinal claro entre outros citados na conversa, da 
retomada na economia. Agora vai! Vamos marchar 
para um período de plena recuperação, nossa vida vai 
melhorar. Minutos depois, liga o rádio e ouve o 
comentarista de economia dizer sobre estudos que 
indicam que não é bem assim. A crise vai durar ainda 
mais algum tempo, e recuperação mesmo só daqui 2 
ou 3 anos. A�nal, ninguém tem ideia dos rumos da 
economia a partir de 2018, pois o quadro político é 
uma grande incógnita.

Eu não sei quais os problemas que lhe a�igem, 
ou que tipo de preocupação ronda sua mente. Mas 
tem grande chance de você também estar diante de 
decisões a tomar, ou enfrentando pressões de alguma 
natureza, e não saber exatamente como proceder 
diante de variáveis que fogem ao seu controle, e de 
um cenário futuro bastante inde�nido.
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