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O futuro pode assustar, mas quando olhamos no 
mesmo contexto do povo de Israel que sai do Egito, 
em sua marcha para a terra prometida, quando seu 
grande líder Moisés morreu, um novo líder iria 
assumir, quantos desa�os assustadores teria pela 
frente, mas o conselho do Senhor:  “...seja forte e 
corajoso! Não se apavorem nem desanime, pois o 
Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você 
andar.” Js1.9

Que grande conforto e ajuda para nossa 
caminhada em 2019, forte ou ter ânimo, não ser 
medroso, mas ter coragem, não �car apavorado nem 
ter desânimo, pois quem estará conosco não serão os 
nossos recursos ou capacidades, isso tudo pode 
ajudar, mas quem será determinante é o Senhor que 
estará por onde quer que andemos.

Assim, em 2019 meu desejo que é que você 
convide o Senhor para essa caminhada com você por 
onde você andar pois Nele temos sabedoria.

O tempo da festa sempre é marcado por alegria e 
celebrações pois é um momento, ou pelo menos deveria 
ser, um tempo de onde o foco é comemorar. 
Comemoramos as mais diversas datas: aniversários, 
nascimentos, casamentos, término de um período 
escolar, etc.

Mas há o “depois da festa”, pois é impossível viver 
constantemente em celebrações ou festejando. 

Nestes dias li essa frase: “viver sempre nos re�exos 
da glória do passado, em vez de se colocar no brilho dos 
desa�os do futuro”. O autor desta frase faz a 
comparação com o povo de Israel na sua saída do Egito 
que após terem presenciado a atuação do Senhor de 
forma tão grandiosa e miraculosa, enviou das 10 
pragas, abriu o mar, sustentou com o pão que desceu 
dos céus, deu uma nuvem de sombra para o dia quente 
e uma coluna de fogo para a noite fria no deserto. O 
risco, é �car olhando para traz e contabilizando os feitos 
passados sem dar a importância para os desa�os que 
virão. Não estou dizendo que devemos menosprezar os 
feitos que o Senhor tem providenciado para nós, pois 
isso seria ingratidão.

Precisamos, agora, lançar o nosso olhar, o nosso 
foco, para os desa�os e experiências que teremos em 
2019. Mas essas experiências só serão de qualidade 
para sua vida se for na dependência do Senhor; 
andando bem próximo dos projetos e desejos que Ele 
tem para sua vida. 
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