O QUE ESPERAR DO FUTURO?
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de
causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.” Jeremias 29:11

Futuro à vista
Você tem o hábito de pensar no futuro? Será que Deus pensa no seu futuro? Será que o Senhor tem algo preparado para
você? O verso acima mostra claramente que Deus tem um futuro planejado para cada um de nós. Os versos 1 a 25 de
Jeremias 29 mostram Deus se dirigindo ao seu povo, que estava sofrendo no cativeiro da Babilônia. Nessa mensagem,
o Senhor chama os israelitas a terem entendimento sobre o que viria a seguir. É como se ele dissesse: “Ei, não pense
que eu quero o seu mal. Não pense que eu te abandonei. Não pense que eu estou jogando com vocês ou que a minha
intenção a respeito de vocês é ruim. Ao contrário, eu quero o bem de vocês e tenho caminhos especiais preparados para
o seu futuro”. Alguma vez você duvidou dos bons pensamentos de Deus a seu respeito? Já o viu como um estraga
prazeres? Já se sentiu abandonado ou abandonada por ele? Que o Espírito Santo, hoje, convença você de que Deus quer
e tem o melhor para sua vida. Deus não tem só boas intenções a nosso respeito, ele tem planos.

Identidade
‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor.
Na primeira parte do verso, há uma verdade: Deus se encarregou do nosso futuro. Deus não joga dados! Deus sabe
exatamente o que nos fará bem, ainda que pareça ruim. Algumas pessoas vivem por muito tempo, quando não a vida
toda, consequências terríveis pelo fato de seus pais não as terem planejado. Como dói. Mas a Palavra de Deus nos diz
que os que creram em Jesus foram feitos filhos de Deus (João 1:12). E esse pai tem um plano para cada filho amado,
para cada filha amada. Deus não tem filhos por acidente. Deus só tem filhos planejados: “Pois vocês não receberam
um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do
qual clamamos: ‘Aba, Pai’. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.”(Romanos
8:15-16). O Pai é que sabe!

Escolhas
“Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.”
Para onde suas escolhas estão levando você? Para um caminho de plenitude ou para um rosário de frustrações, incertezas
e decepções? Provérbios 12:12 adverte: “Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte”.
Aquilo que achamos ou sentimos não parece ser um bom juiz para as decisões que precisamos tomar. Nosso critério
deverá ser o que cremos. E em que você crê? Você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável (Romanos
12:1)? Você crê que o plano de Deus é para que você prospere e não para lhe causar dano? Se é o pai quem sabe, por
que insistimos em assumir o controle de nossas vidas em vez de simplesmente observar como ele trabalha por nós e nos
unirmos a ele? Não decida sua vida com a bússola de suas vontades e paixões. Busque e espere pela direção do Espírito
Santo, por meio de sua Palavra. O Pai é que faz prosperar!

Destino
“Planos de dar-lhes esperança e um futuro.”
A terceira parte do verso nos apresenta o que está no coração desse pai. O Senhor chama cada um de nós para um futuro
cheio de esperança. Romanos 8:29 afirma que aqueles que Deus conheceu e foram feitos seus filhos também
predestinou para terem a imagem de Jesus. Se, por um lado, todos fomos chamados à semelhança de Cristo, por outro,
cada um usará essa semelhança com um propósito específico. Quando andamos longe de Deus, desperdiçamos esse
potencial preparado antes da fundação do mundo. Quando nos aproximamos de Deus, alinhando nosso coração ao dele,
passamos a viver seus planos. Com isso, o sentimento de vazio e de ansiedade vai dando lugar a uma convicção de que
existe uma razão para existirmos. Ao andar com Deus, por meio de uma vida devocional baseada na oração e em sua
Palavra, vamos encontrar sentido para nossa vida. O Pai é que tem a direção!

Pare, pense e creia
Essa palavra nos mostra que não se trata de gastar tempo tentando descobrir o que Deus vai fazer. Mas de andar com
ele em confiança para estarmos no lugar certo na hora em que ele fizer. Não se trata de prever o futuro, e sim de confiar
que Deus sabe, Deus faz e Deus tem a direção. Quer ter esperança? Quer prosperar? Quer ter um futuro abençoado?
Então, creia que Deus sabe e lance sua vida nos braços dele sem reservas.

