
Nosso Futuro
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Junho traz consigo tempo mais quente e a promessa da diversão do Verão. Marca 
também um novo início para um grupo especial – a nossa juventude. Quer seja 
na celebração como finalistas da pré-primária, do 1º ciclo ou de qualquer outro 

ciclo, ou da universidade, os nossos jovens estão a começar novas jornadas. Estão a 
celebrar o fim do seu primeiro ano de escola, o grande salto para a escola secundária, 
os anos formativos de amigos de toda a vida e a tornarem-se adultos, ou a deixarem 
os principais anos académicos para trás e a entrarem no mercado de trabalho ou 

 “O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos 
filhos de Deus” (Romanos 8:16, NVI). Saber que somos especiais, 
ao iniciar qualquer jornada ou próximo capítulo, dá-nos a esperança 
e a singularidade que pode influenciar as nossas decisões e dar-nos 
um mapa que nos faz avançar. Porque deveríamos aproveitar uma 
oportunidade maravilhosa? Porque somos filhos de Deus! Que isso 
nos dê confiança para abraçar novos desafios na nossa vida.
 “Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã 
trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu 
próprio mal” (Mateus 6:34, NVI). Poderemos ficar hesitantes ao 
perceber que haverá problemas no nosso futuro, mas não devemos 
passar cada dia a preocuparmo-nos com o futuro. Temos de nos 
concentrar no nosso hoje, e que efeito positivo podemos ter agora. O 
amanhã cuidará de si mesmo, mas se estiver preocupado, isso leva-
nos a um dos meus textos favoritos sobre o nosso futuro…
 “Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem 
cuidado de vocês” (I Pedro 5:7, NVI). Desejamos a todos os nossos 
finalistas o futuro mais brilhante, mas como as pessoas mais velhas 
poderão dizer, os planos que temos poderão não se realizar da 
forma como os tínhamos idealizado. A ansiedade pode instalar-se, 
juntamente com dúvidas sobre nós mesmos. Mas, Deus já sabia disso 
e diz para entregar-Lhe tudo, não só porque Ele pode resolver tudo, 
mas porque Ele interessa-se por ti!
 No fim, nada mais interessa. 
Somos filhos de Deus, e Ele 
interessa-se por nós. Que esse 
possa ser o mote para todos nós 
ao enfrentarmos o nosso amanhã 
com Ele.

iS
to

ck
.c

om
/ a

nd
re

sr

iStock.com/pcess609

Somos filhos 
de Deus! Que 

isso nos dê 
confiança para 
abraçar novos 

desafios na 
nossa vida. 
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firmemente nas mãos 
de Deus
 Num momento de 
novos inícios, tomemos 
um momento para 
refletir no nosso passado 
e no nosso futuro 
enquadrado no conselho 
que Deus nos dá. Ele 
deu-nos a todos este 
conselho no Seu livro. 
 “Sê ousado e forte! 
Abandona o medo e a 
dúvida! Não te deves 
esquecer de que o 
Senhor está contigo 
para onde quer que 
vás” (Josué 1:9, O Livro). Que promessa maravilhosa faz o nosso Pai celestial 
aos Seus filhos. Embora muitos motes já incluam aquelas palavras inspiradoras 
– forte e corajoso – é um pedido do nosso Deus. Ele pede-nos que sejamos 
corajosos e fortes porque Ele está connosco. Esta ordem de Deus, juntamente 
com a certeza de que Ele está connosco, dá-nos confiança para enfrentar o 
nosso futuro, quer tenhamos cinco ou oitenta anos.
 “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:2, 

NVI). O mundo oferece muitas 
distrações; coisas que nós 
achamos que nos farão felizes, 
mas que muitas vezes nos fazem 
sentir vazios e abandonados. 
Renovar a nossa fé e mente 
na Palavra de Deus ajuda-nos 
continuamente a permanecer 
alinhados com a Sua vontade, 
não apenas com a nossa 
vontade pessoal.

num curso de mestrado/doutoramento. A época das formaturas 
proporciona a muitos dos nossos jovens a oportunidade de refletirem 
sobre o passado, e olharem com entusiasmo para o próximo passo 
no futuro. Também nos proporciona a todos nós uma importante 
oportunidade.
 Os programas de formatura estão repletos de motes e alvos: 
“Não olhamos para trás, mas para a frente”; “Com um pé no passado, 
avançamos para o nosso futuro”; ou “Com ousadia e coragem damos 
um passo em direção ao nosso amanhã”. De quantos motes e alvos 

se recorda dos seus 
programas de formatura? 
Foram sentimentos 
maravilhosos que se 
juntaram às nossas 
emoções relativas a um 
futuro ensutiasmante, 
mas completamente 
desconhecido, que 
tínhamos pela frente.
 Como muitos de nós 
adultos, agora, sabemos, 
o futuro nem sempre é 
aquilo que pensámos 
que seria. Apesar de 
termos esperança no mais 
brilhante futuro de todos, 

aquele em que um dia iremos para o lar com o nosso Pai Celestial, este 
mundo pode apresentar-nos muitos desafios antes de lá chegarmos – 
tragédias, doenças, dificuldades que nunca nos passaram pela mente 
naqueles momentos da formatura.
 E é aqui que nós, adultos, entramos. Ser mordomos da nossa 
junventude exige compromisso, experiência e ponderação. Precisamos 
de estar disponíveis para todos estes jovens que estão prestes a iniciar 
novas jornadas, para que saibam que têm família, amigos e uma família 
na igreja que está a apoiá-los, que irá ajudá-los a se erguerem nos bons 
momentos e nos tempos mais difíceis.
 As turmas que se irão formar este ano são de facto únicas. Já 
enfrentaram um desafio maior, do que muitos de nós alguma vez 
teve de enfrentar, ao frequentarem a escola durante uma pandemia. 
Os estudantes tiveram viagens canceladas e aulas que passaram a 
ser online. E se puderam voltar à sala de aula, a maioria teve de usar 
máscara. Só o tempo dirá o impacto que estes tempos difíceis teve neles.
 Assim, à medida que enfrentam o futuro, estejamos disponíveis para 
eles, dizendo-lhes que estamos cá para ajudar, para dar apoio, e deixá-
los voar, aproveitando a oportunidade para lhes recordar também 
que a melhor forma de enfrentar o nosso futuro é colocar a nossa fé 

À medida que enfrentam 
o futuro, estejamos 
disponíveis para eles, 
dizendo-lhes que estamos 
cá para ajudar, para dar 
apoio, e deixá-los voar.

Quer seja na celebração como finalistas da pré-primária, do 

1º ciclo ou de qualquer outro ciclo, ou da universidade, os 

nossos jovens estão a começar novas jornadas.
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