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Diante de tantas alternativas e possi-
bilidades que o mundo nos proporciona 
fi ca a pergunta acima enfatizada. Vale 
refl etir em Salmo 1:1, que são princí-
pios muito válidos, os quais faltam à 
nossa nação brasileira:  “Bem-aventu-
rado o varão que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no 
caminho dos pecadores, nem se assen-
ta na roda dos escarnecedores”.

Uma vez que precisamos tomar deci-
sões diariamente, é interessante perce-
ber que tais decisões serão fundamen-
tais para o futuro. Futuro, que pode ser 
daqui a dez minutos ou a cem anos.: 
“Ah! Nosso Deus, acaso, não executa-
rás tu o teu julgamento...? em nós não 
há força para resistirmos ... e não sabe-
mos nós o que fazer; porém os nossos 
olhos estão postos em ti”(2 Cr 20:12). 
Onde serão postos nossos olhos em 
2018?

Não importa quando, mas nossas 
ações contribuirão ou impedirão que 
determinadas coisas, boas ou más, 
aconteçam: “Não vos enganeis: de 

Deus não se zomba; pois aquilo que o 
homem semear, isso também ceifará” 
(Gl 6:7).  Bons frutos resultam de boas 
sementes.

Por isso é muito importante sa-
ber que atitude tomar diante daquilo 
que virá neste ano, e principalmente 
qual fonte  alimentará a decisão: “Fir-
ma os meus passos na tua palavra, e 
não me domine iniquidade alguma”(Sl 
119:133). Não pense consigo mesmo, 
mas ore, converse com Deus.

Embora haja muitas fontes, cremos 
que a mais segura e perfeita é a von-
tade soberana de Deus: “Ouvi, ó céus, e 
dá ouvidos, ó terra, porque o SENHOR 
é quem fala” (Is 1:2). Sim, existem mui-
tas vozes, mas apenas a do Senhor é 
confi ável.

Antes de se tomar qualquer atitude é 
necessário buscar orientação de Deus, 
em sua Palavra.  É importante buscar a 
orientação dEle para os rumos da vida, 
porque certamente o Senhor está próxi-
mo daqueles que o invocam e buscam 
a sua orientação: “Perto está o SENHOR 

de todos os que o invocam, de todos os 
que o invocam em verdade” (Sl 145:18).

Portanto, Jesus Cristo é a direção cer-
ta do homem: “Respondeu-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim” 
(Jo 14:6). Ele deve ser o princípio ati-
vo de todas as nossas decisões. Seus 
ensinamentos bíblicos nos deixaram 
um legado infi nito de possibilidades 
nas mais diversas situações. Em João 
15:5, Jesus disse:  “Quem permanece 
em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; 
porque sem mim nada podeis fazer”.

Chegamos a mais um novo ano, 
qual direção você vai seguir em 2018? 
Peça a Deus para que possa agir tanto 
o querer quanto o efetuar. Permaneça 
em Jesus para que dê muito fruto, pois 
qualquer grande produção em 2018 
que não seja obra Divina, será vã; ape-
sar do sucesso e da “vitória”. Quem é o 
seu alvo para este ano?

Que direção tomar neste ano de 2018?
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 Neste novo ano
Pare de valorizar os maus 
momentos
Sinta a voz do vento e ouça a 
mensagem de esperança
Que diz: Tem bom ânimo!

Neste novo ano
Pare de olhar a vida com 
preconceitos
Pare de procurar o que é torto ou 
direito, 

E seja a diferença que espera ver 
nos outros. 

Neste novo ano
Pare de reclamar da vida
Valorize as conquistas, 
Que, acredite, acontecem todos os 
dias
Em que, simplesmente, abrimos 
os olhos num novo amanhecer. 

Afi nal de contas, cada momento é 
importante!
E nada mais será como antes

Pra quem tem a coragem de 
reconhecer
Que a mudança começa a 
acontecer
Quando começa no próprio 
coração. 

Assim... 
FELIZ 2018!

Ubirajara Oliveira, jornalista

Ano Novo, de novo

@ibmmaracana ibmmaracana.org.br

Do seu amigo e pastor,
Alexandre Aló


