
““ PPaarraa  lláá  ddooss  hhoorr iizzoonntteess””  
 

 

Olá a todos! 

O ano novo começou há pouco e quero convidar a todos a meditar e confiar 

nestes versículos tão maravilhosos da Palavra de Deus em Efésios 3:20,21: 

““ OOrraa,,  ààqquueellee  qquuee  éé  ppooddeerroossoo  ppaarraa  ffaazzeerr   ttuuddoo  mmuuii ttoo  mmaaiiss  aabbuunnddaanntteemmeennttee,,  

aalléémm  ddaaqquuii lloo  qquuee  ppeeddiimmooss  oouu  ppeennssaammooss,,  sseegguunnddoo  oo  ppooddeerr   qquuee  eemm  nnóóss  

ooppeerraa;;   aa  eessssee  aa  ggllóórr iiaa  nnaa  iiggrreejjaa,,  ppoorr   JJeessuuss  CCrr iissttoo,,  eemm  ttooddaass  aass  ggeerraaççõõeess,,  

ppaarraa  ttooddoo  oo  sseemmpprree..  AAmméémm..””   

Que belos versículos, não é verdade? Quanto podemos tirar deles? 

Proponho-me neste boletim a falar de horizontes, metas. 

Estamos a entrar no mês de Fevereiro. Sim, é verdade, 2012 já ficou lá 

atrás. Já passou mais um ano nas nossas vidas. Como está a nossa vida? 

Algo mudou? O que mudou? Estamos piores ou melhores? Como está a 

nossa relação e proximidade com Deus? São muitas as perguntas num 

período de balanço das nossas vidas. Cada um tem as suas próprias 

respostas. 

Com certeza todos temos petições no altar de Deus que desejamos ver 

respondidas. Por vezes não entendemos o porquê da demora da resposta. 

Este versículo dá-nos a resposta, ""mmuuii ttoo  mmaaiiss  aabbuunnddaanntteemmeennttee,,  aalléémm  

ddaaqquuii lloo  qquuee  ppeeddiimmooss  oouu  ppeennssaammooss"" .. Ou seja, Deus pode dizer-nos sim a um 

pedido, e fará melhor do que pedimos; pode dizer não e vai dar-te algo 

melhor do que pediste, e nem pensaste; e pode dizer-te: “Espera, porque Eu 

tenho o melhor”.  

Parece que me estou a repetir não é verdade? Não é bem assim. O que 

estou a tentar mostrar é que seja qual for a vontade e a resposta de Deus 

para as nossas vidas, Ele tem sempre o melhor. E porquê? Não porque 

somos mais especiais, merecedores ou capazes, mas ""sseegguunnddoo  oo  ppooddeerr   qquuee  

eemm  nnóóss  ooppeerraa"" .. Que poder opera em ti? Que poder opera em mim? 



Desejemos ardentemente que Jesus opere em nós e que sigamos sempre a 

Sua vontade. 

É preciso marchar em fé, terminar um ano em vitória, confiados de que o  

melhor  de  Deus  ainda  está  por vir.  É  preciso desenhar  cenários,  

pintar telas, sonhar. Mas como fazer isso tornar-se real? Só há uma 

maneira, de joelhos em oração, buscando Deus, sendo rectos, fiéis, 

constantes na igreja, no grupo de jovens, vivendo uma vida de santidade e 

comunhão com Deus e os nossos irmãos. 

Deus faz a distinção do justo e do injusto. A palavra de Deus nunca falha. 

Assim, começa a sonhar e entregar tudo nas mãos de Deus neste mês, e 

sempre, para que sejas vitorioso. 

Queres uma maneira de ser bem-sucedido? Como diria uma personagem do 

filme da Disney ""TTeennss  ddee  oollhhaarr  ppaarraa  lláá  ddoo  qquuee  ssee  vvêê"". Como colocar isso 

em prática na vida cristã? Dá glória a Deus e agradece o que ainda não 

podes ver, contraria a tua razão, caminha em fé.  

Acredita, não te vais desiludir. 

O desafio é extravasar horizontes, estás comigo? 
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