
 

PLANOS E SONHOS 

 

  
“Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal 

cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos; Digo-vos que 
não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que 
aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: Se 
o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais 
em vossas presunções; toda glória tal como esta é maligna” – Tiago 4: 13 a 16. 

 

Todos nós temos planos e sonhos em nossos corações. São 
objetivos traçados a partir de interesses e gostos particulares, nascidos no 
decorrer da vida e que, não raras vezes, surgem mesmo na mais tenra infância 
perdurando até a idade adulta (quando se concretizam ou não). Nada há de 
errado nisso, pelo contrário, necessário é que tenhamos metas a cumprir e 
desafios a enfrentar, pois somos seres voltados à realização e à assunção de 
deveres e obrigações, condições essas inerentes à nossa natureza e ao longo 
caminho a percorrer (do nascimento até a morte). 

 

Contudo, inobstante a existência dessas coisas todas geradas 
em nossa vontade, somos seres frágeis e não sabemos sequer do nosso futuro 
imediato. Verdadeira (em parte), portanto, aquela frase que diz que a única 
certeza que temos nessa vida (sem contar as revelações de Deus por Cristo Jesus 

e pela Bíblia) é o momento de nossa morte física. Estamos sujeitos, pois, à ação 
do tempo e entregues também a eventuais infortúnios que porventura venham a 
nos alcançar (de algum modo). Não podemos simplesmente dar as costas para 
essa realidade: é fato que só o passado faz parte da certeza de nossa história. 

 

Como o presente é semelhante à ave que voa no longínquo azul 
do céu (pois logo passa) e o futuro distante está na sua natural incerteza, assim 
estamos nós despidos e desprovidos de quaisquer garantias quanto aos nossos 
efêmeros anseios de vida. Só o passado imutável e devidamente exaurido é que 
traz consigo um cabedal de lembranças e de experiências reais, porém, já inúteis 
diante do próprio esgotamento. Apesar da aparentemente funesta poesia, a 
esperança é uma companheira que só anda para frente e é imperativo que assim 
vivamos: andando adiante na sua companhia perseguindo com resignação nossos 
planos e sonhos.  

 



 

E se nessa difícil e árdua caminhada dermos a outra mão para a 
fé (a primeira está com a esperança), teremos melhor e excelente resultado na 
empreitada. Pois que, em verdade, enquanto a sorte faz par com a esperança, a fé 
traz a presença do Senhor Jesus Cristo, que nos liga ao Pai e às suas promessas. 
Dentre muitas delas: “O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor 
lhe dirige os passos” – Provérbios 16: 9.  

 

Urge, porém, que o homem assim se posicione perante Deus, 
senão apenas por conta própria irá (pela sorte ou destino). Ora, se sozinho 
preferir estar, então, que pague o preço; todavia, se optar pelo Senhor, Ele lhe 
dirigirá os passos (com certeza). E se a fé é a certeza das coisas que não se veem, 
a esperança é a mera vontade retida no pensamento, mas ambas se 
complementam (uma vez juntas) e são totalmente compatíveis entre si, podendo e 
devendo coexistir. A fé, contudo, sempre será fé (independente da sua 

intensidade), mas a esperança, se solitária, ao lado da fé ganha o colorido quase 
palpável de um arco-íris (isto é, uma expectação de certeza pela fé).    

 

Aliada à fé e a esperança, só o amor de Deus pode completar a 
vida de uma pessoa. O Senhor é quem nos capacita a viver a plenitude daquilo 
que nossos corações anseiam. Ele te ama e te diz: “Porque eu bem sei os 
pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não 
de mal, para vos dar o fim que esperais” – Jeremias 29: 11. E, invariavelmente, 
quem se põe na presença de Deus acaba se surpreendendo com o cuidado Dele 
(sempre além daquilo que esperamos e merecemos). 

 

Se você quiser levar seus sonhos e planos adiante, sozinho, 
muito bem: Ele não interferirá. Se, do contrário, sua confiança estiver Nele, tão 
somente seja fiel e espere (coisas sobrenaturais virão a ti). Estás num deserto? A 
vida cristã é vivida nele (se você ainda não notou) e, mesmo assim, é plena e 
infinitamente mais rica do que tudo o que existe no mundo (ou “Egito”). Afinal, 
quando alguém se converte dos seus maus caminhos ao Senhor, e aparece a 
realidade, quais deveriam ser os seus planos e sonhos? Alguma coisa tem que 
mudar? O que se mostra ideal aos olhos de Deus? 

 

“BEM-AVENTURADO aquele que teme ao Senhor e anda nos 
seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem. 
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos 
como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o 



 

homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem 
de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz 
sobre Israel” – Salmo 128. 

 

O que mais pode desejar o homem na sua peregrinação, além 
das benignidades de Deus contidas no Salmo 128? Tudo aquilo de melhor ou está 
explícito nos seis versículos acima transcritos, ou são desdobramentos deles (ou 

ainda, por certo, Deus fará os necessários ajustes de acordo com a vida da 

pessoa). Não posso imaginar alguém que almeje mais do que essas coisas 
(principalmente o fato de estar com Ele), pois tais coisas são uma síntese de tudo 
o que Deus tem de mais precioso a coroar uma vida nesta terra (e depois dela 

também). 
 

Tudo isso pode ser e é alcançado quando Deus passa a reinar 
sobre a sua vida. Pela simplicidade do Evangelho derrota-se a soberba da vida. 
Tudo se faz novo. A Glória de Deus passa a ser presença constante no seu 
cotidiano. Seus planos e sonhos serão realizados segundo Aquele que sabe o que 
é melhor para você (e isto, você também não sabe). Ele estará no comando do seu 
itinerário e providenciará todo o necessário para a viagem. 

 

Tão somente aja de acordo com as Santas Palavras Dele, e seus 
planos e sonhos serão realizados muito além do que poderia supor sua mais fértil 
e criativa imaginação. Seja fiel em tudo e sincero nos seus propósitos. Guarde a 
fé. “Não se aparte da tua boca o livro desta lei (Bíblia); antes medita nele dia e 
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; 
porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido” – Josué 1: 8.  

 

Mantenha viva a chama de seus anseios, porém coloque-os 
todos nas mãos do Senhor e descanse sob o Seu Abrigo. Haverá tempo certo para 
todas as coisas na sua vida (vide Eclesiastes – Capítulo 3). Não desanime jamais, 
prossiga confiante para o alvo (Jesus Cristo) porque a sua vitória já foi 
conquistada (por Ele). E deixo a todos, para reflexão, uma promessa e um 
mistério de Deus: “Deleita-te no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu 
coração. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará” – Salmo 

37: 4 e 5. 
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