
UM RECADO DO INIMIGO E UMA MENSAGEM DE DEUS 

Último domingo do ano. Bom dia para olhar para trás e fazer um exame, alias um auto-exame. Poder 
perceber onde estávamos e o que somos hoje. Em que erramos, em que acertamos, em que ou por 
quem não decidimos, enfim, um balanço de 2013 em todas as áreas. 

A pergunta que não pode ficar sem resposta é: Será que cresci, sera que amadureci, sera que aprendi 
algo que me colocou em um patamar diferente? Será que fiz novas amizades, desenvolvi algum projeto, 
alcancei algum dos alvos propostos no final de 2012? Será que fui obediente, influente para coisas 
positivas, sera que ajudei alguem a tornar-se melhor do que era? Fui fiel a Deus em todas as coisas? 

Ou foi o contrário? Diminui no moral e na moral, atrapalhei muito, não consegui atingir nenhum alvo 
proposto, desanimei e fiz os outros desanimarem tambem, fui desobediente aos pais e a Deus, portanto, 
não fui fiel a Ele em todas as coisas… E por ai vai. 

Diante disso pode ter certeza que para 2014 voce pode escutar uma voz que lhe dirá o seguinte, mesmo 
consciente de que voce precisa melhorar e tornar-se diferente do que foi em 2013: Não tem nada a ver, 
continua essa vida que voce esta levando,voce esta feliz assim, ninguem tem nada a ver com isso, são 
um bando de invejosos, eles estão dizendo isso porque não conseguiram tambem e etc. 

Essa é uma voz do inferno. O nosso inimigo quer que fiquemos imobilizados, que não cresçamos, que 
não desenvolvamos relacionamentos fortes, que não sejamos dependentes de Deus, que fiquemos a 
mercê de nossos alvos não atingidos. O nosso inimigo nos diz que vai nos ajudar a alcançar o alvo mas 
na verdade ele quer nos afastar desse alvo para que culpemos quem na realidade quer nos ajudar. 

Mas tem uma outra voz que quer direcionar voce em 2014. É a voz de Deus. Ele diz para voce assim: Eu 
sei os planos que tenho para voce, planos de lhe abençoar e não de lhe maltratar, planos de caminhar 
com voce, apontando os melhores caminhos, para que seus alvos sejam atingidos, planos de lhe dar um 
futuro e uma esperança. Deus continua lhe dizendo assim: Eu tambem sei que o seu 2013 foi difícil, Eu 
via as dificuldades que voce enfrentava, mas quero lembrá-lo que voce não estava sozinho(a) , Eu estava 
lá com voce, por isso não temas e nem fique espantando(a) , diante dessas coisas, porque o choro pode 
durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer, e esse amanhecer pode ser esse ano de 2014 que 
estou colocando diante de voce, como oportunidade de recomeço, de renovo, do reescrever de uma 
história que todos terão prazer de ler e vivenciá-la. 

Portanto, que neste ultimo domingo do ano, possamos ouvir a voz daquele que faz novas todas as coisas 
e não olhar para trás, para os nossos erros e fracassos, mas olhando para Cristo o autor e o consumador 
da fé, já vislumbrando um ano de 2014 de lutas sim ,mas de vitórias, de preço a ser pago, mas de vidas 
resgatadas, de objetivos claros e de alvos alcançados. 

Feliz Ano Novo. Ouça a voz do Bom Pastor. 

Forte abraço. 

Pr. Aloisio 


