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2016=PASSADO SABIDO X 2017=FUTURO DESCONHECIDO 
 
“O coração do homem propõe o seu caminho; mas o Senhor lhe dirige os 

passos...Muitos são os planos no coração do homem; mas o desígnio do Senhor, esse 
prevalecerá....Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho; nem é do homem 
que caminha o dirigir seus passos.”  Provérbios 16:9; 19:21; Jeremias 10:23. 

O imaginário popular registra a crendice da  existência de certa magia em 
algumas datas do calendário da vida. Seja na vida pessoal, comunitária ou nacional.  
Datas que representem o nascimento ou o casamento; a data de aniversário de uma 
organização; a virada de ano no calendário adotado ou mesmo a virada de décadas, 
séculos ou milênios.  Tais datas são celebradas com certo cerimonialismo na 
expectativa de se atrair bons fluídos para a nova etapa de existência que se inicia, 
onde votos de “bom menino” são apresentados à divindade! Ledo engano, pois a 
experiência de vida nos mostra que não exercemos nem sequer um mínimo controle 
sobre o futuro, pois até mesmo o livre arbítrio, a vontade pessoal é manipulável pelas 
circunstâncias! 

Basta uma pitadinha de honestidade e uma retrospectiva olhadela nesse 
apagar das luzes de 2016 no que fora prometido no virar deste ano. Quanta coisa fora 
prometida e não cumprida! Quantas promessas de “bom menino e boa menina” e no 
final das contas 2016 se fecha sem que pudesse dominar a linha dos acontecimentos! 
Por que?  Falta de dependência de Deus!  Pois no final das contas, ou “no fritar dos 
ovos”, como diz o adágio popular, Ele não se guia pelo que traça o  coração do ser  
humano.  Certamente muito daquilo que se julga “fracasso”, não foi fracasso, foi 
“escola”; e muito do que se julga “sucesso”, não foi sucesso, foi derrota. 

À nossa frente jaz mais um ano! Um ano completamente desconhecido.  
Melhor que traçar “planos” para o mesmo, bem se fará em traçar metas. Mas metas 
não meramente para um período, e sim metas de vida. Metas que se cumpram por 
etapas. Etapas não de tempo, mas de tarefa cumprida, degrau alçado, fruto produzido. 
Algumas etapas levarão mais tempo, outras menos, mas jamais se caminha em função 
do tempo, e sim da meta estabelecida.  

Haveria uma “meta de vida” capaz de nortear todas as demais metas do viver?  
Certamente que  sim: desejar, buscar e lutar para cumprir a vontade de Deus em todas 
as fases e etapas da vida – sem tempo adredemente estabelecido. Nessa jornada não 
se guia por vista, mas pelos olhos da fé._edsonbvaleriano_31122016. 
 


