SEU FUTURO COMEÇA AGORA
TEXTO: João 1:43
“No dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me.”
INTRODUÇÃO:
• Essa semana fui abrir a Palavra do Senhor para meditar, e eis que me sai esse
versículo, aparentemente sem graça, na tela do computador.
• Eu queria abrir o livro de Provérbios, mas esse versículo ficou martelando minha
mente, e não consegui parar de ler. Até que, finalmente, entendi o que Deus estava
querendo me dizer.
• Faz muitos dias que tenho orado e pedido que o Senhor me restaure a inspiração,
porque eu estava bastante desanimado.
• Essa semana, Ele respondeu minha oração.
• Se eu vou conseguir pregar o que Ele me deu, é outra história. Mas, por favor, me
acompanhe.
1. NO DIA SEGUINTE
• Sabe, nossa vida é cheia de altos e baixos, cheia de mudanças inesperadas e
imprevisíveis.
• É assim que é a vida, e é assim que ela é: quando estamos nos acostumando com
alguma coisa, algo acontece e muda tudo.
• Você já ouviu aquele ditado: “quando eu pensei que sabia todas as respostas, vem
a vida e muda as perguntas”.
• É desse jeito.
• Se você é uma pessoa normal (seja lá o que signifique ser uma pessoa “normal”),
existem 2 coisas que o deixam apreensivo com seu futuro. São elas:
1. O ontem, o que passou;
2. O hoje, o que você está passando.
• Todavia, eu quero lhe dar uma boa nova, uma boa notícia: amanhã, sua vida vai
mudar.
• Não importa o que aconteceu com você no passado, não importa o que você passou
ou o quanto sofreu e foi decepcionado.
• Não importam as cicatrizes que você carrega consigo ou as feridas não saradas.
• A despeito de tudo o que você possa ter passado ou enfrentado em sua vida, eu
quero lhe dizer que amanhã vai ser diferente.
• Amanhã é um novo dia, e amanhã Deus tem um milagre para fazer em sua vida.
• A segunda coisa que deixa as pessoas carregadas de ansiedade quanto ao seu
futuro é o que está acontecendo hoje, o que elas estão passando agora.
• São situações que as deixam deprimidas, estressadas ou desanimadas, com medo
do amanhã.
• Às vezes, são enfermidades, é o desemprego, foi uma desilusão amorosa ou um
sonho frustrado.
• Às vezes, é o projeto tão bem planejado e executado que, do nada, dá errado e você
não sabe por que…

• Mas eu quero lhe dizer algo: não importa o que você está passando hoje, porque
amanhã Deus vai mudar sua vida! Aleluia!
• Saiba que Jesus marcou o dia em que sua vida vai ser transformada, mudada
radicalmente.
• O seu ontem pode lhe trazer lembranças amargas. O seu hoje pode lhe trazer dor e
angústia.
• Mas, amanhã, o novo de Deus, o agir de Deus, a mudança de Deus vai alcançar
você e transformar sua vida. Creia.
2. QUIS JESUS
• Quando as coisas começam a dar errado, nós ainda nutrimos a esperança de que
algo vai mudar, de que as coisas vão começar a se encaixar e tudo vai ser diferente.
• Mas, o tempo vai passando, as coisas não mudam. Aliás, mudam sim: para pior.
• Então, nossa esperança começa a definhar, murchar… até morrer. Nesse exato
momento em que a esperança morre, o desespero nasce.
• E uma vida desesperada é uma vida disposta a fazer quase tudo para sair da
angustiante situação em que se encontra.
• Esses momentos são críticos, porque uma pessoa dominada pelo desespero pode
tomar uma decisão sem retorno ou fazer uma grande bobagem, da qual se
arrependerá para o resto da vida.
• Tenha paciência: não se desespere a ponto de fazer algo sem volta.
• Para que desistir agora, se amanhã Deus vai fazer um milagre por você?
• Mas, é preciso ser sincero: quando a angústia bate, o desespero vem logo em
seguida.
• Nesses momentos, começamos a desacreditar que algo de bom possa acontecer e
Deus intervenha em nosso favor.
• Siga em frente: tem mudança esperando por você logo ali!
• Quando eu e minha esposa decidimos vir para João Pessoa, foi uma grande prova
de fé (Muitos conhecem a história e não dá tempo de conta-la agora).
• Mas deixar tudo e se aventurar nas mãos de Deus não é algo fácil.
• Mas tomamos uma decisão dificílima e sabíamos de nada mais seria igual a partir
daquele dia.
• E quer saber? Hoje estamos vivendo o Amanhã que Deus me prometeu naqueles
dias.
• O meu Hoje é o Amanhã do meu passado.
• Ontem eu recebi uma promessa, e Hoje é o Amanhã que Deus falou.
• Ele disse que queria me dar vitória. Hoje eu sei, de verdade, que Ele queria MESMO
nos trazer para cá.
3. GALILÉIA
• A Galiléia era uma região desprezada por alguns e, para outros, desprezível.
• Os fariseus consideravam a Galiléia um lugar onde habitava a escória e a ralé da
época, pessoas de quem eles faziam questão de não mencionar em suas conversas.
• Era uma região sem valor e sem importância.
• Então, eis que de repente… Jesus resolve ir pra Galiléia.

• Aliás, Jesus passou sua infância ali. Que coisa: o Rei dos reis, o Dono do ouro e da
prata, vivendo no meio dos desprezados, dos esquecidos e dos marginalizados.
• Mas, agora, Jesus não estava mais na Galiléia. Ele estava na Judéia.
• Ora, a Judéia era o centro político e econômico daquela época.
• E o que Jesus faz?
• “Cansei de ficar na Judéia, cansei de ficar no meio dos doutores e dos sábios.
• Agora eu QUERO ir para outro lugar, porque eu QUERO abençoar alguém que está
esquecido e desprezado.
• Eu QUERO ir pra Galiléia”.
• Você já imaginou alguém QUERER sair do centro das atenções para ir a um lugar
desimportante, de menor valor?
• Pois é, pois foi, foi assim que Jesus fez: Ele QUIS ir ao seu encontro só pra abençoar
você.
• Abençoar você que vive no meio do nada e entre todos aqueles que nem sabem o
que significa ser importante.
• Sim, é isso mesmo: não importa onde você está, e pode ser que você esteja no fundo
do poço ou, quem sabe, bem no meio da sarjeta e ao lado do esgoto.
• Preste atenção!
• Não interessa onde você esteja, em que buraco sujo e imundo você tenha se enfiado:
Jesus vai até você.
• Ele vai até onde você está só para te abençoar.
• Levante a cabeça, porque Ele está chegando na tua vida!
• A Bíblia diz: “e aos que estavam na região da sombra da morte lhes raiou a luz”.
(Mat. 4:16 e Isa. 9:2).
• Está escuro e você não consegue ver uma luz no fim do túnel?
• Não se preocupe, a luz do mundo vai brilhar pra você!

4. ACHOU
• Se tem uma coisa que Jesus sabe fazer é encontrar uma coisa quando Ele procura.
• Quando Ele recomendou aos seus discípulos que batessem que a porta se abriria,
que pedissem que se lhes daria e que buscassem que achariam, Ele complementou:
e os que buscam (procuram), acharão.
• Quando a Bíblia diz que Jesus achou Filipe, ela está dizendo que aquele encontro
não foi casual, não foi um esbarrão acidental. Não, senhor, não foi mesmo. Jesus
estava procurando Filipe.
• Ora, por que eu afirmo isso? Por que se Jesus achou, é porque Ele estava
procurando.
• E, meu irmão, quando a Bíblia diz que Deus procura algo, se existir, Ele encontra. E
se não existir, Ele faz.
• Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele está procurando.
• Se Ele se encontrar com você, será que Ele vai dizer “Achei!” ou vai dizer “não, esse
não, esse não serve… vou procurar outro”.
• Você é o tipo de adorador que o Pai e Jesus procuram, ou você é um adorador
falsificado?

• Porque Ele só quer se for verdadeiro. Para Ele, só serve se for autêntico, original.
Piratão não, cópia não serve. Ele odeia falsidade, coisa falsificada e gente
fraudulenta.
• Você é um verdadeiro ou um falso adorador? Jesus está procurando.
• Seja alguém autêntico, e Jesus vai encontrar você, porque Ele vai te procurar até
achar.
5. FELIPE
• O nome Filipe significa – “Amigo de cavalos”.
• A Bíblia não se preocupa em falar nada sobre Filipe.
• Filipe não tinha “pedigree“. Provavelmente era um zé-ninguém, sobrinho do zé-ruela
e irmão do zé-lezin.
• Quando eu penso em Filipe, eu vejo muitas semelhanças entre eu e ele, e talvez em
relação a você também.
• Sem uma linhagem familiar, sem um berço rico ou um sobrenome famoso.
• Lembra de Davi, aquele que matou o gigante? Pois é, se você não sabia, fique
sabendo: Davi era da Malhada, um zé-ninguém também.
• “Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o SENHOR dos Exércitos:
Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o
meu povo, sobre Israel.” (2 Samuel 7:8)
• Sabe o que isso quer dizer? Duas coisas:
1. Jesus escolhe você independente de quem você é.
2. Jesus escolhe você independente de quem você NÃO é.
• Você não precisa ser alguém para Jesus te amar.
• Ele ama o advogado como ama o juiz e até mesmo o bandido.
• Ele ama o que tem diploma, mas também ama o que não sabe fazer um “o” com
uma xícara.
• Ele ama o grande, mas também ama o pequeno. Da mesma forma, do mesmo jeito,
com a mesma intensidade.
• Não importa se você é simples ou difícil, se é fácil ou complicado.
• Saiba de uma coisa: Jesus te ama, e Ele te ama como você é, a despeito de quem
você é ou deixa de ser. Ele te ama.
CONCLUSÃO
• Chegamos, enfim, aonde Jesus queria: Ele fez toda aquela viagem, para a qual
marcou um dia específico, procurando alguém em especial, para chegar hoje aqui e
dizer: Segue-me.
• Ele não se importou com sua origem ou posição social. Mas, achou você depois de
muito procurar e faz um convite: Siga-me.
• É quase uma ordem por quem é dita, mas também é quase um apelo pela doce
forma como é feita.
• Você, que chegou até aqui, saiba que Jesus está falando com você. Sim, é com você
mesmo.
• Não adianta ficar olhando de lado, achando que não é com você. É com VOCÊ
mesmo!

• Agora, me responda. Melhor, responda para Jesus. Você vai dizer SIM ou NÃO ao
“segue-me” dEle?
• Amigo, o seu amanhã vai depender do que você vai responder hoje,
independentemente de como tenha sido o seu ontem.
• Deus abençoe você e sua vida. E não se esqueça: Amanhã, Deus vai mudar a sua
vida por completo! No tempo, dEle, claro, mas esse amanhã vai chegar, tenha fé que
vai.

