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Para pensar...

• O passado é um tempo sobre o qual somente posso exercer o 
SAUDOSISMO

• O presente é um tempo sobre o qual somente posso exercer o VIVER

• O futuro é um tempo sobre o qual posso exercer o SONHAR



“O futuro é página de um livro em branco onde
qualquer texto pode ser escrito como cena do
próximo capítulo”

GA



O fascínio do futuro

• Que profissão exercerei?

• Me casarei?

• Terei filhos?

• Onde vou morar?

• Como será um estilo de vida?

• Quantos anos viverei?



O fascínio do futuro

• Que carro dirigirei?

• Como será minha casa?

• Em que bairro vou residir?

• Em que escola estudarão meus filhos?

• Como será minha família?



Felicidade: o grande objetivo do futuro

• Ter saúde... 

• Ter uma formação acadêmica sólida...

• Ganhar dinheiro...

• Construir base material...

• PARA SER FELIZ



O Futuro no Imaginário Binário Cristão 
Evangélico
• A garantia da Vida eterna aponta para o futuro mais importante da 

vida do cristão.

• A escatologia se torna mais importante que o Pragmatismo para esta 
existência.

• A vida se torna um conjunto de “acidentes” cujas peripécias são 
suportáveis (afinal, neste mundo tereis aflições!) diante da gloriosa 
perspectiva do Céu.



O Futuro no Imaginário Cristão Evangélico



O Futuro no Imaginário Binário Cristão 
Evangélico

Aqui vou sofrer...

X
No Céu vou gozar...



O Futuro no Imaginário Binário Cristão 
Evangélico

• É correto estudar?

• É correto trabalhar e construir um patrimônio material?

• É correto planejar o futuro?

• Não são todas estas coisas vaidades e “correr atrás do vento”?



O Futuro no Imaginário Binário Cristão 
Evangélico

Deus não é “um relojoeiro que construiu um relógio, deu cordas e se afastou”...

Ó SENHOR Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e, de longe, conheces todos os meus
pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando; tu sabes tudo o que eu faço.
Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges
com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem; o teu conhecimento é profundo demais
para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir
ao céu, tu lá estás; se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos
lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a
escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite; mas isso não adiantaria nada porque para ti
a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu
criaste cada parte do meu corpo; tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido.
Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos,
quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter
nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia. Ó
Deus, como é difícil entender os teus pensamentos! E eles são tantos! Se eu os contasse, seriam mais do que os
grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus!
Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz! Eles falam mal de ti; contra ti falam coisas ruins.
Ó SENHOR Deus, como odeio os que te odeiam! Como desprezo os que são contra ti! Eu os odeio com todas as
minhas forças; eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração! Prova-me e conhece os
meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Sl 139

•



O imaginário cristão do “futuro Pronto”

• Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu 
livro quando ainda nenhum deles existia. Sl 139.16

• Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem 
armazéns nem celeiros; contudo, Deus os alimenta. Quanto mais 
valeis vós do que as aves! Quem de vós, por mais ansioso que possa 
estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, a duração da sua 
vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às 
pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as 
outras? … Lc 12.24-26



O Cristão e o Futuro...

• O fato de Deus conhecer meu futuro não pode me inibir de trabalhar 
pelo melhor futuro nesta existência.

• O gozo aqui não inibe o gozo alí.



• Efésios 2:

1. E VOS vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,

2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, 
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera 
nos filhos da desobediência;



O que te move em direção ao futuro?

• O curso deste mundo?

• O curso do Reino?



O que te move em direção ao futuro?

• O curso deste mundo? – a vocação do inimigo

• O curso do Reino? – a vocação de Cristo



Cristo e Minha vocação

•A vocação é transformadora
• Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos 

eram sábios segundo os padrões humanos; poucos eram poderosos; 
poucos eram de nobre nascimento.
1 Coríntios 1:26

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_1_26/


Cristo e Minha vocação

•A salvação é a primeira etapa da Vocação
• que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em 

virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação 
e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos 
eternos,
2 Timóteo 1:9

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_timoteo_1_9/


Cristo e Minha vocação

•O Cristão precisa descobrir sua vocação!
• Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam 

iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele 
os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos
Efésios 1:18

https://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_1_18/


Cristo e Minha vocação

•A vida do vocacionado precisa ser mudada!
• Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna 

da vocação que receberam.
Efésios 4:1

• exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de 
maneira digna de Deus, que os chamou para o seu Reino e glória.
1 Tessalonicenses 2:12

https://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_4_1/
https://www.bibliaon.com/versiculo/1_tessalonicenses_2_12/


Cristo e Minha vocação

•A vocação é continuamente transformadora!
• prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial 

de Deus em Cristo Jesus.
Filipenses 3:14

• Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o 
chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais 
tropeçarão
2 Pedro 1:10

https://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_3_14/
https://www.bibliaon.com/versiculo/2_pedro_1_10/


Cristo e Minha vocação

•A via final comum dos vocacionados.
• Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de 

tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
2 Tessalonicenses 2:14

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_tessalonicenses_2_14/


O Destino Profético como alvo do futuro

• O que é destino profético?

• Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o 
amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Rm
8.28

• Há, de fato, uma vocação para cada cristão?

• Se a felicidade é o grande objetivo de nosso futuro,

• ...



O Destino Profético como alvo do futuro

• O que é destino profético?

• Há, de fato, uma vocação para cada cristão?

• Se a felicidade é o grande objetivo de nosso futuro,

• Felicidade é o grau de aproximação entre sua vida hoje (e o que ela 
aponta para o futuro) e aquilo para o que Deus te chamou!



Que Deus te abençoe na construção de um futuro glorioso 
(para o qual não há idade e nunca é tarde para se buscar) que 
te leve ao encontro daquilo para o que Deus te chamou!

Obrigado!


