Visão de futuro
Um “visionário”! Você já conversou ou conviveu
com alguém que possui esta distintiva – “ser um
visionário”? Certa ocasião tomando café com um
missionário, teci vários elogios a ele e sua equipe,
depois de ter visitado vários ambientes que haviam
construído ou reformado para atender as demandas
da missão. Sabia que tudo aquilo, era fruto de muito
esforço, dedicação, investimento financeiro, mas
antes de tudo, aquele local e o que ali é realizado, é
fruto da intervenção de um visionário! Trinta anos
atrás, não passava de um grande terreno com uma
densa mata, alguns galpões velhos e nada mais!
Isso me fez pensar na declaração das últimas
palavras do Senhor Jesus em seu sacrifício na cruz
em nosso favor - “Está Consumado”! Setecentos
anos antes deste evento, ele já havia sido descrito no
capítulo 53 intitulado “Servo Sofredor”, no livro do
profeta Isaias, onde é narrado com detalhes o
sofrimento, o tipo de morte que seria aplicado ao
Senhor Jesus! Setecentos anos antes..., somente
alguém que de fato tem a “visão”, o conhecimento
do passado, presente e futuro poderia colocar na
boca do profeta estas palavras!

amor e sua glória para que todos os povos o
adorem. Veja o futuro! Que cenário maravilhoso!
“Depois destas coisas, vi, e eis grande
multidão que ninguém podia enumerar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do
trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos; e clamavam em
grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação”.
Ap.7.12,13
Deus no passado, anunciou para Isaias a
esperança para a humanidade que se realizaria no
futuro: Is. 53.11 - “Ele verá o fruto do penoso
trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu
Servo, o Justo, com o seu conhecimento,
justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si”.

Ancorados na graciosa obra da redenção
realizada no passado, devemos viver no presente,
como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma
geração corrompida e depravada, na qual
devemos brilhar como estrelas no universo, certos
Nós também, podemos nos alegrar por que no futuro desfrutaremos da presença do
antever por fé, algumas cenas de um maravilhoso Senhor para todo o sempre!
evento futuro, no qual somos coadjuvantes,
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