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O inverno é algo que exige dos animais certo 
preparo, pois antes mesmo dele chegar, alguns 
animais já trabalham na busca por alimentos 
e no armazenamento de energia para garantir 
sua sobrevivência. Os animais frequentemente 
mudam seu comportamento durante o inverno 
para sobreviver com mais sucesso ao frio inten-
so. Animais, incluindo ursos, cobras, esquilos, 
morcegos e numerosas espécies de insetos, se 
refugiam em um covil, caverna ou tronco oco 
onde dormem durante o inverno frio. Antes de 
um animal hibernar, ele passa a maior parte 
do tempo comendo ou fazendo uma “loja” de 
alimentos para não terem com o que se preocu-
par nos meses frios que se seguem. Linda lição 
aprendemos com esses animais. Eles se prepa-
ram para o futuro que está por vir, a fim garantir 
sua sobrevivência.

Ninguém conhece o seu futuro, exceto Deus. 
Mas quem ama Jesus pode ter a certeza que Deus 

está no controle e vai cuidar de sua vida, agora 
e futuramente. Todo cristão tem motivo para ter 
esperanças no futuro. “Porque sou eu que conhe-
ço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, 
‘planos de fazê-los prosperar e não de causar 
dano, planos de dar a vocês esperança e um futu-
ro”, Jr 29.11.

Sim. Em cristo podemos nos preparar e acreditar 
que teremos um futuro brilhante, de acordo com a 
Sua vontade. Todas as coisas cooperam para o bem 
daquele que amam a Deus, que se preparam, que 
são obedientes, que fazem a vontade do Pai Celes-
tial e que tem esperança de que em Cristo somos 
mais do que vencedores.

“Em seu coração o homem planeja o seu cami-
nho, mas o Senhor determina os seus passos”, 
Pv 16.9. Confie seu futuro nas mãos do Senhor, 
sonhe, estude, se prepare, faça sua parte e Deus. 
Entregue seus caminhos ao Senhor, e muito mais 
Ele fará por você. 

Inverno à vista!
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