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Conhecendo as Promessas de Deus Por Completo
Eu sei o que é acreditar nas promessas de Deus e não vê-las realizadas. Conheço a promessa de uma alegria
indescritível e também de anos de desânimo e até de depressão. Eu sei o que é ouvir a promessa de Deus de
uma vida superadora e vitoriosa e passar longas temporadas oprimido e derrotado. Conheço a promessa de que
conheceremos o amor dele – a altura, a profundidade e a largura deste amor – e, mesmo assim, não sentir esse
amor, mas ao contrário, sentir impelido a conquistá-lo.
Em resumo, eu conheci as magníficas promessas de Deus – promessas de alegria, poder, vitória, paz e vida
abundante – e, no entanto, tenho estado sobrecarregado com a sensação de que não estou vivendo-as. Eu sei
que não estou sozinho nisso. Com o passar dos anos, dezenas de pessoas que conheci ou pastoreei me
perguntaram em voz alta: “Por que as promessas de Deus não são uma realidade na minha vida?”.
Se você é um seguidor de Jesus, você vê todas as promessas de Deus como uma meta a ser alcançada. Você
deseja tudo o que ele tem para sua vida, para seus entes queridos e para um mundo ferido, desesperado para
conhecer a realidade dele. Suas promessas alimentam seus sonhos: sonhos de uma vida familiar abençoada, de
servir a Jesus em comunidade, de ver seu reino na terra como no céu. No entanto, a questão para a maioria de
nós é: o que acontece quando esses sonhos não se realizam?

O escritor de Provérbios nos diz: “A esperança adiada torna o coração doente”
(Provérbios 13:12, NLT).
Às vezes parece que o que estamos experimentando não são promessas, mas problemas. Decepções,
esperanças destruídas, sonhos quebrados – todos nós tivemos aspirações piedosas que nunca se tornaram
realidade. E com o tempo, isso nos afeta profundamente. Como o escritor de Provérbios diz, isso pode deixar
nossos corações doentes. Paramos de aspirar, paramos de sonhar e perdemos algo precioso que Deus significou
para nós.
É por isso que é importante ler a segunda metade deste mesmo provérbio: “… mas um sonho realizado é uma
árvore da vida” (13:12). Que verdade magnífica. Esta imagem leva-me imediatamente a Gênesis e a uma árvore
divinamente regada no Jardim do Éden. Eu vejo uma torre verde, carregando frutos deliciosos e sustentando a
vida de todos que participam dela. É uma metáfora para o que Jesus fez por nós na cruz e a promessa de vida
abundante que alcançou para todos nós.
Quando eu tinha 17 anos, eu estava andando pela floresta em uma noite de luar no leste do Texas quando vi uma
jovem bonita da minha idade. Ela era um sonho para mim desde o momento em que pus os olhos nela. Eu sei que
se eu tivesse convidado-a para sair e ela tivesse me rejeitado, meu coração ficaria doente. Mas felizmente ela
disse sim. Quarenta anos depois, meu sonho foi plenamente realizado em minha esposa, Kelly, e nos filhos e
netos que compõem os lindos ramos de nossa árvore genealógica.
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Então, como nossos sonhos dados por Deus são realizados? Eles flutuam para nós do céu? Eles aparecem de
repente diante de nós em uma noite de luar? Ou é um processo? Há algo que Deus nos pede que leve ao nosso
sonho inicial ser realizado?
Quando olho para trás, a resposta é fácil de ver. O cumprimento de um sonho precioso – como qualquer
casamento ou família – exige fé e trabalho. Minha vida de sonho com Kelly poderia ter azedado ou quebrado
muitas vezes ao longo de quatro décadas se não estivéssemos dispostos a confiar, a amar sacrificialmente e a
perseverar com fé em tempos difíceis e provações. O escritor de Provérbios sugere isso quando ele adverte: “É
agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a abandonar o mal para alcançá-los” (13:19).
O problema não é que as promessas de Deus são falhas. É que muitos de nós não estamos dispostos a fazer o
que é necessário para vê-los cumpridos. Então eu tenho que te perguntar: Você desliga as coisas que te impedem
de receber a vida abundante de Deus?

Ao longo de quatro décadas de ministério, identifiquei alguns dos bloqueios que
impedem os cristãos de alcançar uma vida abundante.
Um problema significativo para muitos seguidores de Jesus é o enorme abismo que existe entre suas expectativas
e suas realidades. Suas expectativas para a vida em Deus são enormes. No entanto, eles mantêm suas
aspirações baixas e isso determina suas realidades. Uma razão para isso é que eles veem seus sonhos dados por
Deus como egoísmo. Já aconselhei muitas pessoas que me dizem: “Eu não quero muito”. Elas conseguem
exatamente o que querem e, ainda assim, ficam surpresas com a falta em suas vidas.
William Carey, o grande missionário na Índia, viu Deus realizar o que muitos achavam impossível. Um de seus
ditos se tornou famoso através das gerações: “Espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus”.
Alguns cristãos vivem dessa maneira, mas suas experiências são como uma montanha-russa. Eles veem vitórias
e isso alimenta sua fé. Mas então eles veem uma série de derrotas. O ciclo se repete e eles não conseguem
aproveitar as experiências de altos e baixos. Eles começam a se perguntar: “Se a minha fé é real, então por que
parece inexistente a metade do tempo?”. Em algum momento, seus corações ficam doentes e eles param de
buscar as promessas de Deus.
Talvez você duvide do seu sonho. Você se pergunta se é de Deus ou apenas algo fantasioso. Você pode saber,
fazendo três perguntas: (1) Isso empolga você? Você acorda pensando nisso? Você fica avivado quando pensa
em dar passos em direção ao seu sonho? (2) Ele parece com você? Isso se encaixa nos dons que Deus lhe deu?
(3) Se você falhar, você se levantaria para tentar de novo? Isso faz você querer ser mais focado e disciplinado?
Você sabe que é um desejo dado por Deus se você desejar mais por ele. Mas se o seu sonho não é de Deus, vai
desaparecer. Se é dele, vai mexer com você e continuará mexendo até que você faça algo sobre isso. Ele te deu
um certo DNA específico que é certo para você. Você pode confiar que Sua orientação – e sua disciplina focada –
o ajudará a entrar no destino que ele planejou para você.
Eu vi alguns bloqueios comuns fazerem os seguidores mais sinceros de Jesus tropeçarem:
Mágoa. As pessoas saem em fé para buscar um desejo dado por Deus e ficam arrasadas quando não se realiza.
Pode ser um relacionamento de namoro. Pode ser uma experiência ruim com a igreja. Suas emoções ficam
profundamente danificadas, e elas não conseguem passar por isso.
Medo. Algumas pessoas têm medo de falhar, então elas nunca arriscam. Talvez eles tenham fracassado antes de
uma maneira pública grande, e a vergonha disso é demais para superar.
Direito. A atual geração de jovens recebeu tanto que eles não tiveram que trabalhar muito. Por que eles aspirariam
a algo se seus pais estivessem dispostos a dar a eles? Esse tipo de atitude é um assassino de paixão. Desvia o
foco e a autodisciplina de um jovem, e os coloca na decepção e no fracasso.
Então, o que você faz quando é chamado por Deus para perseguir Seu maior destino para você – e você cai de
cara? Você se levanta! Se você acha que tem o direito de que Deus faça o trabalho por você, você não
desenvolverá os recursos internos para perseverar. Tenho uma mensagem para todos os jovens: nem tudo que
Page 2 of 3

Um Sonho Realizado
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)
você faz será brilhante, e isso é pelo plano de Deus.
Acima de tudo, não tenha medo dos seus desejos. Deus tem um destino destinado a você e somente a você. Mas
você tem que procurar para encontrá-lo. “Continue perguntando, e você receberá o que pedir. Continue
procurando e você encontrará. Continua batendo e a porta se abrirá para ti” (Mateus 7:7).

Deus tem instruções para todos que encontram vida abundante nele.
A Palavra de Deus deixa claro que a disciplina tem que acompanhar a fé. “Tome uma lição das formigas, ó
preguiçoso. Aprenda de suas maneiras e torne-se sábio! Embora não tenham nenhum príncipe ou governante
para fazê-los funcionar, eles trabalham duro durante todo o verão, coletando alimentos para o inverno. Mas você,
preguiçoso, quanto tempo você vai dormir? Quando você vai acordar? Um pouco de sono extra, um pouco mais
de descanso, cruzando os braços para descansar – então a pobreza atacará você como um bandido; a escassez
te atacará como um ladrão armado” (Provérbios 6:6-11). A imagem aqui não é boa para os preguiçosos. Mas para
os disciplinados, não há escassez de recursos do reino de Deus.
Além da disciplina está a sabedoria. Você provavelmente já ouviu a expressão: “Não trabalhe duro; trabalhe de
forma inteligente”. Se Deus te chamou para ser um encanador, você tem que querer fazer bem. Seu sucesso
pode levar você a contratar outras pessoas, iniciar franquias e expandir-se de forma frutífera. Eu conheço um
viciado em heroína que se livrou de seu vício e abriu uma barbearia. Ele começou a contratar outros ex-viciados
para trabalhar para ele, e agora ele é dono de quatro barbearias. Todas essas barbearias proporcionam emprego
para homens e mulheres que estão sendo restaurados holisticamente à vida abundante que Deus tem para eles.
Deus tem instruções para cada um de nós encontrar a vida que ele projetou para nós. Siga essas instruções e
você vai entrar no destino que ele tem para você. Você não vai mais levar a vida que não quer e encontrará a vida
que Deus tem para você. A vida abundante não desaparece; ele estará lá para te acordar a cada manhã para uma
alegria esperançosa. E você passará seu dia amando os outros em direção ao seu destino. Isso em si é um sonho
realizado! Amém.
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