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Deus Tem Um Destino Em Mente Para Você
A Bíblia que lemos é um livro de esperança. A esperança que ela nos dá não é moderada, média ou normal. Não
nos inspira em direção ao status quo, apenas para sobreviver e se virar. A esperança da Palavra de Deus é
expressa em poderosas promessas que levam a resultados inimagináveis das próprias mãos de Deus. Essa
esperança nos leva a destinos muito além das nossas expectativas mais loucas.
Ao estudar a incrível esperança prometida na Bíblia, o coração de Deus pelo seu povo se torna claro. A Bíblia
promete uma esperança de salvação, de cura do sofrimento, de libertação através de nossas provações. Promete
uma esperança de vencer a oposição, superar o pecado, derrotar inimigos insuperáveis. Promete uma esperança
de que o amor vencerá, a paz reinará, a alegria transbordará e os desejos do nosso coração serão realizados.

A Bíblia está cheia de pessoas que viram todas essas esperanças acontecerem.
A esperança da liberdade de Israel levou Moisés a exigir: “Deixe meu povo ir!”. A esperança do futuro de Israel
levou Josué a gritar na beira da Terra Prometida: “Vamos possuir o que Deus colocou diante de nós!”. A
esperança de uma casa construída para Deus levou Davi a sonhar com o templo em Jerusalém. Anos depois, a
mesma esperança levou Esdras a reconstruir o Templo depois que a cidade foi reduzida a escombros.
Nem todos compartilharão a esperança e os sonhos que Deus coloca em nós. Quando Esdras pediu a
reconstrução do templo, o povo contestou: “Ainda não é hora. Nós nem reconstruímos as muralhas da cidade”,
Deus disse a eles, “Não diga: ‘Não está na hora’. O destino que tenho para vocês pode parecer inimaginável,
mas vocês verão isso cumprido em meu poder”.
Por que Deus nos enche de esperança de ver sonhos realizados? É porque Ele quer um povo que diga: “Há mais
para possuir. Há mais autoridade de Deus para nos apoderarmos, mais cura para levar as pessoas quebradas,
mais pessoas desesperadas para serem salvas, mais famílias destruídas para serem restauradas, mais pessoas
empobrecidas para serem tiradas do desespero, mais corações preconceituosos para conhecer a reconciliação”.
Em suma, Ele nos enche de esperança e fé para ver seu reino na terra como no céu.

O povo de Deus não deve nunca reduzir Sua grandeza a mera moderação.
O mundo tem ótimos destinos imagináveis. John F. Kennedy imaginou colocar alguém na Lua no final da década
de 1960. Martin Luther King Jr. imaginou crianças de diferentes raças de mãos dadas e crescendo em paz.
Quanto mais devemos esperar que Jesus nos leve a destinos inimagináveis?
Eu tenho que perguntar: Como nosso conhecimento da grandeza do coração bravio de Deus nos levou a uma vida
medida de moderação? Como a Bíblia se tornou reduzida a um mero livro de regras, uma diretriz moral, uma lista
Page 1 of 3

ATINGINDO DESTINOS INIMAGINÁVEIS
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)
espiritual de “coisas a fazer”? Quando as palavras inflamadas de Deus foram diluídas em obrigações religiosas
auto-focadas?
Isso acontece sempre que um cristão “se acomoda”, dizendo: “Eu não quero pedir demais a Jesus. Eu só quero
ficar seguro”.
O profeta Isaías descreve quanto mais há para aqueles que amam o Senhor. No capítulo 58, o profeta diz que as
pessoas piedosas sonham grandes coisas, não apenas para si mesmas, mas para os necessitados. Ele fala de
pessoas piedosas defendendo os perdidos e servindo aos excluídos:
“Vocês se humilham seguindo os movimentos da penitência, inclinando a cabeça como juncos curvados ao vento.
Vocês se vestem de estopa e se cobrem de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Vocês realmente acham
que isso vai agradar ao Senhor?”.
“Não, este é o tipo de jejum que eu quero: que liberte aqueles que estão presos indevidamente; alivie o fardo
daqueles que trabalham para você. Libere os oprimidos e remova as correntes que prendem as pessoas.
Compartilhe sua comida com os famintos e dê abrigo aos sem-teto. Dê roupas para quem precisa delas e não se
esconda de parentes que precisam de sua ajuda”.
“Então sua salvação virá como o amanhecer, e suas feridas se curarão rapidamente. Sua piedade te levará
adiante, e a glória do Senhor te protegerá por trás. Então, quando você chamar, o Senhor responderá. ‘Sim, Eu
estou aqui’, Ele responderá rapidamente (Isaías 58:5-9, NLT)”.
Que bela visão da glória de Deus se manifestando através de seu povo e que poderoso corretivo para o nosso
conceito de como servi-lo. Deus está chamando pessoas que respiram chamas, induzem à fé, derrotam demônios,
preenchem com esperança, conquistam o mal e espalham o amor. Os destinos que ele estabelece para nós
podem ser inimagináveis para o mundo, mas não podem ser para aqueles que assumem seu nome.

Você está vivendo a “vida doce” prometida na Palavra de Deus?
“Um desejo realizado é doce para a alma” (Provérbios 13:19, ESV). “Que Ele conceda a você o desejo do seu
coração e cumpra todos os seus planos!” (Salmos 20:4). Muitos de nós não vivemos a doce vida evocada nesses
versículos. Você acorda ansioso para ver Deus cumprir os grandes planos que ele tem para você?
Você pode dizer: “Não tenho planos. Eu apenas sigo a orientação de Deus”. O salmista aqui sugere que você
deve ter planos, porque Deus quer cumpri-los. Na verdade, é um sinal de paixão amorosa ter planos. Quando o
dia dos namorados se aproxima, não esperamos que um jantar se prepare misteriosamente ou que flores
apareçam de repente. Fazemos planos porque temos um desejo apaixonado pela nossa amada.
Há um problema básico para muitos cristãos: eles estão perdendo o desejo. Eles acham que coisas como paixão
e sonhos são centradas na carne, não em Deus. O que eles não percebem é que há consequências para o não ter
uma visão apaixonada. “Onde não há visão profética, o povo rejeita a restrição” (Provérbios 29:18).
Que consequência! Aqueles que não têm uma visão apaixonada acabam deixando de lado todas as restrições. Se
você não tem propósito e não tem orientação para sua vida, você não tem a necessidade de disciplina. Você não
trabalha para nada; sua energia não é gasta em um sonho. Nesse caso, qual é o sentido de alguma coisa?
Todas aquelas pessoas que você vê na academia não apenas tropeçaram em seus corpos. Eles não passam o
dia comendo bolinhos de creme de manteiga. Eles acreditam que cada quilômetro que pedalam na bicicleta
ergométrica está levando a um corpo poderoso e saudável que os servirá durante toda a vida.

As consequências de que estou falando agora são positivas.
Sua visão apaixonada de ver a glória de Deus em sua vida não é apenas um ideal. Isso leva a resultados muito
reais, a coisas de substância. “A fé mostra a realidade daquilo que esperamos; é a evidência das coisas que não
podemos ver” (Hebreus 11:1, NLT, minha ênfase).
Uma fé viva traz resultados que dão vida. “Assim diz o Senhor Deus: Isto também deixarei que a casa de Israel
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me peça que faça por eles: aumentar seu povo como um rebanho” (Ezequiel 36:37, ESV). À medida que nossa fé
aumenta, aumentam os resultados que Deus traz.
Você ainda acredita que seu sonho da grandeza de Deus em sua vida é egocêntrico? Se sim, como você pode
esperar ter a doce vida que ele prometeu?
Jesus não nos diz para não aspirarmos à grandeza. De fato, ele nos mostra como alcançá-lo. "Ele sentou-se,
chamou os doze discípulos e disse: ‘Quem quiser ser o primeiro deve tomar o último lugar e ser o servo de todos
os outros’” (Marcos 9:35, NLT). “Quer grandeza?” Ele pergunta. “Sirva aos outros”.

Quando seu sonho, sua ambição, seu objetivo for cumprido, será uma bênção para
muitos?
Em minhas viagens pelo mundo encorajando pastores, conheci muitos homens e mulheres piedosos que sabem o
que é a verdadeira grandeza. Conheço um homem africano que se sentiu guiado por Deus para iniciar uma igreja
na Ucrânia. No papel, seu sonho não tinha muita coisa para isso. Ele não conhecia ninguém na Ucrânia. Se ele
quisesse iniciar uma igreja culturalmente sensível para os africanos, ele não encontraria muitos em um antigo paíssatélite soviético. Ele teve um sonho e desistiu de tudo para persegui-lo.
Ele ganhou uma audiência com um grupo de pastores ucranianos e contou a eles sua visão: ele queria iniciar uma
igreja para pessoas que não conheciam Jesus. Esses pastores piedosos não acharam que ele era louco; eles
foram humilhados por seu sonho. Eles decidiram apoiá-lo.
Cinco anos depois que esse homem abriu uma igreja em Kiev, 5.000 pessoas a chamam de lar. Quase todas
essas pessoas vieram a Cristo no altar daquela igreja. Alguns foram libertados da dependência de álcool. Os semteto se levantaram novamente. Órfãos de rua foram acolhidos e tratados. As pessoas abusadas ou negligenciadas
pelo governo encontraram esperança e amor no Salvador, que se preocupa com as necessidades mais humildes e
com os sonhos para o futuro.
Este pastor africano não era o homem certo; ele não estava no lugar certo e não tinha qualificação para fazer as
coisas que imaginava. Seu destino era inimaginável para a maioria das pessoas, mas sua fé trouxe a substância
desse sonho. Agora Jesus está recebendo glória nas ruas onde o desespero reinava apenas alguns anos antes.

Você está fugindo de sonhos e desejos de Deus que Ele colocou em você?
Você deseja ver a glória dele em sua vida? Peça a Jesus que te conduza passo a passo ao destino que ele tem
para você. Será inimaginável e o mundo nunca mais será o mesmo.
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