Poder da visão
“Sobre a minha guarda es-

corajado. Visão é você ver o fu-

destino. Para verdadeiros vi-

irá em paz e alegria levando-

tarei, e sobre a fortaleza me

turo mesmo antes dele vir à ex-

sionários, o mundo imaginável

o do bom para o melhor, do

apresentarei, e vigiarei, para

istência. Deus nos deu o dom

em suas visões é mais real

melhor para o ótimo, do ótimo

ver o que fala comigo e o que

de visão para que não vivamos

para eles do que a realidade

para o excelente! A visão não

eu responderei, quando eu for

a nossa vida somente por aqui-

concreta e tangível ao seu re-

tenta recuperar os velhos bons

argüido. Então o Senhor me

lo que vemos. O destino da se-

dor.

tempos, muito pelo contrário,

respondeu e disse: ‘Escreve a

mente é se tornar uma árvore.

visão torne-a bem legível sobre

Pela fé, você pode ver a árvore

tábuas, para que a possa ler o

dentro da semente, pois: “Ora,

vida

que correndo passa. Porque a

a fé é o firme fundamento das

tornou-se

visão é ainda para o tempo de-

coisas que se esperam e a

em tempo integral. Eu sabia

terminado, e até o fim falará, e

prova das coisas que se não

como anular as verdadeiras

não mentirá; se tardar, espera-

veem.” Hebreus 11:01.

aspirações

ela procura em seu bojo, criar
Houve um tempo em minha
que

a

procrastinação

minha

da

ocupação

minha

para você dias que ainda não
existem. Você nunca será bem
sucedido sem uma ardente
paixão.
Podemos dizer sem medo,

alma,

que a paixão significa que

o, porque certamente virá, não

Sem a visão, a vida seria re-

postergando os meus anseios

quaisquer que forem as dificul-

tardará. Eis que a sua alma se

sumida em cíclicas frustrações

para um amanhã cheio de in-

dades nesta vida, aquilo que

incha, não é reta nele: mas o

acumuladas durante a sua tra-

certeza. Despertado da letar-

você acredita é maior do que

justo, pela sua fé, viverá.’” Hab-

jetória. Visão é o fundamento

gia do sono, aprendi na palavra

aquilo que você pode ver.

acuque 02:01-03

da coragem e o combustível da

de Deus: “Tudo quanto te vier

perseverança.

à mão para fazer, faze-o con-

Visão é uma fonte inesgo-

forme as tuas forças, porque

tável de esperança que nutri-

Creio que cada um nasce

na sepultura, para onde tu vais,

mos e agasalhamos durante a

para alcançar patamares sig-

não há obra, nem indústria,

nossa vida cercada de tanta

nificantes durante a vida, sen-

nem ciência, nem sabedoria

fragilidade.

do isso um projeto divino para

alguma. Voltei-me e vi debaixo

O maior dom nunca dado

preencher as nossas necessi-

do sol que não é dos ligeiros

aos homens não é o dom da

dades e carências. Portanto,

a carreira, nem dos valentes,

vista, mas sim, o dom da visão,

sinta-se desafiado a fazer do

a peleja, nem tão pouco dos

pois a vista é uma função dos

seu propósito pessoal a seiva

sábios, o pão, nem ainda dos

olhos, e a visão é uma função

nutriente da sua visão, dando

prudentes, a riqueza, nem dos

do coração. Os olhos que enx-

assim um sentido à sua vida.

inteligentes, o favor, mas que

ergam são comuns, mas olhos

Onde não há visão, o povo

o tempo e a sorte pertencem a

que veem são raros! É a visão

perece. Acredito que as pes-

que faz o que está encoberto

soas mais pobres deste mundo

ser visível e o desconhecido

são aquelas que não nutrem

Decidi assumir uma nova

ser possível.

nenhum sonho. Ter visão ou

postura e foi quando, como

todos.” Eclesiastes 09:10-11.

um sonho é inerente ao ser

que um suspiro se escapasse

A visão também faz com

humano, pois sem estes ingre-

de dentro de mim. Isto foi sufi-

que os desapontamentos e

dientes a vida não faz sentido.

ciente para desatar de mim os

sofrimentos venham a ser su-

Sua visão está esperando pela

nós da indiferença, as amar-

portáveis durante o tempo da

sua atitude encorajadora de

ras da comodidade, os quais

nossa peregrinação nesta ter-

acreditar nos seus sonhos e

fiz sacudir de mim pelo vento

ra, visto que aqui não é nosso

de ser reconectado com a sua

impetuoso do Espírito Santo.

lugar de descanso. Visão gera

paixão. Seu futuro não está dis-

Hoje, com fidelidade e con-

esperança no meio do deses-

tante, ele está dentro de você.

vicção posso assegurar que

pero e provê fortaleza no meio

Como Moisés, caminhe con-

quando você dá lugar à visão

da tribulação. Visão inspira o

templando o invisível, pois a

que Deus tem feito brotar em

deprimido e motiva o desen-

sua visão determinará o seu

seu coração, ela o conduz-
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