


Princípios bíblicos para a concretização do 
plano de Deus para a sua vida

Kenneth W. Hagin

COMO CUMPRIR SEU DESTINO DIVINO - KENNETH E. HAGIN.indd   1 01/03/2016   13:35:13



Capítulo 1

Você tem um destino divino

Todo cristão tem um chamado divino. A Palavra de Deus 
diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, 
diz o SENHOR, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar 
dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro (Jr 29.11 — NVI). 
Entenda, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida.

Se deseja cumprir seu propósito divino, tem de, em primeiro 
lugar, se conscientizar e compreender que você o possui. Você 
nunca cumprirá o que não sabe que tem.

Vivemos em uma época em que nosso padrão de consumo 
está cada vez mais elevado. Desfrutamos de conveniências 
tecnológicas e ostentações físicas as quais o mundo jamais 
conhecera. No entanto, nenhuma outra geração que já tenha 
vivido sobre a face da Terra teve tantas preocupações com relação 
à vida como a nossa.

Nunca outra geração enfrentou os problemas complexos 
que nós enfrentamos hoje. Apesar de todo o nosso esforço 
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e dos avanços tecnológicos, a miséria chegou ao extremo. A 
fome e a doença se espalham de modo sorrateiro por muitos 
lugares. A humanidade, coletiva e individualmente, está 
bastante necessitada.

Entretanto, a Palavra de Deus ensina que nós podemos 
mudar as coisas. O diabo pode nos ter destinado à dor e ao 
sofrimento, mas somos capazes de transformar tal destino por 
meio da fé no Senhor. Nós, não Deus, detemos a chave do nosso 
futuro. Deus já concluiu todas as coisas que deveria fazer pela 
humanidade. Ele fez um caminho para a salvação. Mediante 
a redenção pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, conseguimos 
ter fé para alterar nosso destino enquanto estivermos na Terra.

Você e eu temos duas escolhas: cruzar os braços e sucumbir 
à complacência ou cumprir nosso destino divino! Todos os 
dias, você se depara com essas duas possibilidades. Talvez, de 
modo inconsciente, esteja optando pela primeira. Contudo, 
agora que sabe que Deus tem um plano para você, escolha o 
caminho dEle!

Tenha fé para mudar seu destino e receba o 
melhor de Deus

A Bíblia está repleta de exemplos de servos que tiveram 
de encarar essas duas alternativas. As circunstâncias haviam 
determinado um caminho para eles, mas utilizaram a sua fé 
para alterá-lo. Enquanto analisamos alguns desses episódios, 
imaginemos a situação como se cada uma dessas pessoas 
fizesse a si mesma essa pergunta: “Para aonde vou daqui?”.

Você tem um destino divino
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Em primeiro lugar, em Marcos 10.46-52, encontramos o 
exemplo de Bartimeu, que, ao se deparar com essas escolhas, 
decidiu mudar seu destino. Ele optou por cumprir o plano 
traçado por Deus para a sua vida.

Bartimeu escolheu seu destino por meio das circunstâncias. 
Ele era cego. Naquela época, não havia previdência social, 
formação profissional para deficientes visuais ou sistema 
braille. Sendo assim, ele se assentou junto ao caminho de 
Jericó. Os acontecimentos tinham relegado o filho de Timeu 
ao mais baixo nível dentre todos, à escória da humanidade: 
a mendicância.

Apenas por um momento, imagine Bartimeu sentado 
à beira do caminho, segurando seu pequeno copo. A 
poeira das pessoas e animais que transitavam pela rua 
suja grudava em suas roupas. Quando sentia o cheiro da 
comida de alguém, seu estômago implorava uma migalha 
de pão. Embora sentado lá, balançando seu copo, ele tinha 
a esperança de que, talvez, um comerciante abastado ou 
um proprietário de terras aparecesse com algumas moedas 
e, assim, conseguisse ganhar outro dia.

Certa vez, Bartimeu ouviu um burburinho. Havia 
um grande rebuliço no ar. Uma multidão parecia estar 
se aproximando de Jericó. Bartimeu agarrou a veste de 
uma pessoa quando esbarrou nele e, no mesmo instante, 
sacudiu a roupa e perguntou: “O que está acontecendo? O 
que está acontecendo?”.

A pessoa lhe respondeu: “Ó, Bartimeu, é Jesus de Nazaré 
que está passando por aqui. Não se entusiasme. A multidão irá 

Você tem um destino divino
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embora daqui a pouco, e, talvez, você sequer consiga poucas 
moedas dela”. 

O cego se deparou com a seguinte pergunta: “O que faço 
agora?”. Em outras palavras: “Para onde vou daqui?”. Ele 
percebeu ser aquele o Homem que vinha fazendo o bem e 
curando todos os que estavam enfermos e oprimidos pelo 
diabo (ver Atos 10.38).

Bartimeu compreendeu que aquela era a sua oportunidade. 
O que ele faria a partir daquele momento não estava nas 
mãos de Deus, tampouco nas dos líderes religiosos. O que 
acontecesse com ele, daquele instante em diante, dependia, 
unicamente, do próprio cego Bartimeu!

A Palavra diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 
palavra de Deus (Rm 10.17). A fé que muda o nosso destino 
vem pelo ouvir a Palavra de Deus. O evangelho de João afirma 
que o Verbo Se fez carne e habitou entre nós (ver cap. 1.14). 
Esse Verbo é Jesus Cristo.

Quando o filho de Timeu ouviu que o Verbo estava passando 
por aquele local, a fé se manifestou em seu coração. Ele se 
indagou: “Fico sentado aqui, deixando a multidão ir embora 
e, talvez, ajunte algumas moedas? Ou me volto à única ajuda 
possível que a humanidade já conheceu?”.

Não demorou muito para o cego decidir o que fazer e 
responder a essa questão. Saltitando, ele clamou: Jesus, Filho de 
Davi, tem misericórdia de mim! (Mc 10.47b). E Jesus o curou! 

Podemos dizer que Bartimeu teve a fé necessária 
para alterar o seu destino. Ele fez uma escolha, e, 
consequentemente, sua vida mudou. 

Você tem um destino divino

COMO CUMPRIR SEU DESTINO DIVINO - KENNETH E. HAGIN.indd   10 01/03/2016   13:35:13



11

Como cumprir o seu destino divino

Agora, vamos analisar o texto a respeito dos dez 
leprosos do capítulo 17 do evangelho de Lucas. Banidos da 
sociedade, aqueles homens viviam fora da cidade. Certo 
dia, viram Jesus entrando na aldeia e se perguntaram: 
“Para onde vamos daqui? Estamos presos a essa doença 
asquerosa. Ela está nos mutilando e nos levando para a 
sepultura”.

Os leprosos decidiram ir até Jesus. Assim, quando Ele 
estava passando, levantaram a voz: Jesus, Mestre, tem 
misericórdia de nós! (v. 13b). Quando o Salvador os viu, 
disse aos homens que fossem e se mostrassem para os 
sacerdotes.

Jesus não ordenou: “Sejam curados!”. Ele simplesmente 
disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Não houve mudança 
física na condição deles; a cura não tinha se manifestado. 
E, segundo a lei judaica, os sacerdotes eram os únicos que 
podiam declarar os leprosos curados aos olhos da sociedade.

Como se fossem um, os dez homens mudaram de 
direção ao mesmo tempo. Em nenhum momento, eles 
questionaram se deveriam ou não ir aos sacerdotes. O 
versículo 14 revela: E aconteceu que, INDO ELES, ficaram 
limpos [ou curados]. 

Eles ficaram livres porque escolheram usar a fé para 
mudar o próprio destino.

Por fim, em Marcos capítulo 5, encontramos duas 
narrativas: 1) a respeito de um homem que chegou a Jesus 
pedindo-Lhe oração pela sua filha enferma; e 2) a história 
da mulher com fluxo de sangue.

Você tem um destino divino
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A mulher com fluxo de sangue gastou tudo o que tinha 
com médicos em busca da cura. Contudo, ela não encontrou 
melhora; antes indo a pior (ver Marcos 5.26). Então, ela ouviu 
a respeito de Jesus e teve de responder à pergunta: “Para onde 
vou daqui?”.

Ela disse para si mesma: “Eu sei o que farei; tocarei nas 
Suas vestes. Se conseguir tocá-las, serei curada!”. No entanto, 
quando chegou ao local em que Jesus estava, encontrou uma 
multidão a rodeá-Lo. Ela teve de decidir se chegar a Ele valia o 
esforço de passar pelo empurra-empurra do povo.

Quantas vezes já estivemos na posição dessa mulher 
quando algo que gostaríamos estava fora do nosso alcance? 
Com frequência, chegamos à seguinte conclusão: “Ó, isso não 
vale a pena. Faço tal coisa depois”.

Contudo, a mulher com fluxo de sangue fez seu caminho 
por entre a multidão, tocou as vestes de Cristo e foi curada no 
mesmo instante.

Não devemos nos esquecer de que, enquanto tudo isso estava 
acontecendo, Jairo estava esperando Jesus para acompanhá-lo 
até sua casa onde sua filha estava moribunda (v. 22-24). Logo, 
depois do grande milagre da cura da mulher, um mensageiro 
se aproximou, deu uma batidinha no ombro de Jairo e disse: 
A tua filha está morta; para que enfadas mais o Mestre? (v. 35).

Quando tais palavras foram proferidas, foi quase como 
se o Filho de Deus estivesse lendo os pensamentos daquele 
pai. Jesus disse: Não temas; crê somente. Naquele momento, 
Jairo tinha uma escolha importante a fazer. Possivelmente, 
ele pensava: “Corro para minha casa junto da minha família 

Você tem um destino divino
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ou apenas sigo caminhando sem pressa com Jesus porque Ele 
disse que eu não deveria ter medo?”.

Jairo tomou a decisão correta, pois guardou em seu coração 
as palavras do Mestre e seguiu para casa com Ele a passo lento. 
E sua filha ressuscitou (v. 36-43).

Em ambos os exemplos analisados, uma pessoa fez a 
pergunta que você deve se questionar neste momento: “Para 
onde vou daqui?”. A resposta depende de você e determinará 
a sua direção.

Você escolherá permanecer nas situações e circunstâncias 
da vida nas quais, talvez, sempre esteve? Ou decidirá usar sua 
fé e se mover rumo ao que Deus tem para você? A direção do 
Senhor o leva para seu destino divino!

Não estou dizendo que será fácil ou que as coisas acontecerão 
da noite para o dia. Lembre-se: trata-se do combate da fé 
(ver 1 Timóteo 6.12). E é pela fé e paciência que herdamos 
as promessas divinas (ver Hebreus 6.12)! Sua carne não quer 
viver pela fé. No entanto, à medida que você fortalecer o seu 
espírito, mais vitórias alcançará!

Como vencer a guerra entre carne e espírito?

Seu espírito se fortifica à medida que você se alimenta da 
Palavra. Não faça as coisas apenas por vontade própria — isso 
é ser levado pela carne. Descubra o que a Palavra do Senhor 
tem a lhe dizer antes de agir.

Aprenda a caminhar com Deus. Pergunte ao Mestre: “Para 
onde o Senhor quer que eu vá daqui?”. Pare de tentar pôr o seu 

Você tem um destino divino
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plano em ação e coloque os dEle. Receba o melhor de Deus 
para a sua vida.

Se estiver certo a respeito de algo que Deus lhe disse 
para fazer e obedecer — mesmo parecendo contrário às leis 
naturais —, não há como você não ser bem-sucedido, porque 
Deus nunca falha.

Tudo remete à guerra entre o natural (carnal) e o espiritual. 
Em qualquer momento, quando se perguntar: “Para onde 
vou daqui?”, ou sempre que enfrentar uma crise, haverá uma 
guerra entre o natural e o espiritual. É melhor ser inteligente 
o bastante para percorrer o caminho que seu homem interior 
quer seguir. Do contrário, estará fadado ao fracasso.

Você jamais viverá o propósito de Deus caso deixe o homem 
natural e os sentidos tomarem as decisões e escolherem a 
própria direção. A Bíblia diz: Porque a inclinação da carne 
é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz (Rm 8.6). 
Somente se optar pelo plano divino para a sua vida, você será 
capaz de cumprir o seu destino divino.

Há duas direções possíveis a serem seguidas. A primeira é 
persistir com o Pai. A segunda é voltar correndo para algo que 
você sabe ser seguro. No entanto, você jamais será quem Deus 
deseja se mudar de rumo e fugir. Por outro lado, se prosseguir 
para o alvo e confessar quem você é em Cristo Jesus, sem 
dúvida, as coisas darão certo.
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