Vivendo melhor
do que nunca!

7 chaves para maximizar o seu potencial
e aproveitar a sua vida diária
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CAPÍTULO 1

TUDO COMEÇOU EM DEUS!
VOCÊ PRECISA SE APROXIMAR DELE
Deus criou cada um de nós para o tempo em que nascemos
e com um propósito. Nosso dever é conhecê-Lo bem, descobrir
os desígnios dEle para nós e empenhar-nos pelo resto da nossa
vida para realizar a vontade divina.
Robin Lee Hatcher
Tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava
lá antes que tudo viesse à existência e ele tudo mantém até o
presente momento.
Colossenses 1.16b,17 – A Mensagem

S

emelhante a muitos de nós hoje, Matt Abrahamson
teve problemas que ele aceitou como normais. No
entanto, um deles em especial era esmagador para
ele. Seu filho adolescente, Josh, tinha epilepsia, causada por
disfunções no cérebro, o qual não se desenvolveu devidamente
durante a infância.
Com frequência, Josh ficava fora de si e sofria terrivelmente,
pois, em geral, tinha severos ataques epiléticos. Com a intenção
de controlar as crises, o jovem era frequentemente atirado ao
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fogo, outras vezes, à água. A doença dele não tinha cura e apenas
poderia ser controlada por meio de medicação. Na maioria das
vezes, os médicos prescreviam drogas antiepilepsia (AEDs), as
quais Josh tomava com regularidade.
Entretanto, Matt desejava mais para Josh. Ele não estava
satisfeito em simplesmente administrar e controlar aquela
condição, mas queria uma cura para seu filho amado. Quando
os especialistas não puderam ajudá-lo, o pai decidiu buscar ajuda
fora da ciência médica.
A busca de Matt levou-o a um encontro divino. Ele ouviu falar
sobre Jesus e soube que os Seus discípulos estavam no condado;
por isso, decidiu fazer uma tentativa. Entretanto, sem querer
incomodar o Mestre, o pai decidiu levar Josh aos discípulos.
Infelizmente, estes não puderam fazer nada pelo adolescente.
Resoluto, Matt decidiu ver o Chefe em pessoa, não importava
o que iria custar. Por essa razão, ele esperou para ver Jesus, e sua
perseverança foi recompensada.
O que o pai daquele jovem fez? Matt conseguiu encontrar
o Salvador no sopé da montanha e colocar-se diante dEle
enquanto uma multidão O cercava. Alguém poderia dizer
que aquele homem tinha um relacionamento pessoal com
Cristo, porque sabia onde encontrá-Lo e como conseguir a
atenção dEle. Naquele momento, ele se ajoelhou diante do
Mestre em adoração.
Por que Jesus? Paulo nos diz que todas as coisas subsistem
nEle. Tudo se originou do Cordeiro de Deus e encontra o seu
propósito nEle!
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Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e
invisível e todas as hierarquias dos anjos – tudo começou nele
e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse
à existência e ele tudo mantém até o presente momento.
Colossenses 1.16,17 – A Mensagem

A primeira das sete chaves para maximizar o seu potencial e
aproveitar a vida é conectar-se com Cristo. Isso acontece quando
temos intimidade com Ele. Você tem um relacionamento pessoal
com Jesus e desfruta disso? Você já nasceu de novo? Seus pais
podem ser cristãos, mas isso não o faz um cristão, porque Deus
não tem netos!
Os discípulos desapontaram Matt, pois não puderam curar
o seu filho. No entanto, mesmo decepcionado, ele sabia onde
encontrar o Senhor e como se aproximar dEle.
Eu sou a Porta. Quem passar por mim será bem cuidado
– entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas
para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham
uma vida verdadeira e eterna.
João 10.9,10 – A Mensagem

Jesus é o Autor da vida, pois Ele a criou e proporciona a
sustentação dela. O Mestre veio para lhe dar uma vida longa e
plena muito mais do que você pode imaginar. A existência do
homem encontra o seu propósito no Cordeiro de Deus. Ele é a
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chave para desfrutar da vida diária. Se conhecer o Salvador,
viverá melhor do que nunca. Por outro lado, se não há Jesus no seu
cotidiano, então não há vida.
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DESCOBRINDO O SEU PROPÓSITO
Você nunca irá florescer se tentar realizar algo que Deus não
o chamou para fazer!
A. L. Andrews
Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar.
João 9.4b – NTLH

M

att Abrahamson sabia aonde queria chegar na vida,
pois era um homem resoluto e focado. Desde quando
Josh tornou-se epilético, o mundo de Matt girava
em torno de conseguir a cura. Essa busca contínua transformou-se
no seu objetivo, na sua força motriz e na razão de sua existência –
encontrar a cura para o seu filho. Aquele homem vivia para ver o
dia em que o seu filho seria completamente restaurado.
Seu propósito é aquilo que o Senhor designou a você, ou
seja, uma atribuição dada por Deus para ser realizada. Esse é o
seu chamado. Essa é a resposta para a questão: “O que eu estou
fazendo aqui na Terra?”. Deus o criou, por isso apenas nEle você
pode encontrar o seu propósito. Essa é a razão pela qual o homem
nunca poderá determinar o que deve fazer. Na verdade, em vez
disso, você descobre a vontade divina para a sua vida!
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Em Atos 13.2, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e
Saulo para a obra a que os tenho chamado. Decerto, você não está
neste mundo por acidente, mas, sim, por um motivo. Sendo assim,
até que você seja separado e designado para o seu chamado, não
se satisfará.
Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos
a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos
dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele
está executando em tudo e em todos.
Efésios 1.11 – A Mensagem

Meu sobrinho, Tega, era como qualquer menino de sete
anos: brincalhão, travesso, cheio de energia e amava futebol.
Semelhante aos membros da família Okoro, ele era bonito,
inteligente e tinha um grande futuro à sua frente.
Certo dia, ele teve febre e faleceu de maneira inesperada.
Tudo isso, na tenra idade de sete anos! Nós ficamos devastados.
Eu senti ainda mais pelo meu pai, que tinha perdido o primeiro
filho – meu irmão mais velho – há seis anos. Naquela época,
faltavam três meses para o meu irmão completar 40 anos.
Tega morreu com todo o potencial que fora criado. As
ideias, os livros, os poemas, as canções e até mesmo as coisas
que ele poderia ter criado se foram. Aquele menino nunca teve
a chance de realizar os planos que Deus teria reservado a ele.
Do mesmo modo, não teve a oportunidade de perguntar a si
mesmo: “O que eu estou fazendo aqui na Terra?”. Contudo, a
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tragédia real é que as pessoas passam a vida inteira sem cumprir
o seu propósito.
Então, você já encontrou o seu propósito? Aqui estão algumas
dicas do que poderia ser:
– É provável que lhe seja familiar, ainda que distante, vago e
misterioso. Familiar no sentido de que as lições e experiências,
incluindo os fracassos, o têm preparado para o seu chamado.
Vago e misterioso, porque é um pouco novo e diferente!
– Ele deverá complementar as coisas pelas quais você é
apaixonado, em vez de competir com elas.
– Ele será maior do que você. Na verdade, o plano divino será
tão grande, que, além do Criador, você precisará de um time de
pessoas – eu os chamo de ajudadores do destino – para auxiliá-lo na realização. Até mesmo Jesus necessitou de um ajudador
para cumprir o Seu propósito de morrer na cruz. Um cireneu,
chamado Simão, ajudou-O a carregar a cruz para o Calvário (ver
Lucas 23.26).
Para descobrir e cumprir a sua missão, você precisa de visão.
Por isso, veremos esse assunto no próximo capítulo.

VIVENDO MELHOR DO QUE NUNCA - Pedro Okoro.indd 25

26/04/2016 12:08:43

VIVENDO MELHOR DO QUE NUNCA - Pedro Okoro.indd 26

26/04/2016 12:08:43

CAPÍTULO 3

DEIXE A VISÃO GUIÁ-LO
A jornada em direção ao seu destino começa quando você
tem visão, pois ela é o mapa para o seu caminho, a imagem do
seu propósito. Sem essa percepção, a pessoa pode encontrar a si
mesmo fora do curso – ou pior, indo a lugar algum.
John Maxwell
Não havendo profecia, o povo se corrompe.
Provérbios 29.18 – ARC

M

att Abrahamson visualizava o seu filho curado da
epilepsia e levando uma vida saudável e normal,
livre de crises e emergências médicas. Sim, Josh
era epilético e sofria de modo severo. Sim, geralmente, ele era
atirado à água, assim como ao fogo. Entretanto, a visão do pai
demonstrava o seu filho totalmente curado e livre.
É por isso que o pai ficou desapontado quando os discípulos
não puderam ajudá-lo. Em contrapartida, ele sabia que Jesus
poderia fazer isso e, dessa maneira, não acreditou no impossível!
Se, na mente dele, seu filho fosse um epilético incurável, Matt
não teria se importado em levar o problema para Cristo.
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O

QUE É VISÃO?

É a revelação de como chegar ao seu destino. Ela é semelhante
a um sistema de navegação via satélite, que conduz a pessoa ao
seu propósito. Sua visão é a resposta para as seguintes perguntas:
“Como alcanço os meus objetivos?”, “De que maneira realizo o
meu objetivo?” e “Como eu cumpro meu chamado?”.
Visão é a habilidade ou faculdade de perceber o futuro com
a mente. É uma impressão divina do destino de alguém que se
torna presente pela imaginação.
POR

QUE VOCÊ PRECISA DA VISÃO?

A visão gera o autocontrole e a contenção e, como
resultado, traz a disciplina. Por outro lado, sem visão não há
foco nem autocontrole. Jesus foi capaz de suportar a dor e a
agonia da cruz, porque Ele tinha a revelação da alegria e da
glória que estava por vir (ver Hebreus 12.2).
José também teve essa percepção diante das adversidades. Com
alegria, sofreu a dor de ser jogado no poço. Quando foi tentado
pela mulher de Potifar, ele a rejeitou com firmeza. De bom grado,
tolerou a dor da prisão e suportou a devastação da masmorra,
pois ele tinha uma imagem mental de si mesmo no palácio. José
poderia ver com os olhos da sua mente o sol, a lua e as 11 estrelas
curvando-se para ele (ver Gênesis 37.9).
C OMO ALCANÇAR A VISÃO?
Sua visão tem maior probabilidade de estar relacionada ao
que você mais gosta.
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John Maxwell afirma:
Reserve algum tempo para observar…
Dentro de você: Qual é a sua paixão?
Atrás de você: Como as lições vividas e experiências
prepararam você para seguir essa paixão?
À sua volta: O que está acontecendo aos outros nessa área e
quais são as tendências?
À sua frente: O que deseja realizar?
Acima de você: Qual é o papel de Deus na sua vida e no seu sonho?
Ao seu lado: Que recursos estão disponíveis para você?
Lado a lado com você: Quem pode se juntar a você nessa busca? 1

O

QUE VOCÊ FAZ COM A VISÃO?

Escreva. A primeira coisa a fazer é escrever sobre ela. É
importante fazer isso porque a visão idealiza o futuro. As visões
são futuristas por natureza e, em razão disso, descreve algo que
ainda acontecerá, mas que, eventualmente, será cumprido.
O profeta Habacuque escreveu:
Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para
que a possa ler o que correndo passa.
Habacuque 2.2b – ARC

Escrever a visão tem dois objetivos. O primeiro assegura
que você não se esqueça dela; o segundo ajuda os outros a
entendê-la, especialmente se a visão é para ser realizada na
sua ausência.
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Comunique-a. Um bom visionário é capaz de relatar a
própria visão aos outros. De acordo com John C. Maxwell, “bons
líderes devem comunicar tal percepção de modo claro, criativo
e contínuo”.
Seja paciente. Se o cumprimento da visão parece demorar,
espere com paciência, porque ela se concretizará (desde que, é
claro, esteja alinhada com a sua missão) no tempo certo e não
se atrasará.
Aja de acordo com a visão. De acordo com Joel A. Barker, “a
visão sem ação é somente um sonho. A ação sem visão é apenas
perda de tempo. No entanto, as duas juntas podem mudar o
mundo”. Um provérbio japonês diz: “A visão sem ação é sonhar
acordado. A ação sem visão é um pesadelo”.
Um dos maiores visionários da década de 1960, descrito como
“pioneiro, inovador e dono de uma das imaginações mais férteis
que o mundo já conheceu”2, Walt Disney documentou a sua
visão de entretenimento com detalhes. Assim, embora ele tenha
morrido antes de realizar esse sonho, seu irmão mais velho e
parceiro nos negócios, Roy, deixou a aposentadoria para colocar
em prática o desejo de Walt. Então, no dia 1º de outubro de
1971, estreou o Walt Disney World. O resort de entretenimento
foi inaugurado cinco anos depois da morte desse visionário.
Localizado em Orlando, na Flórida, Walt Disney World é até
hoje a atração turística número um no mundo.
Provavelmente, Matt escreveu sobre a visão que teve de Josh
levando uma vida livre da epilepsia. O pai teria comunicado tudo
isso à sua família e ao seu filho, que foi junto com ele até Jesus.
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Matt era paciente e não desistiu, mesmo quando os discípulos
não puderam ajudá-lo. A questão mais importante é que ele agiu
fundamentado sobre a própria visão e, desse modo, procurou
Jesus. Tal atitude fez com que ele cumprisse o seu propósito – o pai
encontrou a cura para Josh!

1
Maxwell, J. Destiny calling? Let vision be your guide [Chamado divino? Deixe a
visão guiá-lo]. The John Maxwell Co. Disponível em: < http://www.johnmaxwell.
com/blog/destiny-calling-let-vision-be-your-guide>. Acesso em: 19 fev. 2010.
2
https://d23.com/about-walt-disney/aboutwaltdisney/
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dissipa em torno dos 70 anos. Na próxima noite de domingo,
antes de dormir, pergunte a si mesmo: “Estou sofrendo do terror
do domingo à noite?”. Caso esteja, algo pode estar errado. No
entanto, se não estiver sofrendo, talvez você esteja na cama
pensando: “Sabe, acho que gosto disso e não temo o amanhã.
Na verdade, eu tenho expectativas quanto ao futuro”. Se você
tem essa opinião, provavelmente, está no caminho certo.
Escolha dez dicas que mais têm a ver com você e as insira
na sua rotina pelos próximos 21 dias. Você ficará surpreso
com o resultado.
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