


Descobrindo o sonho de Deus 
para sua vida
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Semana 1

Segredos para viver os sonhos 

que Deus tem para você

 
Sonhos... Todas as garotas crescem tendo aspirações espe-

ciais, como transformar-se em uma princesa – uma Cinde-
rela ou uma Bela Adormecida, por exemplo. Queremos ser 
procuradas. Resgatadas. Desejadas. Meninas frequentemen-
te brincam de casinha, fantasiando encontrar alguém que irá 
amá-las, beijar sua mão e dizer como elas são bonitas. Tam-
bém pensam em se tornar excelentes mães, com bebezinhos 
que crescerão e mudarão o mundo.

Ser especial aos olhos de alguém é importante para nós. 
Por isso, amo o que está escrito em Jeremias 29.11: Sei o que 
estou fazendo. Já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês! Não 
os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam (A 
Mensagem). O Senhor tem um plano com o seu nome e 
sonhou com você antes mesmo do seu nascimento. Porque 
Ele a ama com um amor eterno (Jr 31.3), os projetos dEle são 
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maiores e melhores do que aqueles que você tem para si 
mesma! O Criador quer usá-la para a Sua glória. 

Infelizmente, a maioria dos nossos planos é influenciada pela 
vida das outras pessoas. Na verdade, pesquisas mostram que 
mais de 80% das pessoas não conseguem realizar seus sonhos. 

Não é segredo o fato de Deus ter um propósito para 
nós; no entanto, os detalhes de como iremos cumpri-lo 
podem ser uma incógnita. Os projetos divinos parecem 
um mistério, mas o Pai não quer que Seus desígnios 
sejam entendidos desse modo. Na verdade, Ele deseja 
que descubramos as intenções dEle, vivenciando tudo  
isso abundantemente.

Este capítulo foi escrito para incentivar as leitoras a con-
cretizarem os sonhos que Deus tem para elas, ajudando-as 
a compreenderem a importância dessa realização para o  
Altíssimo. Além disso, assegura a cada uma delas que Ele 
pode usá-las onde estiverem, encorajando-as a se concentra-
rem na obra do Reino.
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Dia 1

Viver é mais do que  
 

simplesmente passar pela vida

Sonhe como se você fosse viver para sempre;
Mas viva como se você fosse morrer hoje.

James Dean

Você pensa meramente em viver por viver? Ou pretende 
realizar os seus sonhos? Essas são indagações que toda 
mulher deveria fazer a si mesma em algum momento. Se 
você nunca se questionou a esse respeito, agora é a hora. A 
maneira como irá responder às perguntas anteriores definirá 
como será o restante da sua vida, a começar por hoje.

A diferença entre viver de qualquer jeito e viver para rea-
lizar os seus sonhos é maior do que você pensa. O primeiro 
caso envolve os seguintes comportamentos:
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 Efetuar suas tarefas sem muita reflexão ou preocupação 
com o futuro.

 Chegar ao fim do dia sem observar cuidadosamente 
como o seu precioso tempo foi utilizado.

 Arrastar-se ao longo da semana e do mês, sem alegria 
ou paz.

 Ignorar as questões que lhe causam sofrimento.
 Supor que você não tem o poder de mudar sua vida ou 

o modo como reage a ela.
Entretanto, no segundo caso, são executadas ações muito 

mais intencionais, como:
 Separar um tempo para identificar a vontade de Deus 

em sua vida e, em seguida, planejar como fazê-lo.
 Organizar seus horários a fim de conseguir suprir suas 

próprias necessidades e as dos que estão ao seu redor.
 Receber a alegria e a paz que um relacionamento com 

Cristo oferece.
 Reconhecer e lidar com as situações que a fazem sofrer.
 Aprender a deixar o Espírito Santo agir em sua vida – e 

por meio dela – para que você possa viver abundantemente.

Todos os dias, tenho a chance de encontrar, conversar e 
trabalhar com mulheres fantásticas. Algumas são casadas, 
outras não. Algumas são mães, outras não. Algumas 
trabalham fora, outras em casa. Algumas correm maratonas, 
outras são desafiadas por uma doença ou dor crônica. 
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Algumas conseguiram atingir os seus objetivos, outras não. 
A maioria se encaixa em mais de uma dessas categorias, 
mas todas tomaram a mesma decisão: optaram por viver 
plenamente, assim como Jesus deseja que façamos. Cristo 
disse: Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma 
vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado 
(Jo 10.10 – A Mensagem).

Na opinião de algumas pessoas, as circunstâncias 
determinam se você pode ou não concretizar seus sonhos, 
mas eu discordo. Tenho conhecido mulheres que conseguem 
viver de maneira abundante, mesmo sendo desafiadas por 
condições extremamente difíceis. Joni Eareckson Tada é 
um grande exemplo. Ela aprendeu a aproveitar a vida em 
sua totalidade, apesar de um acidente de mergulho que a 
deixou paralisada e completamente dependente em uma 
cadeira de rodas. Por outro lado, conheci também mulheres 
prósperas, porém infelizes e limitadas. A diferença entre os 
dois contextos não está nas circunstâncias, mas na atitude e 
na escolha que fazemos. 

Mulheres extraordinárias decidem perseverar e viver seus 
sonhos a despeito das circunstâncias. Nas próximas semanas, 
você verá que diariamente precisamos tomar decisões, e não 
fazer essa escolha apenas uma vez na vida. Devemos decidir 
de modo consciente – sobretudo quando situações adversas 
nos forem apresentadas. Por isso, acredito que a plenitude seja 
sentida no momento da decisão. Deixe-me explicar.

VIVER É MAIS DO QUE SIMPLESMENTE PASSAR PELA VIDA
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Mulheres extraordinárias decidem que as decepções 
sofridas – seja o desemprego, o pedido de casamento que 
nunca aconteceu ou aquela promoção no trabalho que nunca 
foi concedida – não irão diminuir seu entusiasmo. Em vez 
disso, preferem continuar se esforçando para se tornarem 
pessoas melhores, não amargas.

Decidem que a morte, a invalidez ou a infidelidade do 
marido não as farão fraquejar. Enfrentam essas circunstâncias 
com bravura.

Decidem que a doença, as limitações físicas ou emocionais, 
a rebeldia ou o mau-comportamento de um filho não irão 
soterrar seu dom maternal; ao contrário, poderá levá-las a per-
severar no amor e na oração por cada filho confiado a elas.

Decidem que as enfermidades ou as deficiências físicas 
não as privarão de sentir alegria. Procuram sempre encontrar 
uma luz no fim do túnel, mesmo parecendo impossível.

Decidem que seu nível de felicidade não será definido pela 
condição financeira que possuem. O dinheiro é simplesmente 
um meio para um fim, não um fim em si mesmo.

Decidem parar de valorizar o que elas não têm. Reconhecem 
as bênçãos recebidas e são gratas por isso.

Decidem não se deixarem oprimir pelas escolhas árduas 
e transformadoras às quais serão chamadas a fazer. 
Buscam o poder do Espírito Santo para ajudá-las a efetuar 
julgamentos sábios.

Em resumo, mulheres extraordinárias decidem.
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A plenitude é experimentada no momento da decisão. 
Quais resoluções você tem feito ultimamente? Mais impor-
tante, quais são as que ainda precisa realizar?

Você precisa sair de um relacionamento ruim? Estabelecer 
limites aos seus amigos e parentes? Começar novos hábitos 
e abandonar os antigos? Mudar de emprego? Seus filhos 
necessitam de mais (ou menos) disciplina? Seu casamento 
se desgastou?

Você pode não ter as respostas para essas questões agora. 
Contudo, espero que se sinta estimulada a refletir sobre elas 
enquanto caminharmos juntas – pois as perguntas e decisões 
que você faz por si mesma ou se recusa a fazer determinarão 
a qualidade de sua vida.

Viver ultrapassa o sentido de simplesmente existir. 
Mulheres comuns apenas sobrevivem, mas as especiais 
aproveitam seus dias ao máximo, como Cristo deseja. 
Durante a leitura, espero que você enxergue claramente as 
situações nas quais tem apenas subsistido e aquelas em que 
tem vivido plenamente. Acredito que os segredos a serem 
explorados por nós farão com que você aviste a possibilidade 
de uma vida abundante, em vez de vazia e precária.

Jesus veio para que você também possa ser especial. 
Continue lendo para descobrir como conseguir isso.

VIVER É MAIS DO QUE SIMPLESMENTE PASSAR PELA VIDA
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e viver seus sonhos a despeito das circunstâncias.
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Dia 2

Algo maior 

Seja fiel nas pequenas coisas, pois nelas mora a sua força.
Madre Teresa de Calcutá

Mulheres extraordinárias são fiéis até mesmo nas pequenas 
atitudes e, sendo assim, à medida que vão amadurecendo e 
crescendo na fé, o Senhor deposita mais confiança nelas.

Decerto, a notável professora de Teologia, Beth Moore, 
não sabia dos planos de Deus para si quando começou a 
liderar, há anos, a aeróbica cristã. Desde aquela época, o 
Pai a tem chamado para sair do lugar de conforto e pregar 
Sua Palavra por todo o mundo. Ela dá aulas em uma escola 
dominical com 700 alunos, em sua igreja, e oferece um estudo 
bíblico interdenominacional, nas noites de terça-feira, para 
as mulheres de sua cidade. Também é autora de vários livros 
e cursos teológicos.

Allison Bottke nasceu e foi criada em Cleveland. Fugiu de 
casa aos 15 anos e se casou com um jovem cujos maus-tratos 
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quase acabaram com a vida dela. Mesmo estando divorciada 
e sendo mãe aos 16 anos, sua tenacidade fez com que sobre-
vivesse a três décadas de turbulência e dependência química, 
até que conhecesse o Senhor. Hoje, ela é editora da inspi-
radora série de livros de não ficção God allows u-turns [Deus 
permite retornos].

Heather Whitestone McCallum perdeu sua audição devido 
a um vírus, quando tinha apenas 18 meses. Apesar de ser 
profundamente surda, estudou muito e se formou no Ensino 
Médio com uma pontuação excelente. Enfrentando dificuldades 
financeiras em casa, ela começou a competir em concursos de 
beleza a fim de ganhar uma bolsa de estudos para a faculdade. 
Concorreu ao título de Miss Alabama três vezes antes de vencer 
e dirigir-se para Atlantic City e ser coroada Miss América. Foi a 
primeira mulher portadora de necessidades especiais a obter essa 
conquista. Desde então, escreveu dois livros e viajou bastante, 
compartilhando como a influência de Jesus em sua trajetória 
tem sido a chave de seu sucesso.

E se o sonho de Deus para sua vida fosse algo maior do 
que você já imaginou?

Qual seria a sua reação se soubesse que Ele tem planos 
maiores do que aqueles que você tem para si mesma? Ficaria 
assustada? Nervosa? Empolgada? Motivada? Ou descansaria 
e tiraria um cochilo?

Felizmente, o Senhor não nos revela os Seus projetos de 
uma só vez – como se houvéssemos ganhado um prêmio e 
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batessem à nossa porta com balões, flores e um cheque no 
valor de um milhão de dólares. A maioria de nós ficaria 
surpresa com isso. Em vez disso, o Altíssimo gentilmente 
nos leva pela mão e, aos poucos, conduz-nos a um futuro 
visto somente por Ele. Ao nos guiar sutilmente, concede-nos 
o tempo de que precisamos para amadurecer, desenvolver 
os talentos necessários à Sua obra e nos acostumarmos com 
a ideia de que os acontecimentos do passado, na verdade, 
podem ter sido parte de Seu grande plano para nós. 

Desse modo, o Pai facilita a nossa adaptação à noção de 
que Seus projetos podem ser maiores do que cogitamos.

Quando menina, sendo criada no estado de Montana, não 
desconfiava do chamado do Criador para servir-Lhe como 
faço hoje – sendo presidente das Mulheres Extraordinárias, 
uma associação comprometida em atrair mulheres para mais 
perto do coração do Pai (visite o site em www.ewomen.net). 
Falar em público sempre me amedrontou e, até hoje, isso 
acontece. Porém, tive de aprender que os objetivos de Deus 
não seriam necessariamente iguais aos meus. Ainda fico 
impressionada quando penso no modo como Ele abençoa 
esse ministério e me capacita a liderar uma equipe de pessoas 
maravilhosas, as quais fazem tudo acontecer. Certamente, o 
sonho do Senhor para minha vida foi maior do que aquele 
que idealizei!

Em certo momento, desejei ser advogada. Depois, quis 
ser médica. Acabei me formando professora de Matemática.  

ALGO MAIOR
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No entanto, essa foi a preparação perfeita para o próximo 
passo da minha jornada. Tornei-me diretora executiva da 
Liberty Godparent Home, um lar para mães solteiras. Nessa 
função, eu era responsável pelos orçamentos, operações, 
elaboração de políticas, financiamentos, entre outras tarefas. 
Também ajudava moças a selecionarem pais adotivos para 
seus filhos que ainda não haviam nascido. Esse trabalho me 
moldou para a minha atividade atual. Por isso, a profissão 
desempenhada por você hoje pode ser uma adaptação para o 
futuro que somente o Todo-Poderoso conhece.

Beverly LaHaye, escritora e presidente da Concerned 
Women for America [Mulheres preocupadas com a América], 
não imaginava, assim como eu, os planos de Deus para a vida 
dela. LaHaye compartilhou o seguinte: “Eu jamais poderia 
imaginar que, sendo uma garota comum, vinda de uma 
família simples, um dia, testemunharia, diante do Comitê 
Judicial do Senado, a favor de uma candidatura à Suprema 
Corte da Justiça; que participaria de uma reunião privada 
com três presidentes de países da América Central para falar 
sobre auxílio familiar; ou que eu seria capaz de ministrar 
em sete campos de refugiados ao longo de um período de 
cinco anos, durante a Revolução Sandinista da Nicarágua, 
cujos fugitivos caminhavam para a Costa Rica em busca de 
segurança”.

No evangelho de Mateus, Jesus conta uma parábola so-
bre um senhor que confia parte de seus bens a três servos,  
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enquanto sai em viagem. Ao retornar, reúne os criados novamente 
para verificar o que eles haviam feito com seu dinheiro. Dois deles 
tinham duplicado o valor recebido; o outro havia simplesmente 
escondido a quantia, por medo de perdê-la. O patrão, então, enal-
tece os servos que fizeram o dinheiro render e censura o que não 
o fez. Expõe seu elogio desta maneira: Muito bem, servo bom e fiel! Você 
foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito (Mt 25.21).

Beth Moore foi fiel enquanto dava aulas de aeróbica. 
Allison Bottke lutou por uma reviravolta em sua história, 
antes de se tornar garota-propaganda de uma vida 
transformada. Heather Whitestone McCallum levou seis 
anos para pronunciar corretamente seu sobrenome e, agora, 
pode se apresentar como filha do Rei.

Todas essas mulheres foram fiéis no pouco, e isso permitiu 
a elas atribuições maiores.

O propósito dEle para você vai além da sua imaginação, 
por isso, peça a Ele hoje uma revelação inicial dos Seus 
planos. Certamente, ficará surpreendida com as futuras 
bênçãos, pois o projeto do Senhor é melhor do que qualquer 
outro concebido por você!

Seja fiel nas pequenas atitudes, e Deus confiará mais a você, 
à medida que amadurecer e crescer na fé.

ALGO MAIOR
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