
na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem 
para a esquerda; não permita que seus pés sigam o mal” 
(Provérbios 4:20-27, NVT).

Tenho dito muitas vezes que muito do que eu 
alcancei na vida se deveu ao facto de eu ter sido 
suficientemente esperto para não desistir. A minha 

experiência tem-me dito que a persistência é frequentemente desvalorizada 
como qualidade de sucesso. Há muitos anos, vi um poster que dizia: “O sucesso é 
levantarmo-nos mais uma vez do que aquelas que caímos”. Um dia, partilhei essa 
frase e um homem disse-me: “Andar é simplesmente uma série de quedas sem 
interrupção”.
 A realidade é que grandes batalhas são vencidas, fazem-se grandes empresas, 
conseguem-se grandes feitos através de uma série de passos simples que se 
repetem com frequência. Em janeiro, os ginásios estão cheios de pessoas que 
prometeram melhorar a sua saúde; em março, e daí para a frente, os ginásios têm 
pessoas que estão a melhorar a sua saúde. 

Conclusão
 O marido de Karen tinha-a deixado com dois adolescentes e sem dinheiro, sem 
trabalho e com pouca instrução. Quando conversámos, ela disse-me que até lhe 
era difícil sair da cama de manhã. Eu podia compreender certamente porquê.

“O que gostaria de fazer com a sua vida?”, perguntei.
“Sempre quis trabalhar no ramo da imobiliária”, disse ela.
“O que a impede?”, indaguei eu.
Comecei a ajudá-la a explorar a raiva que estava a alimentar a sua depressão 

e a usá-la para a motivar a trabalhar no sentido de atingir os seus objetivos. Ela 
conseguiu fazer a equivalência ao 12º ano e matriculou-se na universidade, 
conseguiu a licença de agente imobiliária e tornou-se uma empresária bem-
sucedida. Foi preciso tempo, trabalho árduo, determinação e perseverança – mas 
ela conseguiu.

A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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Estávamos no verão de 1888, e Karl estava a cair em depressão. Ele tinha trabalhado 
arduamente no seu sonho, mas a verdade é que a sua boa ideia não era reconhecida por mais 
ninguém a não ser pela sua família. Tinha trabalhado incansavelmente na sua invenção e tinha 

a certeza que iria revolucionar o mundo; contudo, passou praticamente despercebida.
 Bertha, a esposa de Karl, sabia que tinha de fazer alguma coisa porque ela acreditava no sonho 
de Karl e tinha sido testemunha do seu árduo trabalho. Levantou-se bem cedo, certa manhã, e levou 
os dois filhos a visitar a sua mãe – numa angustiante viagem de 193 quilómetros, ida e volta, em dois 
dias. Esta excursão acabou por ser a resposta ao problema de Karl. Até ali, a viagem mais longa de 
“carruagem sem cavalos” tinha sido de apenas 12 metros! A audaciosa proeza de Bertha chamou a 
atenção do mundo para a invenção de Karl Benz, fazendo do seu sonho uma realidade que mudou o 
rumo da História para sempre.
 O nosso cérebro humano foi criado por Deus 
para que fosse uma fábrica de ideias. Até as 
brincadeiras das crianças revelam a grande beleza 
da mente humana, à medida que ideias se 
amontoam em cima de ideias cheias de 
criatividade e originalidade. O problema 
é que, muitas vezes, não realizamos 
os nossos sonhos. As nossas boas 
ideias ficam presas cá dentro 
e nunca são expressas, nem 
começamos a trabalhar para 
concretizá-las, acabando por 
deixá-las de lado, à medida 
que outras coisas passam a ser 
prioritárias.
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Sonhos, Pesadelos 

E  VISÕES 

“Andar é 
simplesmente uma 

série de quedas 
sem interrupção.”

“O que gostaria de fazer com a sua vida?”
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 Peter Drucker, um grande escritor e 
pensador sobre gestão empresarial, uma vez 
disse: “Os planos são apenas boas intenções 
a menos que se transformem de imediato 
em trabalho árduo”. Este mês, vamos analisar 
quatro passos para tornar os seus sonhos uma 
realidade e não um pesadelo.

Avaliar
 “Quem começa a construir uma torre sem 
antes calcular o custo e ver se possui dinheiro 
suficiente para terminá-la?” (Lucas 14:28, Nova 
Versão Transformadora).
 A Sul da cidade onde eu vivo há um 
pequeno centro comercial vazio. Nunca foi 
terminado, está ali como testemunha de 
alguém que fez planos, mas esqueceu-se de 
pensar nos custos do atraso. O construtor foi à 
falência antes do projeto ficar terminado.
 É evidente que não conseguimos prever 
todas as dificuldades, mas não devemos 
ignorar aquilo que conseguimos ver 
claramente. Por exemplo, se o meu objetivo 
for crescer três centímetros, esse objetivo é 
completamente irracional. No entanto, perder 
10 quilos é algo que eu posso realisticamente 
fazer. É importante dedicar tempo a analisar 
se o seu sonho não passa de um pensamento 
ilusório ou se é algo que tem potencial para ser 
realizado.

Planear
 “Agora Deus nos revelou sua vontade 
secreta a respeito de Cristo, isto é, o 
cumprimento de seu bom propósito. E o 
plano é este: no devido tempo, ele reunirá 
sob a autoridade de Cristo tudo que existe 
nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós 
nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele 
nos predestinou conforme seu plano e faz 
que tudo ocorra de acordo com sua vontade” 
(Efésios 1:9-11, NVT).
 Por vezes, a nossa responsabilidade não é 

criar um plano, mas descobri-lo. 
Deus poderá já ter um plano. 
Tenho apenas de descobrir que 
plano é esse, examinando com 
espírito de oração o que Ele já 
revelou e procurar o que Ele irá 
revelar.
 Não devo apenas saber qual 
é o Seu plano supremo, também 
devo perguntar-Lhe de que 
forma é que Ele quer que eu o 
cumpra. Na Bíblia, o rei Saúl é 
um exemplo de alguém que 
se dispôs a ouvir o plano de Deus, mas depois usou os seus próprios métodos para cumpri-
lo. Quando David lutou contra Golias, ele foi um exemplo de alguém que confiou em Deus 
para lhe dizer o que Ele queria, mas também permitiu que Deus determinasse as formas de o 
realizar.
 Temos de orar e procurar descobrir os planos de Deus tanto para o destino como para a 
viagem. O salmista diz: “Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo 
com planos inúteis?” (Salmo 2:1, NVT). Não fiquemos frustrados com planos inúteis.

Executar
 “Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e, assim, as ações tornaram a fé completa” 
(Tiago 2:22, NVT)
 É neste passo que entram em ação as palavras de Peter Drucker. Em algum momento, 
temos de começar o árduo trabalho de fazer aquilo a que nos propusemos.
 Certa vez, trabalhei com alguém que teve uma ideia fantástica. Ela partilhou 
detalhadamente a sua ideia de um produto que ela sabia que seria popular, e eu pensei que 
talvez ela tivesse descoberto alguma coisa significativa. Mas, quando lhe sugeri que deveria 
começar a trabalhar nessa ideia e até lhe dei sugestões por onde começar, ela disse: “Oh, eu 
não quero trabalhar nisso. Só quero vender a minha ideia por muito dinheiro e deixar que outra 
pessoa faça o trabalho duro”.
 Bem, sabe uma coisa? Se outras pessoas vão ter todo o trabalho, elas vão querer o dinheiro.

Não Desistir
 “Meu filho, preste atenção ao que digo; ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista; 
mantenha-as no fundo do coração. Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o 
corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite 
toda conversa maldosa; afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente; mantenha os 
olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés; permaneça 

Por vezes, a nossa 
responsabilidade 

não é criar um 
plano, mas 

descobri-lo. Deus 
poderá já ter um 

plano.

Temos de orar e procurar descobrir os planos 
de Deus tanto para o destino como 
para a viagem. 
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