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O assunto mais falado hoje no meio 

empresarial, com o objetivo de se alcançar 
resultados lucrativos e sucesso pessoal, com 

certeza é a necessidade de se ter uma 
VISÃO. Muitos especialistas no assunto 

afirmam que uma empresa que não tem 
uma VISÃO clara e objetiva, já está fadada 
ao fracasso. Muito tem sido ensinado sobre 

a importância de se ter uma VISÃO para 
perseguir, e ser perseverante e cuidadoso, 

para em nenhum momento perder o FOCO 
de seu objetivo. Veja o que Jesus disse em 

Lucas 16.8 (Nova Tradução na Linguagem 
de Hoje).  “E o patrão desse administrador 
desonesto o elogiou pela sua esperteza. E 

Jesus continuou: As pessoas deste mundo 
são muito mais espertas nos seus negócios 

do que as pessoas que pertencem à luz.”    
 

Infelizmente, parece que muitos líderes cristãos e muitas igrejas locais, ignoram totalmente essa 

grande necessidade. Vivem uma existência sem metas, sem objetivos, sem foco, sem nenhuma 
visão. 

 
A Bíblia fala claramente sobre a necessidade de termos uma visão: “O SENHOR me respondeu e 

disse: “Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo.” ( Hc 
2.2 )    
 

Todo líder precisa ter uma visão para passar aos seus liderados, do contrário, seu trabalho não 
logrará êxito. A visão precisa ser escrita, gravada, filmada, falada, pregada, anunciada, divulgada, 

reprisada, massificada, maximizada,  até  que  as pessoas passem a respirá-la, e, aí, a coisa 
acontece. 

 
Sabemos que a missão única da igreja na terra, é a de ganhar almas aos milhares para o reino de 
Deus, entretanto, para cumprirmos nossa missão com sucesso, precisamos ter alvos claros e 

alcançáveis. Precisamos ter uma visão de quantas almas queremos alcançar, em que prazo de 
tempo queremos isso, que tipo de pessoas queremos arrebanhar, onde essas pessoas estão, que 

estratégia iremos usar, quanto estamos dispostos a investir, que planejamento de oração teremos. 
Quando temos uma visão clara e organizada de nossos alvos e objetivos, isso torna o trabalho de 
nossas mãos mais fácil, passamos a ter mais motivação para alcançar nossos ideais, ao passo que 

quando não temos uma visão para perseguir, passamos a vida correndo e voltando sempre ao 
mesmo lugar. 

 
 

A VISÃO COMO FONTE DA MOTIVAÇÃO 
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Querido leitor, se você já tem uma visão para o seu ministério, persiga a mesma até alcançá-la, 
caso não a tenha ainda, peça a Deus que lhe dê uma. Pois, desprovido de visão, não há como ter 

motivação para dedicar-se a qualquer área de serviço cristão. Quando nada, você deve vislumbrar 
que a Palavra de Deus estabelece como princípio básico o sacerdócio universal de todo aquele que 
está em Cristo Jesus. Portanto, você é um sacerdote em Cristo. Ore, pesquise na Bíblia e em outros 

recursos, a dimensão desse princípio imutável. 
 

A visão para o exercício de qualquer missão é indispensável; haja vista tratar-se ela de um 
verdadeiro combustível para a vida espiritual e ministerial do crente. Aliás, esse é um particular de 
suprema importância. A vida cristã só pode ser vivida em sua plenitude, se movida pela visão do 

por vir. Caso contrário, não terá sentido, será vazia em si mesma. Mas, a partir do momento que o 
crente consegue vislumbrar pela fé as promessas de Deus para a sua vida. Do momento em que 

crê de todo o coração aquilo que o aguarda, sua vida ganhará nova perspectiva e qualidade. 
 

A visão agrega valor à qualidade da dedicação do crente. 
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