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Meu Propósito Renovado 
Por Randa Chance 
  

 
Há algo sobre uma tempestade iminente que aumenta os sentidos. A 
atmosfera se acalma ao nosso redorGrama e galhos de árvores carregados 
de folhas de repente ficam verdes vibrantes contra o céu cinzento. Raios 
voam através das nuvens, então o vento fica mais rápido quando gotas de 
água começam a bater contra a terra. Uma chuva forte sopra enquanto 
trovões vibram pelas janelas.  Pouco a pouco, as nuvens se esvaziam, a 
chuva diminui e depois escorre, e tudo fica quieto. Tudo é lavado e coberto 
com o reflexo da chuva fresca.   

Às vezes, meu próprio espírito cresce empoeirado e seco. Todos os dias, o tempo com o Amante 
da minha alma, minha perspectiva se torna limitada.  Minha atenção se volta para dentro e se 
concentra em coisas negativas. Permito que a ansiedade e a preocupação ofusquem minha 
visão. Às vezes, a amargura e a raiva se infiltram e adicionam uma espessa camada de escuridão 
ao redor das bordas do meu espírito, e eventualmente perco de vista o meu propósito. Se eu 
falhar em entrar consistentemente na presença de Deus e ser "purificado pela palavra" (Ef. 5: 6), 
posso rapidamente me tornar sem esperança, abatido e profundamente perturbado.  
 
Há um lugar secreto onde planto meu rosto no chão e Seu espírito lava sobre mim. Eu "ouço a 
sua voz; de manhã faço meus pedidos diante dele e espero em expectativa" (Sl 5: 3). Durante 
minha conversa diária com Ele e enquanto leio Sua Palavra, uma tempestade de Seu amor se 
aproxima. Nesses momentos, minhas lágrimas caem enquanto Ele lava meu espírito, e o 
cotidiano escorre. Meus ombros se endireitam novamente, minha visão que era tão facilmente 
borrada pelo pó da distração e dos cuidados da vida de repente se torna clara e ganha um foco 
agudo quando eu me inclino Nele, Ele me segura para que eu possa ver pelos seus olhos.  
 
Quase 100 anos atrás, Helen Lemmel escreveu a letra atemporal: "Vire os olhos para Jesus, olhe 
cheio em Seu rosto maravilhoso, e as coisas da Terra ficarão estranhamente obscuras à luz de 
Sua glória e graça". Embora meus olhos possam estar fisicamente fechados durante a oração, 
minha visão retorna com uma clareza surpreendente quando estou em Sua presença e meu 
propósito é renovado. Ele me segura. Ele é meu, e eu sou dele. 
 

Nota: Randa Chance possui mestrado em aconselhamento clínico em saúde mental e é licenciada como estagiária da 
LPC e associada da LMFT. Ela é autora e mora no Texas com o marido Shane e os três filhos. 
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Visão Renovada 
Por Bethany Sledge 
 

 
Comprei para meu marido uma camiseta que diz: "Eu posso explicar, mas 
não consigo entender para você". Se não consigo ver através dos olhos de 
outra pessoa, talvez nunca a entenda. Quando entendemos "por que", "o 
que" faz sentido. Em um mundo incerto, muitas vezes eu oro com meus 
olhos nublados pelas condições ao meu redor. No entanto, como filho de 
Deus, devo orar com visão piedosa e ver a vida de meus filhos através dos 
olhos de Jesus. Isso mudará minhas orações de apelos temerosos para 
comunicação expectante. Que visão Jesus manifestou em Suas orações? 

             
Fé: "Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças a ti que me ouviste" (João 11:41). A oração 
eficaz por meus filhos começa com a confiança de que minhas orações são ouvidas. Essa 
garantia trará expectativa à minha vida de oração. 
  
Revelação: "Naquela hora, Jesus se alegrou em espírito e disse: Agradeço-lhe, ó Pai, que 
escondeu estas coisas dos sábios e prudentes, e as revelou aos bebês" (Lucas 10:21). 
Provações e triunfos na vida de meus filhos são motivos de alegria e confiança, porque fornecem 
um caminho para a revelação espiritual. Os jovens têm aptidão para aprender, e devemos orar 
para que o Senhor abra seus corações à Sua verdade. 
  
Amor: "Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). Amor 
e perdão motivaram Jesus, mesmo com dores terríveis. Que eu nunca perca minha vontade de 
interceder por meus filhos, confiando no amor ilimitado do Senhor. Sua falta de experiência 
resultará em tropeços, mas através da Cruz, seus fracassos nunca precisam ser o fim de sua 
história. 
  
Verdade: "Estas palavras falaram a Jesus e disseram: (...) Esta é a vida eterna, para que te 
conheçam o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste" (João 17: 1, 3). Seja o que for 
que eu possa pedir aos meus filhos, o objetivo real é que eles tenham um relacionamento 
verdadeiro com Jesus e o reconheçam como Deus. Não quero pedir nada em seu nome que 
roube Dele seus corações. Em vez disso, eu os coloco alegremente em Suas mãos, que é o lugar 
mais seguro para eles. 
  
"Os olhos do seu entendimento estão sendo iluminados" (Ef 1:18). Que Sua motivação ilumine 
minha mente e coração, para que minhas orações estejam alinhadas com o propósito de Jesus 
para meus filhos.  
  
Nota: Bethany Sledge e seu marido Carl servem como missionários na Alemanha e ela é a coordenadora de oração das 
nações de língua alemã (GSN). Ela adora crianças e preenche com alegria o papel de secretária dos Departamentos da 
Escola Dominical da GSNt.  

 

 



 

20/20 Visão 
Por Wanda Chavis 
 

 

 

"Alegrai-vos no SENHOR e alegrai-vos, justos; e jubilai de alegria, todos os 
que estão retos de coração" (Salmo 32:11). 
  
Quais adjetivos você associa mentalmente à palavra "oração"? Dependendo 
do seu passado e da sua situação atual, a idéia da oração pode evocar 
sentimentos diversos. Algumas pessoas conectam a oração ao dever, 
disciplina ou hábito, sabendo que, como cristãos, eles devem orar. Outros 
equiparam a oração com peso, tristeza e lágrimas, tendo sido chamados ao 

ministério da intercessão. 
  
Alguns vêem a oração como um privilégio, um convite para passar um tempo com Aquele que 
tem toda a sabedoria e está esperando para orientar as decisões diárias que devem ser tomadas, 
sejam elas maiores ou menores. Outros vêem a oração como uma fuga bem-vinda de sua 
dolorosa realidade, uma chance de derramar suas mágoas e confusão a alguém que realmente 
entende e se importa honestamente. 
  
Alguns alcançaram um relacionamento tão profundo com Deus que esperam ansiosamente 
passar algum tempo conversando com seu amigo mais querido. A linha de comunicação entre 
eles e Deus está sempre aberta, e eles não hesitam em falar com Deus a qualquer hora do dia. 
"Alegrai-vos sempre no Senhor; e novamente digo: Alegrai-vos" (Filipenses 4: 4). 
  
Este último grupo de pessoas aprendeu a ser alegre em oração. A oração pode ser todas as 
coisas anteriores mencionadas, em vários momentos de nossas vidas, mas a oração também 
deve ser um momento de alegria. Em vez de mergulhar em nossa lista de necessidades, pedidos 
e preocupações sobre nossos filhos assim que começamos a orar, talvez devêssemos começar a 
nos alegrar com Deus sobre como Ele está trabalhando na vida de nossos filhos, sobre almas que 
foram salvas, sobre curas , libertações e bênçãos. "Da mesma forma, digo-vos, há alegria na 
presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende" (Lucas 15:10). Podemos 
compartilhar nosso entusiasmo pelas novas idéias que recebemos da Palavra de Deus e receber 
revelações ainda mais profundas. 
  
Aquece nossos corações quando nossos filhos vêm e conversam conosco, porque estão 
entusiasmados com alguma coisa e só querem compartilhar sua alegria. É muito mais bem-vindo 
do que apenas ouvir deles quando eles precisam de algo. Adoramos nos alegrar com nossos 
filhos, e Deus ama se alegrar conosco! "Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que 
choram" (Romanos 12:15).  
Então, quando é hora de orar, é hora de se alegrar!   

 

 


