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4 OCUPE O SEU LUGAR 

I N T R O D U Ç Ã O
 

O tema; “ocupe o seu lugar”, surgiu em um devocional, um 

momento com o Senhor. 

Em uma manhã comum sentei à mesa e ao começar a ler as 

escrituras, do meu interior saltou a frase; “ocupe o seu 

lugar”. Pude notar que não se tratara apenas de uma frase e 

sim de uma mudança comportamental. Á princípio, 

compreendi que foi feito um alto investimento sob nossas 

vidas, confirmamos isso na carta as Coríntios escrita pelo 

Apostolo Paulo. Logo após, compreendi que preciso me 

responsabilizar pela minha geração. 

 

 Investimento: aplicação de recursos, tempo e esforço a 

fim de se obter algo. 

 

Ninguém investe para perder, todos investem para ganhar, 

obter lucro.  

Esse pode ser o ano em que se extrairá mais conhecimento 

com tudo à sua volta.  

 

                                     
 

Dia 31 de dezembro de 2019, havia grandes expectativas 

para o novo ano. Estávamos prestes a encerrar um ciclo e 

começar 2020, um ano no qual muitas palavras e profecias 
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haviam sido liberadas. Tínhamos perspectivas e metas pois 

era um tempo novo. 

E de repente, o relógio marca 00:00h, a virada do ano 

chegou! 

Uau! Estamos em 2020, chegou! Os telefones começam a 

tocar, são as felicitações de quem não pôde estar presente, 

as mensagens no Whatsapp também chegam anunciando um 

novo ano. 

Parentes e amigos se abraçam, alguns se lembram de amigos 

ou parentes que já não estão mais presentes. Existem 

aqueles que contemplam os fogos pela janela, enquanto 

outros, pelo televisor. 

Enfim 2020! 

Aos poucos as pessoas retomam suas rotinas, o feriado 

acaba. Logo no dia 1º, as mídias informam: acidentes, 

mortes, tragédias, assaltos, e também a vida dos famosos em 

suas casas luxuosas, e você e eu em meio a tudo isso... 

Eu estava com grandes expectativas pois, estava na reta final 

de meu primeiro livro. 

Janeiro muitos estavam em férias e outros em suas rotinas 

habituais. Era um novo ano, planos e sonhos sondavam a 

maioria das pessoas. 

Um dos pertences já adquiridos são as agendas ou planners, 

tudo para garantir todos os compromissos anotados. A 

maioria inicia o ano com tudo muito bem organizado, existe 

quem planeja em suas agendas os eventos semanais, 

mensais e até anuais, para que nada saia de seu controle. 

Já se ouvia falar sobre COVID 19, mas parecia algo muito 

distante. Afinal era na China, do outro lado do mundo. 
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Como de costume, tudo passou muito rápido. Entramos no 

mês de março e de repente, fomos tomados pela notícia do 

isolamento social, agora o mundo parou. Isso mesmo “o 

mundo”. 

E os planos? As viagens? Os aniversários? As agendas? 

Tudo já estava planejado, muitas pessoas planejavam festas 

e viagens há anos. 

Tudo parado, as ruas vazias, as pessoas com medo. 

Um verdadeiro caos. 

Neste momento, Deus estava ajustando o relógio, era tempo 

de voltar para secreto. Agora a falta de tempo por diversos 

compromissos já não seria o problema. A pandemia levou 

muitos para casa, nossa agenda ganhava um novo evento. 

Obviamente, este evento deveria ser indispensável e diário 

nas nossas vidas, sendo classificado como um grande 

evento. Talvez, ele sempre esteve na agenda de muitos, 

porém, qual período ele ocupava do nosso dia? 

O secreto nos aguardava. 

  
“Mas quando você orar, vá para seu quarto, 

 feche a porta e ore a seu Pai, 

 que está no secreto. Então seu Pai, 

 que vê no secreto, o   recompensará.” 

 Mateus 6:6 

 
Com o ajuste da agenda e a nova programação estabelecida, 

tínhamos um encontro agendado e não poderíamos “dar um 

bolo” no Senhor. 

Era o momento de encher o tanque. 
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Talvez, muitos achavam que estavam com o tanque cheio e 

iriam muito longe, entretanto, o Senhor sabia que 

precisaríamos parar, para abastecer. 

Além das dores, a pandemia trouxe a cura para muitos; há 

traumas que só são reestabelecidos com repouso. 

Famílias, casamentos e relacionamentos receberam cura. 

Deus restaurou muitas coisas. 

Houve choro e pranto, mas também houve celebração. Pois 

tudo sempre coopera para o bem, até da dor pode se extrair 

a cura. 

Quantas pessoas foram acometidas de graves doenças e os 

médicos, as orientam não tomar medicações para que o 

diagnóstico seja claro. Isso aconteceu com muitos neste 

período, as dores vieram à tona para revelar qual era a nossa 

necessidade de cura. 

Quantas pessoas revelaram o seu lado mais cruel e egoísta 

colocando a culpa na pandemia. A grande verdade é que a 

pandemia só revelou o que estava em oculto. 

A máscara foi inserida como um item básico de 

sobrevivência. Inseriram no nosso exterior o que há muito 

tempo, nosso interior já estava habituado. 

Quero que através dessa leitura algo mude em sua ótica 

humana e limitada. 

Ocupar o seu lugar nesse tempo fará toda a diferença. 
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O  S E U  V A L O R 

 
 

“Fostes comprados pelo mais  

elevado preço; não vos torneis  

escravos de homens!” 

 1 Coríntios 7:23 
 

Quão difícil é reconhecer o nosso valor! Em uma pesquisa 

recente que fiz, pedi para que cada mulher se definisse em 

uma palavra. Para minha surpresa, a grande maioria se 

rotulou pelo seu atual momento e não pelos seus adjetivos. 

 

 Estar fraca, não é ser fraca 

 Estar com medo, não é ser medrosa 

 Estar insegura, não é ser insegura 

 Ter uma atitude desastrosa, não te faz ser desastrosa 

 

Você é o que a Bíblia diz ao seu respeito. Suas falhas e 

fraquezas não te definem. 

Uma atitude não define seu valor. Nossas emoções não nos 

definem, eu posso estar triste isso não significa que sou 

triste. 

A Bíblia diz muito ao nosso respeito, ela é o nosso manual. 

Ela é atual, fala do passado, nos instrui no tempo presente e 

nos aponta para futuro. No versículo abaixo ela diz que o 

Senhor nos ama e se ele me ama, eu sou amada. 
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“Todavia, Deus, que é rico em 

 misericórdia, pelo grande amor  

com que nos amou.”  

Efésios 2:4 
 

Ela diz que somos: amadas, perdoadas, queridas, remidas, 

escolhidas e filhas. Então somos e ninguém, pode mudar 

isso.  

 

Se entrarmos em uma relojoaria e notarmos um relógio de 

alto valor, mesmo que não paguemos pelo valor proposto, 

achando-o excessivo para aquele produto, ele continuará 

possuindo o mesmo valor. 

 

                           
 

Um dia alguém vai investir o alto valor pedido pelo relógio, 

e a minha opinião é só uma opinião. Imagina se o dono da 

relojoaria, fosse dar ouvidos a todos que desvalorizam os 

seus produtos? Certamente ele nunca venderia os mais 

caros, buscaria produtos de qualidade inferior para atender 

os clientes que não entendem o valor de um bom produto. 

Em Provérbios 31, vemos a mãe do rei Lemuel dizer que o 

valor de uma mulher virtuosa, excede o de pedras preciosas. 

O nosso valor é imensurável, eu posso acreditar e me 
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valorizar como tal ou, posso achar que não tenho valor 

algum. 

Qual a sua escolha? Reconhecer o seu valor, ou ficar 

esperando de alguém um reconhecimento para se sentir 

valorizada? 

É indispensável se descobrir, senão corre o risco de passar 

a vida toda, dependendo da opinião de quem não sabe 

nada ao seu respeito. 
 

                          
 

1. Ordinária: comum, sem brilho, na ordem, no padrão 

2. Extraordinária: notável, excedente, que não se adequa 

ao costume geral ou ordinário; excepcional. 

 

O céu tem um padrão e é excelente. Siga os padrões do céu, 

a excelência é o seu diferencial! 

 
“Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e 

 nove anos, apareceu o SENHOR a Abrão,  

e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso,  

anda em minha presença e sê perfeito. ”  

Gênesis 17:1 
 

O Senhor não nos criou para nos contentarmos com a 

mediocridade, nos elegeu para sermos excelentes (que 

excele; que é de ótima qualidade; que é muito bom). Assim, 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/17/1+
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se define o nosso valor; “excelente”, que é de ótima 

qualidade, muito bom! 
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Ú N I C A 
 

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, 

 nação santa, povo exclusivo de Deus,  

para anunciar as grandezas 

 daquele que os chamou das trevas  

para a sua maravilhosa luz.” 

 1 Pedro2:9 
 

Você já se sentiu comum? 

 

Comum: relativo ou pertencente a dois ou mais 

seres/coisas. É algo que mais de uma pessoa possuem, algo 

popular, já visto. 

 

Exclusivo: que não é compatível com alguma coisa ou coisa 

alguma. 

 

Nós somos únicas, não somos iguais e nem comuns. 

Já imaginou o Senhor criando algo comum? Existe mais 

alguém no universo que disse haja e houve? Que criou o céu 

e as estrelas? 

 

Não existe ninguém que pudesse criar tudo, o que Deus 

criou, o mérito é todo do Senhor. E além de ser o autor da 

nossa vida, ele reconheceu que tudo que tinha feito era 

muito bom! 

Toda grande invenção é patenteada para evitar uma cópia, o 

produto patenteado leva o nome de seu criador e garante a 

autenticidade do produto. 
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Quando nós entendemos quem somos, a característica 

evidente que exibimos é a autenticidade. 

 

                           
 

O rei Assuero ou também conhecido como rei Xerxes é 

instruído a escolher uma nova rainha, então é proclamado 

um decreto para isso. 

Ester, é levada pelo seu primo Mardoqueu ao palácio do rei, 

para participar do decreto e sendo escolhida pelo rei seria a 

nova rainha. Ela foi para aquele palácio e não se sentiu 

comum, ou quem sabe, apenas uma judia. 

Em meio a muitas moças lindas, ela não era mais uma moça 

linda, ela era Ester. Teve Sara, Raquel, Ana, Rute, Ester, 

Rebeca, Maria, Eu e você. 
 

 “Seja você todos os outros já existem” 

 Oscar Wilde 
 

 

Desistir, pode parecer a melhor opção já que prosseguir, ao 

meu ver, é só para os corajosos. 

 

 Coragem: firmeza de espírito para enfrentar situação 

emocional ou moralmente difícil. 
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Quando nos deparamos com desafios, o pensamento que 

ocupa a nossa mente é, desistir. Ser diferente e corajosa, 

revela a sua autenticidade, em meio à uma sociedade que 

impõe regras e diretrizes. 

Sempre soube que não era igual a ninguém, pois Deus não 

é limitado a ponto de fazer uma fábrica de bonecas idênticas. 

Pelo contrário, Ele criou seus filhos e filhas com identidades 

individuais e características únicas. Sou como um botão de 

rosa na cor lilás, que nasceu rodeada de flores rosas. Por um 

tempo, fiquei murcha para não notarem a minha diferença, 

já que era o oposto de todas, mas logo entendi, que precisava 

me expor sem me preocupar com o quê pensariam ou 

falariam. 

Todos os dias, eu escolho o que o céu testifica ao meu 

respeito. O medo vai ecoar dentro de mim e então, me 

lembrarei com quem estou andando. Talvez, os sonhos 

estagnem pela falta de apoio, contudo, me lembrarei que se 

eu acreditar, já basta. 

Quando eu me cansar, prometo descansar e não, desistir. 

Quando disserem que não sou boa o suficiente, lembrarei 

que só preciso ser quem Deus me constituiu para ser.  

 

 
 
 

 

 

 

 



 

15 OCUPE O SEU LUGAR 

I D E N T I D A D E 
 

“Quando chegou a vez de Ester, a moça adotada 

 por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail,  

ela não pediu nada além daquilo 

 que Hegai, oficial responsável  

pelo harém, sugeriu. 

 Ester agradava a todos os que a viam.” 

 Ester 2:15 
 

 Inferior: situado abaixo de, em processo menos 

elevado. 

O sentimento de inferioridade gera a comparação e a 

comparação gera a competição. 

Para resolver o problema de uma infiltração se faz 

necessário descobrir a fonte do problema, que na maioria 

das vezes não é de fácil acesso, ou num lugar visível. A 

infiltração só é identificada quando já causou algum dano. 

Localizando a matriz do problema, aí sim, ele é sanado. Para 

vencer a competição, é necessário compreender que o único 

não tem parâmetro, ele é incomparável. E o incomparável 

não se sente inferior, pois não se estabelece maior ou menor, 

ou talvez, melhor ou pior. 

Se o sentimento de inferioridade encontrou lugar em seu 

coração, você não reconhece a sua autenticidade. Se tem se 

comparado, não entende sua exclusividade, se já está no 

nível de competição não tem dado o mérito de sua criação 

ao Senhor. 
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Quando Ester estava no palácio se preparando, ela poderia 

escolher qualquer coisa que a deixasse mais bela e chamasse 

a atenção do rei. Porém, ela é sucinta e não escolhe nada, 

por entender que ser ela mesma já era o suficiente. 

 

Davi também sabia muito bem quem era, e tinha sua 

identidade bem firmada.  

Quando o rei Saul lhe oferece sua armadura para enfrentar 

Golias ele a rejeita, pois o que serviu para Saul não serviria 

para ele. Eles eram diferentes. 
 

“Davi prendeu sua espada sobre a túnica e  

se esforçou para andar, porquanto  

não estava treinado a usar todo  

aquele paramento militar. 

 Então, declarou a Saul: “Não posso me locomover 

 com tudo isto, porque não estou acostumado! ” E, 

imediatamente, desembaraçou-se de 

 toda aquela armadura.”  

1 Samuel 17:39 

 

O Senhor tem algo para sua medida, o que dá certo para seu 

irmão, nem sempre dará certo para você. Imagine Moisés 

construindo uma arca para tirar o povo do Egito, ou talvez, 

Noé tentando marchar para ver se o mar se abriria, para ele 

e sua família passar. O que serviu para um, não seria 

suficiente para o outro. 
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Você até pode tentar fazer como todo mundo faz, mas se 

nunca ouviu da sua mãe eu quero lhe dizer; “você não é 

todo mundo! ” 

Em um mundo de iguais onde todas querem a mesma boca, 

a mesma sobrancelha, os meus sapatos, seja você diferente. 

Não se preocupe se você é boa. 

Em um estudo, o professor de física Diego Mendonça fez 

um comentário que chamou a minha atenção; 

 

“A Lua não emite luz, não tem luz própria. Quando 

olhamos para o céu e a vemos brilhante e imponente, 

olhamos na verdade o Sol na Lua. O Sol é fonte de luz 

primária, um corpo luminoso. A Lua é fonte secundária, um 

corpo iluminado. ” 

Nossa fonte primária é Cristo, ou seja, sem Ele somos sem 

sal, sem graça e sem brilho. 
 

“Porque Deus nos escolheu nele antes  

da criação do mundo, para sermos  

santos e irrepreensíveis em sua presença”. 

 Efésios1:4 
 

É nele que somos escolhidos e formados. O nosso 

interruptor é ligado no céu, tudo vem dele. Quando fomos 
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elegidas, Ele nos confiou ser sua habitação para isso, se faz 

necessário se comprometer com que foi investido em nós. 
  

“Assim deixai a vossa luz resplandecer diante 

 dos homens, para que vejam as vossas 

 boas obras e glorifiquem o vosso  

Pai que está nos céus. A Lei  

se cumpre em Cristo”  

Mateus 5:16 

 

Em um momento, uma jovem pergunta à antiga primeira-

dama dos Estados Unidos; “como é possível vencer a 

invisibilidade que é imposta às mulheres negras? ” 

Michelle Obama diz que nunca se sentiu invisível e essas 

meninas precisavam achar uma forma, dentro de si 

mesmas, de se fazerem visíveis; “Não podemos esperar pela 

igualdade do mundo para começar a nos sentir vistos. 

Estamos longe disso”. 

 

Quando vi esse documentário pensei; “Uau, é isso!” 

Mulheres brancas, amarelas ou negras se sentem invisíveis 

e esse sentimento, elas escolhem sentir. 

Encontre dentro de você a sua luz, ela é Cristo, seja notável. 

O mundo pode não ter a notado, porém eu acredito que o 

céu faz festa quando você acorda. 

Se por ventura até o dia de hoje, não se deu conta da 

responsabilidade que carrega, mude essa realidade e ocupe 

o seu lugar! 

Seja luz para o mundo em trevas, traga esperança para os 

perdidos e socorro aos desamparados. 
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M E D O 
 

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia,  

mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 

 2 Timóteo 1:7 

 

Ester recebe de Mardoqueu a notícia do decreto de morte 

sobre o seu povo, ele pede para que ela interceda diante do 

rei pelo povo. 

 
"Todos os oficiais do rei e o povo das províncias 

 do império sabem que existe somente 

 uma lei para qualquer homem ou mulher 

 que se aproxime do rei no pátio 

 interno sem por ele ser chamado:  

será morto, a não ser que o rei estenda 

 o cetro de ouro para a pessoa e lhe 

 poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do 

 rei há mais de trinta dias".  

Ester 4:11 
 

Ester está com medo da morte, o medo é um alerta da nossa 

consciência de perigo eminente, é um estado de proteção e 

não de paralisia. 

A grande maioria tem medo do desconhecido. Mudar o 

rumo das nossas vidas, não é uma tarefa fácil, o novo gera 

insegurança, sair da nossa zona de conforto vai exigir muito 

de nós, lidar com os pensamentos negativos será o nosso 

maior desafio. 

Uma atitude frequente é esperarmos o medo passar, para só 

aí, nos movermos. 
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O Senhor deu uma única ordem: vai... 

 

                      
 

A Bíblia menciona alguns relatos que nos mostram um 

cenário de medo e não de paralisia. 

Em uma noite escura com os discípulos, Pedro sai do barco 

e começa a andar sobre às águas ao encontro de Jesus. Ele 

foi com medo mesmo, prova disso é que no caminho diante 

dos fortes ventos, teve mais medo e logo afundou. 

Com Moisés não foi muito diferente, diante do mar 

vermelho ele clama ao Senhor, pois não sabe o que fazer ali. 

Ele toca no mar para que se abra e todo povo atravessa por 

terra seca. Ele não espera ser tomado de coragem para dar 

os primeiros passos, mas entende que se faz necessário, 

ocupar o lugar de líder. 

O povo por medo, pediu para Moisés subir ao monte. Esse 

povo que não conheceu a grandeza do Senhor, eles 

murmuraram no deserto. 

Quantas coisas o medo tem te roubado? 

Quando meus olhos não verem a conquista, me lembrarei 

que o fracasso faz parte de quem se arrisca a competir, 

afinal, como desejo ser coroada, sem entrar no jogo? 

Quando me disserem que foi sorte, lembrarei que foi 

dedicação e persistência. Quando me contarem um sonho, 
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sempre direi que para se tornar realidade, é necessário orar 

e se mover em prol dele. Quando a saudade apertar, a 

deixarei sair pelos olhos para que meu peito se limpe. 

Quando a tristeza tentar invadir o meu íntimo, a mandarei 

embora usando a minha alegria e por fim, quando eu ouvir 

uma palavra negativa, lembrarei que o oposto é positivo e 

se algo deu errado, lembrarei que Thomas Edison fracassou 

cerca de 1200 vezes seguindo até obter êxito na criação da 

lâmpada incandescente. (“Trecho Livro Humberto Pohden, 

Editora Martin Claret”). 

 

                        
                          

Só cresce aquilo que alimentamos. 

O Senhor é quem mais acredita em nosso potencial, ele 

identifica em nós aquilo que nós mesmos, ainda não 

reconhecemos que possuímos. Ele tem palavras de 

afirmação ao nosso respeito, palavras que nos impulsionam. 

Quando a Bíblia relata que Gideão estava com muito medo, 

para Deus, ele não era um medroso. Lembra que eu disse 

seus sentimentos não te definem?  

O Senhor chamou ele de homem valente. Talvez nem ele 

acreditasse que era valente. Filtrar o que nós ouvimos é 

necessário, para rompermos com nossas limitações. 

Não preciso ser contaminada pelos comentários negativos 

de ninguém. 
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Moisés argumentou que não sabia falar e o Senhor afirmou 

que ele era o escolhido para aquela missão, que não tinha 

errado em sua formação. Uma palavra que mudou o destino 

de Moisés, o encorajou para o cumprimento do seu 

propósito naquele tempo. 

Jeremias também argumentou que era apenas uma criança e 

o Senhor garantiu que quem falaria em sua boca seria ele, 

então Jeremias poderia se tranquilizar. O Senhor liberou 

para Jeremias, uma palavra que lhe trouxe amparo e mostrou 

que ele, não iria sozinho. 

Fomos chamadas, porém não estamos sozinhas. Às vezes, 

nos sentimos inexperientes, despreparadas, incapacitadas, 

são sentimentos naturais, porém precisam ser vencidos. 

Se livre do efeito esponja. Isso ocorre, quando o indivíduo 

toma como verdade comentários pessimistas, de mau-

humor ou de desânimo de um amigo ou familiar mesmo 

quando ele não tem motivos para se sentir daquela forma. 

Por fim, sentem-se paralisadas pelo que ouviu. 

✅ Filtre muito bem o que você ouve, seus ouvidos não são 

um aterro sanitário; 

✅ NÃO peça opiniões de pessoas pessimistas, as pessoas 

costumam dar o que tem; 

✅Imponha limites, você não precisa ser contagiada pelo 

mau humor alheio; 

✅ Todos os dias jogue fora todo lixo mental que recebeu. 

 

Uma mente livre de pensamentos negativos, certamente 

dará acesso a pensamentos positivos que trarão 

determinação e empenho. 
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Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, é 

dirigida pelos seus pensamentos, já que eles, determinam as 

nossas ações. A excelência começa na mente, se você 

realmente está decidido a ser o melhor, comece a produzir 

pensamentos excelentes. 
 

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, 

 tudo o que é honesto, tudo o que é justo,  

tudo o que é puro, tudo o que é amável,  

tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, 

 e se há algum louvor, nisso pensai.”  

Filipenses 4:8 

 

O Senhor viu potencial, em quem não acreditava em si 

mesmo, ele vê potencial em nós! 
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O C U P E  O  S E U  L U G A R 
 

”Quem sabe se não foi para 

 um momento como este que você  

 chegou à posição de rainha?”  

Ester 4:14 

 

Quando Mardoqueu diz para Ester que ela foi escolhida para 

estar ali como resposta para aquela geração, uma chave é 

virada em seu interior. 

 Quem era Mardoqueu para Ester? 

 Por que aquelas palavras tiveram tanto peso na vida de 

Ester? 

 

Mardoqueu era a voz de apoio de Ester, aquela pessoa que 

libera destino. 

Se ele tivesse liberado uma palavra de derrota ou 

insegurança, com certeza ela se manteria paralisada. Essa 

voz, fez Ester entender a sua identidade e o seu propósito. 

 

Aquela mulher que estava com medo da morte, agora, após 

essa palavra liberada pela sua voz de apoio, está pronta a 

ocupar o seu lugar. 

Mardoqueu estava dizendo para Ester: 
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Ela havia sido escolhida como rainha, naquele tempo em 

que um decreto de morte foi estabelecido contra o seu povo 

por um acaso. Ocupar o seu lugar, seria a resposta para 

aquela geração. 

Até hoje Ester é lembrada pelo seu posicionamento. 

 
“O Mundo não será destruído pelo mal, mas 

 por aqueles que os olham e não fazem nada” 

Albert Einstein 

 
 

Você nasceu no tempo exato, para ser resposta para essa 

geração. Muitos desafios chegaram no ano de 2020, e 

muitos outros, você já resistiu. Você não chegou até aqui à 

toa, o tempo de brincar de casinha acabou, agora, é o 

momento de colocar em prática todos aprendizados 

extraídos dos desafios que já vivenciou. 
 

                         
 

Hoje, Ester nos serve de inspiração pois ela ocupou o seu 

lugar. Não foi fácil, mas ela usou a melhor estratégia: o 

jejum e a oração. Essas armas são infalíveis. 

Existe uma geração te aguardando! 

 
 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/
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“Por isso, a criação aguarda ansiosamente 

 a manifestação dos filhos de Deus.”  

Romanos 8:19 
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P O R  Q U E  A  I N D A  N Ã O ? 
 

“Quando eu era menino, falava como 

 menino, pensava como menino  

e raciocinava como menino. Quando  

me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.” 

1 Coríntios 13:11 

 

O que te aprisiona tanto a ponto de te impedir de ocupar o 

seu lugar? 

Os traumas, as decepções, a inferioridade, as opiniões, os 

conflitos, as dores? 

Demorei muito tempo para entender que poderia ser livre de 

toda dor. 

O que mudou não foi a ausência de decepções, mas a forma 

como eu reajo a tudo isso. 

Eu não posso mudar os noticiários, mas posso escolher, 

como reagir a eles. 
 

“Os dois dias mais importantes da sua vida são: 

 o dia em que você nasceu, e o dia 

 em que você descobre o porquê.”  

Mark Twain 

 

Existe quem acredite que a vida é feita por um ciclo: nascer, 

crescer e morrer. 

Eu acredito que o ciclo é: nascer, cumprir o meu propósito 

e deixar um legado. 
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“Combati o bom combate, terminei 

 a corrida, guardei a fé.” 

2 Timóteo 4:7 
 

O legado não morre pois são os ensinamentos que deixamos. 

Imprima algo seu nas pessoas que encontrar pela vida, para 

quando partir, elas possam dizer sobre você o mesmo que 

dizemos sobre Ester, ela marcou uma geração. 

 

Se tiver dúvidas a respeito dos fatos e do seu tempo se 

lembre da frase de Mardoqueu: 
 

 
 

A ordem do Senhor sempre foi: VAI.... 
 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 

 batizando-os em nome do Pai e 

 do Filho e do Espírito Santo.”  

Mateus 28:19 

 

Saber quem você é e qual a sua missão nesta Terra, te 

impulsiona a viver uma vida em abundância. O romancista 

Lewis Carroll ilustra um conto chamado “Alice no País das 

maravilhas” com uma narrativa entre a personagem 

principal Alice, e o gato. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/4/7+
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“Alice perguntou: Gato Cheshire... pode me dizer qual o 

caminho que eu devo tomar? 

Isso depende muito do lugar para onde você quer ir – disse 

o Gato. 

Eu não sei para onde ir! – Disse Alice. 

Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho 

serve” 

 

Não saber para onde estamos indo também gera estagnação. 

Creio já ouviu a expressão popular: “não ata nem desata”, 

um estado sem solução. 

O mesmo aconteceu com Agar, a Bíblia narra um episódio 

também conhecido como a “síndrome de Agar”. 

 
“O anjo do SENHOR achou-a perto  

do deserto, junto duma fonte, no 

 caminho para Sur:  
 “Agar, tu és a criada de Sarai e estás aqui? 

 Donde vens? Para onde vais? ” 

“Venho fugida da casa de Sarai, a minha senhora”, 

 foi a resposta. ” 

Genisis16:7;8 
 

Agar sabia o seu local de partida, porém não sabia o seu 

destino. 

Você só vai parar de viver uma montanha russa (que sobe e 

desce) quando souber exatamente o lugar que deve ocupar. 
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Você não é um erro e muito menos um plano B de Deus, 

pelo contrário, você é amada e desejada antes da fundação 

do mundo. 

Quer saber por que, não está na terra por um acaso e sim por 

um propósito? 

 
Te convido a conhecer meu livro: 

Escolhida, não é acaso é propósito  

Conheça nossa plataforma: 

www.souescolhida.com.br  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.souescolhida.com.br/
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