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PREFÁCIO
Visão é a fonte e a esperança da vida. O maior dom dado
à humanidade não foi o dom da vista, mas o dom da visão. A vista é a função dos
olhos, mas a visão é a função
do coração. “Olhos que enxergam são comuns, mas olhos que têm visão são
raros”. Nada grandioso ou notável na Terra foi realizado sem visão. Nenhuma
invenção ou feito ocorreu sem o poder inspirador dessa fonte misteriosa chamada
visão.
Civilizações surgiram e se desenvolveram por intermédio da força motriz
de um líder visionário. A tela da história é pintada com evidência da força da
visão criativa e desafiadora da tradição. Realizações e avanços sociais,
econômicos, arquitetônicos, médicos, científicos e políticos devem sua
concepção e seu nascimento ao poder da visão.
Qualquer civilização que é apanhada numa anomalia do passado, sufocada
pelas tradições de experiências passadas e enterradas no túmulo das glórias de
sucessos passados, está fadada a morrer. A visão o liberta das limitações daquilo
que os olhos podem ver e permite experimentar a liberdade daquilo que o
coração pode sentir. E a visão que torna o invisível do visível e o desconhecido,
possível.
A visão também torna o sofrimento e o desapontamento suportáveis. A
visão gera esperança em meio ao desespero e provê paciência na tribulação. A
visão inspira o depressivo e motiva o desanimado. Sem visão, a vida consistiria
de frustrações cíclicas dentro de um redemoinho de desespero. A visão o
fundamento da coragem e o combustível da persistência.
Foi a visão que inspirou a primeira civilização bíblica estabelecida pelo
grande caçador Ninrode. A visão produziu a grande civilização egípcia há mais
de quatro mil anos e deu origem às imensas pirâmides que continuam nos
maravilhando hoje. A visão inspirou os gregos a produzir filosofia e arte que
ainda impactam o pensamento do nosso mundo. A visão motivou o grande
Império Romano a expandir sua influência e colonizar o mundo conhecido. A
visão inspirou os exploradores que circundaram o globo e desencadearam a
criação e expansão de muitas das nações que conhecemos hoje. A visão
transformou o mundo agrícola na era industria!. A visão deu à luz milhares de
invenções nos dois últimos séculos que transformaram nossa vida.
Foi a visão de voar que inspirou os irmãos Wright a inventar o avião.*
(N.T. Até que provem o contrário, Continuamos acreditando que foi Santos
Dumont que inventou o avião). Foi a visão de uma luz que empolgou Thomas
Edison a inventar a lâmpada. Foi a visão de um computador do tamanho de uma
mesa que motivou Stephen Jobs a inventar o “computador de mesa” ou o PC. Foi
a visão de um software fácil e prático, acessível a todas as pessoas, que inspirou
Bill Gates a desenvolver e inventar o império global chamado Microsoft. A visão
é a energia do progresso.
Nosso mundo atual está necessitando desesperadamente de visão. Se
olharmos casualmente para a situação do mundo do século 21 é o bastante para

produzir medo, desesperança, incerteza, insegurança, traumas emocional e social,
depressão, desilusão, desânimo e desespero. A ameaça de um colapso
econômico, de desintegração social, decadência moral, conflito religioso,
instabilidade política, epidemias de saúde globais, limpeza étnica e o choque de
civilizações requer uma liderança que consiga ver além do agora para um futuro
melhor, que tenha a habilidade de transformar esta visão em realidade e a
coragem de nos inspirar a ir até lá.
Salomão, o sábio rei de Israel, declarou: “Não havendo visão, o povo
perece.” (Provérbios 29:18 - KJV.) E a NVI traduz: “Onde não há revelação
divina, o povo se desvia.” Essas palavras têm sido citadas e repetidas por milhões
de pessoas ao longo dos anos porque captam o papel significativo que a visão
tem em nossa vida individual, corporativa e nacional. A essência completa dessa
sentença implica que onde não há revelação acerca do futuro, as pessoas
abandonam o autocontrole, a disciplina pessoal e a moderação. Colocado de
forma simples, a visão é a fonte da disciplina pessoal e corporativa.
Há muitas pessoas que não têm visão para a vida e não sabem como obtêla. Existem outras que têm uma visão, mas estão presas na lama da confusão, sem
saber o que fazer. Ainda existem aquelas que tinham uma visão, mas a
abandonaram por causa de desânimo, desilusão ou uma certa medida de fracasso
ou frustração. Se você se encaixa numa dessas categorias, Os princípios e o
poder da visão pode ajudá-lo a entender a natureza da visão, definir visão, captar
e recapturar a visão pessoal, simplificar sua visão e documentá-la.
Também espero ajudá-lo a entender os princípios da visão e prover os
instrumentos práticos e as habilidades necessárias para trazer sua visão para a
realidade. Você nasceu para alcançar algo significativo e foi destinado a fazer
diferença em sua geração. Sua vida não é uma experimentação divina, mas um
projeto da Providência para cumprir o propósito que sua geração precisa. Esse
propósito pessoal é a fonte da sua visão e dá significado para sua vida. Por isso,
encorajo você a acreditar em seus sonhos e a reativar sua paixão; sua visão
espera sua ação. Seu futuro não está à sua frente — ele está dentro de você. Veja
além dos seus olhos e creia no invisível. Sua visão determina seu destino.

INTRODUÇÃO
VIDA SEM VISÃO
Em meados do século 20, em Bangkok, na Tailândia, o governo planejava
construir uma grande rodovia que deveria passar bem no meio de um vilarejo. No
caminho da rodovia planejada, porém, havia um mosteiro budista com uma
pequena capela. Por isso, tiveram de transferi-Ia para um local próximo. Dentro
da capela havia uma pesada estátua de barro de Buda, com quase 4 metros de
altura. Usando um guindaste, os operários do governo removeram o mosteiro em
partes. Quando os operários transportaram a estátua para o novo local e
começaram a baixá-la, o barro da estátua começou a se desintegrar e cair. As
pessoas estavam com medo porque este era um símbolo religioso precioso e não
queriam que fosse destruído. No entanto, apesar do esforço dos operários, o barro
continuava se soltando da estátua, até que desintegrou-se por inteiro. De repente,
os operários ficaram pasmos porque, à medida que o barro se soltava, algo
inesperado foi revelado: debaixo da estátua de barro havia uma outra de ouro
puro. Antes de a estátua ser removida, acreditava-se que ela valia cerca de
cinqüenta mil dólares. Hoje, essa estátua em ouro vale milhões de dólares e, por
causa da história que está por trás dela, é visitada por centeias de milhares de
pessoas todos os anos.
Esta história ilustra que aquilo que podemos ver não é, necessariamente, o
que realmente é. Creio que muitas pessoas vivem como vasos de barro quando,
na verdade, somos ouro puro por dentro. Nossa vida não reflete quem realmente
somos ou o que podemos ser. Viajo ao redor do mundo falando a diversos grupos
e me encontro com pessoas em todos os continentes que não têm uma
compreensão clara de propósito pessoal. Vejo-as lutando com uma vida sem
propósito ou sem direção.
Uma falta de propósito e um potencial não realizado é epidêmico em
nosso mundo. No entanto, da mesma forma que a estátua de ouro estava
escondida dentro da estátua de barro, o “ouro” dentro de cada um de nós está
esperando para ser revelado. Este ouro representa os sonhos que temos — ou
tivemos no passado — para nossa vida que ainda não são realidade, os dons e
talentos que ainda não desenvolvemos, o propósito para nossa vida que ainda não
se cumpriu, aquilo que sempre desejamos ser ou fazer, mas que por algum
motivo, não fomos capazes de realizar.
Não importa quem você seja ou em qual país vive, você tem um propósito
pessoal, porque cada ser humano nasce com um propósito individual. Deus criou
cada pessoa com uma visão singular. Ele tem planos tremendos para você que
ninguém mais pode realizar, O aspecto trágico é que muitas pessoas vivem toda
sua vida sem nunca identificar sua visão.
De que maneira você pode remover o barro e descobrir o ouro que está
dentro de você? Seus sonhos, talentos e desejos podem ser refinados em um

processo de descoberta e cumprimento da visão da sua vida para que o ouro puro
dos seus dons pessoais e singulares possa reluzir para este mundo.
O propósito deste livro é ajudá-lo a captar e alcançar a sua visão. A visão
da minha vida é a transformação de seguidores em líderes e a maximização do
potencial individual. Estou animado com o potencial que existe dentro de você.
Cada pessoa é um líder em sua própria visão, porque ela é a única que pode
imaginar, nutrir e cumpri-Ia. Qual é sua visão? O que você sempre quis fazer?
Qual é o desejo do seu coração? Qual é o seu sonho? No momento que começar a
“visualizar” sua visão de maneira clara, você será capaz de realizar o propósito
da sua vida.
O que significa captar a visão para sua vida? Ted Engstrom, o expresidente da Visão Mundial, conta a seguinte história: uma menina estava num
cruzeiro com seu pai, e ambos estavam parados no convés. Era um dia claro e
bonito, e o ar era refrescante. A menina, parada na ponta dos pés, disse ao pai:
“Papai, não consigo ver nada.” O pai levantou-a e colocou-a sobre os ombros.
Agora ela estava acima de todos os outros no convés e podia ver tudo que estava
ao seu redor. “Papai!”, exclamou a menina. “Consigo enxergar mais longe do que
meus olhos conseguem ver!”
A frase daquela garotinha capta a essência da visão: a habilidade de
enxergar além do que seus olhos físicos conseguem ver — de não apenas ver o
que é, mas também o que pode vir a ser e tornar isso uma realidade. Visão é um
conceito que é inspirado por Deus no coração de um ser humano. O maior dom
que Deus deu à humanidade não é a vista, mas a visão. A vista e uma função dos
olhos, mas a visão é uma função do coração. Você pode enxergar, mas não ter
visão. Ao longo da história, o progresso somente ocorreu quando pessoas
“enxergaram” coisas que ainda não estavam lá. Visão é ver o futuro antes que se
torne presente. É uma figura mental do seu destino. Deus deu à humanidade o
dom da visão para que não vivêssemos somente por aquilo que podíamos ver. As
palavras visão e revelação são, às vezes, usadas de maneira intercalada. Revelar
significa desvendar. Algo que é desvendado estava lá o tempo todo mas não
podia ser visto exteriormente.
Considere a seguinte analogia: O destino de um fruto do carvalho é ser
uma árvore. Pela fé, você consegue ver a árvore dentro da semente. Você tem
uma visão dela pelos olhos da mente porque identifica o potencial na semente. A
mesma coisa ocorre com você e comigo. Deus nos criou para um propósito, e
para Deus esse propósito já está terminado porque Ele colocou em nós o
potencial para cumpri-lo. Podemos ver este propósito pela fé. Parafraseando a
Bíblia, a fé é a essência de coisas que você espera alcançar, a evidência de coisas
que consegue ver mesmo quando os outros não conseguem. Somente ao ver o
que ainda não existe você será capaz de trazer à existência algo novo, criativo e
estimulante.
Para verdadeiros visionários, o mundo imaginário das suas visões é mais
real do que a realidade concreta ao redor deles. Na verdade, uma visão visionária
é a sua realidade. Conta-se que quando a Disney World foi inaugurada havia
apenas um aparelho de diversão, Walt Disney estava sentado em um banco,
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