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Objetivo é o propósito de realizar 
algo, é aonde se quer chegar. É este que 
gera o rumo do que se deseja, o que 
se deve fazer, e serve como referência 
para que sonhos se realizem. Grande 
parte da sociedade, porém, não perce-
be a importância de se ter objetivos na 
vida. Certamente quando criança, al-
guém já te perguntou o que você gosta-
ria de ser ao se tornar adulto, ou quan-
do fosse mais velho. Pois é, essa é uma 
das questões mais difíceis de decidir de 
uma hora para a outra! Esta sensação 
confusa entre falar imediatamente ou 
pensar bem nas possibilidades da vida, 
acabam fazendo com que esta resposta 
seja deixada um pouco de lado. Em ou-
tras palavras, inevitavelmente, acaba 
ocorrendo, ainda que sem querer, uma 
postergação na escolha dos objetivos 
de vida a curto, médio e longo prazo. 

Dale Carnegie foi um treinador e es-
critor norte-americano, autor de bes-
t-sellers como “Como Fazer Amigos e 
Influenciar Pessoas” (1936) e “Como 
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Evitar Preocupações e Começar a Vi-
ver”. Este homem fundou o que é hoje 
uma rede mundial de mais de 3.000 
instrutores e escritórios em aproxima-
damente 97 países que utilizam seus 
métodos. Em uma matéria do site da 
organização que hoje leva o seu nome, 
intitulada “13 qualidades de uma pes-
soa de sucesso”, o segundo item da lista 
é “objetivo, visão e propósito”, o que 
deixa bem mais evidente que pessoas 
com objetivos mais claros, tendem a ser 
mais bem sucedidos quando compara-
dos a pessoas que não decidiram que 
rumo tomar.

A forte relação entre os objetivos de 
alguém e seu sucesso se dá por muitas 
questões, porém uma das principais é 
que pessoas que sabem onde querem 
chegar, sabem o que precisam fazer 
para chegar lá, como exemplo podemos 
citar o anseio de fazer uma viagem para 
o exterior, comprar o carro ou a casa 
dos sonhos, estabelecer um negócio, 
morar sozinho, conseguir fazer o fatu-

Jesus, o alvo do 
cristão
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ramento de a empresa crescer, e por aí 
vai. Sabendo seus objetivos, é bem mais 
natural que se busque meios pelos quais 
os objetivos possam se tornar realidade 
em um futuro próximo, pois tudo isso 
vai direcioná-lo a empregar suas forças 
e energias na coisa certa até concreti-
zar seus objetivos, sejam eles pessoais, 
profissionais ou empresariais.

Jesus, em uma de suas pregações nos 
dá uma grande lição sobre a importân-
cia de se ter um objetivo, para que o ca-
minho até ele seja traçado e planejado:

“Pois qual de vós, querendo edificar 
uma torre, não se assenta primeiro a 
fazer as contas dos gastos, para ver se 
tem com que a acabar? Para que não 
aconteça que, depois de haver posto os 
alicerces e não a podendo acabar, todos 
os que a virem comecem a escarnecer 
dele, dizendo: Este homem começou a 
edificar e não pôde acabar.

Ou qual é o rei que, indo à guer-
ra a pelejar contra outro rei, não 

se assenta primeiro a tomar conse-
lho sobre se com dez mil pode sair 
ao encontro do que vem contra ele 
com vinte mil? De outra maneira, 
estando o outro ainda longe, manda 
embaixadores e pede condições de 
paz”,  Lc 14.28-32.

Sem um objetivo, é muito difícil saber 
quais decisões tomar, ou mesmo quais 
posicionamentos assumir diante das 
situações. É por isso que nós devemos 
sempre manter os olhos fixos em nos-
so objetivo, para que o Senhor esteja 
conosco. A Bíblia afirma em Provérbios 
“Confie ao Senhor tudo que você faz, e 
seus planos serão bem-sucedidos”(N-
VT). Portanto, é importante buscar 
sempre seus objetivos apresentando-os 
a Deus, planejando e sendo fiel, e en-
tão, o Senhor mesmo os estabelecerá e 
os tornará em realidade.

“Não erreis: Deus não se deixa escar-
necer; porque tudo o que o homem se-
mear, isso também ceifará”,  Gl 6.7.

Fonte consultada: 
  https://portaldalecarnegie.com/


