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Dedicatória 

Dedico este livro a todos aqueles irmãos que conviveram e que 
ainda convivem comigo, que gostariam de ver este livro pronto com 
experiências que tive e ainda tenho na presença do Senhor. Quando 
eu nasci e com um ano e três meses comecei a ficar deficiente das per-
nas e foi um período muito difícil, pois todos relatavam em meio ao 
círculo que vivia e convivia que eu não casaria e que não teria uma 
família e até hoje estou desfrutando das bênçãos do Senhor, este Jesus 
é muito soberano. 

Agradeço a meus filhos, um casal que é presente de Jesus, sempre 
é alegria na minha vida e estão sempre me incentivando a seguir em 
frente. Agradeço ao meu esposo que tem crescido conosco como pes-
soa e como membro em Cristo. 

Sou grata ao meu Deus que prepara o caminho, que muda histó-
rias e que faz do impossível possível. 
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Introdução 

VISÃO é a percepção do mundo exterior pelos órgãos de vista; 
ação ou efeito de ver, capacidade de compreensão, assimilação e per-
cepção visual de tudo que está presente no mundo exterior, concebida 
a partir da utilização dos olhos e do cérebro. 

Nos dias de hoje o Senhor ainda usa pessoas que têm propósito 
na sua Igreja com dom de visões, essas que trazem muito sofrimento 
para quem as recebe, traz dor, angústia, apreensão e nos deixam de 
mãos atadas, porque nada depende de nós.  Tudo está nas mãos do 
Senhor Jesus, apenas fazemos o nosso ide, entregamos, porém o passo 
seguinte está nas mãos do Todo Poderoso, que é e há de vir para jul-
gamento de todos na face desta terra. 

Muitas foram às visões que Deus liberou para que entendêssemos 
que tudo está em seu controle e que só acontecem para que algum 
propósito venha a se cumprir.  

Casos na Bíblia em que Deus concedeu aos profetas o dom de 
visões e para alguns que vissem de olhos abertos: 

• Deus concedeu a Jacó uma visão por meio de sonho em Gê-
nesis (28: 11-22). O abençoa grandemente e determina que a 
sua descendência seja grande e que sempre estará com ele.  

• Em Êxodo (24: 9-10), o Deus de Israel permitiu que setenta 
pessoas mais Moisés, Arão, Nadabe e Abiú o vissem;  

• Em Êxodo (33: 18-23), o Senhor permitiu que Moisés visse 
suas costas ao passar.  

• Em II Crônicas (18: 18), Micaías relata o seguinte: “Vi ao 
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Senhor assentado em seu trono, e a todo o exército celestial 
em pé a sua mão direita, e a sua esquerda”. 

• Em Isaías (6: 1-7) trata do seu chamado ao arrependimento.
Assim, ele consegue contemplar a glória e o poder de Deus.

• Em Ezequiel (1: 4 -28), ele tem a visão da Nave de Deus. Esse
texto nos ensina a resistir ás provações e jamais desistir por
mais extrema que seja no decorrer de nossa vivência na terra.

• Em Daniel capítulo sete é descrito o sonho e as visões que teve
deitado em sua cama.

• Em Atos (7: 55) é relatado uma visão de Estevão ao olhar para
o céu. “Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os
olhos no céu, viu a glória de Deus; e Jesus, que estava à direita
de Deus”.

• Em II Coríntios, capítulo doze, Paulo fez uma autorreflexão
e citou que por meio de visões já viu o terceiro céu. “Conheço
um homem em Cristo que, há catorze anos, (se no corpo não
sei, se fora do corpo não sei; Deus o sabe) foi arrebatado até
ao terceiro céu”.

• Em Apocalipse, capítulo quatro, o apóstolo João tem a visão
do Trono de Deus. Deus concede a visão na ilha de Patmos
foi tão tremenda que por mais que tentasse explicar jamais
conseguiria por não achar nada comparável a tamanha glória
e após a visão na ilha onde foi exilado ou escreve ou vai escre-
ver o livro de Apocalipse na cidade de Éfeso.

• Deus não tem seres prediletos, mas chamado para todos.
Tudo que passamos em nossas vidas serve para nos amadure-
cer, preparar e capacitar para as adversidades diárias. Muitas
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dessas dificuldades que enfrentamos foram plantadas por nós 
mesmos de forma consciente ou inconsciente.  

• Os casos citados (as visões) são verídicos e servem para culti-
varmos a fé, união e solidariedade uns para com os outros, 
pois só assim conseguiremos êxito em nossas batalhas diárias, 
superaremos os momentos difíceis de forma coesa e desenvol-
veremos em nossos filhos a resiliência. 

  








