O SONHO AINDA NÃO ACABOU
Texto: Josué 1:1-9
1 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de
Moisés:
2 "Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o
rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
3 Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês.
4 Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas,
até o mar Grande, no oeste.
5 Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés,
estarei com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
6 "Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob
juramento aos seus antepassados.
7 Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo
Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja
bem sucedido por onde quer que andar.
8 Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você
cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será
bem sucedido.
9 Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor,
o seu Deus, estará com você por onde você andar".

Introdução: Esse é uma história por demais conhecida da igreja.
- O momento onde Josué substituiu o grande líder Moisés.
- Precisamos assim como Josué, abraçar a causa do reino.
- Quando abraçamos a causa do reino...
1 – ASSUMIMOS O NOSSO PAPEL NA HISTÓRIA.
 Josué não teve opção, sua única opção foi obedecer a Deus.
 As vezes eu paro pra pensar em como os anos passam rápido.
 Ainda sonho com o dia em for preciso assumir a minha responsabilidade histórica
dentro do reino de Deus.
 E ao preparar este sermão me dei conta do seguinte...
 Estou perto de fazer 46 anos... Com esta idade...
 Alexandre o grande já havia conquistado o mundo...
 Mozart já havia sido consagrado o grande gênio da música mundial...
 Billy Graham já havia pregado no mundo inteiro...
 Jesus já havia feito seu ministério, morrido, ressuscitado e assunto aos céus.
 Quanto tempo eu ainda vou esperar... estou dizendo para Deus, não quero mais
esperar, o tempo é agora.
 Deus está em busca de homens e mulheres que queiram assumir responsabilidades
no contexto da história.
 Deus está buscando você!
- Quando abraçamos a causa do reino...
2 – AS FRONTEIRAS DOS NOSSOS SONHOS DEIXAM DE SER MEDÍOCRES.
 Após dize a Josué que chegará a hora de assumir seu papel histórico, Deus promete
alargar as fronteiras dos seus sonhos (Jos. 1:3-4).
 Quando nos comprometemos com o reino de Deus, começamos a pensar grande.










Uma das maiores tragédias de nossos dias é a falência dos sonhos e ideais.
Deus está buscando pessoas que estejam dispostas a sonhar de novo. Pessoas...
...cujo maior aplauso venha de Deus.
...cujo exemplo seja uma inspiração.
...que amem mais a humildade do que a propaganda.
...que sejam conhecidos e amados no céu.
...que sejam conhecidos e temidos nos inferno.
Não pare de sonhar meu irmão. O grande sermão de Martim Lutther King, tinha como
título “Eu tenho um sonho” (“I have a dream”).
 E você tem sonhos??
- Quando abraçamos a causa do reino...
3 – NENHUM INIMIGO É INVENCÍVEL.
 Deus chamou Josué e disse: “Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei.”
(Jos. 1:5).
 Com muita facilidade as pessoas desistem hoje. No primeiro obstáculo.
 Quando o ideal de Deus toma o coração de um homem, ele se torna invencível.
 Muitas vezes, uma das causas de você não sentir a presença de Deus é por não ter
abraçado plenamente a sua causa.
 No verso 8 Deus ainda diz a Josué – “Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo
quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem
sucedido”.
CONCLUSÃO
Deus está próximo daquele que abraça a sua causa, e lhe dará a conhecer as
manifestações do seu poder.

