RENOVE OS SEUS SONHOS
Texto: Isaías 59:1
“Eis que a mão do SENHOR nunca está encolhida, para que não possa salvar; nem surdo
o seu ouvido, para não poder ouvir.”
Introdução:
• Hoje você é convidado a acreditar em uma nova oportunidade, um novo momento, uma
nova perspectiva de vida. Algo novo pode acontecer com você!
• Por que podemos renovar os nossos sonhos ???
1. DEUS NUNCA DESISTE DE NOS ACOLHER.
• (V. 1 a) “Eis que a mão do SENHOR nunca está encolhida….”
• Acredite novamente nas PROMESSAS de Deus !!!
• (Oséias 11:8) “Assim diz o Eterno Deus: Como poderia eu abandoná-lo? Como poderia
desampará-lo? Será que eu o destruiria? Não! Não posso fazer isso, pois o meu coração
está comovido, e tenho muita compaixão de você.”
2. DEUS NUNCA DESISTE DE NOS SALVAR.
• (V. 1 b) “Eis que a mão do SENHOR nunca está encolhida, para que não possa salvar…”
• Deus quer enxugar as suas LÁGRIMAS de tristezas !!!
• (Isaías 35:10) “Aqueles a quem o Deus Eterno SALVAR voltarão para casa, voltarão
cantando e viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e
não haverá mais tristeza nem LÁGRIMAS.”
3. DEUS NUNCA DESISTE DE NOS OUVIR.
• (V. 1 c) “Eis que a mão do SENHOR nunca está encolhida, para que não possa salvar;
nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir.”
• Compartilhe com Deus as suas CRISES !!!
• (Salmos 66:20) “Eu louvo a Deus porque ele não deixou de OUVIR a minha oração e
nunca me negou o seu amor.”
CONCLUSÃO:
O segredo do sonhar:
“Mesmo nos seus muitos sonhos, em todos os seus projetos e em tudo o que disser, você
deve temer a Deus.” (Eclesiastes 5:7).

RENEW YOUR DREAMS

Text: Isaiah 59:1
"Behold, the LORD'S hand is not shortened, that it can not save, nor His ear heavy, that it can not hear."

Introduction:
• Today you are invited to believe a new opportunity, a new moment, a new perspective
on life. Something new can happen to you!
• Why can we renew our dreams??
1. GOD NEVER QUIT FOR THE HOST.
• (V. 1 a) "Behold, the LORD'S hand is not shortened ...."
• Believe in again Promises of God!
• (Hosea 11:8) "Thus says the Lord God: How could I leave him? How could forsake it?
Did I destroy it? No! I can not do this because my heart is moved, and you have a lot of
compassion. "
2. GOD SAVE U.S. FROM NEVER QUIT.
• (b V. 1) "Behold, the LORD'S hand is not shortened, that it can not save ..."
• God wants to wipe away their sorrows TEARS!!
• (Isaiah 35:10) "Those whom the LORD SAVE return home, singing back and live happily
ever after. Joy and happiness will follow them, and there will be no more sorrow or
TEARS. "
3. GOD NEVER QUIT LISTENING TO U.S..
• (c V. 1) "Behold, the LORD's hand is never shortened, that it can not save, nor His ear
heavy, that it can not hear."
• Share with your God CRISIS!!
• (Psalms 66:20) "I praise God because he did not fail to HEAR my prayer and I never
denied his love."
CONCLUSION:
The secret of dreaming:
"Even in his many dreams, in all your projects and anything you say, you should fear God."
(Ecclesiastes 5:7).

