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ESTUDO - 4
MOMENTO DA VISÃO
Renovar é atualizar e atualizar é avaliar, mudar, crescer, avançar, adotar coisas novas, deixar para trás o que
não é mais compatível, o que ficou velho. É trocar o velho pelo novo.
Quando se trata de sonhos, o que tem que ser renovado? O que atualiza os sonhos?
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Quais são seus sonhos?
2. Quantos sonhos você já realizou na sua vida?
TEXTO: João 14:1-3
INTRODUÇÃO:
 O começo da preparação dos discípulos para a morte e ressurreição de Cristo, foi falar do que viria depois,
foi despertar sonhos no coração deles. Jesus desperta sonhos, mostra o futuro, o que há de vir.
 Seus sonhos são exatamente como eram há um ano? O que mudou? O que amadureceu? Alguma coisa
foi deixada para trás? Há algo novo? Se tudo está igual, você tem um diagnóstico que mostra a falta de
maturidade, de mudança ou de andar com Deus.
 Deus te chama hoje para renovar os seus sonhos.
 Para renovar os sonhos de Deus para sua vida, viva em um ambiente de...
1. RESTAURAÇÃO
 Esteja sempre livre para olhar para frente
 Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. (João 15.3).
 Os sonhos fluem onde há cura.
 Logo depois Jesus fomenta e traz sonhos aos discípulos: vocês vão dar muitos frutos, se permanecerem
em mim, vocês me pedirão e eu vou atender, a alegria de vocês será completa.
 Não há como sonhar com a vida presa no passado. Há alguma coisa que te prende ao passado? Há mágoa?
Há situações que te oprimem? Há coisas a resolver? Viva sua restauração e deixe Deus atualizar os seus
sonhos.
 Quando o SENHOR restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu
de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o SENHOR tem feito
por eles. (Sal. 126.1-2).
 É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica
para trás e avanço para o que está na minha frente. (Fil. 3.13).
 Verifique onde os seus sonhos foram paralisados. Não se surpreenda se encontrar aquela situação na qual
você ainda não conseguiu liberar perdão.
 Enquanto estiver ocupado com desejos de vingança, ódio e mágoa, você não terá tempo e nem energia
para sonhar.
 Mágoa, opressão, desejo de vingança, culpa e sonhos não cabem no mesmo copo.



Quem está magoado e ferido, sonha com a vingança, isto é sonho?

2. DISCERNIMENTO
 Perceba os sinais do céu
 Veja quando algo está para acontecer...
 Alguns dos seus discípulos comentaram: - O que será que ele quer dizer? Ele afirma: "Daqui a pouco vocês
não vão me ver mais; porém, pouco depois, vão me ver novamente". E diz também: "É porque vou para o
meu Pai". O que quer dizer "pouco depois"? Não entendemos o que isso quer dizer. (João 16.17-18).


Perceba os sinais espirituais:
 Quando algo ruim acontece
 Quando há ataques malignos
 Quando você está a ponto de desistir
 Quando parece que não há mais solução
 Quando o que você esperava não acontece




Perceba com os olhos espirituais o que está para nascer:
Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas, depois que
a criança nasce, a mulher fica tão alegre, que nem lembra mais do seu sofrimento. (João 16.21).

3. DESEJOS
 Seja um sonhador com desejos puros.
 Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem
dessas coisas. (2 Ped. 3.1).
 Você já percebeu que quando se fala em desejo logo sua mente pensa em pecado?
 É verdadeiro que todo ser humano tem desejos ruins, maldosos, negativos, egoístas e presunçosos. É fruto
da natureza caída humana. Mas por causa do pecado, podemos começar a julgar desejos com o algo
negativo, que atrapalha o crescimento espiritual.
 Mas Deus colocou no homem desejos puros. Deus jamais colocou no ser humano algo ruim. Então Ele
nunca colocou desejos ruins nas pessoas. Ao mesmo tempo, desejos puros não podem ter sido colocados
por Satanás. Deus é bom, o diabo não tem este atributo. Ele veio apenas para matar, roubar e destruir. Por
outro lado, Deus jamais coloca algo no coração do homem para prejudicá-lo.
 A obra de restauração divina coloca o homem de volta em condições de liberdade para fomentar os desejos
puros que vêm de Deus.
4. FÉ
 Gere os sonhos de Deus pela fé.
 E Jesus disse ainda: - Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. (João 16.1).
 Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as
suas promessas. (Heb. 10.23).
 O diferencial dos discípulos para continuarem e realizarem obras maiores no futuro era que eles criam em
Jesus.
 Onde não houve fé, Jesus não fez nada.
CONCLUSÃO
 Onde o espírito Santo de Deus foi derramado, há sonhos novos, frescos; há sonhos renovados e há sonhos
crescendo.
 A vontade de Deus é que você seja um sonhador e um empreendor de sonhos.
 A vontade de Deus é que você: amadureça, cresça, renove e experimente a realização de todos os sonhos
dEle para a sua vida.
 Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. (Sal. 37.4).
 O anseio satisfeito agrada a alma... (Prov. 13.19).

