O SONHO AINDA NÃO
ACABOU !
Outubro – Estudo 02

MOMENTO DA VISÃO
Em nossa série de estudos vamos falar hoje sobre
“sonhos”.
Precisamos rever nossos sonhos do passado que já
se realizaram, e avaliar porque muitos foram
esquecidos. Precisamos retomar nossos sonhos e sonhar sonhos novos.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Você tem sonhado?
2. Com o que você sonha?
TEXTO: Josué 1:1-9
INTRODUÇÃO:
 Sonho é a imagem do futuro que o Espírito Santo te mostrou!
 O que você tem feito é apenas uma pequena parte de quem você é.
 Infelizmente muitas pessoas nos nossos dias tem desistido de sonhar.
 SONHE OS SONHOS DE DEUS
 PARA ISSO...
1. ASSUMA O SEU PAPEL NA HISTÓRIA
 Josué não teve opção, sua única opção foi obedecer a Deus.
 Às vezes eu paro para 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 estudo me dei conta do seguinte...
 Este ano vou fazer 51 anos...
 Fui consagrado pastor aos 25 anos de idade...
 Quando eu estava com 35 anos eu estava incomodado, porque com esta idade:
o Alexandre o grande já havia conquistado o mundo...
o Mozart já havia sido consagrado o grande gênio da música mundial...
o Billy Graham já havia pregado no mundo inteiro...
o Jesus já havia feito seu ministério, morrido, ressuscitado e assunto aos céus.
 Quanto tempo eu ainda iria esperar... de lá para cá eu tenho dito a Deus constantemente, 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!
2. ULTRAPASSE SUAS FRONTEIRAS
 Após dize a Josué que chegará a hora de assumir seu papel histórico, Deus promete alargar as fronteiras
dos seus sonhos (Josué 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...
o ...cujo maior aplauso venha de Deus.
o ...cujo exemplo seja uma inspiração.
o ...que amem mais a humildade do que a propaganda.





o ...que sejam conhecidos e amados no céu.
o ...que sejam conhecidos e temidos no inferno.
Não pare de sonhar meu irmão.
Um pastor batista disse “Eu tenho um sonho” Martim Lutther King (“I have a dream” - O discurso, realizado
no dia 28 de agosto de 1963 nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, D.C – contra a segregação
racial nos EUA).
E você tem sonhos??

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. ” (Josué 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 sempre pronto a ajudar a todos que buscar sonhar os seus sonhos, não desista, levante a cabeça
e siga em frente.

