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O TEMA DAS FESTAS 
#7 –  Quais são os seus sonhos? 

Sonhe os planos de Deus 
 

Números 12:6 
Então, disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre vós há profeta, eu, o 
SENHOR, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. 

 
Ser sensível a sonhos é uma das características proféticas.  
Podemos sonhar naturalmente, como fruto das atividades neurológicas e psíquicas do ser 
humano.  
Podemos sonhar sonhos dados por Deus, como podemos também ter perturbações malignas 
noturnas.  
Porém, podemos usar a expressão comum “o que você tem sonhado?” como ponto de partida 
para projetos pessoais possíveis de serem realizados. 
 
O QUE VOCÊ TEM SONHADO PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA? 
 
É interessante o modo como Deus se comunica com as pessoas, revelando e inspirando 
realizações importantes. Podemos ver isso na história de Abimeleque – Gênesis 20; na história de 
Jacó – Gênesis 31; de José – Gênesis 37; na história de Faraó do Egito – Gênesis 41; e tantos outros 
como Saul, Samuel, Davi, Jó, Isaías, Jeremias, Daniel... até hoje Deus continua falando por sonhos 
e dando sonhos – sentido de planejamentos – aos homens. 
 

Salmos 126:1 
Quando o SENHOR restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. 
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Quando vemos possibilidades, sonhamos em realizar algo. Se não sonhamos ou planejamos, 
nunca realizamos. 
 
Alguns, seguindo uma cultura de pobreza na forma de pensar e ver, sempre colocam uma 
“venda”, um tecido escuro sobre os olhos, dizendo: “ah! Impossível; não tenho condições, bem 
que eu gostaria, não dá, não tenho dinheiro, isso é muito difícil...” 
 
Você é alguém que sonha ou que sempre coloca impedimentos? 
 
Seus sonhos (projetos) são apenas acerca de coisas materiais, conquistas financeiras, solução de 
problemas, ou você tem um chamado, um propósito, uma missão de vida a realizar? 
 
Passos concretos para esta lição 
 

1. Escreva seus sonhos (Projetos de vida, não apenas conquistas materiais). 
2. Busque uma fundamentação na Palavra (devendo recorrer a livros que ensinam a 

Palavra e sobre o tema de seus projetos). 
3. Decida quais os primeiros e pequenos passos que você deve dar, mediante discipulado. 
4. Tenha conselheiros idôneos. 
5. Priorize os projetos de Deus para a Igreja e Seu Reino. Faça da sua vida um terreno fértil 

para Deus semear os sonhos Dele e a provisão para todas as coisas! 
6. Produza mudanças, transformações. 

 
Provérbios 11:14 
Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. 
Zacarias 4:10 
Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na 
mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do SENHOR, que percorrem toda a 
terra. 
Eclesiastes 11:4-6 
4 Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca 
segará. 5 Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os 
ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz 
todas as coisas. 6 Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, 
porque não sabes qual prosperará; se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão 
boas. 
Mateus 25:21 
21 Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te 
colocarei; entra no gozo do teu senhor. 
Mateus 6:33 
33 buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos 
serão acrescentadas. 
Romanos 12:2 
2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
 

• Relacione os versículos com os 6 pontos acima. 
• Acrescente versículos que sustentam o que você está estudando hoje. 
• Orem uns com os outros. 
• Não deixe acabar aqui, na reunião, o zelo e investimento nessas questões da 

sua vida e família! 


