
 
 

Segunda-feira – O que é sonho? 
“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e 
cuidarei de você.” (Salmos 32:8) ➔ O que é sonho? Há vários significados para essa 
palavra. O dicionário Aurélio nos dá as seguintes definições: 1) Sequência de fenômenos 
psíquicos que involuntariamente ocorrem durante o sono. 2) O objeto do sonho; aquilo com 
que se sonha. 3) Devaneios, fantasias. 4) Forte desejo. 5) Enlevo. 6) Pessoa muito bonita. 
7) Ideia dominante perseguida com interesse e paixão. De acordo com Hebreus 1:1-2 (leia 
agora) aprendemos que hoje o principal meio de Deus comunicar-se conosco é a sua 
Palavra, que revela Jesus. Entretanto, no passado, Deus falava também através de sonhos 
(definição 1) e pelos profetas. Vejamos alguns exemplos: Gênesis 28:12, Números 12:6, 
Mateus 1:20. Se hoje não podemos mais confiar nos nossos sonhos, manifestados enquanto 
dormimos, precisamos ter desejos de realização, ideias que despertem nossos interesses. 
Precisamos sonhar (definição 7). Sonhar sempre. O sonho nos move a realizar projetos de 
vida. Quando aceitamos a Cristo e cremos Nele como nosso Salvador e Senhor, tudo se faz 
novo, nos tornamos novas criaturas e recebemos uma nova perspectiva do futuro. Passamos 
a ter um novo sonho, um novo caminho. Deus nos dá metas espirituais, nos instrui e nos 
aponta esse caminho. Lembre-se: Quando não sabemos aonde queremos chegar, jamais 
chegaremos a algum lugar.➔ Leia refletindo: A águia é a ave que possui maior 
longevidade da espécie. Chega a viver setenta anos. Você já deve ter ouvido que, para 
chegar a essa idade, aos quarenta anos ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos 
quarenta anos, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar suas 
presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Apontando contra o 
peito, as asas estão envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas e voar já é tão 
difícil! Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo 
de renovação que irá durar cento e cinquenta dias. Esse processo consiste em voar para o 
alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não 
necessite voar. Então, estando nesse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma 
parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual 
vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a 
arrancar as velhas penas. Só cinco meses depois sai o formoso voo de renovação, para 
viver, então, mais trinta anos. ➔ Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por 
algum tempo e começar um processo de renovação. Para que continuemos a voar um voo 
de vitória, devemos nos desprender de lembranças, medos e velhos hábitos que nos causam 
dor. Será que seu sonho está preso no passado? O sonho da águia é continuar voando por 
muitos anos e não apenas na sua juventude. ➔ Pergunte-se: Tenho alguma meta espiritual? 
Qual é o meu sonho? Será que tenho apenas fantasias e devaneios? Ou será uma obsessão? 
Decida examinar seu coração e descobrir quais têm sido seus planos e o que você tem feito 
a respeito deles. Decida renovar-se em Jesus. Ore a Deus para que se cumpra o versículo-
chave de hoje em sua vida.  

Terça-feira – O sonho de Deus para mim 
“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis em sua presença.” (Efésios 1:4) ➔ É maravilhoso como Deus sonhou 
comigo antes da fundação do mundo, saber que eu sou projeto Dele, sou parte do Seu 
sonho, sou criado à Sua imagem e semelhança, sou formado com Sua aprovação e o que é 
melhor: com o Seu desejo (Salmos 139:13-16). Qual é o sonho de Deus para mim? Deus 
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tem pra mim algo muito especial! Observe a segunda parte do versículo-chave. Esta é a 
meta de Deus pra nós: sermos somente Dele, sermos santos, sermos Seus filhos. Deus nos 
quer para Si. Isto me lembra a imagem da galinha que acolhe seus pintinhos debaixo de 
suas asas na hora do descanso. Deus usa esta imagem ao se referir ao povo judeu (Mateus 
23:37). Este é o sonho de Deus pra mim: ser conforme Seu filho, vivendo uma vida de 
santidade e amor (Romanos 8:29). Se você já está unido com Cristo, a primeira parte do 
sonho de Deus pra você já se cumpriu. A segunda parte é se parecer mais e mais com Ele, a 
fim de podermos ver o Senhor na glória (Hebreus 12:14). Mas Deus também está 
interessado na sua vida secular; é que, para Ele, não há esta divisão: espiritual, familiar, 
profissional etc. Tudo é a sua vida unida com Cristo. Seus sonhos não serão mais ou menos 
espirituais por estarem contemplando algo que não está diretamente relacionado à vida 
religiosa. Lembre-se: sua meta principal é realizar o sonho de Deus – que é para você ser 
santo e espalhar esta verdade aos outros. Aí, não importa se isso está acontecendo dentro de 
um lugar “religioso” ou dentro de sua empresa, lar, escritório, escola ou na rua. ➔Leia 
refletindo: As “pedras” da parede falaram assim: “Nós viemos de montanhas distantes. 
Fogo e água deram contra nós, durante séculos, mas só nos tornaram mais rígidas. Mãos 
humanas nos transformaram numa habitação, onde filhos da sua raça imortal têm nascido, 
sofrido e se alegrado, e onde têm encontrado descanso e abrigo e aprendido as lições 
ensinadas pelo nosso Criador. Mas passamos por muita coisa, a fim de sermos preparadas 
para este lugar. A pólvora nos rasgou o coração e picaretas de operários nos fenderam e 
quebraram, o que às vezes nos parecia sem propósito e sem sentido a nós que estávamos 
ali, na pedreira. Mas, aos poucos, fomos sendo cortadas em blocos, e algumas foram 
trabalhadas por instrumentos especiais até termos quinas bem agudas. Agora, porém, 
estamos completas; cada uma ocupa o seu lugar, e somos úteis.” ➔Reflita e faça suas 
decisões: É assim que Deus nos molda. Ele nos olha e imagina nosso lugar, onde O 
serviremos melhor, onde estaremos mais ajustados. Ele sonha com nossa posição neste 
mundo. Ele pode nos colocar como pedras de uma linda construção na cidade ou um muro 
de contenção de uma hidrelétrica; numa viga de sustentação ou numa parede de adorno. 
Seja onde for, Ele nos assentará e o desejo Dele será também o nosso. Que assim seja! 
Decida hoje fazer parte do sonho de Deus.  

Quarta-feira: Obstáculos ao Sonho 
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio” (2 Timóteo 
1:7) ➔Sabemos que há muitos obstáculos quando nos propomos a fazer algo, 
principalmente, se for algo espiritual. Já vimos que Deus tem um grande plano para nossa 
vida. E talvez Ele não o revele em sonhos, mas coloque em nós o anseio de realizar algo. O 
primeiro obstáculo então é não ter um alvo, não sonhar. Faça a oração de Davi (Salmos 
139:23,24) e peça que o Senhor lhe inspire um alvo, um sonho espiritual. O desejo 
profundo de concretizar o plano de Deus é o seu sonho e ele estará de acordo com a 
vontade do Senhor. O outro obstáculo é a preguiça. Talvez você tenha até medo de orar 
para que o Senhor lhe dê um sonho, pois isto vai lhe tirar do seu conforto. Não há 
realização de sonho sem trabalho, não há como realizar uma visão de Deus sem esforço 
(veja Provérbios 10:4 e Josué 1:7-9). Uma vez que se tenha o sonho é preciso fazer 
planejamento. No livro de Neemias, vemos como um simples copeiro do rei realizou o 
sonho de Deus para ele. Ele abriu seu coração ao rei, pediu sua ajuda e permissão para lutar 
pelo seu povo. Ele coordenou uma operação em que eram necessários conhecimentos de 
estratégia de guerra. No entanto, um simples copeiro, partindo do desejo de realizar a meta 
de Deus, planejou e teve vitória. A inveja, o ciúme e o ódio podem ser obstáculos. José foi 
alvo deles, mas perseguiu seu sonho e, após 13 anos de vida séria com Deus, recebeu o que 
o Senhor lhe havia inspirado a ser e ter em sonho (Gênesis 41:38). O trabalho bem feito e 
saber onde se quer chegar incomoda aqueles que não tem o que fazer, ou são preguiçosos 



demais para realizar algo (Eclesiastes 10:18). Revista-se da armadura de Deus (Efésios 
6:10-13) e siga em frente. A falta de perseverança é outro empecilho. Pedro, ao negar 
Jesus, não perseverou na fé e colheu dias sem paz até ser liberto por Jesus. Ananias e Safira 
não perseveraram na doutrina dos apóstolos; antes, amaram mais ao dinheiro e morreram 
por isso. Se o sonho veio do Senhor para o seu coração, persevere! Seja firme e constante 
no que lhe vier às mãos para fazer. Se o que Deus tem pra você é ser dona de casa, seja a 
melhor que você puder ser, busque receitas saudáveis para sua família, faça compras em 
lugares mais baratos, acorde mais cedo para dar tempo de fazer a meditação, etc. Sonhe, 
planeje-se, rejeite a inveja com oração e persevere na leitura da Palavra. E assim seja com 
cada um de nós, façamos o melhor para Deus. ➔Leia refletindo: Edmund Hillary foi o 
primeiro homem a chegar ao topo do Everest. Mas não foi em uma única tentativa; ele já 
havia tentado uma outra vez e não teve sucesso. Certo dia, ao contemplar uma gravura do 
Everest, ele disse: “Você me venceu da primeira vez, mas tu já cresceste tudo quanto 
podias crescer. Eu ainda estou crescendo. Da próxima, vez eu te vencerei.” Passado um 
ano, em 29 de maio de 1953, ele realizou seu sonho e ainda foi condecorado pela rainha da 
Inglaterra. É necessário determinação, firmeza e perseverança para realizar sonhos. ➔Qual 
é o teu Everest? A partir da reflexão de hoje, o que você decide mudar em sua vida? (   ) 
Começar a sonhar, a buscar em Jesus inspiração para sua vida. (  ) Deixar a preguiça e o 
medo e seguir confiante em Cristo. (  ) Desviar a inveja com uma atitude cristã e 
dependente de Deus. (  ) Perseverar nos projetos que tens nas mãos; ministério, trabalho, 
família... (   ) Submeter seu sonho à aprovação de Deus, segundo a Sua Palavra, em oração. 
➔Termine orando por mudança, por força, coragem, fé e perseverança.  

Quinta-feira – Para que sonhar? 
“...Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam.” (Isaías 
58:11b) ➔Minha história bíblica preferida é a de José. José é sinônimo de sonho realizado. 
Ele era sonhador, mas também um grande trabalhador, perseverante e fiel a Deus (Gênesis 
37). Que biografia linda! De escravo a mordomo; de prisioneiro a governador. O nome José 
significa adicionar e esta é a palavra-chave na vida de José. Repare que em todos os seus 
sonhos ele nunca estava só. Ainda que em posição de destaque, sua principal função era 
servir. E aí está a resposta para nossa pergunta-tema: sonhar para servir e ajudar outros. Se 
o sonho de Deus pra nós é nos conformarmos à imagem de Jesus, então sua maior alegria 
será sermos ajudadores dos “pequenos cristos – cristãos” que estão ao nosso redor. E José 
fez isso muito bem ao salvar não apenas sua família da fome; salvou também a nação mais 
poderosa da época, o Egito, seu povo hebreu e muitos outros povos vizinhos. José teve 
obstáculos? Muitos. Mas não foi apenas sua determinação que o impulsionou, foi a graça 
de Deus! A confiança de José no Pai Celestial era inabalável! Outro segredo de José foi que 
ele semeou nos sonhos dos outros. Ele alimentou seus irmãos traidores, perdoando-os e 
restaurando-os. Foi um excelente mordomo e governador numa terra pagã, quando muitos 
blasfemariam por terem que trabalhar para não-cristãos. Seu caráter espiritual caminhava 
paralelo à sua visão (Gênesis 45:5-8). Ele é mencionado como herói da fé em Hebreus 
11:22. Até na sua morte José sonhou em ter seus ossos na terra por onde um dia o Messias 
andaria. Seus filhos, Manassés e Efraim, receberam uma benção especial de Jacó (Gênesis 
48:8-22). Repare o que Jacó disse a respeito de José ao abençoá-lo em Gênesis 49:25, que 
Deus o abençoaria com bençãos de águas que ficam debaixo da terra (profundezas). Agora 
compare com o verso de hoje, uma promessa de Deus! É para isso que sonhamos, para 
sermos como fontes. Uma fonte serve para matar a sede de milhares. José recebeu a benção 
de ser benção! Será que teríamos tido a mesma perseverança e visão que José? ➔Leia 
refletindo: Um barco navegava em águas turbulentas quando, de repente, o navegador 
avistou uma grande rocha, sobressaindo em meio às águas. Era preciso passar por ali. Ao 
chegar mais perto, os tripulantes puderam observar com nitidez: o obstáculo erguia-se 



metro e meio acima das águas, ocupando uma boa parte da largura daquele canal. Nesse 
instante, sem saber o que fazer, o navegador pensou: – Só poderei navegar até aqui neste 
canal ou a Força Naval terá de dinamitar o obstáculo. Muitas vezes encontramo-nos 
espiritualmente em situação parecida a desse navegador. Parece-nos impossível ultrapassar 
um obstáculo. Nesses momentos, em geral, oramos: – Senhor, se Te agrada, remove a 
grande rocha. Porém, uma voz dentro de nós diz: – O que é melhor: remover a rocha ou 
aumentar o nível da água? Sem dúvida, o caminho do Senhor é sempre aumentar a água. 
Muitas vezes Deus não remove o obstáculo – Ele aumenta a graça. Desse modo, 
conhecemos o valor do tesouro que está dentro de nós. Como precisamos aprender a clamar 
esta oração: – Senhor, aumenta a graça!➔ Creio que foi com essa mesma visão que José 
suportou os obstáculos no Egito. Ele não pediu para o Senhor tirá-lo do Egito, mas creio 
que ele orava assim: – Senhor, aumenta Tua graça para que eu veja o final que Tu tens para 
mim ao me trazer para este lugar; para que eu não perca o sonho que Tu me destes; para ser 
abençoado e abençoar. ➔Decida: (  ) Decido incluir em minhas orações a frase: Senhor, 
aumenta a graça! (  ) Decido reavaliar meu sonho e ver se ele inclui abençoar outros. (  ) 
Decido semear nos sonhos de outros. ( ) Decido ser perseverante em realizar os sonhos que 
Deus me dá. ➔Ore  
    Sexta-feira – Realizando o Sonho 
“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do 
céu.” (Eclesiastes 3:1)  ➔ Se você está desanimado porque ainda não conseguiu realizar 
aquele seu projeto, calma! As coisas acontecerão a seu tempo. Se, quando analisamos 
nossas vidas, não vemos nada que possa ser empecilho para as bênçãos de Deus fluírem, 
podemos descansar, pois há algo que Deus tem pra nós antes daquele projeto ou em vez 
dele. E pode confiar que Ele te dará o sonho correto. Nunca desista dos sonhos; eles irão se 
tornar realidade. Em Cristo, podemos romper em fé, saltar muralhas, andar por sobre as 
águas, vencer os gigantes destruidores de sonhos. “Se o Senhor é por nós, quem será contra 
nós?” Por isso, não tenha medo; tenha sonhos grandes e deposite-os em Deus. Mas e 
quando o sonho se concretiza? Dá um frio na barriga? A alegria é transbordante? E agora, 
como agir? A perseverança é uma qualidade dos que já tem Jesus como Senhor. E ela é, 
também, imprescindível para continuar sonhando a despeito das dificuldades e também 
para sustentar seus sonhos depois de realizados. Deus procura homens e mulheres que se 
firmem nos seus sonhos e digam: “Eu sei que meu Deus é capaz!” ➔ Leia: Confira o que 
Deus pensa a respeito da perseverança:  Romanos 5:3, Tiago 1:3, 5:11, 2 Pedro 1:5-8. 
Creio ser esta a maior condição para se realizar algo, depois da aprovação do Senhor. De 
que adianta ter o maior cuidado, enfrentar os obstáculos todos e esmorecer na reta final? Se 
você está começando a colher os frutos do teu sonho, continue a manter a chama acesa e a 
ser um bom mordomo daquilo que Deus confiou em suas mãos. ➔ Leia esta estória e 
reflita: Certa vez alguém chegou no Céu e pediu para falar com Deus porque, segundo o 
seu ponto de vista, havia uma coisa na Criação que não tinha nenhum sentido... Deus o 
atendeu de imediato, e perguntou-lhe qual era a falha que havia na Criação. – Senhor Deus, 
sua criação é muito bonita, cada coisa tem sua razão de ser... Mas, no meu ponto de vista, 
tem uma coisa que não serve para nada – disse aquela pessoa para Deus. – E que coisa é 
essa que não serve para nada? – perguntou Deus. – É o horizonte. Para que serve o 
horizonte? Se eu caminho um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo de 
mim. Se caminhar dez passos, ele se afasta outros dez passos. Se caminhar quilômetros em 
direção ao horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim... Isso não faz sentido! O 
horizonte não serve para nada. Deus olhou para aquela pessoa, sorriu e disse: – Mas é 
justamente para isso que serve o horizonte... “PARA FAZÊ-LO CAMINHAR”. 
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