
 

TEMA: VOLTE A SONHAR 
 

TEXTO: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, 

tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente 

ou digno de louvor, pensem nessas coisas. ”  Filipenses 4.8 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Fomos dotados por Deus com uma capacidade única e incrível de sonhar. 

Isso foi algo dado por Deus, mas ao mesmo tempo somos desafiados a superar a dificuldade de crer e 

perseverar para alcançar esses sonhos. Vivemos cercados por ladrões de sonhos que procuram minar 

a nossa fé tentando roubar, matar e destruir nossos sonhos. Por que é importante sonhar? Porque os 

sonhos potencializam a vida. Mas o que precisamos fazer para retomar os sonhos? 1) MUDE SUA 

FORMA DE PENSAR - O que você pensa determina seus sentimentos que determinam sua atitude. 

“Assim como pensa em sua alma, assim você é.” Pv 23.7. 2) CONECTE-SE ÀS PESSOAS CERTAS - Faça 

alianças com sonhadores e não com invejosos pessimistas. Nossos relacionamentos nos promovem ou 

nos destroem. 3) ACREDITE NA PROMESSA DE DEUS E VOLTE A SONHAR - Deus é especialista em 

realizar sonhos, então não perca a oportunidade de sonhar. Deus já preparou um futuro brilhante para 

você. 4) SONHE GRANDE PORQUE O SEU DEUS É GRANDE - Não há limites para o nosso Deus. Ele é 

poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aproveite que 

você está vivo para sonhar, porque os nossos melhores e maiores sonhos sonhamos acordados. 

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.” Provérbios 16.3. 

 

ORAÇÃO: Vamos orar pelos nossos sonhos, crendo que Deus os realizara! 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 25 de Agosto, às 09:15hs. Venha Participar! O ônibus sairá do Valverde às 08:20hs. 

 CULTO CELEBRAÇÃO - Domingo, 25 de Agosto. Com um único Culto às 19:00hs. O ônibus sairá do Valverde às      

18:20hs. 

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta-Feira, 22 de Agosto, às 19:30hs. Início da campanha Milagres do Céu. 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas-feiras, a partir das 22:00hs. No Templo da Igreja. 

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 25 de Agosto, às 09:15hs. Lição: 09. 

PROMESSA DO PAI - Em 1989 um terremoto sacudiu a Armênia. O terremoto durou apenas 4 minutos, 

mas arrasou a nação. Logo que terminou o tremor de terra, um pai correu para a escola para buscar 

seu filho. Para surpresa dele o prédio havia desabado. Olhando aquele monte de tijolos, pedras e ferros 

torcidos, o pai lembrou-se da promessa que fizera ao filho: "Aconteça o que acontecer, estarei sempre 

perto de você". Motivado pela promessa ao filho, o homem localizou a área onde ficava a sala de aula 

e começou a remover os escombros. Escavou 8 horas, 16, 32, 36 horas. Suas mãos sangraram. Ele ficou 

exausto, mas não desistiu. Finalmente, depois de 38 horas exaustivas ele afastou uma grande viga de 

concreto e começou a chamar por seu filho, "Arman! Arman! Do meio dos escombros seu filho 

respondeu, "Papai, estou aqui!" O menino acrescentou: "Eu falei aos outros meninos que não se 

preocupassem. Falei que se você estivesse vivo, você viria me salvar, e que, depois eles também seriam 

salvos. Você me prometeu: “Aconteça o que acontecer estarei sempre perto de você”. Não importa o 

quão difícil seja, aconteça o que acontecer Deus estará sempre com você.   


