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“SONHANDO OS SONHOS DE DEUS
Filipenses 2:13
Introdução: Todos os crentes precisam ter um sonho, a vida vivida sem sonhos é uma vida vazia, sem sentido, sem
objetivos pelos quais se deve lutar com a finalidade de se obter a vitória. O Senhor sempre concedeu sonhos a seus
servos, Abrão, José, Davi, os apóstolos, eu e você.
Sonhe os sonhos de Deus, abra o coração para que o Senhor possa usar o seu imenso poder, usar você e outros para
realizá-los. Somos reforçados pela Palavra de Deus afirmando que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece
(Fp 4:13). Segue abaixo uma lista de oito itens sugeridos pelo Pr. Rick Warren para sonharmos os sonhos de Deus e
Vê-los. Vamos lá:
1. - Abra sua mente para Deus.
Se você for fazer isso, vai precisar se aquietar diante do Senhor. Agende momentos de silêncio, fique sozinho.
Para muitos de vocês Deus não pode dar seu sonho porque você não consegue sentar e calar-se! Você precisa
estar quieto diante de Deus. Comece por ter a perspectiva de Deus em sua vida.
2. - Faça pesquisas.
Você não consegue tomar boas decisões sendo ignorante. Este é um ponto que muitos desconhecem quando
têm um sonho. Oram por isso, mas não vão adiante, buscando os fatos. A Bíblia diz que é tolice não ter
conhecimento e reflexão (Pv 18:13). Pense antes de agir. Leia livros, vá a conferências, visite outras igrejas –
mas conheça os fatos.
3. - Comece buscando conselhos.
Lembre-se, é melhor admitir sua ignorância do que prová-la na sua experiência. Você vai parecer tolo de
todas as maneiras se não buscar conselhos sábios. Então, vá em frente e pergunte. Seja humilde. Seja
ensinável. Líderes são aprendizes.
4. - Estabeleça algumas prioridades.
Você não vai ter tempo para fazer tudo, assim, tem que aprender a diferença entre o importante e o urgente,
o que auxilia e o que causa mudança de vida, ser eficiente e efetivo. Eficiência é fazer as coisas de maneira
certa; efetividade é fazer as coisas certas. Você precisa se concentrar em fazer as coisas certas. Quando faz
isso, você desenvolve um plano e realiza seus sonhos – e é isso que é essencial.
5. - Avalie os custos.
Isso é o que chamamos de risco calculado. Provérbios 20:25 diz: “É uma armadilha consagrar algo
precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto”. Você precisa perguntar três
coisas quando estiver planejando sobre seu sonho:
6. - Planeje para enfrentar os problemas.
Seus planos devem visualizar os problemas. Coisas vão dar errado. Você estará preparado quando isso
acontecer? Provérbios 22.3 diz: “O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante
e sofre as consequências.” Pergunte-se: “O que pode dar errado com esse sonho?” E também “O que vai
acontecer se for assim?”. Isso não é ser pessimista. A Bíblia diz que é apenas ser sensível.
7. - Esteja pronto para arriscar. Enfrente seus medos.
A maioria das pessoas não enfrenta os riscos ministeriais porque têm medo. Provérbios 29:25 diz: “Quem
teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro.” Odiamos ter que admitir isso
quando estamos com medo. Deus diz para ir em frente e admitir o medo. Medo não é sinal de fracasso, é
sinal de humanidade.
Mas o segredo de estar adiante do medo é saber quem lhe deu o sonho. Provérbios 14.26 diz: “Aquele que
teme o SENHOR possui uma fortaleza segura…”. Quando você sabe que seu sonho provém de Deus, isso lhe
dá segurança. Isso lhe dá confiança de ir em frente. Se você sabe de onde seu sonho vem, não vai dar tanto
valor ao que os críticos dizem. Você não vai deixar que as pessoas lhe digam que isso não é possível. As leis
podem ser mudadas. O dinheiro pode ser levantado. O que importa é que Deus disse para fazer.
8. - Faça isso agora.
Aqui está o ponto de decisão onde você para de falar e começa a agir. Você precisa começar. Uma vez
decidido que vale a pena arriscar, precisa ir em frente. Vai chegar um momento em sua vida que você vai
dizer: “Deus me chamou para fazer isso. E eu vou fazê-lo.”
Conclusão: Não custa nada sonhar. Sonhe grandes sonhos para seu ministério, vida e família. Tudo que é possível
hoje em nossa sociedade era impossível tempos atrás: carros, computadores, aviões, micro-ondas, internet. As
impossibilidades de hoje são os milagres de amanhã. Aja como José, que mesmo em meio a prisão, escravidão e
calunias não abriu mão de sonhar os sonhos de Deus, e pela fé viu todos e muitos outros sendo realizados. Aleluia!

