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SENTIR 
Qual é o seu maior sonho? Ter uma carreira de sucesso? Ter uma 
família? Viajar pelo mundo? Algo mais complicado?  
 
Sonhar não custa nada, não é mesmo? Abraão foi um homem desafiado 
a sonhar, a ter projetos a realizar mesmo sendo idoso. Já parou para 
pensar quantos sonhos nós já tivemos na vida? Olha, tenho certeza de 
que podemos afirmar que só tem prazer na vida quem tem sonhos. Como 
já disse o poeta espanhol Pedro Calderón de la Barca: “A vida é sonho”.  
 
APRENDER 
O texto de Gênesis mostra que Deus chamou Abraão, plantou um sonho 
no seu coração e o desafiou quando ele tinha 75 anos de idade. Naquela 
época ele era um homem estabelecido, rico e próspero. Isso nos mostra 
que não há idade para Deus plantar sonhos no nosso coração. 
 
Deus tirou Abraão da sua zona de conforto, pois como um homem de 75 
anos casado com uma mulher estéril poderia ser pai de uma grande 
nação sem ter herdeiros? Mas por 24 anos, Deus foi maturando este 
sonho no coração de Abraão. 
 
A vida de Abraão nos ensina como identificar se um sonho é de Deus ou 
não. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração possuem quatro 
características: 
1- Não contrariam a sua Palavra; 
2- Exigem fé; 
3- Alcançam ou envolvem outras pessoas; 
4- Geram paixão. 
 

Então quero te perguntar: Você está sonhando os sonhos de Deus ou 
você parou de sonhar? 
 
REFLETIR 
Já perguntou para Deus quais são os sonhos que Ele tem para você? 
 
Segundo o texto de Gênesis, Deus estabeleceu um pacto com Abraão. 
A parte do Senhor era fazer dele uma grane nação. E qual era a parte de 
Abraão? 
 
Por que muitos dos nossos sonhos e projetos não se realizaram? 
 
Algum dos seus sonhos está na sala de espera? Qual? O que Deus está 
fazendo nesse tempo e o que você está fazendo? 
 
Há alguma coisa que te impede de sonhar? 
 
APLICAR 
Abraão morreu com 175 anos. Ele viveu muito e morreu em boa velhice. 
O que é boa velhice? É viver em integridade diante de Deus até o fim, e 
saber que Deus cumpre os seus propósitos. 
 
Orem juntos pelos sonhos de Deus para cada um dos membros e para a 
célula como parte do corpo de Cristo. 
 
 

CONGRESSO MULHERES INTERCESSORAS ONLINE 
03 a 05 de Setembro - 20 às 21h30h 

 
Evento online e gratuito para todo o público 

 
Convidadas: Pra. Suely Bezerra, Mis. Edméia Wiliams, Pra. 
Micheline Farias (EUA) Louvor: Rachel Novaes 
 
Acesse hoje o site e faça sua inscrição para receber o material por 
email antes do evento. Compartilhe!  
 

http://www.mulheresintercessoras.com.br 
 
 


