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45ª Semana
O Ano de Colher – O Fruto dos Sonhos
“

E disse o SENHOR: “Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá
impedir o que planejam fazer.”

Gênesis 11:6 (NVI)

Foco de Oração: Quando o homem foi criado, Deus disse que o foi feito a Sua própria imagem, à Sua
semelhança. Nós espelhamos em muitas maneiras o caráter e a personalidade de Deus. Um desses reflexos do
caráter de Deus é a criatividade. Deus, todos nós entendemos, é um ser infinitamente criativo. Basta olhar para
um jardim de flores ou dar um passeio pela floresta e você vê o resultado da criatividade de Deus. Em Gênesis
11:6, Deus manifestou que há no homem uma fonte quase ilimitada de criatividade. Esta idéia é comunicada na
palavra hebraica “Yatsar”, que significa criar e ter a idéia de imaginar, ter a concepção de pensamento de alguma
coisa. Ele tem a idéia de ter planos e propósitos formados na mente. Esta é a idéia por trás do nosso sonho, a
nossa capacidade de criar algo a partir de um conceito em nossas mentes. Em Isaías 46:10, Deus diz que Ele vê o
fim, ou imagina o resultado final e o início de uma coisa. Deus nos deu a capacidade de sonhar. Ora, o pecado
tem torcido e distorcido essa capacidade, mas sob a direção do Espírito Santo, podemos ser conduzidos e
dirigidos a sonhar com coisas incríveis e maravilhosas. Hoje, muitas instituições educacionais e médicas são o
resultado de crentes que sonharam alguma coisa e fezeram isso acontecer. Nós temos aviões e naves espaciais,
lâmpadas e telefones, todo é fruto dos sonhos de alguém. Que sonhos Deus quer colocar em sua mente para
trazer glória ao Seu Nome? Não tenha medo de sonhar para Deus.
Dia 1: Tire um tempo para pensar sobre as coisas em sua vida, as coisas em torno de você que são o
resultado de sonhos.
Dia 2: Há sonhos em seu coração que você tenha desistido por causa de desânimo ou cansaço?
Dia 3: Ouça o Senhor falar com você sobre os sonhos que ele poderia ter para você realizar.
Dia 4: Deus lhe deu um sonho, peça a Ele para levá-lo a realizar esse sonho. Lembre-se, ele não tem que
ser grande, talvez um sonho para a sua família, ou sua igreja.
Dia 5: Ore para que as pessoas em sua igreja tenham liberdade, sob a orientação do Espírito Santo, para
sonhar sonhos para o Reino de Deus e Sua glória.
Dia 6: Ore por maneiras criativas de discipulado e evangelismo das outras igrejas em sua cidade.
Dia 7: Ore para que seus missionários sonhem maneiras criativas de compartilhar o evangelho em todo o
mundo.
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