
OS CAMINHOS DE DEUS SÃO TRANSBORDANTES - Is 55:8-9 
É bom sonhar? 
Você conseguiu viver todos os seus sonhos, no tempo que você planejou? 
Sonhar e fazer planos faz parte da nossa natureza humana, mas conforme vamos aprendendo e envelhecendo, 
percebemos que a maioria de nossos sonhos e planos são frustrados; alguns acabam no esquecimento, outros são 
comprometidos e abandonados devido às responsabilidades advindas da nossa vida, muitos são criticados pelas pessoas 
e outros adiados, só os vivemos em nossa imaginação (sonhando acordados da nossa infância até a nossa velhice). São 
como as decisões de começar e terminar um projeto, de comprar aquele carro ou a casa dos nossos sonhos, o 
casamento com a família e o trabalho perfeitos, enfim o sonho de uma vida perfeita e feliz.  
Meditando no que Isaias declara, descobrimos que nossa mente é muito limitada e pequena, comparada à do Senhor 
nosso Deus, pois em nossa limitação, sonhamos e pensamos em nós, enquanto Deus pensa em nós individualmente e 
na interação de nossas vidas com as vidas de outras pessoas, administrando uma grande rede que engloba todas as 
necessidades, sonhos, projetos e soluções, e assim descobrimos que os seus pensamentos e caminhos são muito mais 
elevados, complexos e corretos, pois envolvem a todos nós. 
1. Quando Deus dá uma ordem, coloque tua fé em ação – Is 54:2-5    
Você já percebeu que quando você obedece, cumprindo com as suas obrigações e seguindo o evangelho, sua vida 
transborda de bênçãos inclusive na vida de outras pessoas tanto para a direita como para esquerda? 
Não tenha medo de obedecer fielmente ao Senhor, porque você não será envergonhado ou humilhado. Esta é uma 
promessa do Senhor para os cristãos, e muitas vezes nos esquecemos disso por vivermos num mundo de falsos valores. 
Normalmente, quando o Senhor nos ordena a fazer algo que destoa da realidade e dos costumes sociais, nos omitimos e 
nos escondemos para não sermos julgados pelas pessoas. Ora, onde está a nossa fé e confiança em Deus? Jesus nos 
lembra  que “bem aventurados são os que não viram e creram”. 
2. Quando Deus lhe dá um presente, tem início ao processo  
A partir do momento que Deus lhe concede uma benção, a unção de seu Espírito Santo estará com você e transbordará 
para junto de sua família, seus amigos, seu trabalho e todos aqueles a quem você falar e tocar nos corações. Você com 
certeza entenderá neste momento o significado das palavras sal da terra e luz do mundo, que nosso Senhor Jesus 
ministrava aos apóstolos. É um verdadeiro processo, com muitas variáveis, por isso tenha certeza de que toda benção 
irá despertar ciúmes nos invejosos e raiva nos complexados. Pois o diabo trama e tenta copiar a Deus, agregando o 
máximo de pessoas, religiosos e descrentes, para julgar negativamente e tirar a paz dos cristãos de fé. 
A benção e unção de Deus sobre as nossas vidas é um processo que nós não vemos, nós simplesmente o vivenciamos 
em cada momento do dia. É um processo que vem do sobrenatural para a nossa vida, e quanto mais íntimo for nosso 
relacionamento com Deus, através da comunhão com o Espírito Santo, mais forte e transbordante será este processo 
na vida de muitos que nos acompanharem. Por isso não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós, e 
sim se estamos comprometidos e cumprindo os propósitos de Deus e nos seus pensamentos sobre nós, pois Ele quer 
nos levar a lugares cada vez mais altos. 
O processo de benção transbordante será no tempo do Senhor – Sl 105:16-21 
José foi preparado por Deus por 13 anos neste processo, desde o momento em que tinha 17 anos quando foi vendido 
como escravo pelos seus irmãos (motivados pela inveja e pela ira); passando pelos anos em que ficou encarcerado na 
prisão, até ser designado como governador do Egito pelo faraó, aos 30 anos de idade. Portanto, devemos confiar em 
Deus que através do Espírito Santo, nos dará a paz de espírito necessária para enfrentarmos as dificuldades e 
obstáculos, nos fortalecendo para que ao final do processo estejamos preparados, confiantes e prontos para 
recebermos a benção e unção para realizarmos os propósitos e sonhos do Senhor nosso Deus em nossas vidas e de 
nossos irmãos. 
3. O sonho de Deus fortalece a tua fé – Gn 37:5 
Podemos dizer que temos dois tipos de sonhos: os sonhos que Deus nos dá e os sonhos que são tão bons que achamos 
que são de Deus.  Você sabe dizer qual é a diferença? 
Somos sonhadores por natureza por que nosso Deus e Pai é um criador e sonhador por natureza, mas acima de tudo, 
Deus é um realizador convicto. Pelos valores e princípios que Ele nos ensinou, enquanto nós não nos conscientizarmos 
de que somos instrumentos Dele para a realização dos sonhos de outros, nossos sonhos não se tornarão realidade.  Não 
seremos felizes. Precisamos renovar nossas mentes, sabermos de onde viemos e para onde seguiremos, aprendendo a 
caminhar com Deus no sobrenatural, com a mentalidade do reino, e então estaremos prontos para realizar o maior 
sonho de Deus.  
Você sabe qual é e o porquê deste sonho? 
O maior sonho de Deus – Jo 3:16 

 Escreva com fé e amor: O maior sonho de Deus é __________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________. 

  
 
 


