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Insista em sonhar 

INTRODUÇÃO 

Estamos numa série de mensagens sobre o tema: Conquiste a Felicidade! Possivelmente não exista 

assunto de maior interesse para as pessoas, pois todos estão, de alguma forma, buscando a 

felicidade. 

A questão que precisamos responder, a título de introdução, é exatamente esta: o que é felicidade? 

- Na Bíblia aprendemos que: 

a) Felicidade não é materialismo – “Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e 

qualquer avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 

(Lucas 12:15 RA) 

b) Felicidade nãoé ausência de problemas – “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o 

passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 

perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em 

nada deficientes.” (Tiago 1:1-4-RA) 

c) Felicidade não resulta do que fazemos – Eclesiastes 1 

d) Felicidade tem a ver com domínio próprio 

e) Felicidade tem a ver com Generosidade 

f) Felicidade tem a ver com os nossos Sonhos 

Então, 

Insista em Sonhar! 

- Nossos sonhos são os nossos planos de vida, nossos projetos, os alvos que projetamos para nós. 

- Uma pergunta que serve para nossa reflexão inicial é a seguinte: Onde estão os seus sonhos? 

- Você desistiu dos seus sonhos? Segure esta: Desistir dos sonhos é desistir da felicidade! Você quer 

ser feliz? INSISTA EM SONHAR! 

1. Os dois maiores inibidores da Felicidade: 

• MEDO DE FRACASSAR. 

Mas o que é fracassar? 

Vamos redefinir o fracasso? 

a) Fracasso não é errar o alvo, fracasso é não estabelecê-lo; 

b) Fracasso não é cair, é não querer levantar-se; 

c) Fracasso não é falhar, fracasso é não tentar. 

• COMPARAÇÃO COM OS OUTROS 
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“Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir! Se ele for bom, então a pessoa pode se 

orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros.” (Gálatas 6:4) 

Duas Possibilidades Quando me Comparo com os Outros: 

a) Sempre encontrarei alguém melhor que eu! Resultado: Frustração. 

b) Sempre encontrarei alguém pior que eu! Resultado: Orgulho. 

2. Como fazer planos que gerem felicidade verdadeira? 

1. Entenda que há um tempo certo para todas as coisas! 

“Tudo neste mundo tem o seu tempo; cada coisa tem a sua ocasião.” (Eclesiastes 3:1 – BLH). 

2. Coloque Deus nos seus planos! 

“Agora escutem, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano 

fazendo negócios e ganhando muito dinheiro!” Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois 

vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O 

que vocês deveriam dizer é isto: “Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo.” (Tiago 

4:13-15 – BLH) 

“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2 – RA) 

3. Concentre-se nos valores e não nas coisas! 

“Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o Reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes 

dará todas essas coisas.” (Mateus 6:33). 

4. Peça a ajuda do Senhor! 

“Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.” (Marcos 

11:24 – BLH). 

“Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes.” (Jeremias 

33:3 – RC) 

CONCLUSÃO 

Deus, você e seus planos de vida 

1. Deus tem um plano para sua vida! 

“Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.” (I Timóteo 2:3, 4 – RA) 

2. Você precisa aceitar este plano pela fé! 

“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, 

para que ninguém se glorie.” (Efésios 2:8,9 – RA) 

3. Quando você aceita o plano de Deus, Deus o abençoa nos seus planos! 

“Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração.” (Salmos 37:4 – RA) 
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4. Com a bênção de Deus você experimenta a verdadeira felicidade! 

“Ó SENHOR dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia.” (Salmo 84:12 – RA) 

Duas orações que você pode fazer hoje: 

1. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e aceito o Teu plano para minha vida! 

2. Senhor coloco os meus planos em tuas mãos e conto com tuas bênçãos! 


