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DESEJANDO CORRETAMENTE 

Provérbios 10.28 

 
1. Leitura: Salmos 25.1-5 

2. Cântico: Vencendo vem Jesus 

IBSPLAY: https://youtu.be/guB116hjh9A 

3. Confissão/Gratidão – Rendam graças ao Senhor por sua misericórdia e os 

livramentos concedidos a vocês. Se possível, façam uma breve lista de como 

isso tem se manifestado em suas vidas. 

4. Leia Provérbios 10.28 – Todos nós temos sonhos. Quem não sonha não 

vive. Quem deixou de sonhar deixou de viver. É possível, porém, que você 

tenha perdido seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É possível 

também que você tenha visto seus sonhos mais sublimes transformando-se em 

pesadelos. É possível até mesmo que você já tenha desistido de seus sonhos, 

que os tenha enterrado e colocado sobre o túmulo deles uma lápide com letras 

garrafais: “Aqui jazem os meus sonhos”.  

  Quero encorajar você a colocar esses sonhos novamente na presença 

de Deus, pois a esperança dos justos é alegria. Deus tem pensamentos de vida 

e paz a seu respeito. Deposite no Senhor todo o sonho que você tem, ore, 

busque a Deus, o glorifique. Almeje aquilo que irá apontar para a Sua glória. 

Se, agora, você só enxerga nuvens escuras, saiba que, por trás delas, o sol 

está brilhando. As nuvens vão passar, mas o sol jamais deixará de brilhar. Você 

não está a caminho do fracasso, mas marchando rumo à glória.  

  Em Cristo, Deus já fez você mais do que vencedor. Não é assim, porém, 

a expectação dos perversos. Os sonhos deles se tornarão amargos pesadelos. 

Eles semearam ventos e colherão tempestades. Eles jogaram espinhos no 

útero da terra e não colherão figos. Tanto os perversos como a sua esperança 

perecerão.  

5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

https://youtu.be/guB116hjh9A
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• Deposite seus sonhos nas mãos de Deus e ore para que se cumpra aquilo 

que irá glorificar somente ao nosso Salvador. 

• Ensine seus filhos a desejarem aquilo que glorifica e testemunha de Deus. 

É bom sonhar com um bom emprego, uma boa casa, um bom sucesso, 

entre outras coisas, mas o melhor de tudo é desejar aquilo que irá 

glorificar a Deus. 

 

6. Intercessão: 

Ore por aqueles que estão perdendo sua vida na busca por bens, riquezas 

e prazeres fúteis, para que encontrem alegria plena em Cristo. 

7. Ore por missões – BANGLADESH 

Ore pelos nossos irmãos e irmãs em Bangladesh durante a celebração da 

Páscoa. Clame para que eles celebrem a Páscoa pacificamente, com segurança 

e sem temer ataques e perseguições 


