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GRUPO CRESCER | SONHE! 

 

ALGUMAS DEFINIÇÕES  

1. uma visão involuntária que ocorre quando a pessoa está  
acordada 

2. uma visão voluntariamente  ativada quando  acordada 

DEUS TEM ALGUNS SONHO S  

Graham Cooke fala sobre alguns sonhos do Pai: 

1. O Pai tem um sonho para a Sua igreja. É o sonho onde a doença não pode existir.   
2. O Pai tem um sonho ….assim na terra como no céu. Ele possui o sonho de milhares de milhares 

de pessoas serem libertas. Ele sonha com igrejas que sejam comunidades vivas e cheias de 
adoração, poder, maravilhas, risadas e amor. 

3. Ele tem um sonho onde pessoas se reúnam para ter um encontro com Ele. Ele tem um sonho, e 
uma paixão, onde várias pessoas na terra são radicalmente afetadas por Ele, de forma que elas 
se tornem totalmente vulneráveis e suscetíveis ao céu. 

4. O Pai tem um sonho em relação à uma comunidade de pessoas na terra que é como Ele: 
imutável, inabalável, incontrolável. Ele sonha com as pessoas habitado em Efésios 3:20…”Ora, 
àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos 
ou pensamos.”   

“SE EU ME DEIXAR SONHAR ,  SERÁ QUE IREI ‘LONGE DEMAIS ’?”  

 Fique perto do Pai – Ele jamais o deixará se desviar. 

 … e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo (II Coríntios 10:5) 

 O Pai nos esconde N’Ele (Salmo 91), e também colocou nossos pés em um lugar espaçoso (Salmos 

31:8).  Temos muito espaço para sonharmos grande e de forma segura dentro de Seus limites. 

“Sonhe grande ou saia da cama!” – Deborah Iliff, Coordenadora de Oração de Iowa 

 

“É nos sonhos que praticamos aquilo no que estamos nos tornando.” – Nancy McDaniel 
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QUAIS SÃO OS SEUS SON HOS? 
 

 Quem é Deus nos seus sonhos? 

 

 

 

 

 

 Quem é você nos seus sonhos? 

 

 

 

 

 

 O que você pode fazer nos seus sonhos? 

 

 

 

 

 

 Sonhe, sonhe, sonhe . . . 

 

 

 

 

 

 O que precisa acontecer para os seus sonhos se tornarem realidade? 

 

 


