
 
 

DISCIPULADO 05/2021 
 
 

TEMA: MANTENDO O ENTUSIASMO DO SONHO 
1 Reis 8:1-20 

 
Salomão compreendia a importância em se motivar e manter as pessoas motivadas nos 
propósitos. Tudo que não valorizamos pode acabar destruído e morto. 

 
Tudo que me move é o que me importa! 

O que lhe move? O que te move tem algo haver com seus Sonhos?  
 
Quando estudamos a construção do templo, vemos Salomão envolvido na realização do 

projeto. Dar importância ao sonho é uma das ferramentas que nos mantém motivado para 
realização. 

 
No texto, o registro mostra Salomão em contato com pessoas, compartilhando o projeto de 
onde queria chegar. 

v.17-20 “Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do 
SENHOR Deus de Israel. Porém o SENHOR disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no 
teu coração o edificar casa ao meu nome bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia 
tu não edificarás esta casa; porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao 
meu nome. Assim confirmou o SENHOR a sua palavra que falou; porque me levantei em 
lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o SENHOR; e 
edifiquei uma casa ao nome do SENHOR Deus de Israel”. 
 
Qual o sonho do ministério Deus de promessas? Abrir bases (Igrejas) nos bairros e depois 

Igrejas nas cidades vizinhas. 
 

Sabemos que quando sonhamos os sonhos de Deus, podem levantar muitas coisas como 
impedimento. No caso de José foi os próprios irmãos. 
Para concluir um sonho, estimo e manter focado no propósito é muito importante.  

 
O que pode lhe manter motivado? 

 
1) Coloque o sonho diante de seus olhos. 
Habacuque 2:2 “Então o SENHOR me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna bem 
legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo”. 
 
Precisamos colocar os nosso sonho a nossa vista todos os dias. 



Quero trazer uma ideia, vamos fazer um cartaz e colocar na parede de seu quarto para que 
todo o dia se lembre dele. 

E aí vamos: pensar nele, conversar com ele, orar por ele, acreditar nele,… 
 
2) De pequeno passo todos os dias em direção ao seu sonho. 

Às vezes pequenas atitudes podem produzir grande alegria no nosso íntimo. Por menos que 
sejam os passos, se estivermos caminhando na direção certa, sempre ficaremos satisfeitos. 

Se você decidir todos os dias realizar pequenas coisas, em direção aos seus sonhos, 
estimulará o desejo de realiza-los. 

 
3) Conte os seus sonhos para quem sonha também, isso lhe fará ficar motivado a 
conquista-lo. 

Temos que escolher cuidadosamente as pessoas que contamos nossos sonhos. Se essa 
pessoa também for um sonhador, nos ajudará nos estimulando, na torcida da conquista. 

 
4) Lembre-se: você é o único responsável em manter seu sonho vivo através do 

entusiasmo e estímulo para alcançá-lo. 
Um dos segredos que mantinha Salomão animado no sonho, era comemorar a cada passo 
que dava na direção da realização. 


