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Alinhar planos e sonhos 

Uma das coisas que nos move são nossos sonhos, 

aquilo que almejamos alcançar e realizar indicam onde 

colocaremos nossos esforços, recursos e tempo. 

Quando falamos de um casal, esses sonhos se 

manifestam em duas esferas: na individual, onde cada 

um possui o seu desejo e ambições e no casal, onde os 

planos se encontram. 

Há um texto na Bíblia, que nos diz: 

Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? 

                                                                                           Amós 3:3 

Esse texto confronta exatamente o ponto no qual 

nossos sonhos vão em um sentido contrário ao de duas 

pessoas extremamente relevantes (ou que deveriam 

ser) para nosso planejamento: Deus e o nosso 

noivo/cônjuge. Como podemos pensar em realizar 

sonhos se esses sonhos envolvem realizações que 

estão contrárias a vontade de Deus? E, se meus planos 

não batem com os interesses do meu cônjuge, como 

fazer para que os recursos, dinheiro e tempo do casal 

sejam destinados a esse fim? 

Por isso é importante que antes de todas as coisas, 

apresentemos diante de Deus os nossos sonhos e os 

nossos desejos.  

"Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de 

vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos", 

declara o Senhor. 

                                                                                        Isaías 55:8 

Isso está nos apontando algo: que a vontade de Deus e 

os seus caminhos para nós são muito diferentes do que 

nós imaginamos. Isso envolve não só o objeto de 

sonho, mas também o tempo para atingirmos esse 

objetivo.  Alguém terá que ceder a vontade do outro e 

nesse caso prevalecerá sempre a vontade de Deus. Por 

isso reforçamos mais uma vez que nossos sonhos 

sempre devem ser apresentados primeiro a Deus para 

que Ele nos ajude a realizar conforme a sua vontade e 

a entender quando não estivermos prontos para 

receber uma benção ou alcançar algum sonho que 

temos. 

Em paralelo a isso, temos de alinhar nossos desejos e 

anseios com nosso cônjuge/noivo. Precisamos falar o 

que estamos querendo, e, também saber ouvir para 

que possamos buscar o equilíbrio ao invés de 

frustrações. 

Devemos também ter o entendimento que não 

devemos apresentar somente sonhos e desejos 

considerados “espirituais” a Deus. Não devemos 

somente pedir a Ele pelos dons, pelo fruto do Espírito, 

pela salvação de nossa família. Por mais que esses 

sejam todos sonhos e objetivos extremamente 

importantes para nós e para o corpo de Cristo, também 

temos que ter a liberdade de entender que Deus é 

nosso Pai e que deseja mais que tudo realizar também 

os desejos materiais que temos. 

Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu 

coração. 

                                                                                      Salmos 37:4 

É importante nos deleitarmos no Senhor, isso é, nos 

agradarmos nele, em quem Ele é, descansarmos no seu 

tempo e na certeza de que Ele realizará os nossos 

desejos, mesmo os materiais, e, as vezes considerados 

por nós como simples e banais.  

Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos 

seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o 

Espírito Santo a quem o pedir! " 

                                                                                      Lucas 11:13 

Deus tem prazer em nos dar coisas boas, Ele nos dá do 

seu Espírito, a coisa mais linda e poderosa que 

poderíamos receber, que dirá coisas materiais? Basta 

sabermos confiar nele, no seu amor e no seu cuidado.  

 
Desafio da Semana 

 

Revisar e conversar sobre nossos sonhos e desejos com Deus 

e com nosso cônjuge/noivo. Definir uma lista de prioridade 

que será revista mensalmente, permitindo ao casal 

estabelecer juntos os esforços que terão de realizar. E sempre 

apresentar em oração a Deus para que seja feita a vontade 

Dele ao invés da nossa. 

Texto para meditarem juntos 

Amós 3:3 
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