
NÃO
DESISTA

DOS SEUS 
SONHOS!

Texto Bíblico: Josué 14.6 a 15



"Sem sonhos, as perdas se tornam 
insuportáveis, as pedras do caminho 
se tornam montanhas, os fracassos 

se transformam em golpes fatais. Mas, 
se você tiver grandes sonhos... Seus 
erros produzirão crescimento, seus 
desafios produzirão oportunidades, 
seus medos produzirão coragem. 
Portanto, nunca desista dos seus 

sonhos...“ Augusto Cury



CONTEXTO HISTÓRICO

Calebe:
Um ancião de 85 anos que 

celebra a concretização de 

uma promessa feita há 45 

anos atrás!



A MISSÃO DOS DOZE ESPIAS
DESTAQUES: JOSUÉ E CALEBE

(Nm.13 e 14)



A CONCRETIZAÇÃO DE 
UMA PROMESSA!

“Eis, agora, o Senhor me conservou 
em vida, como prometeu; quarenta 
e cinco anos há desde que o Senhor 

falou esta palavra a Moisés, 
andando Israel ainda no deserto; e, 

já agora, sou de oitenta e cinco 
anos...” Js.14.10.



PRINCIPIOS PARA 
CONQUISTAR SEUS SONHOS!



GUARDE A PALAVRA DE DEUS 
EM SEU CORAÇÃO! (vs.10)
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TENHA 

CORAGEM

PRÁ SER 

DIFERENTE, E 

COMPROMISSO 

PRÁ FAZER A 

DIFERENÇA!
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“Nenhum dos homens que, tendo visto a 

minha glória e os prodígios que fiz no 

Egito e no deserto, todavia, me puseram à 

prova já dez vezes e não obedeceram à 

minha voz, 23 nenhum deles verá a terra 

que, com juramento, prometi a seus pais, 

sim, nenhum daqueles que me 

desprezaram a verá. 24 Porém o meu servo 

Calebe, visto que nele houve outro 

espírito, e perseverou em seguir-me, eu o 

farei entrar a terra que espiou, e a sua 

descendência a possuirá..” Nm.14.22-24



SEJA PERSEVERANTE!

“Certamente, nenhum dos 
homens desta maligna 
geração verá a boa terra 
que jurei dar a vossos pais, 
salvo Calebe, filho de 
Jefoné; ele a verá, e a terra 
que pisou darei a ele e a 
seus filhos, porquanto 
perseverou em seguir ao 
Senhor...” Dt.1.35,36
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A PACIÊNCIA É O DIAMANTE DA 

PERSONALIDADE..."



ANIME-SE NAS
PROMESSAS DE DEUS!

“Estou forte ainda hoje 
como no dia em que 
Moisés me enviou; qual 
era a minha força 
naquele dia, tal ainda 
agora para o combate, 
tanto para sair a ele 
como para voltar. “ 
Js.14.11
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SEJA OBJETIVO QUANTO 
AOS SEUS IDEAIS!

“Portanto, Hebrom

passou a ser de Calebe, 

filho de Jefoné, o 

quenezeu, em herança 

até ao dia de hoje, visto 

que perseverara em 

seguir o Senhor, Deus 

de Israel....” Js.14.14.
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CONCLUSÃO

"Se você tiver de desistir de alguns 
sonhos, troque-os por outros... Pois 

a vida sem sonhos é um rio sem 
nascente, uma praia sem ondas, 

uma manhã sem orvalho, uma flor 
sem perfume..." Augusto Cury.


