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DIAMANTES – 10 POSSO RESTAURAR SEU SONHO RASGADO 
 

Responda: Compartilhe um Sonho que ainda não realizou  
 

Quem sabe hoje você chegou aqui com esperanças e expectativas frustradas! Com um sonho 

destruído. Talvez você se sente fracassado! Quem sabe você se sente culpado por algo que foi 

arruinado! Mas quero te dizer, Deus pode produzir diamantes justamente neste lugar, nesta 

família, na sua vida. 

 

Preste atenção, em 2001 um Bilionário chamado Steve Wynn comprou uma pintura famosa de 

Picasso Le Rêve (O sonho em francês ) por 60 Milhões...  Passado 5 anos ele decidiu vender e 

esse mesmo quadro que estava avaliado em 139 Milhões... Antes de entregar a Famosa pintura, 

reunião alguns amigos para apreciar a obra de arte feita em 1932. Steve Wynn em um descuido 

ao gesticular  RASGOU A PINTURA, 5cm. Todos ficaram atônitos, o sonho de 139 Milhões foi 

destruído, arruinado rasgado! 

 

Quando levou o quadro para reavaliar, o Valor foi de 85 Milhões... um prejuízo de 54 Milhões! 

Steve Wynn procurou um restaurador renomado para restaurar o Le Rêve Rasgado ( O sonho 

rasgado),  

O Especialista em restauração fez um serviço tão perfeito, que incrivelmente ficou melhor do 

que antes de ser destruído! Steve Wynn reavaliou o quadro mais tarde, onde o valor foi firmado 

em 155Milhões. LE RÊVE (O SONHO) Valeu mais 16milhões depois que foi rasgado e 

restaurado! 

 

Nossas batalhas nos tornam mais valiosos... as pedrada, as ranhuras, as suas batalhas nos faz 

mais valiosos! Algumas pessoas descartaram você, desacreditou em você, entretanto acabam 

dando mais valor! DEUS é nosso restaurador...  Deus não excluiu seu sonho, seu proposito, só 

porque foi rasgado, dilacerado,  

 

Joel 2:25 Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo 

destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. 

Seu sonho não acabou! Você pode ter falhado, você pode ter errado... quem sabe seu valor 

despencou! Jesus Cristo é o nosso restaurador, e nos faz melhor do que um dia já fomos!  

 

A Biblia não conta apenas os fatos heroicos das pessoas, a bíblia registra os fracassos, as 

derrotas. Se você convive com alguém que é forte a todo tempo, é vitorioso a todo tempo, 

desconfie, pois é quase impossível isso ser uma verdade! Abrão o pai da fé teve problema com 

mentira... Pedro, o fundador da igreja, teve problemas com seu temperamento, ao ponto de cortar 

a orelha de uma pessoa. Não importa o rasgo que fez no LE RÊVE... O SONHO PODE SER 

RESTAURADO E AINDA VALER MAIS! 

 

Um dia eu fui este Le Rêve, essa algo que perdeu seu valor. Mas quando algo é destruído, 

rasgado, arruinado, só temos que colocar nas mãos certas! Isaías 58:12 Os teus filhos edificarão 

as antigas ruínas; levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador 

de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. 


