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Apresentação 

 

 

Martinho Lutero declarou 

enfaticamente:  

“Fiz uma aliança com Deus que Ele 

não me mande visões, nem 

sonhos, nem mesmo anjos. Estou 

satisfeito com o Dom das 

Escrituras Sagradas que me dão 

instrução abundante de tudo que 

preciso conhecer tanto para esta 

vida quanto para a que há de vir”.  

 

Respeitamos profundamente a 

memória de Martinho Lutero como 

protagonista da Reforma Protestante, 

em paralelo ao seu extraordinário 

legado à igreja cristã, de modo que não 

é pretensão nossa contrariar a livre 

opinião do grande reformador. O nosso 



propósito é outro, queremos usar o 

conteúdo deste pequeno livro para 

despertar em cada crente desta 

geração a  importância de conhecer o 

sobrenatural de Deus descrito nas 

Sagradas Escrituras. E fazendo assim 

não podemos deixar de crer, professar 

e ensinar o que Deus fala através de 

sonhos noturnos. 

Deus é o mesmo. Ele continua falando 

ao homem, utilizando vários meios 

para essa comunicação:  

1- Criação, natureza, leis físicas; 
2- Fenômenos, milagres, sinais nos céus; 
3- Consciência moral; 
4- Profecias, êxtases, arrebatamentos espirituais, 

visões e sonhos noturnos; 
5- Aparições angelicais; 
6- Escrituras Sagradas, pregações, estudos bíblicos, 

etc.. 
 

Ao lermos as Sagradas Escrituras somos 

impactados por uma profunda 

revelação de que Deus fala ao Seu 

povo. Mas a pergunta crucial neste 



momento é: Estamos ouvindo o que o 

Espírito de Deus diz às Igrejas?  

Nos dias do profeta Samuel a Palavra 

de Deus era rara e por isso os homens 

haviam perdido a habilidade de 

reconhecer a voz do SENHOR. 1 Sm 3:1-

10; Sl 25:14. 

“A nossa capacidade de 

discernimento está  diretamente 

relacionada com a nossa posição 

espiritual diante de Deus. Quem 

está próximo  ouve melhor”. 

Nos dias de Samuel os judeus haviam 

perdido a percepção espiritual da voz 

de Deus. E  hoje? Discernimos a voz de 

Deus diante de tantas vozes debaixo do 

Sol?  

Nos últimos tempos o mundo tem 

ouvido muitas vozes e se deixado levar 

por elas. A Palavra de Deus tornou-se 

sem graça, ultrapassada e 

desacreditada por muitos. O sistema 

operante, que jaz no Maligno, colabora 



para esse comportamento da 

sociedade, mas... e a igreja?  

A quem estamos ouvindo? A quem 

queremos ouvir? A quem damos real 

atenção e crédito? 

Jo 10: 27  - As minhas ovelhas 

ouvem a minha voz, e eu as 

conheço, e elas me seguem. 

As ovelhas de Cristo têm uma relação 

íntima com o Supremo Pastor. Aqueles 

que andam com Deus conhecem a Sua 

voz. A aproximação e a relação de 

comunhão favorecem isso. Entretanto, 

quando um membro da igreja 

distancia-se de Jesus Cristo percebe 

que a sua audição espiritual foi 

afetada. E quanto maior a distância, 

maior o silencio celestial. Tudo isso nos 

ensina que “aquele que deseja ouvir a 

voz de Deus precisa estar próximo dEle.  

 

 



Deus Fala em Sonhos 

Se Deus continua falando em sonhos,   

precisamos estar habilitados para um 

real entendimento de Sua mensagem.  

Preparamos esta obra como 

instrumento de ajuda nesse processo. 

Este pequeno livro foi especialmente 

escrito para aqueles que têm um 

profundo interesse pela revelação 

pessoal e que desejam  conhecer  o 

mistério das mensagens de Deus 

através de sonhos noturnos. E quem 

sabe, despertar os corações dos 

leitores para que se aproximem mais 

do Supremo Pastor. 

Sim, Deus fala em sonhos. Parece-nos 

que Ele aproximou a profecia dos 

homens ao nos dar os sonhos 

revelados ou proféticos.  

No livro do profeta Joel (Jl 2:28-29)   

encontramos a promessa do derramar 

de três instrumentos da revelação 

divina: Profecias, Sonhos e Visões. No 



dia de Pentecostes essas três formas 

de revelação  foram anunciadas pelo 

apóstolo Pedro: 

"Nos últimos dias, diz Deus, 

derramarei do meu Espírito sobre 

toda a carne. Os vossos filhos e as 

vossas filhas profetizarão, os 

vossos jovens terão visões, e os 

vossos velhos sonharão”. At 2:17; 

cfe. Jl 2:28-29. 

Se estamos vivendo os últimos dias 

antes da volta gloriosa de Jesus Cristo,  

a promessa de Deus na 

instrumentalidade do profeta Joel, 

confirmada pelo apóstolo Pedro, em 

Atos, deve ser recebida com grande 

júbilo por nós cristãos, por fazermos 

parte deste momento profético.  

Deus continua falando em sonhos e o  

propósito primaz deste livro é mostrar 

o que a Bíblia diz sobre a revelação 

divina através de sonhos noturnos, a 

fim de termos orientações do Alto 

capazes de nortear algumas situações 



atípicas,  em sintonia com a Palavra de 

Deus. 

Não há nenhuma fonte  mais confiável 

e digna de aceitação do que a Palavra 

de Deus, apresentada nas Escrituras 

Sagradas. É nela que conseguimos 

extrair a revelação de mistérios 

insondáveis ao conhecimento natural. 

Deus é real e está sempre mostrando 

Seus planos e propósitos ao homem e 

entre as diversas formas reveladoras 

temos as visões noturnas. 

O nosso desejo e oração é que você 

seja ricamente abençoado com a 

leitura deste livro. Leia com atenção e 

apresente suas conclusões. 

Em Cristo! 

 

BenneDen 

 

 

 



 



 



1- Sonhos Naturais 

 

 

Cientificamente falando, os 

sonhos são atividades mentais que 

acontecem durante o sono. Em sua 

natureza comum, nada mais são do 

que uma "sequencia de fenômenos 

psíquicos (imagens, representações, 

atos, ideias, etc.) que ocorrem durante 

o sono, involuntariamente"  . 

(Dicionário Novo Aurélio Século XXI. 

Editora Nova Fronteira.) 

Sonho é a produção psíquica que 

aparece durante o sono sob a forma de 

imagens aleatórias ou sequenciais, 

coerentes ou não, que podem ser 

parcialmente memorizadas. 
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Os conteúdos oníricos variam muito e 

vão de cenas do cotidiano às 

revelações  de Deus. 

A verdade é que os sonhos são 

fantásticos. Neles todas as limitações 

humanas se dissolvem, incluindo: 

tempo, espaço, velocidade,  etc. (Ez 

8:1-3). Em questão de segundos 

transitamos de um lugar para outro, 

voltamos à juventude, conversamos 

com a maior naturalidade com pessoas 

queridas que já partiram deste mundo, 

voamos, fazemos coisas incríveis... Sim, 

os sonhos são esplêndidos, 

deslumbrantes, espantosos, 

fascinantes, fenomenais, etc.  

Quando o corpo  prepara-se para o 

sono a mente agitada precisa aquietar-

se para descansar e se recompor. 

Neste estado o consciente “dorme” e o 

inconsciente assume o comando. 
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Há uma diversidade de teorias sobre o 

porquê dos sonhos. Algumas teorias 

têm  respaldo científico, enquanto 

outras não passam de meras 

suposições ou até mesmo fábulas 

criadas pelo coração do homem.  

Excesso de alimentação ou de 

atividades, pressão psicológica ou física 

são apenas alguns bons estimulantes 

dos sonhos noturnos. Estudos 

científicos modernos revelam que a 

elevação da taxa de açúcar no sangue 

produz sonhos desagradáveis.  

O que a Bíblia diz sobre o assunto? 

Das muitas ocupações vêm os sonhos - 

Eclesiastes 5:3. 

O que isso significa? 

Os sonhos geralmente são o efeito do 

negócio em que estivemos envolvidos 

durante o dia – Adam Clarke. 
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Quando as mentes dos homens são 

distraídas e oprimidas com muitos negócios 

durante o dia, são frequentemente 

perturbadas com sonhos confusos e 

perplexos à noite – Joseph Benson. 

É claro que a Bíblia diz muito mais do 

que isso sobre os sonhos, mas 

deixemos este assunto para os 

capítulos seguintes.  

Sigamos com calma. Façamos agora 

uma referência sobre o enigma e o 

encanto dos sonhos na cosmovisão 

secular. 

Nos tempos antigos os sonhos eram 

considerados como a expressão de um 

mundo espiritual, importante e real. 

Seja como for, o simples fato de que 

os seres humanos gastam um terço de 

suas vidas dormindo faz  com que o 

assunto seja visto com simpatia e 

curiosidade por todos. A realidade é 

que o sonho noturno continua tendo 

um sentido místico e mágico, 
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fascinando milhões de pessoas e 

exercendo fortes influências 

populares.  

O mundo evoluiu na ciência e 

tecnologia, mas o mágico continua 

em ascensão.  Se procurarmos nas 

livrarias ou nos sistemas de busca 

da internet, certamente iremos 

encontrar muitos livros e artigos 

sobre os sonhos. Nesse acervo 

imenso há trabalhos científicos 

importantes, mas precisamos ter 

cuidado com a nossa pesquisa 

porque um expressivo percentual 

dessas  obras pertence aos grupos 

místicos e esotéricos. 

Poucos sabem que as chaves do 

mistério dos sonhos noturnos foram 

entregues aos profetas do Antigo 

Testamento pelo próprio Deus e, 

como o ETERNO não muda, os dons 

de revelação continuam sendo 
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aspergidos sobre a Igreja de Cristo, 

dos dias apostólicos aos nossos.  

Atos 2:17 - E acontecerá nos 

últimos dias, diz o Senhor, que 

derramarei do meu Espírito 

sobre toda a carne; e os vossos 

filhos e as vossas filhas 

profetizarão, os jovens terão 

visões, os velhos terão sonhos. 

 

Compete à Igreja, portanto, 

conhecer profundamente tudo que 

lhe pertence por direito divino, 

assumindo sua função espiritual de 

discernir as mensagens noturnas 

divinamente reveladas. E esta é 

nossa missão neste livro. 

Diante do exposto, convidamos 

você a adentrar conosco, à luz das 

Sagradas Escrituras,  no mundo 

misterioso e maravilhoso dos 

sonhos noturnos. 
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2- Sonhos Espirituais 

 

 

Foi dito no capítulo anterior que os 

sonhos naturais são considerados 

como atividades mentais que ocorrem 

durante o sono. Essa afirmação é 

verdadeira, mas  seria um grave erro 

permanecermos somente no campo 

natural dos sonhos. Além dos aspectos 

biológicos e do psiquismo humano, há 

muito mais a ser considerado por trás 

das mensagens oníricas. 

O Impacto Emocional dos Sonhos  

O homem é um ser holístico, integral 

(corpo, alma e espírito) e não é de se 

estranhar que as experiências de 

sonhos espirituais  têm   repercussões 

emocionais. Os “videntes” são 
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emocionalmente impactados pelo 

processo onírico. É comum meditarem 

por um longo tempo sobre a 

mensagem recebida; às vezes 

permanecem com um sentimento de 

paz, busca espiritual, temor,  

contemplação, etc., porque as 

revelações causam grande efeito 

pessoal, deixando no íntimo do vidente 

uma forte impressão de um recado de 

Deus. 

Quando os profetas bíblicos 

deixavam as atividades do mundo 

físico e adormeciam à noite, era 

comum acontecer-lhes uma 

conexão com o mundo espiritual. 

Sonhando, eles ouviam Deus.  

Há várias passagens bíblicas que falam 

de revelações divinas apresentadas em 

forma de sonhos noturnos. Uma delas 

está em Jó 33. O texto diz que Deus 

fala e ensina ao homem durante as 

horas do sono. 
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Pois Deus fala de um modo, e ainda de 

outro se o homem não lhe atende. Em 

sonho ou em visão de noite, quando cai 

sono profundo sobre os homens, 

quando adormecem na cama; então 

abre os ouvidos dos homens, e os 

atemoriza com avisos, para apartar o 

homem do seu desígnio, e esconder do 

homem a soberba; para reter a sua 

alma da cova, e a sua vida de passar 

pela espada. Jó 33:14-18. 

O patriarca Jó fala da instrução divina 

para apartar o homem de seu desígnio, 

livrá-lo de seu orgulho, preservar sua 

alma da cova e sua vida de perecer 

pela espada. E tudo isso em sonho 

noturno. 

O salmista Davi disse algo semelhante: 

Bendigo o Senhor, que me 

aconselha; pois até durante a 

noite o meu coração me ensina. Sl 

16:7. 
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Deus fala em sonhos. Muitas vezes 

somos ensinados, admoestados, 

advertidos e orientados por Deus 

enquanto dormimos.  

Agora reflita um pouco sobre o que 

segue: 

Ao acordar pela manhã, você já percebeu um 

pensamento dominante? Sim? E quando isso 

acontece você costuma refletir sobre “essa 

ideia” antes e depois de suas orações 

matinais? Será que Deus  falou-lhe algo 

enquanto você dormia? 

Deus revela seus planos aos seus 

servos, os profetas.  

 Certamente o Senhor Deus não fará coisa 

alguma, sem ter revelado o seu segredo aos 

seus servos, os profetas. Amós 3:7. 

Profeta é aquele que traz a Palavra de 
Deus aos homens. Ele tem a visão do 
mundo espiritual e sabe a direção a 
seguir em tempos difíceis.  
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Sem a revelação divina não temos 
condições de discernir o que está 
oculto ao nosso entendimento natural.  
 

Revelação é o ato de Deus desvendar 

algo oculto   por meio de uma 

comunicação ao homem. 

Os sonhos espirituais  sempre fizeram 

parte do tipo da revelação  pessoal. 

Essa categoria não depende  da 

instrumentalidade de sacerdotes ou 

profetas. Deus fala diretamente ao 

“homem comum”, sem intermediários. 

Certa vez o rei Saul consultou a Deus  

por todos os meios alinhados à 

revelação divina e foi completamente 

rejeitado pelo SENHOR, ficando sem 

resposta alguma. 

Pelo que consultou Saul ao 

Senhor, porém o Senhor não lhe 

respondeu, nem por sonhos, nem 

por Urim, nem por profetas. 1 Sm 

28:6. 
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Nota:  

1. Sonhos - Revelação Pessoal; 

2. Urim - Revelação Sacerdotal; 

3. Profetas - Revelação Profética. 

 

Saul não sabia que havia uma 

mensagem no silêncio de Deus. Sim, 

Deus fala no Silêncio. É verdade que o 

silêncio didático de Deus nem sempre é 

compreendido pelo homem.  

O Silêncio de Deus  é um  Sinal do Seu 

Descontentamento. 

O silêncio divino não é um ato de 

desprezo ou de rejeição, mas um sinal 

de descontentamento. No silêncio, O 

ETERNO mostra ao Seu povo que 

alguma coisa não está bem, que a 

nossa comunhão está prejudicada e 

deste modo o silêncio vem como uma 

admoestação e disciplina necessária. 
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Quando Deus silencia é porque 

não está sendo ouvido. O silêncio 

divino mostra que não  demos a 

atenção devida à Sua palavra. 

O silêncio é o último apelo de Deus 

antes do juízo. O calar de Deus inquieta 

os corações dos homens, causando-lhe 

uma intrigante comoção. O propósito 

do ETERNO em Sua quietude e mudez 

profética é nos proporcionar 

questionamentos e reflexões 

existenciais; Ele quer que sondemos o 

caminho que estamos seguindo, que 

façamos uma reavaliação de nossa 

vida, que tenhamos um 

arrependimento profundo   e que 

busquemos mais ardentemente a Sua 

presença.  

Deus Continua Falando em Sonhos 

Ao contrário do que aconteceu com o 

rei Saul, a Revista Portas Abertas, nº 9 

de outubro/2001, trouxe uma matéria 
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sobre a conversão de muçulmanos ao 

cristianismo, através de sonhos. A 

matéria cita dois testemunhos de 

pessoas convertidas no Irã, onde o 

Evangelho é absolutamente proibido. 

Deus continua revelando os seus 

propósitos, usando meios 

extraordinários, incluindo os sonhos, 

para chamar o homem a Cristo. 
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3- OS SONHOS NA BÍBLIA 

 

 

As Escrituras confirmam a 

comunicação de Deus com o homem 

através de sonhos. 

Certamente você não encontrará na 

Bíblia um estudo sistemático sobre o 

assunto, mas as Sagradas Escrituras 

estão repletas de situações 

extraordinárias nas quais os sonhos 

revelados foram de grande ajuda ao 

povo de Deus. Um exemplo clássico de 

orientação divina pode ser 

testemunhado na vida de José, esposo 

de Maria: 

 Sonho para Receber Maria e dar ao 

menino o nome de Jesus - Mt 1:20-21; 
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 Sonho para fugir para o Egito com 

Maria e a criança - Mt 2:13-15; 

 Sonho para voltar à terra de Israel - Mt 

2:19-21; 

 Sonho para morar na cidade de Nazaré 

- Mt 2:22-23. 

 

Vejamos outros exemplos bíblicos de 

sonhos revelados: 

Sonhos no Antigo Testamento 

1. O sonho de Abimeleque. Ele é 

orientado por Deus a não tomar a 

mulher de Abraão sob risco de 

morte (Gn 20.3); 

2. O sonho de Jacó em Harã. Deus lhe 

confirma as promessas antes feitas 

a Abraão e Isaque de que 

abençoaria sua descendência por 

meio de todas as famílias da terra 

(Gn 28.10-17); 

3. O sonho de Labão. Ele é alertado 

por Deus a não praticar o mal 

contra Jacó (Gn 31.24); 
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4. Os sonhos dos oficiais de Faraó na 

prisão, através dos quais eles 

contribuíram depois para que José 

fosse introduzido na presença do rei 

do Egito para interpretar o sonho do 

monarca (Gn 40.1-23); 

5. O sonho de Faraó teve grande 

importância para os propósitos 

divinos em relação ao destino das 

nações e provisão de um lugar para 

o seu povo escolhido (Gn 41.1-7); 

6. O sonho de Salomão. Na ocasião, 

ele pede a Deus um coração 

entendido para julgar de maneira 

prudente o numeroso povo israelita 

(1 Rs 3.5); 

7. O sonho de  Nabucodonosor, rei da 

Babilônia. Ele ficou perturbado e 

convocou os adivinhos para que lhe 

revelassem seu respectivo 

significado (Dn 2.1). 
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Sonhos no Novo Testamento 

1. O sonho de José lhe fez entender 

que sua noiva, Maria, teria o 

privilégio de dar à luz o Salvador, o 

Messias prometido, por obra 

sobrenatural do Espírito Santo (Mt 

1.20, Is 7.14); 

2. O sonho dos magos. Eles foram 

prevenidos por Deus que deveriam 

partir para suas terras por outro 

caminho, visto que Herodes, 

usurpador rei da Judéia, pediu-lhes 

orientação acerca do paradeiro do 

menino Jesus, porque pretendia 

matá-lo (Mt 2.12); 

3. Novamente José teve um sonho que 

o instruiu a voltar para Israel depois 

da morte de Herodes, que resolveu 

matar todos os meninos com menos 

de dois anos de idade em Belém e 

em todos os seus contornos, o que 

motivou, no passado, sua fuga com 
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sua família ao Egito (Mt 2.13-18, Jr 

31.15); 

4. O  sonho da mulher de Pilatos, que 

aconselhou seu marido a abster-se 

do julgamento de Jesus porque 

verdadeiramente era um homem 

inocente (Mt. 27.19). 

 

Os sonhos revelados estão presentes 

em toda a Bíblia e isso não pode ser 

simplesmente ignorado. Deus não 

muda e, em Sua soberana vontade, 

continua falando ao Seu povo, usando 

a revelação natural e especial.  
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4- INTERPRETAÇÃO DE SONHOS 

 

 

H á muitos livros sobre o 

significado dos sonhos. Há publicações 

espíritas, esotéricas, religiosas, 

psicanalíticas, etc..  

 

 
Quem está certo? 

Podemos iniciar a formulação da 

resposta à pergunta acima, colocando 
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cada peça no seu devido lugar. Não 

compete à Igreja falar sobre os sonhos 

naturais, exceto de uma forma 

superficial e sem pretensão de ser 

autoridade no assunto. Este tipo de 

conhecimento diz respeito aos 

segmentos especializados da ciência, 

neurociência e psicologia. Por outro 

lado não cabe à ciência falar sobre as 

revelações de Deus  através dos 

sonhos. Este assunto pertence à igreja 

de Cristo.  

O primeiro grande perigo que pode 

ocorrer no estudo e na interpretação 

dos sonhos está na falta de 

discernimento entre o natural e o 

espiritual. A abordagem inicial visa 

classificar o tipo de sonho, conforme 

esquema abaixo: 

1- Sonho Natural – tratado pela ciência; 

2- Sonho Espiritual – tratado pela igreja. 
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Os sonhos naturais não podem ser 

interpretados pela igreja porque não 

trazem a revelação divina. Deste modo, 

compete à igreja: 

1. Conhecer o que a Bíblia Sagrada diz 

sobre os sonhos noturnos; 

2. Buscar os dons de discernimento e de 

revelação; 

3. Interpretar a mensagem de Deus; 

4. Abster-se de falar sobre sonhos que 

não trazem a revelação divina.  

 

 

Sonhos Religiosos 

Outro cuidado na hermenêutica dos 

sonhos é saber que há processos 

oníricos de conteúdo religioso que se 

assemelham às mensagens reveladas, 

mas não devem ser confundidos com 

os sonhos espirituais. Os sonhos 

religiosos podem emaranhar o 

entendimento daqueles que são 

carentes de discernimento espiritual 
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porque  o cenário onírico apresenta-se 

cheio de conteúdos religiosos.  

 

É importante dizer que os sonhos 

religiosos não trazem uma mensagem 

divina e sim um manifesto onírico 

natural do “inconsciente religioso” do 

indivíduo. É perfeitamente natural uma 

pessoa de convicções religiosas, pensar 

sobre o seu universo durante o dia. O 

que nem todos sabem é que à noite, 

enquanto o consciente adormece e 

silencia, o inconsciente “pensa” através 

dos sonhos. 

O profeta que tem sonho conte-o como 

apenas sonho; mas aquele em quem 

está a minha palavra fale a minha 

palavra com verdade. Que tem a palha 

com o trigo? — diz o SENHOR. Jr 23:28. 

Não somente os homens comuns 

podem  confundir a natureza dos 

sonhos, mas os profetas também. 

Alguns sonhos de conteúdo religioso 
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são capazes de estorvar o 

entendimento dos videntes que ainda 

não têm o discernimento necessário 

para julgar a natureza dos sonhos. 

Nos dias do profeta Jeremias muitos 

falsos profetas estavam proclamando  

mensagens mentirosas  baseadas em 

sonhos naturais que não traziam um 

pronunciamento divino (Jr 23:25-28). 

Não sabemos ao certo  se eles faziam 

isso de forma proposital ou 

simplesmente proclamavam o engano 

do próprio coração. A verdade é que 

eles não tinham recebido nenhuma 

revelação de Deus, mas justificavam 

suas palavras, pregando falácias em 

nome do SENHOR, dizendo: Sonhei, 

sonhei! 

Entre outras preciosas lições 

contempladas em Jeremias 23:28, 

podemos extrair a afirmação de que  

nem tudo que sonhamos com 
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aparência religiosa traz uma mensagem 

divina. A maior parte dos sonhos são 

processos naturais da mente humana e 

não trazem nenhum tipo de mensagem 

divina. Na realidade, o sonho revelado 

é uma exceção e não a regra. 

O ser humano tem o seu inconsciente 

religioso e a Bíblia é clara em dizer que 

o nosso coração é enganoso... (... ele 

pode criar  imagens, ideias e 

pensamentos que parecem vindos de 

Deus, mas na verdade são subprodutos 

do inconsciente).  

Jeremias 17:9 – “Enganoso é o 

coração, mais do que todas as 

coisas, e perverso; quem o 

conhecerá?”. 
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      5-Revelação e Percepção 

 

 

A revelação vem de Deus e a 

percepção é do homem. 

Podemos refletir acerca dos mistérios 

de Deus, mas escrutinar o que está 

encoberto pelo ETERNO  encontra-se 

além da capacidade humana. O finito 

não pode compreender o Infinito, por 

isso precisamos da ajuda do próprio 

Deus.  

Imersos na nossa materialidade, 

enquanto vivermos debaixo do Sol, não 

seremos capazes de ultrapassar o 

horizonte insondável do mundo 

espiritual e adentrar pelos portais dos 

mistérios de Deus. Se não houver 

revelação, mesmo com a nossa fé, 
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dedicação teológica e por maior que 

seja a nossa espiritualidade, só 

podemos chegar às fronteiras dos 

sagrados segredos de Deus. Deste 

modo, é necessário que Deus mesmo 

se revele para termos o entendimento 

do que está encoberto.  

Sabemos que Deus fala de diversos 

modos.  Entretanto, seja qual for a 

forma escolhida pelo Altíssimo, a Sua 

mensagem chega ao coração do 

homem através de uma linguagem 

específica, a do Espírito Santo e o 

Espírito de Deus usa diversos meios 

para realizar esse contato, incluindo os 

fenômenos da natureza, as profecias, 

as Escrituras Sagradas, os sonhos e as 

visões, entre outros canais de 

comunicação. 

    Deus não precisa falar de viva voz para 

que possamos entender a Sua 

mensagem. Ele pode  simplesmente 
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revelar o Seu propósito em sonhos e a 

compreensão ser tão clara como a voz 

humana presencial.  

Os sentidos físicos e a própria razão, 

ofuscados pelo pecado, nem sempre 

estão preparados para ouvir a Deus. 

Alem disso sabemos que a agitação 

diária, o corre-corre da vida, cativa o 

pensamento humano às coisas 

materiais dificultando muito a 

percepção espiritual. Na verdade, a 

maioria não consegue parar os seus 

negócios seculares  para ouvir Deus. 

Mas... 

O ETERNO Deus, deseja falar conosco, 

por isso,  entre outros meios 

extraordinários de Sua graça e 

compaixão, faz uso de uma linguagem 

especial, a dos sonhos. 

Removendo Obstáculos 

O sono cria o ambiente propício para a 

quietude do corpo e da mente. Quando 
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os obstáculos físicos e mentais são 

vencidos, o espírito do homem volta-se 

espontaneamente para a dimensão 

que tem maior afinidade. É aqui que 

surgem os sonhos revelados com 

mensagens que seriam imperceptíveis 

na agitação do cotidiano. 

 

Há membros da igreja de Cristo que 

receberam dons especiais de 

revelação. Sim, há discípulos de Cristo 

que  vêem o mundo espiritual 

periodicamente através de um dom de 

revelação. 

O dom de revelação é uma 

capacidade especial que 

Deus dá a alguns membros 

da Igreja de Cristo para que 

conheçam algo que somente 

Deus sabe. 

O conhecimento revelado por Deus 

costuma vir através de  visões ou 
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sonhos, além de impressões no espírito 

do homem.  

O profeta Daniel foi sumamente 

privilegiado com os dons de revelação. 

Ele recebeu do SENHOR a inteligência 

de toda visão e sonho. Dn 1:17. 

E aqueles que não receberam dons de 

revelação?  

1. Podem pedir ajuda aos irmãos 

agraciados com esses dons; 

2. Podem orar a Deus para que 

tenham entendimento e/ou 

dons afins. 

Jejum e Visões  

Há testemunhos confiáveis de homens 

e mulheres de Deus que afirmam que 

as visões espirituais acontecem com 

mais frequência entre aqueles que 

exercitam a disciplina do jejum bíblico. 

É possível que essa percepção 

ampliada pelo jejum esteja relacionada 
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com a  expulsão de espíritos 

demoníacos obstaculizadores. Além 

dessa hipótese, podemos observar que 

no período de jejum há uma quietude 

maior do corpo e da mente, de modo 

que os impulsos fisiológicos-

psicológicos diminuem, e isso pode 

contribuir para uma sensibilidade 

maior das faculdades espirituais do 

homem. O certo é que ainda não nos 

aprofundamos no assunto e não temos 

um parecer conclusivo sobre o mesmo. 
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6-Classificação dos Sonhos 

Revelados 

 

 

Os sonhos revelados podem ser 

classificados em três grupos: 

1-Sonhos com revelação direta – 

Quando a mensagem divina é 

perfeitamente entendida, sem 

simbolismos e sem a necessidade de 

dons  interpretativos. 

Um exemplo de uma revelação direta 

pode ser visto quando José foi 

advertido em sonho, a fugir com sua 

esposa Maria e o menino Jesus para o 

Egito. Deus sabia que Herodes 

mandaria matar todas as crianças da 

região, com menos de dois anos de 

idade. Aquela situação urgente exigia 
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uma revelação direta a José, uma 

mensagem clara, inconfundível.  

E, havendo eles se retirado, eis que 

um anjo do Senhor apareceu a José 

em sonho, dizendo: Levanta-te, toma 

o menino e sua mãe, foge para o 

Egito, e ali fica até que eu te fale; 

porque Herodes há de procurar o 

menino para o matar.  Mt 2:13. 

Outro exemplo de uma revelação 

direta aconteceu com os Magos do 

Oriente, antes de retornarem ao seu 

país: 

Ora, sendo por divina revelação 

avisados em sonhos para não 

voltarem a Herodes, regressaram à 

sua terra por outro caminho. Mt 

2:12. 

2-Sonhos Simbólicos 

Há sonhos de conteúdo simbólico que 

carecem de interpretação. Esses 

sonhos trazem uma mensagem através 
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de imagens simbólicas. O simbolismo 

pode ser: 

a) Bíblico; 

b) Enigmático. 

 

a) Simbolismo  Bíblico – Nomes, 

personagens, lugares e símbolos 

apresentados na Bíblia, com significado 

conhecido pelos estudiosos das 

Sagradas Escrituras.  

Lista de Símbolos de Significado Bíblico: 

CATEGORIA SÍMBOLO SIGNIFICADO 

   

Reino Animal Dragão Satanás 

 Escorpiões Demônios 

 Lobo Inimigo, impostor 

 Ovelha Cristão verdadeiro 

 Pomba Espírito Santo 

   

Reino Vegetal Árvore Homem 

 Figueira Israel 

 Joio Falso cristão 

 Lírio dos Vales Jesus 

 Rosa de Sarom Jesus 

 Semente Palavra de Deus 

 Trigo Cristão Verdadeiro 
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Reino Mineral Água Viva Espírito Santo 

 Fogo Espírito Santo, provação 

 Mares Povos, nações 

 Óleo Espírito Santo 

 Sal Santidade, Moralidade 

   

Números 1 Deus 

 2 Divisão, partilha 

 3 Trindade 

 4 Terra 

 5 Esforço humano  

 6 Homem 

 7 Medida completa 

 40, etc.  Provação, geração... 

   

Diversos Estrela Anjo 

 Fermento Doutrina Falsa 

 Luz Verdade 

 Mulher Cidade, Nação, Religião 

 Noiva Igreja 

 Pescador Ganhador de almas 

 Selo de Deus Espírito Santo 

 Semeador Evangelista 

 Trevas Pecado/maligno 

   

 

b) Simbolismo Enigmático – Quando os 

sonhos são misteriosos, cheios de 

enigmas que parecem um quebra-

cabeça, estamos diante de uma 

revelação que exige interpretação 

especializada. 
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Faraó e Nabucodonosor tiveram 

sonhos enigmáticos, diante dos quais 

ficaram perplexos, confusos e ao 

mesmo tempo muito desejosos de 

saber o significado das visões que lhes 

causaram tanta perturbação.  

Pela manhã o seu espírito estava 

perturbado; pelo que mandou chamar todos 

os adivinhadores do Egito, e todos os seus 

sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, 

mas não havia quem lhos interpretasse. 

Gênesis 41:8 

Ora no segundo ano do reinado de 

Nabucodonosor, teve este uns sonhos; e o 

seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o 

sono. Daniel 2:1 

 

Os sonhos de Nabucodonosor  exigiram 

uma interpretação especializada, feita 

por alguém com o dom espiritual de 

interpretação de sonhos.  

Os mistérios ocultos ao entendimento 

natural do homem são devidamente 
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interpretados e esclarecidos com os 

dons de revelação, entre eles “a 

Palavra do Conhecimento”.  

Daniel recebeu de Deus o dom de 

interpretação de sonhos: 

Ora, quanto a estes quatro jovens, Deus 

lhes deu o conhecimento e a inteligência 

em todas as letras e em toda a sabedoria; 

e Daniel era entendido em todas as visões 

e todos os sonhos. Daniel 1:17. 

 

O dom da Palavra do Conhecimento é 

diferente de simplesmente saber algo 

através dos estudos ou de uma ampla 

cultura.  

Esse dom é uma capacitação divina 

conferida ao homem, para entender o 

que está oculto ao entendimento 

natural. Trata-se de uma revelação do 

Espírito de Deus ao  espírito do 

homem. Sendo assim, as chaves da 

revelação dos sonhos enigmáticos são 
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concedidas por meio de um dom capaz 

de desvendar os segredos que seriam 

impossíveis ao intelecto humano.  

 

3-Sonhos Extáticos   

Há sonhos tão impactantes que dão ao 

sonhador a sensação de participar da 

realidade espiritual.  

 

O indivíduo parece entrar em uma 

dimensão espiritual verdadeira e  que 

lhe ultrapassa. 

  

É provável que algumas experiências 

de sonhos sejam sinônimas dos   

êxtases e arrebatamentos espirituais 

descritos na Bíblia.  

Êxtase  Espiritual  

Êxtase espiritual é uma experiência 

comum aos videntes. Um estado 

psíquico-espiritual no qual o indivíduo 

não tem consciência plena da 
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dimensão em que se encontra. Não há 

perda de consciência e sim transição 

dimensional, e nessa condição a  

mente fica entre o estado físico-

psíquico  e  a realidade psíquico-

espiritual. 
Estava eu orando na cidade de Jope, 

e em êxtase tive uma visão; descia 

um objeto, como se fosse um grande 

lençol, sendo baixado do céu pelas 

quatro pontas, e chegou perto de 

mim. Atos 11:5. 

Conforme os relatos bíblicos e o grande 

número de testemunhos de homens e 

mulheres de Deus que vivenciaram 

esse tipo de experiência espiritual, 

podemos concluir que existe uma 

escala de intensidade no estado de 

êxtase. Nos casos mais comuns, a 

consciência do indivíduo pode transitar 

do meio físico ao espiritual, mas, se a 

experiência for profunda, o indivíduo 

perde temporariamente a conexão 

com o físico-material, de modo que sua 
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percepção é conjugada com a realidade 

espiritual.  

Sabemos que durante o sono o 

indivíduo sai do domínio consciente 

para o inconsciente. Há uma transição 

temporária de um universo psíquico 

para outro, ambos, porém, na 

dimensão natural do indivíduo. No 

êxtase há  uma transição bem maior. 

No estado de êxtase a consciência do 

indivíduo sai do mundo físico e parece 

ser “transportada” para a dimensão 

espiritual.   (2 Co 12:2). 

E levou-me em espírito a um grande 

e alto monte, e mostrou-me a santa 

cidade de Jerusalém, que descia do 

céu da parte de Deus, Ap 21:10. 

Conheço um homem em Cristo que 

há catorze anos (se no corpo não sei, 

se fora do corpo não sei; Deus o 

sabe) foi arrebatado até o terceiro 

céu. 2 Co 12: 2. 
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7- SONHOS PERIGOSOS 

... então me espantas com sonhos, e 

com visões me atemorizas; Jó 7:14 

 

Se os sonhos naturais são 

descargas emocionais/psíquicas do 

inconsciente de um organismo 

saudável, os pesadelos são transtornos 

carregados de ansiedade ou pavor dos 

quais se experimenta uma intensa 

sensação de realismo e a possibilidade 

de recordações detalhada no 

despertar. Os temas geralmente 

envolvem ameaças à integridade do 

indivíduo ou sua sobrevivência.  

No aspecto geral os pesadelos são 

causados por stress, experiências 

traumáticas, dificuldades emocionais, 

drogas ou medicamentos, ou doença. 
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Contudo, há pesadelos de origem 

demoníaca que devem ser 

repreendidos no nome de Jesus. 

Sonhos Malignos 

Além dos pesadelos há sonhos que 

procedem de uma ação demoníaca. Na 

verdade há pessoas que fazem um 

acordo abertamente com os demônios, 

invocando-os com a finalidade de se 

revelarem em sonhos É sabido que 

alguns adivinhos conseguem fazer suas 

previsões com base em sonhos 

noturnos, o que nos faz lembrar de 

passagens bíblicas como a que se 

encontra no Livro de Zacarias: 

"... os adivinhos vêem mentiras, 

contam sonhos enganadores, e 

oferecem consolações vazias . "Zc 10:2. 

Há sonhos malignos, onde  demônios 

transfigurados em semelhança de 

pessoas falecidas, trazem mensagens 
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com o propósito de repassar a doutrina 

e a prática da comunicação com os 

mortos, que é proibida na Bíblia 

Sagrada. 

 Não se achará no meio de ti quem faça 

passar pelo fogo o seu filho ou a sua 

filha, nem adivinhador, nem 

prognosticador, nem agoureiro, nem 

feiticeiro, nem encantador, nem quem 

consulte um espírito adivinhador, nem 

mágico, nem quem consulte os mortos 

Dt 18:10-11. 

E não é de se admirar, porquanto o 

próprio Satanás se disfarça em anjo de 

luz. 2 Co 11:14. 

Sonhos desse tipo devem ser 

repreendidos em nome de Jesus Cristo! 

Somente o servo de Deus pode dizer 

com firme confiança: "Em paz me 

deitarei e dormirei, porque só tu, 

Senhor, me fazes habitar em 
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segurança" (Sl 4.8). Não precisamos 

temer os sonhos:  

"Quando te deitares não temerás; ao 

contrário, o teu sono será suave ao te 

deitares. Quer coma pouco ou muito, 

doce é o sono do trabalhador" (Pv 

3.24). 
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PALAVRAS FINAIS 

 

Deus continua falando através de 

sonhos.  

O Nosso desejo e oração é que este 

pequeno livro tenha lhe ajudado  a 

conhecer melhor o mundo onírico, na 

perspectiva bíblica, ou, pelo menos, 

contribuído com um despertamento 

para um estudo mais aprofundado 

sobre o assunto. 

Se você é um servo de Cristo comece a 

desejar um padrão mais elevado de 

espiritualidade. Busque o poder 

celestial até que ele se torne uma 

realidade em sua vida.  

Comece a desejar um relacionamento 

maior com Deus. Tenha isso como um 

alvo a ser alcançado o mais breve 
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possível. Faça isso, porém, com 

humildade, sempre submisso à 

vontade de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo.   

Quando você contemplar o mundo 

espiritual, sentir o extravasar do poder 

do Alto e a manifestação dos dons do 

Espírito Santo, a sua vida nunca mais 

será a mesma.  

Bem, essa caminhada pode 

simplesmente ter início na 

compreensão e valorização dos sonhos 

revelados. Valorize as “pequenas 

coisas” vindas de Deus; O SENHOR 

costuma esconder grandes tesouros 

em coisas aparentemente pequenas, 

simples e sem o brilho dos homens. 

Seja sábio! 

Pense nisso e que Deus nos abençoe 

rica e abundantemente. Amém! 
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