
Alcançando o sonho incomum 
O sonho é a recompensa pelo desígnio

O desígnio é algo que você faz, o sonho você prova/saboreia
Deus nunca te da imagem das coisas pelas quais você vai passar, Ele te da a imagem daquilo 
que você irá alcançar. 
Deus não mostrou aos israelitas a imagem dos gigantes que iriam incomodá-los, Ele mostrou 
a imagem da terra que mana leite e mel. 
O sonho é o que cria a tua força para suportar.
Teu desígnio é um problema que você resolve. O sonho é a recompensa por resolvê-lo. 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Introdução

- O sonho é o que cria a tua força para suportar.
- Teu desígnio é um problema que você resolve. O sonho é a recompensa por resolvê-lo.
Gênesis 37:3-11 - José se torna servo e depois chefe na casa de Potifar. 
2 Coríntios 3:5 - O teu sonho depende da inspiração divina; 
Provérbios 19:21 - O teu sonho depende da inspiração divina; 
Salmos 143:10 - O teu sonho depende da inspiração divina; 
Hebreus 11:1 - Um grande exemplo de sonhadora; 
Filipenses 3:14 - Tua disposição para lutar pelo teu sonho te qualificará para ele; 
Salmos 112:1-10; Tua disposição para lutar pelo teu sonho te qualificará para ele; 
Filipenses 4:8 - A tua disposição para lutar pelo teu sonho te qualificará para ele;  
Salmos 101:3 - Proteja a semente do teu sonho; 


Se o teu sonho é algo a respeito do que você consegue permanecer calado, ele 
não é grande o suficiente para obtê-lo. 

Quando Deus coloca um sonho dentro de você; quando Ele coloca algo que você 
queira alcançar, este sonho toma o controle. Você precisa falar dele, até mesmo para 
teus inimigos.
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Por esta razão José não foi ignorante ou tolo, mas o sonho dele era tão grande que ele 
precisava falar a respeito.

Na linguagem teológica afirma-se que quando você sonha o mesmo sonho, ou um 
sonho semelhante, mais de uma vez, significa que está perto de obtê-lo, está prestes a 
acontecer.

A repetição do sonho não mostra apenas a importância do sonho, mas que o tempo 
dele está próximo.
José não disse que quem ele viu no sonho eram os seus familiares, mas eles 
imediatamente se viram no sonho, estando José em autoridade. 



GÊNESIS 37:4-11

E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua 
velhice; e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava 
mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele 
pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos; por isso, o 
aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado: Eis que 
estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também 
ficava em pé; e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, 
lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio 
sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou 
ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho; e eis 
que o sol, e a lua, e onze estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus 
irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura 
viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o 
invejavam; seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração.

O preço que José foi vendido era de vinte moedas de prata. O equivalente a 
aproximadamente trinta reais. Era o preço padrão de um escravo adolescente homem.
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José se torna o servo da casa de Potifar. Depois de um 
período de tempo ele estava sobre todos, sobre todas as 

propriedades de Potifar.

--> A excelência não pode ser escondida. Você pode esconder a mediocridade 

por um tempo, mas a EXCELÊNCIA NÃO PODE SER ESCONDIDA. A excelência grita em 
um ambiente; tem uma voz alta. 

--> Todo líder procura alguém com um padrão mais alto do que o 

que ele tenha, para tomar conta do que ele tem.


--> Você nunca se destacará no teu sonho, até que se destaque aonde 

você está.

José tinha uma imagem dele em autoridade.
Quero dar ênfase a esta frase:

JOSÉ TINHA UMA IMAGEM DELE EM AUTORIDADE: O 

sonho incomum é a imagem  interna que você tem do futuro que você 
procura. 

UM SONHO FORA DO COMUM, REQUER UMA FÉ FORA 

DO COMUM.

Um sonho é uma imagem invisível dentro de você. Imagem do teu futuro. Algo que 

você pode se tornar, algo que você pode fazer, algo que você pode ter... 
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O teu sonho depende da inspiração divina

As pessoas erram por pensarem que não devem sonhar grande.

Não foi apenas uma pessoa que vi estar sem sonho. Foram várias. Na realidade, a 

mentalidade do ser humano é estar acomodado na terra do "o que tenho é o suficiente".

Devemos sim estar contentes com tudo que temos e com o que Deus nos deu; isto 

precisa ser o suficiente PARA NOS ALEGRARMOS. Porém não significa que não podemos 
desejar mais e sonhar grande.

A bíblia ensina, por exemplo, em Mateus 7:7, que aquele que pede recebe, o que busca 

encontra e o que bate tem as portas abertas.

Moisés tinha um sonho: livrar aquele povo. Prova de que ele tinha este sonho é o fato 

dele matar um egípcio para ajudar o povo dele. Isto demonstra que Moisés amava libertar.

Davi tinha um sonho de destruir Golias. Foi isso que ele fez.

É importante você entender agora. Davi queria construir o templo, mas Deus disse que 

este desejo do coração de Davi não era a vontade de Deus. E é por esta razão que os teus 
sonhos dependem da inspiração de Deus, para que assim eles possam se concretizar de modo 
perfeito e eficaz. Veja o que a bíblia ensina quanto a opinião de Deus em nossos sonhos:


2 Coríntios 3:5 ARC 
não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como 
de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus, 
Provérbios 19:21 ARC 
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do 
Senhor permanecerá. 
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Salmos 143:10 ARC 
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus; guie-me o 
teu bom Espírito por terra plana. 

Deus precisa estar nos teus sonhos e na tua vida. Deus é quem lhe da a sabedoria e 
direcional teus sonhos.


Um grande exemplo de sonhadora

Eu não consigo encontrar, em minhas experiências de vida, um exemplo de fé para os 

sonhos, maior do que minha mãe.

Eu me lembro, quando era mais jovem, de ouvirmos uma música que dizia: "o carro novo 

Deus vai me". Ao invés de cantar a música como ela foi composta, mamãe sempre mudou a 
letra. Ela contava: "O carro novo Deus JÁ me deu, JÁ me deu". 

Ela tinha um sonho de ter carros novos que não precisassem de mecânicos 

constantemente. 

Certa vez, ela estava viajando; estava toda a família. Mamãe viu um carro, Audi Q7. Ela 

não podia ter aquele carro, pois era muito caro. Mas ela ficou tão impressionada com o carro, e 
aquele sonho dela de alcançar carros novos era tão grande, que imediatamente ela disse ao meu 
pai: "vamos comprar este carro". Sem duvida alguma meu pai se espantou.

Nesta época, Deus já havia honrado minha mãe. Ela já estava no segundo carro novo 

(0km). Mas agora o sonho dela era incomum e a FÉ DELA TAMBÉM É INCOMUM. 

Não demorou um ano e ela comprou o Audi Q7. Passado pouco tempo comprou outro 

carro, depois mais carros. Após isto, Deus tem honrado minha mãe com mais carros do que os 
que ela sonhava na época.
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Mamãe tinha a imagem do carro dentro dela. Era algo que ela queria. Era algo 
que ela realmente buscava, pois procurava se livrar de mecânicos e sofrer com carros 
antigos. 

--> Deus honrará teus sonhos, enquanto você os torna reais dentro 

de você. Isto requer fé.   



A disposição de lutar pelo teu sonho te qualifica para 
alcançá-lo


Não permita que outras pessoas te distraiam do teu sonho.

Nem mesmo os irmãos de José e seu pai lhe distraíram do foco que ele tinha. Ele queria 

liderar.
Sequer a falta de dinheiro distraiu ela do sonho que ela tinha de comprar carros 0km e, 

posteriormente, carros mais caros.

Deus é um Deus de benção e ele quer que você lute pelo que procura.

José lutou pelo seu sonho. Pediu ao copeiro do rei que se lembrasse dele, pois queria 

sair daquele lugar. Fez o melhor na casa de Potifar e foi posto no mais alto cargo de confiança 
do oficial do governo.

O que entristece o coração de Deus é uma pessoa desistir daquilo que Ele quer que 

alcance e que, um dia foi parte dos sonhos dela. 


Filipenses 3:14 ARC 
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus. 

Não desista do céu;
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Não desista de ter filho;
Não desista de filhos amorosos;
Não desista da casa nova;
Não desista do carro novo;
Não desista de ser um milionário;
Não desista de um casamento feliz.
[...]

LUTE pelo céu; LUTE para ter filho; LUTE para ter filhos amorosos; LUTE pela casa 

nova; LUTE pelo carro novo; LUTE para ser um milionário; LUTE por um casamento feliz;...

Veja o que Deus separou para você é para toda sua família: 


Salmos 112:1-10 ARC 
Louvai ao Senhor! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus 
mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra; a 
geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a 
sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas; ele é 
piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e 
empresta; disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado; o 
justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores; o seu coração está 
firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que 
ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos 
necessitados; a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará 
em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá; rangerá os dentes e se consumirá; 
o desejo dos ímpios perecerá. 

Proteja a semente dos teus sonhos

 Semente dos teus sonhos é a imagem invisível que você tem dele dentro de você. 

Você irá proteger a semente do teu sonho através da oração e da discrição. Uma 

maneira extraordinária de guardar a semente dos teus sonhos é criar motivação para eles. 

O que você ouve determina o que sente; o que vê determina o que pensa. O que você 

tem ouvido ou visto? Já colocou imagens dos teus sonhos em cima da prateleira? Ou possui 
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apenas imagens (fotografias) do passado? O que você ouve que te motiva a alcançar o que 
você procura? 



Salmos 101:3 ARC 
Não porei coisa má diante dos meus olhos; aborreço as ações 
daqueles que se desviam; nada se me pegará. 

Abraão não se esqueceu do sonho dele - ter um filho;
Moses não se esqueceu de seu sonho - libertar Israel;
Davi não de esqueceu de seu sonho - vencer os inimigos;
Salomão não se esqueceu de seu sonho - adquirir sabedoria;
Paulo não se esqueceu de seu sonho - salvar gentios (ímpios);
Noé não se esqueceu de seu sonho - salvar sua família;
Sansão não se esqueceu de seu sonho - destruir o inimigos de Deus;
José não esqueceu de seu sonho - ser líder;
Jesus Cristo não se esqueceu de seu sonho - ser o Sumo Sacerdote.

Minha mãe tinha um sonho de ver o casamento dela transformado. ELA NUNCA SE 

ESQUECEU DESTE SONHO. Meu pai não era convertido aos caminhos de Deus e já havia 
dito que não pisaria em uma igreja evangélica. Mamãe não desistiu. No final, meu pai 
morreu pregando a palavra de Deus. Ele estava no púlpito da igreja quando passou mal e 
morreu. Ele e minha mãe nunca viveram tão bem nos últimos anos de vida. Ela levou ele até 
Jesus Cristo. Ela protegeu a imagem interna do sonho dela - MEU PAI CONVERTIDO AOS 
CAMINHO DE DEUS E COM UM BOM RELACIONAMENTO COM ELA.

Lembro-me de meu pai acordando pela madrugada para orar. Ele orava por horas. 

Papai me ensinava a interpretar a bíblia. O que mais alegrava o coração dele era ver eu lendo 
a bíblia e falando de Deus. Ele foi transformado devido ao sonho da minha mãe. 

Por que você desistiu do teu casamento? Por quê? Por que desistir QUANDO 

TEMOS DEUS AO NOSSO LADO. "Buscai e encontrareis"

Você já se esqueceu de teus sonhos? Quais? LUTE POR ELES.
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Já vi muitas pessoas reclamarem do casamento, mas elas não lutam pelo casamento.

Lembre-se: proteja a semente dos teus sonhos: 


Filipenses 4:8 ARC 
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há 
algum louvor, nisso pensai.

�10GÊNESIS 37:3-11


