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Quando olhamos para a história de José, um dos detalhes 

que mais nos chamam a atenção é a presença dos sonhos. 

Do início ao fim desta narrativa, o texto bíblico claramente faz 

mênção aos sonhos tanto dele quanto de outros personagens 

presentes na trajetória deste jovem. Mas você já se perguntou 

o que são os sonhos? 

Em um olhar voltado para a psicologia, os sonhos são tidos 

basicamente como desejos inconscientes e reprimidos sendo 

recriados ou revelados. Já pela visão bíblica, os sonhos podem 

ter diferentes origens e representações.

Veremos a seguir algumas afirmações bíblicas sobre a finali-

dade e os tipos de sonhos encontrados na Palavra:

• Sonhos falsos ou enganosos - É preciso que haja discer-

nimento para este tipo de sonho, pois ele vem como engano 

e são provenientes do próprio coração humano. Este tipo de 

sonho não vem de Deus, pois não revela na essência a vontade 

dEle, mas sim o intento humano (Jr 23.32; 29.8,9).

• Sonhos naturais - São sonhos que advém do processo na-

tural do descanso, tem a ver com as experiências vividas, pesso-

as conhecidas, trabalhos executados e etc. (Ec 5.3).

• Sonhos sobrenaturais satânicos - Sonhos ou visões notur-

nas que trazem medo e horror e por vezes revelam falsas ver-

dades a respeito do caráter divino ou indicam um caminho de 

mentira. (Jó 4.12-19; Sl 91.5,6).

Além destes tipos citados acima, existem muitos ou-

tros textos bíblicos que fundamentam a existência dos 

sonhos dados pelo próprio Deus, bem como o dom de 

traduzi-los. Poderíamos citar como exemplo a história de 

José, que além de sonhador, tinha a capacidade dada por 

Deus para interpretação de sonhos. Outro personagem 

com essa característica é Daniel (Dn 5.12). Alguns perso-

nagens bíblicos receberam revelações através de sonhos 

pontuais, sendo eles: 

• José, pai de Jesus - Recebeu diversas instruções por so-

nhos. Deus dizia para onde ele deveria ir ou por quanto tempo 

deveria ficar nos locais, a fim de preservá-lo (Mt 2.13);

• Salomão - Recebeu a oportunidade de pedir sabedoria atra-

vés de um sonho, no qual Deus se apresentou a ele (1 Rs 3.5);

• Jacó - Através de um sonho, o patriarca teve uma visão so-

bre a glória de Deus (Gn 28.12);

• Labão - Foi avisado em sonho para não impedir a fuga de 

Jacó (Gn 31.24);

• Abimeleque - Foi exortado em sonho pelo próprio Deus 

após tomar Sara como esposa (Gn 20.3);

• A esposa de Pilatos - Recebeu através de sonhos uma reve-

lação a respeito de Jesus (Mt 27.19).

Deus usa os sonhos para falar com seus filhos, para avisar de 

perigos e também para revelar verdades espirituais.

O que são sonhos? 
#conectou?
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