Interpretação e revelação de sonhos

Sermão estudo

Joel 2.23-28
É uma promessa de Deus que teríamos sonhos.
Deus sempre falou com a humanidade, seja por meio da Palavra, profecia ou
Visão/sonhos. BIN LADEN sonhou com o 11/set/2001.
CUIDADO COM OS SITES – Astrólogos, espíritas, macumbeiros
Os sonhos não são completos por que tentaríamos interferir no futuro.
Sonhos de Deus é muito frequente para a igreja. Mas para os que têm o chamado
profético.
O profeta que tem um sonho conte o sonho; e aquele que tem a minha palavra,
fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? diz o Senhor.
Jeremias 23:28
No entanto, a interpretação está relacionada ao ministério do profeta e do
mestre.
Ao sonhar, a pessoa está acessando os ambientes espirituais.
Ex: lugares de conquista/paz x lugares de tormento/medo.
Sonhos literais: um filme
Sonhos Enigmáticos: simbolismo
Dejavu: flashes, inserções espirituais.

1) Introdução
Origem dos sonhos
Obs: Sua história de vida será o seu cenário, ex.: campo, marinheiro, pescador,
empresário.
Do diabo: pânico, escurecido, melancia depressiva, sexuais (ex. cara casado que
teve sonho com outra mulher).

Da alma: preocupação, desejo, químicos, ambição (mulher que ganhou R$ 58mi,
filhos e missão).
De Deus: São revelações.
2) Interpretação
Não interpretamos corretamente os sonhos, porque a verdadeira interpretação
vem de Deus através do Espírito Santo. Jhon Paul Jackson
Sonhos Simples
Mt 1:19-21 – José entendeu literalmente a mensagem.
Era o que era.
Sonhos Complexos
Gn 37.5-11 – José do Egito sonha com os molhos de feixe e o sol e a lua
Autoridade na terra de Canaã e Autoridade no Egito.
Molho de capim x Astros e estrelas
Gn 40 – O copeiro e o padeiro.
Sonhos muito complexos
Dn 2 – Exigiu de Daniel dedicação em oração para interpretar corretamente o
sonho de Nabucodonosor.
4 eras, 4 reis, poder dos reinos.
-----Interpretação – ligado ao racional
Revelação - a chave vem na oração,
tempo de insistência,
encubar o sonho.
3) Os cenários
Aquilo que é parte da sua vida será seu cenário “do sonho”, é bem possível que
seja o cenário dos seus sonhos.
Castelo medieval – Felipe Voltolini
Vacas e Pé de milho – José

Sapatos de mulher – F.O.
Estação de Trem – E. A. S.
Sonhos com elementos numéricos
Sete vacas magras = 7 anos
Dois dentes perdidos = 2 dias
Duas garrafas de café = 2 igrejas
4) Análise dos sonhos
Anote os sonhos. São muitas vezes parte de um quebra cabeça. Para um tempo
desconhecido.
Dê um titulo ao sonho.
Escreva abaixo o entendimento sobre cada frase.
Para que serve um sonho
1.
2.
3.
4.

Revelação
Interpretação
Aplicação
Proclamação

A MENSAGEM ESCRITA E O AUDIO ESTARÃO NO SITE DO REMISSÃO
Casa = alma, vida espiritual, casamento
Casa velha/ madeira = passado.
Repartições: cozinha, sala, quartos, banheiro, sacada, porão, quarto da
bagunça.
Itens da casa: cama, mesa, panela, sofá, cadeira, telhado, piso, paredes,
janelas, portas.
Sobrado = níveis vida espiritual.
Carro, Van, Ônibus = vida espiritual ministerial (tamanhos diferentes). Caminhão =
trabalho secular. Guincho = salva ministério.
Avião = projetos espirituais, sonhos.
Navio = Resgate espiritual/ direção.
Agua = portal espiritual (tanque de Siloé)
Agua limpa = de Deus Agua suja =
do diabo/pecado.
Tempestade = luta
Brisa = tempo de refrigério
Furação = ira do inferno.
Lama = cilada, armadilha
Terra Seca = falta de Deus
Campo verde =
colheita espiritual.

Dente (perda) = morte
Flor na mão = morte
Bolo, pão = Palavra
Café = oração
Agua no copo = Salvação
Serpente = diabo S.. arrastando = ataque
S. pondo ovos = arquitetando S.
na pessoa = área sexual
Cão = diabo C. Babando = ira Fezes = pecado nojento.
Voando = alma leve, alma dispersa
Caindo = medos
Escuro, agua,
mostro, sozinho = áreas do medo.
Estrada = caminho espiritual. Estrada barro = difícil Estrada estreita/ larga =
salvação/perdição
Celular= oração
Caverna = medo, cativeiro
Montanha = adoração ao Senhor, oração
Escudo = intercessão
Vinho = alegria Vinagre = dor
Carne = sem direção de Deus, plano do diabo
Sonhos com revelação interpretativa
Lago de peixes com lixo em redor, com peixes calmos.
A cruz no meio da areia, e os ataques de demônios.
Pão e café, moedas.

5) Como administrar estes sonhos
O seu espírito nunca dorme.
Não assista TV antes de dormir, castra a veia profética do sonho, ou interfere.
Ore a Deus para que tenha sonhos.
Peça a Deus revelação dos sonhos.
Você pode interagir sim nos sonhos, pois é na verdade uma inserção no ambiente
espiritual no tempo kairós (indeterminado).
Registre tudo e deixe um espaço para a interpretação.
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