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DEUS NÃO SONHA 

“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 
caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.” (Isaías 55:8) 

A pastora e também cantora Ludmila Ferber 

gravou, em meados de 2001, uma canção 

denominada “Os Sonhos de Deus”. A 

música, que faz parte do CD “Adoração 

Profética 1 – Os Sonhos de Deus”, ensina – 

dentre outras coisas – que aquele que tem os 

seus sonhos ameaçados não devem desistir, 

não deve parar de crer, de lutar e de adorar, 

pois os sonhos de Deus jamais vão morrer. 

Ocorre que a figura de Deus sonhando, 

embora bela e inspiradora em certo sentido, não possui fundamentação bíblica e pouco fala sobre 

Deus, senão revelando um caráter passivo. Deus não sonha, Ele age (cf. Daniel 4:35). Deus não sonha, 

Ele decreta tudo o que há de acontecer na história do 

homem (cf. Salmo 139:16). Dizer que Deus sonha é 

considerá-lo humano e desconsiderar atributos essenciais 

à Divindade, como a onisciência, por exemplo. 

É muito comum ouvirmos que Deus sonha e que os 

sonhos de Deus são estes, são aqueles. Escutamos falar 

que Deus vai dar Seus sonhos para nós. Bem, se sonho é 

desejo por realizar, e se Deus é soberano sobre todas as 

coisas, podemos concluir que essa afirmação está errada. 

Deus não sonha. Deus não idealiza algo para o futuro, 

pois para Ele tudo é presente. Deus também não 

precisará lutar e tentar para conseguir; Ele pode todas as 

coisas. 

Segundo o dicionário Aurélio, o sonho é um “produto da 

imaginação; fantasia, ilusão”. Já o dicionário Michaelis 

afirma que sonho é um sinônimo de “devaneio; utopia”. 

E que sonhar é “entregar-se a devaneios e fantasias; é 

idealizar coisas irrealizáveis”. Os sonhos servem para 

 

“Os Sonhos De Deus” 

Se tentaram matar os seus sonhos  

Sufocando o seu coração  

Se lançaram você numa cova  
E ferido perdeu a visão  

Se tentaram matar os seus sonhos  

Sufocando o seu coração  

Se lançaram você numa cova  
E ferido perdeu a visão  

 

Não desista não pare de crer  
Os sonhos de Deus jamais vão morrer  

Não desista Não pare de lutar  

Não pare de adorar  
Levanta os teus olhos e vê  

Deus está restaurando os seus sonhos  

E a sua visão  

 
Recebe a cura  

Recebe a unção  

Unção de ousadia  
Unção de conquista  

Unção de Multiplicação 
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que os seres humanos, conscientes das suas limitações, aspirem à realização e concretização de um 

projeto para o futuro, pois, no presente momento, esse projeto é impossível de realizar-se por causa da 

sua incapacidade humana. 

A vontade de Deus para as nossas vidas não tem necessariamente que estar distantes dos nossos 

sonhos. Deus age através de propósitos, e propósitos acontecem através de sonhos. Muitas coisas 

simplesmente não acontecem pelo simples fato de que ninguém tentou fazê-las. Como escreveu 

Fernando Pessoa: “Deus quer, o homem sonha e a obra nasce”. Deus coloca sonhos em nossos 

corações a fim de que façamos o que ninguém nunca fez antes. 

Os sonhos são para nós e não para Deus. Eu e você temos que sonhar com as coisas e as obras 

pertencentes a Deus, ter desejos e ideais, desejar com insistência, ter a idéia fixa de almejar. Segundo 

Sigmund Freud, “o sonho é a satisfação de que o desejo se realize”. 

Nós sonhamos, mas Deus não. Sonhos são abstratos e, não raras vezes, inatingíveis. O grande desafio 

é fazer com que os nossos sonhos se adéqüem à vontade de Deus. Aí sim teremos a sincronia cósmica 

entre sonho e realidade, uma autêntica sinfonia! 

O Deus pertence o querer e o efetuar, Ele é Todo-Poderoso, o grande El Shadai, Ele é Senhor, Ele é 

Deus e Deus não sonha, realiza! ... 


