
ASSUNTO DA SEMANA: SONHOS DESCONFIGURADOS! 

Curitiba, 31 de outubro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Meditar sobre o quanto precisamos alinhar nossos sonhos aos sonhos de Deus para 

nossa vida, para que se cumpram na medida e no tempo certo. 

 

Para o líder: Deus permitiu que você esteja à frente desse grupo! Talvez você mais do que ninguém saiba 

o quanto esse é um sonho do Senhor para a tua vida. Entretanto, corremos sempre o risco de desejar fazer 

mudanças por nossa própria conta, mas hoje queremos te encorajar a buscar ao Senhor sobre como estão 

os teus trajes. Algum deles você mudou por conta própria? Ou permanecem alinhados com o que o Senhor 

tem na medida certa para você? 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO - Qual é o sonho? 

Compartilhe com o grupo qual era o teu maior sonho quando era criança? Será que se cumpriu? Muitas 

vezes, essa resposta é motivo de gargalhadas porque seguimos por caminhos tão diferentes, não é mesmo? 

Porém precisamos estar sempre atentos se chegamos onde o Senhor queria que tivéssemos chegado. 

 

20 MINUTOS 

1. Oferta de Amor - https://youtu.be/DQRk1dvCHwI 

2. Leia: Salmo 126: 1-3, qual foi o momento que você já viveu essa alegria tão grande a ponto de parecer 

estar sonhando? 

3. Louvem ao Senhor pelas alegrias que os irmãos estejam vivendo e orem para que todos possam 

experimentar essa felicidade no Senhor. 

4. Revestido - https://youtu.be/0k4FD0AQgpA 

O RESUMO DA MENSAGEM: SONHOS DESCONFIGURADOS - Gn 37 a 41 – Pr. William Pereira 

 

INTRODUÇÃO: Os sonhos do Senhor são maiores que os nossos, mas na nossa vida vamos seguindo 

rumos que muitas vezes desconfiguram aquilo que o Senhor sonhou para nós. Contudo, hoje o Senhor quer 

reconfigurar nossos sonhos, mas para isso temos que entregar tudo para que Ele realize seus planos 

perfeitos em nós. A bíblia traz o exemplo de José que teve sonhos de Deus e cuidou em vivê-los, abrindo 

mão de seus desejos e mágoas. Nesta mensagem, a partir de 4 momentos na vida de José em que ele 

muda de traje, vamos refletir nos processos em que podemos deixar de lado tudo o que nos atrapalha, e 

viver os planos de Deus para nossa vida.  



I. TRAJE DO ORGULHO E DA PREPOTÊNCIA (Gn 37:3). A analogia para esse momento é que para que 
os planos de Deus se cumprissem na vida de José, era preciso arrancar a túnica do orgulho e prepotência. 
Muitas vezes os planos do Senhor não se cumprem, enquanto não abrimos mão do nosso orgulho e nossa 
prepotência. Os trajes do Senhor para nossa vida são feitos na medida perfeita para nós. 
De que maneira você entende que o orgulho e prepotência podem impedir que os propósitos de Deus 

se cumpram na nossa vida?  

 

II. TRAJE DA PROMISCUIDADE E CORRUPÇÃO (Gn 39:12). Os sonhos de Deus não se realizam se o 
traje da promiscuidade e corrupção estiverem em operação. Os sonhos de Deus são perfeitos e só vão 
acontecer onde não houver pecado. A corrupção ou a promiscuidade começam nas pequenas coisas, mas 
o Senhor é zeloso e para nos usar precisamos estar no centro da Sua vontade, despidos desse pecado.  
Compartilhe com o grupo como você pôde experimentar essa troca de trajes pessoais pelos trajes 

do Senhor, na tua vida? 

 

III. TRAJE DA PRISÃO E DA MÁGOA (Gn 41:14) O traje não era físico, mas emocional. Se ele não se 

despisse desse traje da mágoa de seus irmãos, não poderia viver os sonhos do Senhor. O traje da mágoa, 

era o traje da prisão da alma. O Senhor não poderia usar José, assim como hoje, não poderá usar você 

enquanto você não se despir dos trajes que te atrapalham, pois a nossa realidade desconfigura os sonhos 

do Senhor.  

De que maneira a mágoa pode ser uma prisão para a alma e atrapalhar os planos de Deus para nossa 

vida? 

  

IV.  A CONCRETIZAÇÃO DO SONHO DE DEUS PARA JOSÉ (Gn 41:42) José interpreta o sonho de faraó.  

Para poder ser vestido do sonho de Deus, José precisou ser despido do traje do orgulho e da prepotência. 

Precisou se despir da promiscuidade e corrupção, e se despir também dos trajes da prisão e da mágoa. O 

Senhor continua tendo sonhos para você, talvez você tenha trajes que impedem que o Senhor realize os 

Seus planos na tua vida. Troque os teus trajes hoje, pelos trajes do Senhor. 

Na tua caminhada de fé, você já se despiu de alguns desses trajes? Conte como foi esse processo? 

 

Conclusão: Se passaram 13 anos desde o sonho que José teve, até a concretização dos sonhos do Senhor 

para ele. Para que José pudesse ser vestido e revestido dos sonhos de Deus, em todo aquele tempo, ele 

precisou ser despido de tudo o que o impedia de estar no centro da vontade de Deus. Não impeça que aquilo 

que o Senhor preparou sob medida para você, se cumpra na tua vida.  

Checagem: Quais são os teus trajes que te impedem de viver os sonhos do Senhor? Você está disposto 

a abrir mãos deles para vestir o que Deus preparou para o você? O que te falta para tomar essa decisão? 

Quais são os sonhos de Deus para esta célula? Busquem insistentemente a revelação do Senhor, caso 

ainda não esteja claro, para que nesta semana a célula possa ir à campo, fazer a diferença no meio em que 

estão inseridos, de acordo com os planos de Deus para esse grupo.  

Vamos orar para que estejamos sensíveis aos sonhos do Senhor para nós e, para que aquelas pessoas que 

ainda não estão vivendo esses sonhos, sejam despertados a viver no centro da vontade do Senhor. Vamos 

orar também pelos líderes de ministérios da nossa igreja, inclusive os líderes de células, para que vivam 

tudo aquilo que o Senhor planejou para seu ministério. Oremos também pela saúde emocional e física da 

liderança da nossa igreja. 


