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Esteja Preparado Para Deixar Tudo e 

Todos Para Trás Pelo Dever Quando Deus Chamar 

 

Hello. Hoje é 31/08/2020 

 

Acabo de ter um sonho e são quase 5h da manhã. 

Nesse sonho, eu estava em casa e de repente surgiram helicópteros           

de caça verdes. Um dos helicópteros tinha uma antena no nariz e estava             

girando e mudando de direção como se estivesse procurando um sinal. E            

antes que eu percebesse, eu estava subindo em um dos helicópteros de            

caça.  

E então eu disse “nossa, olha esses comandos”. Havia soldados          

vestindo uniformes verdes do exército sentados frente a frente e com rifles            

automáticos nas mãos. Todos pareciam sérios e ninguém sorria. 

Depois disso, eu estava sentado com um dos meus amigos e havia            

muitos pacotes de idiomas diferentes na parte de trás do que parecia ser um              

automóvel.  

Havia outro jovem sentado conosco atrás. E de repente, enquanto          

conversávamos, percebi que havíamos sido recrutados para ir ao         

treinamento do exército para servir a Jesus no fim dos tempos.  

Fiquei feliz por ter sido chamado para este propósito, mas também           

estava triste e chorando porque tinha sido tão repentino e eu não tinha me              

despedido da minha família... aconteceu tão rápido.  
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Então, perguntei ao meu amigo “quando que vocês vieram nos pegar           

porque eu não sabia?’’ Então o outro jovem com quem estávamos sentados            

disse “à meia-noite … eu estava acordado quando eles chegaram, mandaram           

uma mensagem para todos, olhem para o seu telefone e veja”. 

Peguei meu telefone e vi um novo ícone de mensagem no topo que             

ainda não li. Tentei ler a mensagem, mas por algum motivo não apareceu             

nada. 

Mas depois que saiu do automóvel e um dos comandos falou e disse:             

“vocês já foram selecionados para o exército de Deus...”  

Nós estávamos de pé em algum lugar, possivelmente em um pequeno           

campo com os outros e havia cordeiros brancos que estavam ao nosso lado. 

 

Fim. 

 

 

Acordei deste sonho por volta das 4:44 da manhã. Estou mais do que certo,              

dadas as circunstâncias, de que não temos muito tempo e pode parecer um             

clichê, mas é a verdade. Esteja preparado para deixar tudo e todos para trás              

pelo dever quando Deus chamar. 

-AJ 
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