
Sonho 129 - Jesus e a Tempestade

Recebido Quinta-feira, 24 de julho de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 53)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por tudo o que temos e por meus filhos e seu amor, pois sou verdadeiramente
abençoado. Senhor, por favor, pare meus inimigos enquanto eles me perseguem com força e
eu não posso fazer nada contra eles, exceto permanecer. Mesmo assim, Senhor, como fico
quando estou preso entre a casa e o abrigo contra tempestades com o tornado sobre mim?
Como faço para proteger meus filhos quando tenho que lidar com um sistema que amarra
minhas mãos?

Pai, eu orei por meus inimigos, embora eles me odeiem e embora eu não seja seu inimigo. Eles
fazem declarações públicas nas redes sociais sobre sua fé em Cristo. Eles declaram suas
realizações e se deleitam com suas vitórias. Eles até têm fotos de família dos meus filhos. Por
favor, Senhor, me ajude.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje estou a cerca de doze mil pés acima do nível do mar em uma montanha muito estreita e
extremamente íngreme. Estou tão alto que não há vegetação nenhuma e o ar é tão rarefeito
que tenho dificuldade em respirar. Como não há neve aqui, só posso presumir que deve ser
verão.

O cume em que estou tem uma plataforma de 2,5 metros para meus pés, que se estende por
quilômetros em cada direção. Tudo o que posso ver à minha frente é um imenso oceano sem
costa enquanto a montanha mergulha direto no mar.

Eu olho para trás e vejo três cadeias de montanhas e um vale abaixo levando a um deserto.
Não tenho certeza se existe realmente um lugar como este na Terra, mas o que estou
experimentando parece que possivelmente pode ser de algum lugar lá.

O sol está alto no céu e há uma leve cobertura de nuvens sobre ele. No entanto, posso ver
uma grande tempestade vindo do oceano que está a apenas algumas horas de distância.
Viro-me para trás e vejo outra tempestade vindo do vale do deserto. Onde eu estava, parecia
que os dois logo convergiriam.

Sem cobertura e sem abrigo, eu sabia que minhas pequenas vulnerabilidades humanas seriam
destruídas neste alto cume. Eu estava claramente com problemas agora, pois não tinha para
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onde ir. Para piorar as coisas, o sol estava começando a escurecer com a tempestade e tudo
que eu podia fazer era deitar e orar.

Senhor, não posso fazer nada aqui e ninguém além de Você pode me salvar do que está por
vir. Eu olho ao meu redor e tudo que posso ver são as tempestades que se aproximam. Não há
abrigo físico para me proteger, Senhor, e tudo o que tenho é Você, Suas Palavras e Suas
promessas.

Se eu sucumbir a esta tempestade, certamente morrerei, então, em vez disso, sucumbirei a
Você, pois Você é meu refúgio contra o vento e um abrigo contra a tempestade (Isaías 32: 2).
Estou à Sua mercê e também meus filhos quando saímos do barco para o oceano, mas as
ondas são como paredes furiosas.

Não posso te ver porque estou agora no meio de uma tempestade e estou completamente
cercado. Onde está você, senhor? Eu te amo. Não importa o que aconteça, Deus, eu te amo,
mas por favor nos ajude.

Senti uma gota de chuva na nuca e isso me fez levantar os olhos. De repente, a paisagem
mudou ao meu redor e a crista sinistra em que eu estava agora era uma colina baixa coberta
de grama. Olhei de um lado para o outro e agora havia colinas até onde meus olhos podiam
ver.

Olhei em direção ao oceano e havia belas praias com calmas enseadas de areia e belas
águas. As colinas agora se inclinavam gradualmente para o mar e, quando olhei para trás,
pude ver mais colinas com grama. Comecei a rir ao ver gado em cada colina.

O vale do rio abaixo era pacífico, exuberante e muito bonito e tinha ovelhas. Eu olhei para o
céu e vi que as nuvens de tempestade e o céu escuro haviam sido enrolados como um
pergaminho e estavam sendo retidos pela mão de Deus. Olhei em volta e percebi que essas
tempestades se enrolavam como um documento, como se fossem um contrato contra mim.

Os ventos também estavam fracos, embora seja difícil descrever com precisão. Eu vi uma das
cristas em que eu estava me equilibrando poucos minutos atrás agora estava no mar como se
tivesse sido jogada lá.

Abaixei-me para sentir meu pescoço e lá estava o colar de sementes de mostarda que uma
irmã pardal havia me dado. Enquanto estava sentado lá, comecei a chorar porque a
tempestade estava mais uma vez prestes a me dominar. Meu coração disparou e desmaiou
enquanto a tempestade se tornava muito maior e mais poderosa do que eu.

Eu estava impossivelmente à mercê dos elementos novamente enquanto clamava a Deus para
agradecê-Lo: 'Senhor, obrigado pelo que vai acontecer, mas agora estou cercado e
bombardeado. Por favor, Senhor, salve a mim e meus filhos, pois nós apenas queremos ir em
paz.

'Por que somos espancados continuamente sem causa ou razão? Quando o inimigo ataca, os
Tribunais chamam de disputa. Se não fizéssemos nada para lutar, seríamos vencidos. Por que
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se defender é errado? Por que é reduzido a 'ele disse, ela disse' quando claramente o ódio é
unilateral do meu inimigo? ”

Olhei para uma das colinas próximas e lá vi um pastor com uma vara, cajado e ovelhas.
Parecia o Senhor, então corri em direção a ele. Assim que me viu, veio em minha direção
enquanto eu corria para seus braços. Eu estava chorando enquanto Ele me segurava com
força e fiquei lá por algum tempo.

Jesus: “Aí está você, Erin, ando te procurando. Onde você foi?"

Eu: “Eu me afastei, Senhor?”

Jesus: “Bem, por alguns dias, você se esqueceu de me ligar”.

Eu: “Senhor, o Senhor disse que vai antes de mim, então imaginei que Você estava do outro
lado da tempestade”.

Jesus: “Por que você especulou em vez de apenas vir a Mim quando estou bem aqui.”

Eu: “Senhor, a batalha está sendo travada e preciso da Sua ajuda e orientação.”

Jesus: “Sei que esta é a sua batalha mais difícil até agora, quando você saiu totalmente do
barco com seus filhos para caminhar em direção a Mim no meio da tempestade. Agora, o que é
Meu caráter baseado em sua fé em Mim para fazer isso? O que a Minha Palavra diz sobre
quem eu sou? ”

Eu: “Primeiro, você é o Deus do impossível e o Deus que acalma as tempestades. Você
claramente enrolou as nuvens e segurou o vento. ”

Jesus: “Então, vou ficar de pé sobre as ondas durante a tempestade e acenar para você de
braços abertos para que você e seus filhos caminhem em minha direção e agora permitem que
você afunde?”

Ele olhou para mim como um pai amoroso e atencioso. Em Seus olhos, eu podia ver meus
filhos e eu pisando nas ondas do barco e caminhando em direção a Jesus na tempestade. Eu
vi que meus filhos estavam com medo e se agarraram um ao outro e a mim. No entanto, fiquei
ainda mais apavorado do que eles, porque estavam lá na água comigo.

Eu: “Oh, Senhor, isso é difícil de ver porque tudo parece tão real.”

Jesus: “Não é assim que você se sente, Erin?”

Eu: Chorando. “Meu coração está batendo forte e estou com tanto medo.”

Jesus: “Quando estiveres no meio da tempestade, não esperes que passe por cima de ti. Vai
muito mais rápido se você passar por ele. É simples, Erin, porque você só precisa passar por
isso com seus filhos. ”
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Eu: “Como faço para percorrer isso?”

Jesus: “Olhe de novo.”

Eu olhei em Seus olhos e vi uma porta aberta. Eu não tinha visto isso antes, mas agora estava
claro como o dia. Do outro lado da porta estava Jesus com os braços abertos estendendo-se
para mim na tempestade. Todos nós nos agarramos e pisamos nas ondas com medo, mas
então meus filhos correram para Jesus antes mesmo de mim. Ele alcançou e puxou todos eles
para a segurança.

Eu: “Senhor, estou segurando meus filhos por medo?”

Jesus: “Não, mas você deve permitir que Eu trabalhe e confiar que o que comecei, também
completarei.”

Eu: “Obrigado, Senhor.”

Jesus: “Mais uma coisa, Erin. É bom clamar a Mim em oração porque estou com você e orar é
bom, mas você não esperou que Eu falasse ou respondesse e, em vez disso, levanta-se
imediatamente e vai embora. E se eu fosse um pai terreno e você viesse a mim com seus
problemas, mas depois fosse embora antes que eu pudesse lhe emprestar ajuda? "

Eu: “Oh não, Senhor, tenho feito isso o tempo todo recentemente.”

Jesus: “É como se você tivesse ido ao Tribunal, pleiteado seu caso e ido embora antes que o
juiz possa lhe conceder a sua vitória”.

Eu: Rindo. "Eu sinto muito, Senhor."

Jesus: “Só porque eu disse que iria antes de você na batalha, não significa que não possamos
nos comunicar.”

Eu: “Por favor, perdoe-me por ser tão tolo, pois estava tentando me afastar e deixar Você
trabalhar”.

Jesus: Sorrindo. “Hmm, então eu não sou capaz de multitarefa? Olhe para o mundo hoje e
todos os problemas. Você acredita que eu não estou lá no meio das tempestades e que não me
importo mais? ”

Eu: “Sei que sou pequeno. Sinto muito."

Jesus: “Não, Erin, você não é pequena. Mesmo com apenas um grão de mostarda de fé, você
pode mandar a montanha para o mar, então não duvide. Já que sua fé está disponível e eu
estou aqui com você, quem pode ser contra você?

4



“Agora, mantenha sua fé, pois há uma porta aberta e você deve passar por ela. Eu te amo e
vou salvar você e seus filhos. ”

Ele se estica e me abraça. Ele me beija no topo da minha cabeça!

Sonhe…
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