
Sonho 236 - Jesus, o Manso e o Orgulhoso (Visita 1)

Concluído na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

Este sonho foi iniciado no domingo, 5 de fevereiro de 2017 como a neve fresca caía
lá fora. No  entanto, esse sonho levou mais de uma semana, junto com cinco visitas
separadas, para finalmente ser  concluído. A última visita ocorreu na segunda-feira,
13 de 2017 como uma nevasca rugia  fora, despejando quase três pés de neve.
Recebido no domingo 5 de fevereiro de 2017 (Visita 1) ...
Comunhão

Querido pai,

Obrigado mais uma vez por um novo dia! Obrigado pela minha família. Obrigado
por meus  amigos. Ao refletir sobre os eventos mundiais atuais, sinto a necessidade
de dar um suspiro  profundo. Pai, tenho sofrido porque o mundo mudou, mas
realmente agora tudo mudou.

Os mesmos tempos dos quais Você nos alertou já chegaram e as nações estão se
levantando  umas contra as outras e contra os EUA e Israel. Estou perturbado com o
nível de apoio que  agora vai para 'lugares alternativos de culto', lugares cujo próprio
fundamento é o oposto do  amor de Jesus.
Um querido amigo meu e outro cristão chamou minha atenção para o fato de que os
cristãos  raramente se apóiam mais, mas ainda assim não têm nenhum problema em
apoiar causas que  têm mensagens opostas de Jesus e Sua mensagem de salvação.
Pai, este amigo levantou  então mais alguns pontos comigo que ainda não me
deixaram.

O véu sobre a terra ficou tão pesado que muitos cristãos agora acreditam que mostrar
o amor  de Cristo significa enviar dinheiro em apoio a essas casas de adoração. Isso
apenas os ajuda a  alcançar seu 'ensino anti-Jesus'. Enquanto os ministérios cristão e
judaico continuam a sofrer,  outros 'ministérios' são ativamente financiados e
promovidos.

Sim, padre, posso ver que o tempo do fim certamente já chegou. Até mesmo falar
contra essa  'religião alternativa' é considerado ódio. Como resultado de Sua liderança,
em vez de envolver o inimigo em uma batalha que é claramente Sua batalha, Pai, eu
apenas me concentro em  promover o que o Senhor me mostrou. Estas são minhas
coisas favoritas para promover:

•Seu amor por nós!
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•Seu filho, Jesus, e seu lindo coração, um coração igual ao seu!

•O lugar que Você preparou para nós por Seu amor - o Céu!

•Esperança na promessa de que o Senhor tem grandes planos para nós nestes
tempos,  planos para nos levantar e nos usar para os Seus propósitos e para
voltar corações para  Você!

Isso significa todos aqueles que Deus escolhe! Pai, isso significa que o Senhor
chamará o  improvável, o manso, para humilhar o orgulhoso. Em Mateus 5: 5, os
mansos herdarão a  Terra. Bem, Pai, agora acredito que todo o 'Sermão da
Montanha' foi um prenúncio do que o  Senhor fará em breve com todos nós.
De que adianta ter pessoas declarando o óbvio juntas? Estamos em tempos difíceis,
Pai, e  muitos de nós estamos lutando. Embora eu não tenha uma solução
'temporária' para ninguém,  conheço apenas uma solução 'eterna', Jesus. Devemos
correr atrás do coração de Jesus e,  custe o que custar, talvez até a sua vida,
devemos fazer isso!

Na semana passada, peguei meu filho mais novo em sua nova escola na cidade.
Quando eu a  pego, ela geralmente está esperando com três outras garotas, todas
muçulmanas, que também  têm que esperar pela entrega. Como nossa filha é bastante
pessoal, ela agora é amiga de todas as três meninas.

No entanto, uma dessas três garotas em particular tem um sorriso brilhante. Essa
garota tem  risos e uma alegria quase como nada que eu tenha visto antes. Sempre
que eu sorrio e aceno  para essa garota muçulmana em particular, ela imediatamente
sorri e acena de volta para mim.

Agora, lembre-se de que essa menina é muçulmana, pois conto o que nossa filha
me contou sobre algo muito especial que essa menina fez na semana passada.
Esta menina mostrou a nossa filha uma foto que ela havia rabiscado de três cruzes
em uma colina.

Quando nossa filha viu isso e perguntou por que ela desenhou isso, a menina não
teve  explicação. Embora nossa filha não se sentisse levada a dizer mais nada a
essa garota neste  momento, ela me disse que mal podia esperar para me contar
tudo sobre o desenho.
Pai, por favor, fale com esta garota e estenda Seu amor à família dela. Pai, fortaleça
todos os  nossos filhos para que sejam faróis de luz e lâmpadas para os que estão
nas trevas. Fortalece nos como pais para dizermos as palavras certas de bênçãos e
orações por nossos filhos. Pai,  por favor, ajude-nos a ser exemplos amorosos de
Você em tudo o que fazemos.

Ultimamente, em meus sonhos, parece que muitas vezes estou falando com pessoas
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do  Oriente Médio em minha língua de oração. Embora eu não tenha ideia de que
idioma é o meu  idioma de oração, oro para que, sempre que decidir usar este dom,
que seja apenas para Sua  glória.

Só sei em meu coração que você está usando meus sonhos para me treinar a usar
minha  língua de oração em várias circunstâncias. Embora às vezes esse idioma
pareça ser um tipo de  idioma árabe, outras vezes parece que pode ser algo que pode
ter sido usado por uma das  antigas tribos perdidas de Israel.

Embora eu realmente não saiba o que tudo isso significa, tenho certeza de que em
breve Você  vai soltar minha língua para usar este presente para Sua glória. Nesse
ínterim, só pareço usar  minha linguagem de oração quando oro em particular ou
ungindo nossa casa.

Pai, descobri que o sonho que o Senhor me deu ontem à noite foi bastante intrigante.
Fiquei  intrigado, pois envolvia minha avó, que morreu há 41 anos, e meu avô, que
morreu há cerca de  25 anos.

A descrição do sonho 1 começa ...
Eu parecia muito mais jovem do que agora e estava hospedada com meus avós em
um hotel  resort. No entanto, meus avós também pareciam muito mais jovens. Eles
pareciam tão mais  jovens que eu nem poderia ter nascido ainda quando pareciam
tão jovens. O que também era  estranho era que, embora agora parecêssemos mais
ou menos a mesma idade, eu os  respeitava como se ainda fossem meus mais
velhos.

Estávamos nos preparando para participar de um evento de gala black tie muito
importante,  apenas para convidados. Meu avô estava usando um smoking estiloso e
minha avó um vestido  azul cintilante elegante. Ambos pareciam simplesmente
deslumbrantes e como se tivessem  saído de um filme da era 'Great Gatsby' de 1920.

Como eu ainda não estava vestido formalmente para o baile, meus avós pediram
que eu me  apressasse e me aprontasse para o baile. No entanto, depois de ver os
dois em seus trajes  elegantes, de repente percebi que não levara a sério a
importância dessa festa.

Olhei para o convite e percebi que a gala começaria às 18h, com recepção e período
social das  18h às 19h15. De repente, percebi que chegaria tarde.

Eu: “Por favor, vá na minha frente. Só chegarei logo após o início do jantar, então,
por favor,  reserve um lugar para mim. Eu vou chegar lá assim que puder. ”

Para minha surpresa, minha avó começou a chorar quando eu disse isso.
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Avó: “Erin, isso é muito importante. Todos nós trabalhamos muito para chegar aqui.
Faça o que  você precisa fazer, mas por favor, chegue lá na hora certa. ”

Ela então se aproximou e beijou minha testa. Depois que os dois foram embora, foi
só então  que olhei para a hora novamente e percebi que era muito mais cedo do
que eu pensava  inicialmente. Fiquei intrigado por não ter percebido isso antes de
eles terem partido.

Eu: “Curioso? São apenas 16 horas. Eu nem entendo porque eles saíram tão cedo? ”

Verifiquei novamente o convite e confirmei que o evento não era nem tão longe
do hotel  resort. Isso não fazia sentido? Qual foi a pressa?

Mesmo que eu agora tivesse algum tempo, rapidamente comecei a examinar minhas
várias  opções de vestido para usar. Quando fui até o armário, percebi que havia vários
vestidos que  reconheci de quando ainda estava no negócio de roupas. Eu ri enquanto
olhava esses vestidos  por razões que elaborarei mais tarde.

Finalmente escolhi um vestido que não reconheci do meu passado. Era um vestido
simples, de  cor creme, com uma saia longa e cônica. O vestido veio com uma
pequena jaqueta creme que  tinha um brilho de cetim no tecido. Também havia alguns
sapatos lá que tinham um cetim creme que combinava com a roupa.

Como eu era mais jovem aqui e minha figura muito mais esguia do que agora, fiquei
maravilhada com o ajuste deste vestido em particular. Até parecia ter sido feito sob
medida para mim. Eu olhei para a etiqueta e percebi que era um vestido 'Daymor
Couture'. De repente,  lembrei que já havia pedido vestidos semelhantes para vários
clientes meus no passado.

Eu: Eu sorri e balancei minha cabeça. “Já se foram estes dias, Senhor. Não tenho mais
vestidos ou roupas formais. Na verdade, nem consigo me lembrar de alguma vez ter
ido a um evento  que me obrigasse a usar algo assim. ”

Depois de escolher minha roupa, fiquei preocupada em me atrasar e chequei a hora.
Para  minha surpresa e deleite, apenas trinta minutos se passaram desde que
comecei a olhar para  os vestidos. Eu me verifiquei no espelho e fiquei chocado ao
ver que estava pronto.

Eu: “Que estranho? Agora são apenas 16h30 e já estou pronto para ir ao baile. Agora
não me  lembro por que pensei que chegaria atrasado em primeiro lugar? ”

Descrição do sonho 1 terminada…
Pai, este sonho foi tão claro. No entanto, não entendo o momento em que isso ou
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o  conteúdo. Por que meus avós falecidos estavam nisso? Por que achei que
chegaria tarde?

Devo admitir que, quando me olhei no espelho nesse sonho, acontecimento raro, fiquei
chocado ao ver que meu rosto, cabelo e maquiagem estavam impecáveis. Meu reflexo
mostrou que  agora eu estava transformado.
De repente, percebi que esta foi a primeira vez que realmente vi meu reflexo
transformado em  qualquer um dos meus 'sonhos de transformação'. Tudo o que
posso dizer é simplesmente:  'Obrigado, Pai, por este pequeno vislumbre de
esperança.'

No entanto, também notei que esse olhar durou apenas alguns segundos e que eu
não estava nada confortável em focar em mim mesmo neste sonho. Senhor, por
favor, me perdoe porque, quando eu me olhar no espelho agora, o inimigo terá a
vitória. Pai, por favor, conceda-me paz
para abandonar meu foco na minha falta atual. Passei muitos anos em batalha e
os efeitos  dessas batalhas são claramente mostrados agora.

Bem, eu mencionei acima que ri quando vi alguns dos vestidos que reconheci do meu
passado  e que eu iria elaborar mais sobre isso mais tarde. Bem, o pano de fundo
para tudo isso vem de  quando eu costumava ser dona de uma loja de roupas e
costumava levar vestidos elegantes  para as férias.

Mais tarde, quando vendi minha loja, foi no início do ano. Por algum motivo, os
compradores de  minha loja não queriam nenhum de meu estoque e me deixaram com
o estoque. Embora não  fizesse sentido para mim fazer isso, foi só mais tarde que os
compradores me disseram que  também perceberam que se tratava de um erro
lamentável.

Agora, quando olho para trás, para o curso de vendas de meus dois negócios
anteriores,  percebo que Deus estava por trás de ambas as vendas. Mesmo que os
compradores não  quisessem o estoque e até mudassem o nome da loja, ainda assim
me ofereceram um negócio  tão generoso que eu simplesmente não poderia recusar.

Mais tarde, descobri com os compradores que a queda de seu lamentável erro foi
que eles  agora não tinham itens para vender que correspondessem aos gostos do
meu cliente  existente. Para piorar a situação, eles também abandonaram o
reconhecimento do nome da  loja, que se traduziria na contínua fidelidade do
cliente.

Agora, havia também o comprador que comprou minha loja de acessórios e móveis
para  casa. Embora essa pessoa tivesse decidido manter o inventário com sabedoria,
ela não queria  os monitores, computadores, equipamentos e assim por diante.
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Apesar disso, mais uma vez  recebi uma oferta em dinheiro com o preço total. Ambas
as vendas foram realmente um  presente de Deus, pois simplesmente desafiaram a
lógica terrestre normal.

De qualquer forma, logo depois disso, meus problemas realmente começaram.
Felizmente, eu  ainda tinha esse estoque de vestidos e eles ainda eram lindos e
atuais. Um amigo da minha  igreja ouviu falar de alguns dos meus problemas e me
abordou para ajudar a vender esses  vestidos online.

Ela indicou que, então, dividiria o produto comigo. Sua oferta parecia razoável e eu
confiei  totalmente nela com base em nosso relacionamento na igreja. Bem, depois
de cerca de seis  meses sem notícias dela, decidi verificar com ela.

Ela se desculpou comigo e me informou que estivera ocupada. Embora agora eu
precisasse do  dinheiro para minhas batalhas em andamento, decidi dar a ela mais
tempo. Afinal, ela estava  sendo gentil ao me ajudar, certo?
Bem, logo depois disso, eu estava com meus filhos em uma loja de boa vontade a
apenas  quinze milhas de distância daquela que costumávamos ir e, para minha
surpresa, vi meu  estoque bem ali, nas prateleiras. Para meu horror, um dos meus
ternos de grife era vendido por  apenas $ 10, embora fosse vendido por cerca de $
600.

Ao todo, encontrei um total de dez desses itens naquele dia. Decidi comprar de volta
cinco dos  dez, pois isso era tudo o que eu realmente podia pagar na época. Em
seguida, levei esses cinco itens para uma loja de remessa local e ganhei cerca de US $
300 com eles em apenas alguns  dias.

Liguei para minha amiga cristã para pedir uma explicação, mas descobri que ela havia
desligado o telefone. Isso me machucou profundamente e meu coração começou a
doer. Fiquei  profundamente triste por essa pessoa ter decidido que valia a pena perder
nossa amizade por  causa de alguns vestidos idiotas.

Isso tudo parecia tão bobo para mim. No entanto, isso também serviu para agravar
meus  problemas, pois tudo isso ocorreu poucos meses depois de todas as nossas
coisas serem  leiloadas. A venda desses vestidos poderia ter fornecido os fundos
necessários para minhas  batalhas. No entanto, agora sei que nada surpreende a
Deus e que tudo isso fazia parte do Seu plano para mim.

Ó Pai, o Senhor tem feito muito por mim desde então e tudo o que posso fazer é
agradecer ao  Senhor continuamente por tudo o que o Senhor fez. Obrigado por quem
eu sou hoje. Obrigado  por este vaso que me foi dado. Embora meu vaso possa agora
estar com defeito e quebrado,  ele ainda me trouxe até aqui.
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Pai, por falar em vasos, ainda não vi um pedaço de vidro ou cerâmica na Terra que
corresponda à habilidade de Jesus. Mesmo quando Sua cerâmica ainda não foi polida,
Seu trabalho é  simplesmente deslumbrante! Essas embarcações não teriam preço na
Terra hoje.
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