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073 - A Tempestade

Recebida terça-feira, 2 de julho de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 22)

Eu estava orando sobre isso antes de lançar este sonho. Não recebi do
Senhor uma confirmação sobre isso de que este é um aviso prévio de três ou
mesmo sete dias. Eu também estava preocupado que, em minha
antecipação de eventos futuros, possivelmente eu estivesse influenciando o
sonho.

Esta manhã, em devocionais, o Senhor confirmou que este sonho é
Dele e não do inimigo. Este sonho não foi feito para assustar ninguém. Não
devemos ter medo. O medo vem do inimigo. Se formos verdadeiramente
crentes, com armadura completa, então eu diria que este é o Espírito Santo
nos guiando para preparar nossas casas e ir para Jesus. Louvor, oração e
preparação são piedosos.

A título pessoal, houve uma reviravolta interessante nos
acontecimentos esta semana. Meu filho do meio está em Portland, com sua
avó, e eu tenho os outros dois filhos comigo. Ontem, o calor subiu para 111
graus, cerca de cinco graus mais quente do que afirma o serviço
meteorológico. Hoje, espera-se que seja ainda mais quente.

Ontem à noite, por três horas, perdemos nosso aparelho de ar
condicionado. Então, por um milagre, começou a chutar novamente. Agora
está de volta ao trabalho. Só isso já me colocou de joelhos em oração hoje,
pois meus filhos ficam em casa durante o dia no calor.

Ontem, foi um dia incomum, pois parecia estar 'em alerta' no meu
Espírito. O sonho da noite anterior, junto com a perda temporária do ar
condicionado, foi um lembrete do Espírito Santo para eu estocar água e
coisas para comer, se não tivermos energia. Não fiz isso por pura fé, mas
não quero ser tolo quando acredito que o Senhor está me orientando a fazer
isso.

O sonho…

Era noite e não havia energia em toda a região. As pessoas saíram de
suas casas para um estacionamento, a poucos passos de nossa casa. Havia
holofotes gigantes instalados para que as pessoas pudessem ver. Essa era
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uma área configurada pelos serviços de emergência locais para comprar,
para aqueles que não se qualificavam para o atendimento gratuito, ou obter
informações.

Havia áreas de compras instaladas com postos de pagamento. Você só
pode comprar usando cartões de débito de alguns grandes bancos. Os
cartões de débito da maioria das pessoas foram rejeitados. A energia havia
cortado tudo, então apenas três grandes bancos aceitaram o comércio via
satélite.

O meu era o banco Chase e foi aceito. Meus dois filhos estavam
comigo na época. Eu tinha várias garrafas grandes de água e vários outros
itens de que precisávamos. Os preços eram quase o quádruplo do normal.
Eu estava com raiva de mim mesmo por não ter comprado esses itens dois
dias antes quando estava na loja e agora estava ridiculamente caro. As
pessoas ficaram muito zangadas e assustadas com a energia e o calor.

No posto de pagamento, eles exigiram que eu tivesse uma segunda
forma de identificação. Eles exigiam um cartão de segurança social ou uma
certidão de nascimento. Eu estava frustrado porque não tinha isso, então
pedi para meus filhos ficarem lá com meus itens e bolsa para guardá-los.
Comecei a correr de volta para casa para pegar minha identificação
necessária.

Enquanto eu estava correndo para casa, uma tempestade épica estava
chegando. Tudo ao meu redor estava escuro como breu. O vento estava
ameaçador e as estrelas haviam sumido completamente. As nuvens vieram
tão de repente que não tive tempo de reagir. Tive que decidir entre voltar
correndo para pegar meus filhos ou correr para casa.

Precisávamos dos itens, mas eu precisava ter certeza de que meus
filhos estavam seguros. Eu ouvi pessoas correndo. Eu ouvi pessoas dizerem,
'Protejam-se'. Virei-me para correr de volta para meus filhos, mas sabia que
não havia tempo. Então, tudo ficou escuro.

Acordei desse sonho, mas ainda estou dormindo e sonhando com isso
também. Agora eu estava em uma parte da Cidade Dourada no Céu onde
nunca tinha estado antes. Eu estava com meu filho, que não estava comigo
durante a tempestade, como estava em Portland, Oregon.

Estávamos viajando em uma espécie de transporte móvel. Ele estava
dirigindo sem aparelho de direção. Houve uma grande festa e luzes
brilhantes. Havia pessoas tão felizes e edifícios de cores vivas. Era tão
colorido, na verdade, que você não conseguia entender tudo. Havia danças
de rua e todo tipo de coisa acontecendo.
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Eu vi ruas douradas com belos paralelepípedos. Meu filho e eu ficamos
maravilhados. Continuamos comentando sobre como não podíamos esperar
que meus outros dois filhos vissem esta parte. Tinha música e algo parecido
com confete, só branco.

Vi, à minha direita, as lojas mais incríveis. Eu queria entrar em cada
uma dessas lojas. Essas lojas eram diferentes de tudo que eu já tinha visto
na Terra. Realmente incrível. Toda essa área tinha janelas que eram
realmente cristais recortados de cores puras, mas dava para ver com maior
clareza do que qualquer janela na Terra. Era tão luminescente e lindo.

A arquitetura era fenomenal. Eu me virei para meu filho.

Eu: “Sim, devemos voltar a esta parte amanhã, mas com as outras
crianças.”

Enquanto dirigíamos pela rua, o confete branco se transformou em
neve. As pessoas estavam gostando muito disso. A neve não estava fria.
Eles estavam adorando a Deus nisso. Ouvimos todo mundo gritando: 'Ele
está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Se preparem!"

Houve gritos de alegria e isso fez nós dois chorarmos. Procuramos por
Jesus em todos os lugares aqui em cima, mas Ele não estava aqui. Havia
tanta alegria e expectativa que estava além de nossa capacidade terrena
sentir como eles se sentiam. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas era
a verdadeira adoração em Espírito e em verdade.

O sonho acabou.

Ao acordar, fiquei muito incomodado por ter deixado meus outros dois
filhos por uns cinco minutos ou mais antes de a tempestade épica chegar. Eu
presumi, em meu sonho, que ou havia sido morto por escombros ou algo
havia me derrubado.

Levantei-me e fui para a oração e comunhão. Eu queria uma resposta
para o que era isso. O Espírito Santo deu-me Romanos 13:11-13: 'E isto
digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque
a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a
fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das
trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de
dia…’.
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Por favor, entenda que nem sempre entendo esses sonhos quando eles
vêm, mas Ele os traz por um motivo. Meu dom não é o de interpretação,
mas apenas como repórter e escriba.

Oro para que isso tenha sido apenas um tipo de lição, ou aviso, para
que estejamos prontos para Jesus, para sermos sábios em nossos
procedimentos e para nos revestirmos de Jesus; tendo nossa armadura
totalmente colocada. Louvor, oração e preparação são piedosos. Não
sabemos quando Ele virá, mas Ele virá por nós.

Amor e bênçãos ... Erin
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