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O COMEÇO 

1 de Outubro de 2012  

O Senhor tem me levado a uma longa jornada com sonhos. Enquanto os 

sonhos vão progredindo, Jesus me mostra mais e mais detalhes e revela 

mistérios complexos. Isto não aconteceu de repente, mas durante o curso de 

muitos anos. Ao todo são sete livros, dos quais este é o primeiro.  

Esses sonhos são maravilhosos, a Glória de Deus é revelada mais e mais, à 

medida que o livro é escrito. Mesmo que cada sonho seja independente um 

do outro, eles se interligam e relatam conceitos anteriores aos primeiros 

sonhos.  

Tenho certeza de que você vai gostar da jornada, do começo ao fim (ainda 

não concluído), do mesmo modo que me interessei.  

Lhe agradeço por dedicar tempo para ler esses sonhos. Que você possa ser 

tão abençoado(a) por esses sonhos e livros quanto eu fui.  

O primeiro sonho, considero como o início de um estágio no qual haverá 

progressão. Eu não sabia como esses sonhos iriam progredir, quando 

comecei nessa jornada com Jesus. Mas eles têm florescido e 

abundantemente. E sou grata a Ele, para sempre, por esse dom de sonhar.  

Quando você estiver lendo esses sonhos, vai perceber que às vezes uso 

verbos no passado e no futuro, até mesmo dentro do mesmo parágrafo. Isto 
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não é por acidente, mas reflete a natureza única das visões e sonhos 

enquanto eu os escrevo.  

Algumas vezes escrevo o que estou vendo do jeito que o vejo. E outras 

vezes sou tocada a escrever o que estou vendo depois de tê-lo visto. 

Não se preocupe quando isso acontecer.  

Ao ler e estudar esses livros, a partir deste primeiro, você notará que o 

conteúdo vai sempre se expandindo em tamanho e maravilha. Contudo, isso 

tinha que começar em algum lugar e, nesse caso, tudo começou com “O 

Convite”... 

Sonho 1 - O Começo… 

Depois de duras provas, no decorrer das últimas seis semanas, a guerra 

espiritual foi pesada e diferente de tudo que eu havia encontrado na minha 

caminhada. Eu estava esvaziada, comecei a receber passagens da Bíblia: 

Salmo 91, Jeremias 29:10-12, Salmo 29 e, finalmente, Isaías 54. Anotei 

estas passagens, mas não as revi até depois de receber esta palavra. 

Comecei chorando e clamando a Jesus e Ele respondeu.  

Eu: “Me ajude, Jesus!”  

Jesus: “Filha, reconheço tudo o que você está passando, eu vejo isso. Não 

há nada para você fazer, mas fique firme e espere em Mim. Eu estou nisto, 

haverá um novo dia. Estas coisas vieram contra você e você não fez nada 

para isto acontecer. Eu sei que está chateada e desanimada.  

“Eu moldo as ferramentas que o Ferreiro usa. Todas estas coisas e eventos 

têm um propósito! Espere e ore, se concentre em Mim, deixe-Me carregar 

2 



você! Pode o ferido em batalha carregar a si mesmo para um lugar seguro?  

Eu não requeiro ou exijo nada de você, exceto seu amor contínuo e 

esperança em Mim.  

“Sua vigilância e seu esperar em Mim me trazem tanta alegria! Fico muito 

feliz em saber que, apesar de todas as trevas aqui (aí na terra), meus 

eleitos brilham como faróis na tempestade! Cada observador (crente que 

espera por Jesus) brilha como uma luz, como uma lanterna. Se apenas mais 

luzes brilhassem, mas muitos têm dormido! Eu conheço os corações 

especiais de quem Me procura ou Me busca.”  

“Àqueles com uma Esperança especial, derramarei Minha bênção, enviarei 

anjos para destruir os muros de qualquer impedimento e terão vitória. 

Haverá um derramamento de paz. E uma parede de proteção irá mantê-los 

seguros. Não haverá mais dúvida.  

“Não há nada que você possa fazer neste momento, mas espere e veja o 

que vou fazer! Por que estou prestes a fazer uma coisa em seus dias que 

você não iria sequer imaginar, mesmo se lhe fosse dito!” .  

“Até mesmo os eleitos do inimigo declaram que Eu estou chegando! Eu não 

vou demorar, mas virei como foi prometido, em Meu próprio Tempo Perfeito. 

Eu não vou permitir que aquele que procura destruir a minha criação venha 

ditar ou impor Meu tempo!”  

“Minha Palavra contém conhecimento, o Espírito Santo será Mensageiro dela 

e o destruidor não pode silenciá-lo! Me busque e você será encontrada por 

mim. Crie tempo, em meio ao caos, para ainda ouvir a Minha voz. Quando 

você se aquietar, Eu vou rugir com clareza!  
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“E, no mais, não se assuste, Eu não vou permitir que minha preciosa noiva 

seja marcada ou manchada! Se anime! Mantenha seu olhar em Mim! Veja o 

que Eu estou prestes a fazer! Você é Minha alegria! Meu Espírito está dentro 

de você. Eu amo aqueles que Me amam e você é uma entre os Meus filhos!”  
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