
Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-276ehd/ 

O sonho do marido de Erin - Correndo pelas Ondas 

26 de Fevereiro de 2018 

O Senhor confirmou-me que o sonho que se segue abaixo, como dado a             

meu marido, era dEle. Isto é o que Ele me disse mais tarde naquele dia ... 

Jesus: “Agora, seu marido teve um sonho sobre a navegação sobrenatural           

de ondas massivas. Seu sonho era sobre o aproveitamento da água viva e             

o poder sobre isso. Todos vocês estão sendo preparados. ” 

Dado que este sonho foi agora confirmado como sendo do Senhor,           

pensamos que compartilharíamos esse sonho incrível com todos vocês.         

Para maior clareza, observe que meu marido, não eu (o primeiro dos            

sonhos postados neste site, mas foi incrível demais para não incluir),           

escreveu o seguinte… 

******************************************************* 

Bem, eu tive um sonho super legal ontem à noite isso foi misturado com              

um pequeno milagre. Isso foi mais longo e detalhado do que qualquer            

sonho que eu possa recordar. O sonho ainda tinha uma trilha sonora! Para             

aqueles que se sentem inclinados, ouça o seguinte e imagine este jogo            

depois de ler o abaixo. A música de fundo está vinculada da seguinte             

forma: 

A Voz da Verdade - Casting Crowns 

https://www.youtube.com/watch?v=tcuiuIwtpa4 

Vou referenciar a parte da música que se liga a cada parte deste sonho.              

Começou como Casting Crowns cantando e depois se transformou         

perfeitamente no som de um coral celestial. Esta é a primeira vez que eu              

já ouvi um coro celestial em meus sonhos e agora eu finalmente entendo             

porque Erin acha isso tão incrível. Realmente não é nada como na Terra. 

Antecedentes desta canção: Por alguma razão, essa música sempre         

vem na estação de rádio cristã pouco antes de eu entrar em batalha com              

meus inimigos. Bem, desta vez, aconteceu nos meus sonhos. Estamos          

lutando contra alguns grandes inimigos agora e o palco está pronto para a             

vitória. 

Talvez essa música seja uma pista de que esta batalha será em breve. Em              

essência, a música é sobre o inimigo mentindo para nós que somos inúteis             

para vencer contra ele e que a voz da verdade de Jesus é a realidade e                

precisamos ouvir isso em seu lugar. 

Antes de ir dormir na noite passada, eu estava preocupada com a próxima             

batalha, pois minha garganta estava doendo e eu estava ficando muito           
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doente. Enquanto Erin orou comigo para que isso fosse removido antes de            

irmos para a cama, nada aconteceu ... ainda. 

Sem o conhecimento de Erin, eu acordei por volta das 2 da manhã e              

minha garganta estava realmente dolorida agora. Como eu ia encarar          

nossos gigantes com uma dor de garganta rouca? Eu estava preocupado e            

rezei novamente ao Senhor por ajuda. Eu logo adormeci novamente. 

De qualquer forma, aqui está o meu sonho mapeado para a letra da             

música (note que a música e as letras estavam fora de ordem do original,              

mas fluíam perfeitamente, como se tivesse sido escrito dessa forma) ... 

O mar permanece escuro e agourento o sonho. No entanto, quando tenho            

medo do que está por baixo, logo percebo que Deus está comigo. Meu             

medo é então substituído pela alegria do que Ele está prestes a fazer             

conosco. 

Estágio 1 - A calma antes da tempestade: Eu estou nadando em um             

mar agitado, sem ondas perigosas ainda. Estou simplesmente flutuando         

no mar, sem rumo real, sem conhecimento real sobre o que devo fazer. 

Música e letra no fundo: “Oh, o que eu faria para ter o tipo de fé                

necessária para sair deste barco? Estou no meio das ondas quebrando,           

para sair da minha zona de conforto para o reino do desconhecido onde             

Jesus está e está estendendo a mão ” 

Fase 2 - A tempestade começa: as ondas aumentam e eu começo a             

nadar de cabeça neles. Eles estão ficando maiores e eu estou com medo.             

Eu nado o máximo que posso e respiro fundo antes de entrar em outra              

onda. Isso continua por muito tempo. 

Música e letras no fundo: “Mas as ondas estão chamando meu nome e             

elas riem de mim, lembrando-me de todas as vezes que tentei antes e             

falhei. As ondas que eles continuam me dizendo uma e outra vez: 'Rapaz,             

você nunca vai ganhar! Você nunca vai ganhar! Oh, o que eu faria para ter               

o tipo de força necessária para ficar diante de um gigante com apenas             

uma funda e uma pedra, cercado pelo som de mil guerreiros agitando sua             

armadura desejando que eles tivessem a força para ficar em pé. Mas o             

gigante está chamando meu nome e ele ri de mim, lembrando-me de            

todas as vezes que tentei antes e falhei. O gigante continua me dizendo             

uma e outra vez: “Rapaz, você nunca vai ganhar! Você nunca vai ganhar!” 

Enquanto isso se repete, percebo que minha situação é desesperadora, já           

que as ondas estão ficando maiores e maiores. As ondas agora têm            

facilmente cem pés de altura. 

Estágio 3 - Melhor nadador da história: O pensamento de Jesus tinha            

sido protegido de mim e eu finalmente me lembrei que Ele é maior do que               

qualquer onda e qualquer gigante. Eu rezei por força enquanto eu           

definhava contra essas ondas poderosas. 

2 



Música e letras no fundo: “Mas a Voz da Verdade me conta uma história              

diferente. E a voz da verdade diz: 'não tenha medo!' E a voz da verdade               

diz: 'Isto é para a minha glória!' De todas as vozes que me chamam,              

escolherei ouvir e acreditar na Voz da Verdade. ” 

Isso repetia enquanto eu começava a nadar mais rápido que um golfinho.            

Eu bati direto em cada onda sem esforço e saí do outro lado ileso. Eu               

estava respirando com facilidade e isso continuou por algum tempo. As           

letras da Voz da Verdade continuaram a subir em crescendo e mudaram            

para o coro celestial. Escusado será dizer que agora eu estava me            

divertindo tanto. 

Eu decidi então verificar se eu poderia correr em cima da água. Eu             

poderia! Corri o mais rápido que pude e pulei sobre essas ondas enormes.             

Mesmo que as ondas continuassem a crescer em tamanho, pulei sem           

esforço sobre elas. 

Para economizar tempo, decidi pular do topo da onda para o topo da             

onda. As ondas estavam agora a cerca de 50 metros de altura e a cerca               

de 140 metros de distância, mas eu pulei de ponta a ponta. Ainda era fácil               

e eu louvei a Deus enquanto isso continuava. Eu realmente não queria que             

acabasse. 

De repente, no horizonte, vi uma onda de milhares de metros de altura.             

Era tão alto que parecia uma cadeia de montanhas. Eu sabia que iria me              

atingir em cerca de 2 minutos, mas não tive medo. Eu decidi que iria pular               

para o topo. 

Eu gritei louvor pelo som da música e pedi a habilidade de pular tão alto               

quanto uma montanha. De alguma forma, eu sabia que poderia          

removê-lo, mas não tinha medo e queria bater de frente. 

Estágio 4 - A Massive Mountain Wave: A Massive Mountain Wave           

estava quase aqui. Eu só tinha cerca de 12 ou mais picos para atravessar              

(não tenho certeza quantos, apenas um palpite) e seria aqui. 

Música e letra no fundo: “Mas a pedra era do tamanho certo para             

colocar o gigante no chão. E as ondas não parecem tão altas de cima              

delas olhando para baixo. Vou subir com as asas das águias quando paro             

e ouço o som de Jesus cantando sobre mim! ” 

Saltei da última das ondas menores e segui direto para o topo da Massive              

Mountain Wave. Eu fiquei lá montando por um segundo quando as letras            

atingiram o papel de voar com as asas das águias. 

Eu vi uma névoa de água fresca acima de mim duas vezes mais alta que a                

Massive Mountain Wave. Eu pulei para ele, assim como as letras foram            

para a parte sobre o som de Jesus cantando sobre mim (btw, essa parte              

da música me dá arrepios toda vez que eu ouço). 
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Eu bati na névoa e decidi respirar. Foi incrivelmente bom. Assim como eu             

fiz, as nuvens acima de mim se separaram e o sol me atingiu. A luz do sol                 

aqueceu meu rosto enquanto eu estendi meus braços em louvor. Eu gritei:            

"Oh Pai, tudo é para a Sua glória!" 

Sonhe ... 

Quando acordei, lembrei-me do sonho perfeitamente. Em poucos        

segundos, notei que minha garganta estava de volta ao normal. Já não            

estava dolorido de todo. 

Agora, eu não sou o tipo de pessoa para chorar de alegria, mas eu acordei               

Erin e disse a ela sobre o meu sonho. Eu mantive isso junto por cerca de                

75%, mas, inesperadamente, minha voz falhou e eu comecei a chorar. 

De qualquer forma, este foi um sonho tão incrivelmente impressionante          

que não me lembro de ter um melhor. Nós nos sentimos motivados a             

compartilhá-lo com todos vocês. Eu sei que esperar é difícil, mas eu sei             

que o palco já está pronto e nosso tempo já está aqui. Nunca se esqueça,               

mesmo na espera, nosso Deus está aqui conosco e nos ama tanto.            

Estamos prestes a subir nas asas das águias! 
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