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Um Sonho Curto do Vestido de Casamento Perfeito 

3 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

estou com muita dor. Cada parte do meu corpo dói. Dói respirar, dói             

escrever e até dói deitar. Eu percebi que há duas coisas na vida que fazem               

com que nada mais importe. O que eu quero dizer é que essas são as               

ocasiões em que de repente percebemos que não podemos controlar o que            

acontece ao nosso redor e perdemos a sensação de que qualquer outra coisa             

importa ... 

1. Um encontro de proporções celestiais, como uma EQM ou encontro          

divino de Deus ou de Sua celestial anjos. Esta é a realidade repentina             

que só Deus importa! 

2. Dor tão grande que remove a memória do que uma vez foi a vida sem               

ela. Há também uma tragédia, uma grande perda, que mais uma vez            

causa uma dor tão profunda. Novamente, isso faz com que o que            

acontece ao seu redor simplesmente não importa. Somente a perda, a           

grande dor da perda, a dor lancinante e a tristeza nos colocam de             

joelhos diante de Deus. 

Pai, meus sonhos ontem à noite pareciam ter um tema comum ... 

Sub-sonho 1 descrição começa ... 

Eu estava na minha juventude novamente, mas na Terra, não no céu. Eu             

estava correndo e rindo, mas nunca tendo tempo para realmente apreciar ou            

apreciar. Eu não tinha profundidade. Eu não tinha sabedoria. Eu aceitei           

minha saúde, alegria e força física. Fui então velho de novo ... 

Enquanto eu estava mais sábio e apreciativo para as pequenas coisas, agora            

eu estava em péssimo estado e não conseguia aproveitá-las completamente.          

Eu queria tanto trazer alegria para meus filhos. Eu rezei para que eu             

pudesse criar boas lembranças nas pequenas coisas. Eu orei para que eu            

tivesse criado filhos que amam a Jesus. 

Sub-dream 1 descrição sobre ... 

Oh Pai, se for a Sua Vontade para Você continuar a permitir a minha dor, eu                

vou aceitar. No entanto, eu venho para você na verdade que eu não estou              

gostando disso e anseio por algo melhor, mesmo que seja apenas por um             

curto período de tempo. Devemos sair em breve, pois meu marido ficará            

sem renda em apenas um mês. Eu estou preocupado. o que vai acontecer             

conosco? 

Pai, eu tive um sonho vívido na noite passada ... 
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Sub-sonho 2 descrição começa ... 

Eu estava mais uma vez me preparando para o meu casamento. No entanto,             

embora houvesse muitas pessoas ao meu redor, ninguém suspeitava que eu           

seria a noiva. Quando alguém me via fazendo os preparativos para o            

casamento, eles vinham perguntar “onde está a noiva? Quem é ela?'. Eu            

então respondia que não era para revelar quem ela era neste momento. 

Depois de tudo preparado para o casamento, decidi experimentar vestidos          

para o meu casamento. Havia um lugar onde vários fornecedores se reuniam            

com seus mais belos vestidos de noiva. Por alguma razão, todos se reuniram             

na casa de alguém. 

Logo encontrei um lindo vestido azul que passa por baixo do vestido de             

noiva e o coloco. Quando eu saí para a sala com este escorregão para              

atender os vários vendedores de vestidos de noiva e experimentar alguns           

vestidos, todas as pessoas engasgaram. Fiquei surpreso com a reação deles,           

já que esse deslize era extremamente modesto. 

Eu: rindo. “Não se preocupe, isso é apenas uma roupa de baixo. Eu vou              

estar colocando meu vestido de casamento sobre isso. ” 

Enquanto eles ainda estavam olhando para mim em choque e descrença, eu            

decidi ir e olhar para mim mesmo no espelho de corpo inteiro que eles              

montaram para o local. Desta vez fui eu quem engasgou! Eu tinha mudado e              

o vestido que eu estava usando era impressionante. Eu ouvi vozes de várias             

pessoas na sala de espera que eu deveria me casar nisto. 

Eu: rindo. "Eu na verdade já tenho o vestido de noiva branco perfeito             

esperando por mim." 

Só então, ouvi um grito de alguns dos vendedores da parte de trás da casa               

em que eu estava. Eu queria saber o que estava acontecendo, então eu             

caminhei em direção ao parte de trás da casa. Foi tudo janelas. Saí de casa               

e fui para a área arborizada no fundo. O paisagismo foi incrível e eu vi os                

pássaros mais bonitos que eu já tinha visto. 

Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Oh Pai, esta área arborizada e os pássaros eram simplesmente de tirar o             

fôlego. Enquanto isso estava na Terra, era como se estivesse no céu. Era             

como se eu pudesse ver o céu daqui. Por falta de uma maneira melhor de               

descrever isso, era como se o Céu estivesse agora na Terra. Que lugar             

incrível seria para nosso casamento, nossa transformação! 

Sonhe mais… 
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