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Sonho 351 - Jesus e a Grande Tsunami 

 

Recebidos domingo, 18 de agosto de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado! Eu sou muito grato por você. Eu sou grato que estou cercado por              

uma família adorável e um ambiente encantador. Obrigado. Eu sou grato.           

Obrigado por lindos pardais e grandes amigos. Sem esse lindo Ninho, onde            

estaríamos? Obrigado por construir este ninho em seu altar. Você, pai, é            

incrível! 

Eu tenho lutado. As meninas começam a escola aqui muito em breve. Isso             

significa que meu tempo de dias flexíveis está chegando rapidamente ao fim.            

Felizmente, há alguma atividade promissora em torno desse possível         

emprego para meu marido. Eu apenas oro para que esta seja a porta aberta              

pela qual nós oramos. Enquanto o trabalho está a mais de 3.000 quilômetros             

de distância, felizmente a tecnologia moderna nos manterá próximos. 

Eu rezo para que ele consiga esta posição, pois sem ela estaremos em             

apuros. Enquanto já estamos com problemas, até certo ponto, tenho          

dificuldade em imaginar como será daqui a trinta dias. Bem, Deus, tudo está             

em suas mãos. Por favor, faça isso pelo meu marido. Mesmo que tenha sido              

um ano de grande humildade e rendição a ele, ele ainda tem muita fé em               

Você e em Suas promessas. 

Ontem à noite, todos os sete de nós (mais Zoey e Snigglet) assistiram ao              

filme, 'The Impossible', juntos. Este filme foi sobre o Grande Tsunami de            

2004 e o milagre da sobrevivência da família Alvarez de cinco. Foi muito             

bem feito e realista. Quando acordei cedo esta manhã, pensei sobre este            

tsunami. Enquanto eu lia algumas outras histórias milagrosas, não pude          

acreditar na quantidade de pessoas que morreram. 

A história mostra a mãe sendo separada do marido e dos três filhos. Ela é               

mostrada nas ondas enormes como se estivesse em uma máquina de lavar            

carregada com objetos perigosos e afiados. Ela não tinha controle. O tempo            

todo, ela achava que sua família provavelmente estava morta. Ela se sentiu            

impotente e sozinha. 

Bem, este foi um lembrete para mim, pai, que verdadeiramente cada dia            

aqui é um presente de você. A vida aqui, junto com cada dia, não é               

garantida. A Terra e até o Céu podem passar, mas Suas Palavras NUNCA             

passarão. Quem somos nós, padre? Quem somos nós que você deve colocar            

tanto tempo e cuidado em nós? Nós somos tão facilmente colocados para            
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descansar. Nossos corpos se desgastam, nossos corações murcham e         

morrem, mas, você, pai, seu amor nunca falha. 

Oh Senhor, você nunca falha! Nada é feito para durar aqui na Terra.             

Somente nossos espíritos são chamados de lar por você. Me desculpe, eu            

reclamo. Eu não tenho direito. Você tem total controle sobre todas as coisas.             

Somos pequenos, muito pequenos e quem somos nós para nos          

considerarmos capazes de fazer qualquer coisa além de você. Pai, como um            

humano sobrevive a esse desastre e falha em ver o que você fez? 

Ao longo dos tempos, um é levado e outro permanece. Uma tempestade            

vem. Uma montanha inteira cai e enterra uma cidade. Um terremoto vem e             

sacode objetos e fundações. Os terrenos mudam como se fossem brinquedos           

sem peso. Pai, o mundo cresce mais frio a cada dia ... não a temperatura,               

apenas corações. Ainda assim, você deseja estar conosco. Você anseia por           

nós gritarmos para você. Você deseja nos ver amolecer e dar nossos            

corações a você. 

Pai, você conhece os números dos nossos dias. No dia em que fomos             

concebidos, você declarou isso. Nossos dias foram contados no momento em           

que Você concebeu e nos uniu no ventre de nossa mãe. Mesmo que o filme               

Impossible tenha sido anulado do Seu nome, Sua mão esteve neste evento            

de 2004. 

Embora eu não saiba o que a vida realmente tem reservado para nós, o que               

sei é se devo permanecer aqui ou me levar para casa com você, estou              

pronto para o que vem a seguir. Além de você, estou perdido e enfrentando              

o impacto de uma onda de trinta metros. Oh Senhor, vejo esta onda se              

aproximando e sei que, sem a sua ajuda, certamente me consumirá. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava na minha frente no caminho. O sol brilhou ao redor dele. Ele              

ficou ao lado de Seu cavalo e Ele estava segurando as rédeas. Com             

lágrimas, corri para ele. Eu nem sequer movi a bainha do meu vestido para              

levantá-lo. De fato, eu não prestei atenção ao que eu estava usando. 

Jesus sorriu para mim enquanto soltava as rédeas do Seu cavalo. Assim que             

ele fez, as rédeas desapareceram. Ele andou até mim, me pegou e me             

segurou. Meus braços estavam em volta do pescoço dele e minha cabeça            

descansou em seu ombro. Eu comecei a chorar baixinho. 

Jesus: “Estou aqui, Erin, estou aqui. Eu tenho você. Eu estou aqui. Eu não              

estou deixando você. Não se preocupe. Há mais na história, Erin. Há            

também mais na sua história, que também é Minha. ”Ele me derrubou para             

poder olhar para mim. “Você sabia que houve eventos que levaram a essa             

onda?” 

Eu: “O que você quer dizer, Senhor?” 
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Jesus: “Aqueles filhos de Hamã tinham ordenado a todos os que adoravam            

em Espírito e em verdade celebrar seu santo dia fora de a área. Eu então os                

levo para as montanhas. Quando a onda chegou, eles estavam todos a salvo             

”. 

Eu me senti estimulado pelo Senhor a ver isso. Com certeza, 400 cristãos             

que deveriam estar no caminho direto do tsunami estavam em total           

segurança adorando em uma montanha. 

Eu: “Certamente este foi Tu, Senhor!” 

Jesus: “Sim, mas, antes disso, o meu povo foi assediado e morto, os seus              

locais de culto queimados. Não houve justiça, pois as leis de lá protegem os              

filhos da perdição. ” 

Eu:“ Mas, Senhor, muitas pessoas morreram ou ficaram feridas naquele dia           

que tinham esperança em Ti. ” 

Jesus:“ Bem, aqueles que morreram não realmente morrer. Eles estão aqui           

comigo eternamente na bela terra. Para aqueles que não morreram, muitos           

ainda estão usando esse evento para testemunhar os perdidos. Erin, houve           

muito mais milagres do que tragédias naquele dia e muitas vidas foram            

mudadas. Quando você assistiu a esse filme, percebeu que havia o chamado            

muçulmano para a oração em segundo plano. Durante esta parte, tudo ficou            

em silêncio e você não ouviu mais nada. O tsunami veio pouco depois. ” 

Eu:“ Ah, então o filme se concentrando apenas nas tragédias é uma forma             

de 'notícia falsa'? ” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, verdade, mas vazio de Deus. Basta lembrar quem           

conta a história e o que é omitido. No entanto, há muito, muito mais.              

Lembre-se que não há nada de novo sob o 'Filho' ... ”Ele sorriu e apontou               

para si mesmo. “… Ou debaixo do céu. Para aqueles a quem concedo             

sabedoria, também concedo conhecimento e um coração para buscar a          

verdade. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, como é preciso a Glória de Deus para esconder um             

assunto e a honra dos reis para procurá-lo. ” 

Jesus : Sorrindo como Ele fingiu pensar sobre o que eu acabei de dizer por               

alguns segundos. “Hmm, sim, isso parece certo. Agora, eu o levei a assistir             

esse filme como um lembrete do que você está enfrentando. Você entende?            

” 

Eu:“ Sim! Eu estou contra uma onda de cem metros ... Ele balançou a              

cabeça humoristicamente de acordo com a minha resposta. “… E estamos           

enfrentando desafios difíceis que somos incapazes de navegar além de você.           

Além de você, não temos esperança ”. 

Jesus:“ Embora isso seja verdade, existem várias camadas para isso. Você           

está prestes a enfrentar pessoas difíceis. Enquanto a maioria te odeia, a            

maioria também te quer morto e torturado. Isso é por causa de quem você é               
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e do que você representa. Enquanto o mundo te odeia, lembre-se que eles             

primeiro me odiaram ... e mais ainda agora, como raramente sou visível na             

Terra. 

“Agora, eu lhes digo isto porque as coisas do Céu logo se manifestarão no              

natural e os milagres serão visíveis. Enquanto você viu o aumento do mal,             

apenas saiba que estou sempre com você. Se algo foi perdido, é porque o              

removi. Se algo foi encontrado, é porque expus isso. 

“Se uma porta se fechar, fechei-a. Se uma porta se abre, abri-a. Se houver              

uma oportunidade, ore e abençoarei ... Ele sorriu e acenou com a cabeça,             

depois acrescentou. “… Desde que seja bom. Se algo maligno vier contra            

você, eu removerei isto. Eu lhe concederei então habilidades e força para            

suportar… até mesmo segurar uma onda de cem pés. 

“Agora, por favor, não carreguem fardos! Veja ... ”Ele alcançou seu cavalo e             

as rédeas reapareceram instantaneamente em Suas mãos. "... ou não ver           

..." O próprio Jesus de repente "desapareceu", mas ainda estava lá enquanto            

as rédeas permaneciam na mesma posição. "... de qualquer forma ..." Ele            

então reapareceu, ainda segurando as rédeas. "Quer você me veja ou não,            

você sabe que eu estou aqui ao seu lado e eu tenho isso." Ele acenou com a                 

cabeça em direção às rédeas. 

“Então, Erin, entenda que eu estou no controle de todas as coisas ao seu              

redor. Lembre-se disso e fique comigo o tempo todo. Então, Erin, você vai             

ficar comigo? ” 

Eu: Choro leve, mas com alegria. "Sim ... claro ... oh Senhor, eu não vou a                

lugar nenhum! Para onde eu iria, exceto por problemas se não fosse por             

Você? ” 

Jesus: Alcançando minha mão enquanto sorria. “Agora isso é sabedoria.          

Erin, vou curar você e seus filhos. Muitos estão prestes a serem curados. ” 

Eu:“ Por favor, Senhor, em breve. Nossos recursos ... 

Ele me parou tocando suavemente meus lábios com o dedo indicador. Ele            

então completou minha sentença por mim ... 

Jesus: “… estão no meu controle, ok? Agora, você me ouviu? ” 

Ele sorriu quando eu, brincando, bati minha cabeça algumas vezes. Ele sabia            

que eu quis dizer isso como um gesto que eu estava tendo problemas para              

finalmente conseguir tudo isso no meu 'crânio grosso'. 

Eu: rindo. “Bem, agora posso, Senhor, obrigado!” 

Jesus: Rindo. “Perfeito ... então ... vamos continuar?” 

Sonho acabou. 
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