
ADAM FOI COLOCADO EM UM SONO PROFUNDO

Nas primeiras horas do dia 25 º de agosto de 2020, tive um sonho com uma namorada e estava andando na praia, falando 

sobre as coisas profundas de Deus. Sem saber, acabamos dentro de uma pequena barraca bege. Enquanto estávamos 

sentados no chão de pernas cruzadas, conversando profundamente, ouvimos algo do lado de fora. Inclinei-me para abrir o 

zíper da porta da barraca em forma de cúpula e olhamos para fora. Havia dois homens fora da tenda, não muito longe. Um 

dos homens estava deitado no chão voltado para cima. Tudo que eu podia ver era seu peito nu, do pescoço à cintura. A 

visão destacou a área da caixa torácica. O segundo homem, que eu discerni como meu pastor ( pai espiritual), estava parado 

entre a tenda e o homem deitado ali. Ele estava olhando para o homem como se estivesse orando ou falando por ele. Meu 

pastor também não usava camisa e estava usando cuecas verdes ... isso me lembrou a roupa íntima de super-homem para 

o Jardim do Éden! Também percebi que a cor do verde era a de uma luz de sinalização, dando-nos a 'luz verde' para irmos e 

nos movermos. Enquanto minha namorada e eu olhávamos para fora, discutíamos se devíamos sair ou ficar dentro de casa. 

Estávamos ambos com um pouco de medo de sair, mas sabíamos que não poderíamos ficar lá para sempre ( como Pedro 

saindo do barco). Meu amigo saiu primeiro e saiu. Fiquei pensando no que deveria fazer. Meu pastor se virou e foi até a 

porta da tenda. Ele se inclinou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse a ele que estava nervoso e muito tímido para 

sair porque o homem deitado ali estava seminu, com o peito exposto. Eu estava com medo de que ele não estivesse vestido 

porque não conseguia ver mais do que seu peito e estômago definidos. Meu pastor estendeu a mão e disse-me para não ter 

medo. Peguei sua mão e saí da barraca ... ( Gênesis 2: 20-22) Mas para Adão nenhum ajudante adequado foi encontrado. 21 O 

Senhor Deus fez com que o homem dormisse profundamente e, enquanto ele dormia, pegou uma das costelas do homem e 

fechou a área com carne. 22 E da costela que o SENHOR Deus tinha tirado do homem, Ele fez uma mulher e a trouxe até ele 

...
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O sonho continuou e de repente eu estava correndo. A área geográfica me lembrava a casa e a rua de meus pais. 

Deixei a casa deles e fui em direção à montanha ao leste. ( Ezekial 47) Havia um pomar de laranjas à minha direita e um 

vinhedo à minha esquerda. O ar estava tão fresco, fresco e limpo ( 4 º dimensão). Havia enormes poças de água nas 

laterais da estrada, em todos os lugares ( Isaías 41:18). Deve ter chovido apenas durante a noite ( Chuva anterior e 

posterior). O brilho do sol brilhou tão forte que quase cegou meus olhos e eu tive que apertar os olhos ( Mateus 17: 1-6). Enquanto 

continuava correndo, me aproximei de uma mulher que estava parada na rua. Eu estava a poucos metros de distância 

quando ela começou a se molhar através das roupas ( Marcos 10: 29-31). Achei aquilo estranho e me senti mal e 

envergonhado por ela. A expressão em seu rosto estava bastante surpresa e chocada com o que estava acontecendo. 

Ela educadamente me cumprimentou "Olá", enquanto passava por ela correndo e também dizia "Olá". Percebo neste 

momento que era minha tia! Mal passo por ela, vejo o carro do meu marido passar por mim na rua. Eu pensei: “Espere, 

ele estava vindo me procurar? Ou foi alguém que tem um carro semelhante? (Lembro-me de tê-lo visto anteriormente 

em uma estrada na montanha. Eu estava subindo a colina enquanto ele descia, separado do resto da multidão onde ele 

foi destacado para mim. Mas desta vez, eu estava correndo em direção à colina e ele estava descendo). Ao me 

aproximar da base da montanha antes de subir, vi pessoas começando a emergir do vinhedo à minha esquerda. 

Algumas pessoas começaram a caminhar em minha direção,



Em seguida, lembro-me de estar sentado 

em uma sala, como se estivesse em uma 

reunião. Havia pessoas sentadas em 

mesas de madeira marrom,

pareado em 2 (Lucas 10). Eu 

discerni alguém sentado

perto de mim, mas não me lembro de ter 

visto quem era. Todo mundo estava me 

encarando. Eu pensei: “Espere um 

minuto, SOU

SUPOSTA SER

FALANDO SOBRE

ALGUMA COISA? Porque é

todos olhando para mim? " Eu

começar a falar sobre como estávamos 'dentro do cronograma' para ter um ótimo ano com safra. Expliquei como meu pai 

teve que lidar com problemas no vinhedo no passado, mas não precisávamos nos preocupar com nada disso. Mesmo 

com tudo acontecendo ao nosso redor, a colheita estava perfeita e ia ser abundante! ( Lucas 10: 1-12).

>>>>>>>> INTERPRETAÇÃO <<<<<<<<<<

Saímos de uma longa temporada no deserto e o Senhor tem aberto espaço para alinhamentos e conexões divinas. 

Ele está estabelecendo novas amizades e também casamentos no reino. Adão estava ocupado construindo e 

trabalhando no Éden, quando o Senhor decidiu que não era mais bom para Adão ficar sozinho. Antes que Deus 

pudesse trazer Eva e colocá-la diante de Adão, Deus fez com que um sono profundo caísse sobre ele. Em meu 

sonho, enquanto Adam dormia, tive medo de sair. Após uma intensa temporada de feitiçaria e guerra, ficamos com 

dúvidas e um pouco ansiosos. O Senhor está agora tomando nossa mão e nos guiando para que nosso Adão nos 

reconheça. É hora de os filhos de Deus acordarem e reconhecerem sua Eva. ( Gênesis 2: 20-22) Mas para Adão 

nenhum ajudante adequado foi encontrado. 21 O Senhor Deus fez com que o homem dormisse profundamente e, 

enquanto ele dormia, pegou uma das costelas do homem e fechou a área com carne. 22 E da costela que o SENHOR 

Deus tinha tirado do homem, Ele fez uma mulher e a trouxe até ele ...

Com a opressão começando a diminuir, é um momento de revigoramento. É hora de assumir as posições para as quais 

o Senhor nos chamou e seguir em frente. O Senhor está fazendo algo novo. Os que estiveram escondidos não só sairão 

com o fogo que o Senhor colocou neles, mas também passarão por cima de pessoas que estão nessas mesmas 

posições há anos. Muitos nunca os verão chegando. As pessoas que saem dos campos representam aqueles que 

também estão acordando e se preparando para cumprir seu chamado para ajudar na colheita que temos diante de nós.

Não há razão para se preocupar se o seu Adam será capaz de encontrá-lo. Eu estava subindo a montanha correndo 

para ficar perto do Senhor e ele veio me procurar. O senhor sabe onde
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para nos colocar e cruzaremos nossos caminhos quando chegar a hora certa. Fique perto do Senhor, ouça sua voz e 

continue andando. Estamos quase lá!

(Isaías 41:18) Farei com que rios corram em alturas áridas, e nascentes nos vales. Transformarei o 

deserto em poços de água e a terra seca em fontes.

(Mateus 17: 1-9 NKJV) Agora, depois de seis dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu a 

um alto monte sozinhos; 2 e Ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se 

tornaram tão brancas quanto a luz. 3 E eis que Moisés e Elias apareceram-lhes, falando com ele. 4 Pedro 

respondeu e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui; se quiseres, façamos aqui três tabernáculos: um para 

ti, um para Moisés e um para Elias ”. 5 Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem brilhante os cobriu; e de 

repente uma voz saiu da nuvem, dizendo: “Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouça-o!" 6 

Quando os discípulos ouviram isso, prostraram-se com o rosto no chão e ficaram com muito medo. 7 Mas Jesus 

veio, tocou neles e disse: “Levantem-se e não tenham medo. ”8 Quando levantaram os olhos, não viram 

ninguém, apenas Jesus. 9 Ora, ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: “Não conteis a ninguém a 

visão até que o Filho do homem ressuscite dos mortos”.

(Marcos 10: 29-31 NIV) "Em verdade te digo," Jesus respondeu, “Ninguém que tenha saído de casa ou irmãos ou 

irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por mim e o evangelho 30 não receberá cem vezes mais nesta era atual: 

lares, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos - junto com as perseguições - e na era vindoura a vida eterna. 31 Mas 

muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. ”

(Lucas 10: 1-12 NVI) Depois disso, o Senhor designou setenta e dois outros e os enviou dois a dois à frente dele para 

cada cidade e lugar para onde ele estava prestes a ir 2 Ele disse-lhes, “A colheita é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. Peça ao Senhor da colheita, portanto, para enviar trabalhadores para seu campo de colheita. 3 Ir! Estou enviando 

vocês como cordeiros entre lobos. 4 Não leve bolsa, sacola ou sandálias; e não cumprimente ninguém na estrada. 5 “Ao 

entrar em uma casa, diga primeiro: 'Paz nesta casa'. 6 Se alguém que promove a paz estiver lá, sua paz estará com ele; se 

não, ele retornará para você. 7 Fica aí, comendo e bebendo o que te derem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não 

te mexas de casa em casa. 8 “Quando você entra em uma cidade e é bem-vindo, coma o que é oferecido a você. 9 Cure os 

enfermos que estão lá e diga-lhes: 'O reino de Deus está perto de você.' 10 Mas quando você entra em uma cidade e não é 

bem-vindo, entre em suas ruas e diga: 11 'Até a poeira de sua cidade nós limpamos de nossos pés como um aviso para 

você. No entanto, esteja certo disso: o reino de Deus está próximo. 12 Digo-lhe que naquele dia será mais suportável para 

Sodoma do que para aquela cidade.


	(Mark 10:29-31 NIV) “Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel 30 will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brother...

