
DORMINDO NO MEU CARRO (Parte 2)

O esturjão

Esta é a parte 2 do meu testemunho de como aprendi a andar pela fé e não pela vista. Minha história recomeça no segundo 

dia de minha viagem a Chicago. Nesse ponto, eu havia viajado cerca de 400 milhas e Chicago estava se aproximando 

rapidamente. Como estava escurecendo, decidi me hospedar em um motel para passar a noite.

Agora devo dizer que não lido bem com a incerteza. Adoro estrutura e rotina e saber exatamente o que vou fazer de 

um minuto para o outro. Então esse processo de não saber de nada foi muito desconcertante para mim. Meu nível de 

ansiedade estava fora dos gráficos. Eu mal consegui entrar no quarto, antes de começar a chorar. Eu estava tão 

abalado que fiz algo que normalmente não faço - comecei a reclamar. Oh, o banheiro cheirava mal, o chuveiro não 

fechava, a cama me fazia coçar, o chão estava sujo e o homem do outro lado do corredor estava tocando música 

muito alta. Sim, a festa da pena durou muito tempo!

Quando finalmente me acalmei, o Senhor me mostrou duas visões (24/01/2020). Na primeira visão, eu me vi 

entregando uma sacola de comida para Jared e Bryce, dois sem-teto que eu conhecia. Eles pareciam muito felizes. Na 

segunda visão, vi uma adolescente puxar sua cadeira para perto da minha. Então ela me pediu para explicar algo na 

Bíblia para ela. Fim das visões. Percebi que o Senhor estava dizendo que eu precisava me concentrar nas coisas que 

realmente importavam - ajudar e ensinar os outros - e não no meu desconforto temporário.

Mais tarde naquela noite, o Senhor me deu mais duas visões (24/01/2020). No primeiro, vi uma mulher em um mercado ao 

ar livre apontando para algo em uma bolsa, que eu sabia que no espírito era um esturjão. Sem saber o que era um 

esturjão, tive que pesquisar na manhã seguinte. Aparentemente é um peixe. Então ele me deu outra visão de duas 

mulheres em um restaurante preenchendo a seção de gorjetas em uma conta. Uma das mulheres disse-me “ VOCÊ PODE 

APENAS ENTRAR NOS? ”

Eu sabia que essas visões eram pistas do meu destino. O esturjão indicou água e como nada diz água como o Lago 

Michigan, concluí que precisava continuar na Lake Shore Drive. A outra visão do restaurante me lembrou de 

Apocalipse 3:20. Então, talvez eu estivesse procurando um restaurante na Lake Shore Drive?

Na manhã seguinte, fiz o check-out do motel e fui abastecer meu carro. Um pouco depois, verifiquei minhas 

mensagens de e-mail e notei um e-mail do Discover dizendo que meu cartão de crédito roubado havia sido desativado 

para minha proteção. O que!? Aparentemente, eu o havia perdido no posto de gasolina e um Bom Samaritano relatou 

o desaparecimento para mim. O fascinante sobre aquele e-mail era a hora marcada nele - 11h11 SOU. (Uma captura 

de tela desse e-mail está incluída no final deste testemunho).



Eu sabia em meu espírito que o Senhor estava me dizendo algo. Então eu procurei 1111 no Strong's e significa 

murmurar, reclamar ou resmungar. E foi exatamente isso que eu fiz na noite anterior, durante minha festa de piedade! 

Eu imediatamente me arrependi de todas as minhas reclamações na noite anterior. Então eu pensei, o que diabos eu 

vou fazer sem um cartão de crédito. Sim, eu tinha algum dinheiro comigo, mas não muito. Como posso conseguir um 

quarto de hotel sem cartão de crédito? Então, meu cartão de crédito perdido foi conectado à festa de piedade da noite 

anterior. Eu me perguntei se todas as minhas reclamações, que são pecado, abriram uma porta para Satanás me 

atacar. Então comecei a pensar sobre a lei de semear e colher. E que as palavras da minha boca têm consequências 

imediatas. E que posso usar minha boca para o bem ou para o mal e colher as consequências correspondentes. Tudo 

o que eu sabia era que estava agora a cerca de 109 milhas de Chicago com mais de 400 milhas sob meu cinto. De jeito 

nenhum eu iria me virar e ir para casa pegar outro cartão de crédito. Então, continuei sempre em frente.

Agora preciso voltar atrás e descrever duas visões que o Senhor me deu em 2018 para que a próxima parte faça 

sentido. Em 03/12/2018 eu me vi andando em uma roda-gigante em uma visão. E no dia 14/12/2018 tive a visão de 

um jornal com “ MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS ”Em negrito impresso na parte superior.

Então, enquanto eu estava indo em direção ao centro de Chicago, sem saber para onde ir em seguida, comecei a orar 

em espírito em voz alta. Isso é o que eu faço quando preciso de ajuda e não sei o que fazer a seguir. Você já teve 

momentos em que fica tão emocionalmente exausto que nem consegue pensar em palavras para orar? Bem, era onde 

eu estava naquele momento. E o melhor de orar no espírito é que isso sempre me conforta. Então era isso que eu 

estava fazendo enquanto meu carro voava pela rodovia. E meu carro estava literalmente voando pela estrada porque 

eu estava cercado por todos os lados por outros carros voando. Portanto, não tive escolha a não ser acompanhar o 

fluxo do tráfego.

De repente, vi o Lago Michigan à minha direita. Poucos minutos depois, vi uma enorme roda-gigante à distância, à 

minha direita. De repente, me lembrei da visão de uma roda-gigante que o Senhor me deu. Cerca de um minuto 

depois, vi uma enorme placa que dizia “NAVY PIER”. Uau! Eu me lembrei do título do jornal que dizia “US NAVY”. 

De repente, tive um sentimento em meu espírito de que Navy Pier era o lugar para onde o Senhor estava me 

enviando. Não havia nenhuma dúvida em minha mente. Era isso!

Então, segui as placas para o estacionamento do Navy Pier, parei e estacionei. Por cerca de 5 minutos, fiquei 

muito feliz por ter chegado ao meu destino. Eu queria dançar, cantar e celebrar a bondade do Senhor. Então era 

isso que significava “andar pela fé”! Surpreendente!

E então eu pensei "E agora?"

Continua…

ESCRITURAS



2 CORÍNTIOS 4:18 Assim, fixamos nossos olhos não no que é visto, mas no que não é visto. Pois o que é visto é 

temporário, mas o que não é visto é eterno.

ROMANOS 8: 6 Pois ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz.

FILIPENSES 4:11 Não que eu fale a respeito da necessidade, pois aprendi em qualquer estado em que estou, a estar 

contente.

NÚMEROS 11: 1 Ora, quando o povo se queixava, isso desagradava ao Senhor; porque o Senhor o ouviu, e a 

sua ira se acirrou. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu alguns nos arredores do arraial.

1 CORÍNTIOS 10:10 nem reclamar, como alguns deles também reclamaram, e foram destruídos pelo destruidor.

FILIPENSES 2:14 Faça todas as coisas sem reclamar e contestar,

SALMO 106: 24 Então eles desprezaram a terra agradável; Eles não acreditaram na sua palavra, 25Mas reclamaram 

em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. 26Então ele levantou a mão em juramento contra eles, para 

os derrubar no deserto, 27 para derrubar os seus descendentes entre as nações, e para os espalhar pelas terras.

2 CORÍNTIOS 5: 7 Pois andamos por fé, não por vista.

ISAIAH 30:21 Seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você, dizendo: “Este é o caminho, ande nele”, sempre que 

você virar para a direita Ou sempre que virar para a esquerda t.

REVELAÇÃO 3:20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa 

e cearei com ele, e ele comigo.

JOÃO 14:26 Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas 

as coisas e fará com que todas as coisas vos sejam lembradas, tudo o que eu vos disse.

1 CORÍNTIOS 14: 2 Pois o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus; porque ninguém o entende; 

entretanto, no espírito ele fala mistérios.

EFÉSIOS 6:18 orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, estando atento a este fim com toda 

perseverança e súplica por todos os santos—
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