
O TESTE DE SNIFF

Em agosto, perguntei ao Senhor sobre o que deveria escrever a seguir. Poucos dias depois, a resposta veio em uma visão. Eu me vi 

parada na frente do meu ex-marido, que segurava minha jaqueta nas mãos. De repente, ele levou minha jaqueta ao nariz, respirou 

fundo e disse: “Tem cheiro de você”. Fim da visão.

Tive uma compreensão instantânea de minha próxima tarefa de redação. No ano passado, passei por alguns testes bastante intensos para 

refinar meu personagem. Havia áreas que precisavam de trabalho, especificamente na área de autocontrole. A primeira pista que tive de que 

um tempo de provação era iminente foi quando o Senhor me deu uma visão rápida de Jesus no deserto sendo testado por Satanás. Naquela 

época, não percebi que Ele estava me avisando que eu estava para ir para o deserto.

Não muito depois disso, minhas interações calmas e pacíficas com todas as pessoas de quem eu gostava de repente pioraram. Meus 

entes queridos de repente ficaram muito ofendidos por mim. Tudo o que eu disse ou fiz foi interpretado de forma errada. Eles ficavam 

com raiva de mim, me xingavam e insultavam meu caráter. Perplexo, voltei ao Senhor e perguntei a ele o que diabos estava 

acontecendo.

No dia 19/08/2019 tive um sonho em que estava com uma colega de trabalho no refeitório do nosso prédio de escritórios. No sonho, 

estávamos carregando nossas bandejas com comida de uma mesa em estilo buffet. De repente, ela se inclinou e sussurrou para mim "Você 

sabe que cheira mal, não é?" Eu disse "Com licença?" Ela disse "Sim, você realmente cheira mal". De repente, peguei um punhado de 

gelatina da mesa do bufê e espalhei em seu rosto, olhos e nariz. Imediatamente, pude sentir que estava sendo fisicamente removido da 

situação e colocado em outra sala, onde me foi comunicado que não havia reagido de maneira adequada e que precisaria ser testado 

novamente. Fim do sonho.

Agora o Senhor gosta de exagerar nas coisas para chamar minha atenção. Já que minha reação no sonho foi tão exagerada, ele estava 

identificando minha reação a outras pessoas atacando meu personagem. E, caso você esteja se perguntando - não, nunca reagi assim na vida 

real. No entanto, eu costumava ter a tendência de “entrar na minha carne” quando atacado pessoalmente.

Ele também me deu outro sonho interessante em 01/08/2019. Naquele sonho, eu tinha acabado de começar um novo emprego como motorista de 

ônibus. Portanto, era meu primeiro dia de trabalho e eu estava mexendo nos controles, tentando descobrir como exatamente abrir a porta do ônibus. 

Continuei alternando diferentes interruptores e alavancas, procurando a certa. Por fim, minha chefe, que não estava fisicamente presente, mas era 

capaz de me observar remotamente, anunciou por um alto-falante que me ajudaria. Fim do sonho.

Como eu estava me atrapalhando com os “controles” do ônibus, isso significava que eu estava lutando na área do autocontrole. E Jesus, representado pelo 

meu chefe dos sonhos, estava me dizendo que Ele queria me ajudar. Eu simplesmente amo a maneira como o Senhor fala!

Assim, ao acordar, disse ao Senhor que sentia muito por não responder aos outros da maneira que Ele queria que eu respondesse. Não 

fui salvo até os 53 anos, então tive mais de meio século para aperfeiçoar meus maus hábitos. Eu honestamente não sabia como 

responder aos outros quando eles me atacaram. Na minha família, era sempre a pessoa que gritava mais alto e mais agiava que 

prevalecia. Comecei a orar pedindo orientação sobre como devo reagir quando as pessoas me atacam. Então, ocorreu-me que deve 

haver pistas em Sua Palavra.

Logo me deparei com a história de Davi interagindo com seu irmão mais velho Eliabe em 1 SAMUEL 17: 28-30. Davi fez uma pergunta 

simples ao irmão, mas Eliabe respondeu atacando-o imediatamente. Parecia haver uma longa história entre eles, de Eliabe importunando 

Davi. Eu simplesmente adorei a resposta de David, como



ele praticamente o ignorou e fez a mesma pergunta a outra pessoa. Portanto, Davi não mordeu a isca de Eliabe para se envolver. Ele se 

recusou a responder na mesma moeda. Em vez de 'entrar em sua carne', ele ignorou os insultos. Ao tomar o caminho certo, Davi evitou o 

pecado e permitiu que Deus lidasse com os problemas de caráter de Eliabe.

Outra passagem incrível foi quando Simei começou a praguejar e atirar pedras no rei Davi enquanto ele fugia do palácio. (2 

Samuel 16: 5-13). Davi deve ter estado em um dos pontos mais baixos de sua vida desde que soube que seu filho o traiu e aqui 

estava ele sendo amaldiçoado e apedrejado. E, no entanto, sua resposta foi não responder na mesma moeda e ignorá-lo.

Eu acredito que o Senhor está nos preparando para lidar com a perseguição quando ela vier. Tive um sonho interessante em 17/07/2019 que 

acredito ter vindo do Senhor. No sonho, parei em um restaurante mexicano para tomar o café da manhã. Os proprietários, uma equipe de marido e 

mulher, me ajudaram. Sem nenhuma razão aparente, eles ficaram chateados comigo. De repente, o homem perguntou à esposa se as câmeras 

estavam desligadas. Ela disse que sim. Então ele se virou para mim e começou a me xingar em espanhol. Quando ele parou, eu disse: "Você não 

pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou." Então saí do restaurante. Fim do sonho.

Uma passagem que me conforta quando as pessoas me atacam sem motivo é Mateus 5:11. Diz: “Bem-aventurado és tu, quando 

os homens te injuriarem e perseguirem, e disserem falsamente todo o mal contra ti, por minha causa. 12Reija, e alegra-te muito: 

porque grande é a tua recompensa no céu: pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de ti. ”

Outra coisa que me ajuda é lembrar que estamos em uma batalha espiritual e nossa guerra não é contra carne e sangue. O inimigo 

adora provocar conflitos entre as pessoas, especialmente os cristãos. E ele adora causar contendas e divisão nas famílias. Portanto, 

ajuda a perceber que às vezes um ente querido nos ataca porque o inimigo plantou uma mentira em suas mentes e mexeu com suas 

emoções. Portanto, se você puder reconhecer que o ataque vem indiretamente do inimigo e não da pessoa que está dizendo coisas 

desagradáveis, não levará as palavras para o lado pessoal. Lembro-me da primeira vez que me dei conta de que o motivo pelo qual 

estava sendo atacado era porque o inimigo havia plantado um espírito de ofensa naquela pessoa. De repente, suas palavras e ações 

dolorosas não doeram tanto. Eu sabia que realmente não era pessoal - era espiritual. Reconhecer quem é o verdadeiro inimigo faz toda 

a diferença no mundo. E me permite continuar a tratar essa pessoa com amor e gentileza, apesar de quão mal ela se comporta.

Lembro-me de uma conversa em particular que tive com um membro da família. Ela fez o comentário de que não queria mais falar 

comigo porque nossas conversas sempre terminavam mal. E eu estava tentando arranjar uma briga com ela? Felizmente, 

estávamos nos comunicando por texto, então tive tempo para formular minha resposta. Eu finalmente disse a ela “Bom, saiba que 

eu te amo muito e sempre que você quiser conversar, estou aqui para te ajudar”. Isso pareceu acalmar a situação. Às vezes, a 

melhor estratégia de todas é responder com amor porque Satanás não entende nada disso. Isso confunde o acampamento inimigo.

Escrituras

DEUTERONÔMIO 8: 2 E lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nestes quarenta anos 

no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos 

não. 3E ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te alimentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o 

conheceram; para que vos faça saber que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do 

Senhor, vive o homem.
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DEUTERONÔMIO 8: 5 Você deve saber em seu coração que, assim como o homem corrige seu filho, o Senhor, seu Deus, corrige você.

HEBREUS 12: 5 Pois o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todos os que recebe por filho. 7Se você suporta a correção, 

Deus trata você como filhos; pois que filho é aquele a quem o pai não corrige? 8Mas se vocês não têm castigo, do qual todos 

são participantes, então vocês são filhos ilegítimos, e não filhos.

PROVÉRBIOS 21:23 Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias.

PROVÉRBIOS 25:28 Quem não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade destruída e sem muros.

COLOSSENSES 3:15 E a paz de Deus domine em seus corações, à qual também vocês foram chamados em um só corpo; e seja grato.

MATEUS 5:11 Bem-aventurado és quando os homens te injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra ti, por 

minha causa. 12Reisice, e regozija-te, porque grande é a tua recompensa no céu: pois assim perseguiram os profetas que 

existiram antes de ti.

2 TIMÓTEO 3: 3 Sim, e todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição.

JOÃO 15:18 “Se o mundo te odeia, você sabe que Ele Me odiou antes de você. 19Se você fosse do mundo, o mundo 

adoraria o que é seu. No entanto, porque você não é do mundo, mas eu o escolhi fora do mundo, portanto, o mundo 

odeia você. 20Lembra-te da palavra que eu te disse: 'O servo não é maior do que o seu senhor.' Se eles me 

perseguiram, eles também o perseguirão. Se eles mantiveram minha palavra, eles também cumprirão a sua. 21Mas 

todas estas coisas farão por amor do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. 22Se eu não tivesse 

vindo e falado com eles, eles não teriam pecado, mas agora eles não têm desculpa para seus pecados. 23Quem me 

odeia, odeia também a meu Pai. 24Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, eles não teriam 

pecado; mas agora eles viram e também odiaram a mim e a meu pai.
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