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Palavras Amargas Tentam Parar os Sonhos 

23 de Novembro de 2012 

Um dos meus Salmos favoritos que, certamente se encaixa nesta          

temporada da minha vida, pode ser encontrado no Salmo 119: 145-149. 

“Eu clamo de todo o coração; responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus            

testemunhos! Clamo a ti; salva-me, e obedecerei aos teus estatutos! 

Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro; 

na tua palavra coloquei minha esperança. 

Fico acordado nas vigílias da noite, 

para meditar nas tuas promessas. 

Ouve a minha voz pelo teu amor leal; 

faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças.” 

Jeremias 29:13-14: “Você vai me procurar e me encontrar quando você           

me buscar de todo o coração.” 

O Sonho começa … 

O caminho diante de mim parecia uma tenda iluminada. Os anjos estavam            

em pé lado a lado, juntos. A neve ainda estava com 12cm, dura e gelada.               

Acima de mim havia uma visão surpreendente. Haviam anjos no ponto de            

ataque que cobriam completamente a cúpula. 

A cúpula agora parecia respirar. A besta, ainda preta e vermelha, estava            

usando toda a sua força para tentar esmagar a cúpula e todos nós sob o               

seu peso. Haviam duas grandes colunas acrescentadas, isso criou quatro          

pilares, cada um inclinado e apontando para o Norte, o Leste, o Sul e o               

Oeste. 

Eu podia ouvir o chão tremer. Ele vibrava e tremia. Quando cheguei à             

entrada do caminho fiquei quieta e sem me mexer. Fora do caminho havia             

grande barulho, debaixo da cobertura da tenda era tranquilo e sem           

barulho. Os dois passarinhos ainda estavam lá. 

Um deles estava ainda mais gordo do que ontem. Era ridiculamente gordo,            

de maneira nenhuma poderia voar, mal podia pular. O outro passarinho           

pequeno estava deitado no chão ao seu lado. Apanhei-o para confortá-lo e            

o coloquei na minha mão. 

Eu podia sentir seus ossos minúsculos e suas asas quebradas. Eu me            

lembrei de um ditado: “Se você não se importar você vai deixá-lo lá.” Eu              

pensei, ‘não desta vez’, então, apanhei o pequeno pássaro e o coloquei no             

bolso da minha camisa de flanela. 

Fiz uma careta para o pequeno pássaro gordo. Então, eu o vi andar fora              

do caminho protegido, no meio da zona de guerra, eu acho que procurava             

por mais comida. 
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O anjo da vitória assobiou para mim da base da escada. Ele fez sinal para               

me apressar. Eu podia ver as formas destas cabeças do dragão enquanto            

eu subia a escada. 

Enquanto eu estava subindo a escada eu podia ouvir uma enxurrada de            

vozes vindo dos dragões dizendo coisas horríveis a meu respeito. As vozes            

estavam me acusando de muitas coisas. Enquanto estas palavras foram          

ditas, um anjo com um livro grande coletou-as enquanto outro anjo           

escreveu-as em um livro. 

Enquanto o anjo escrevia as palavras, elas se tornaram como punhais. O            

livro era grande, cerca de 76cm de largura quando aberto, 76cm de            

comprimento e 18cm de espessura. As páginas eram de um puro branco            

antes da escrita, mas a escrita era tão horrível que elas se as tornaram              

sujas, enlameadas e manchadas. 

As páginas mesmo agora estavam soltando um odor horrível. A tinta           

passou de um belo ouro brilhante para vermelho carmesim. Quando o livro            

foi preenchido, foi cuidadosamente selado com uma chave e fechadura. A           

chave e o livro foram com o anjo através do Portal. 

Enquanto eu subia, estava chocada que as palavras contra mim eram tão            

brutas. Eu estava surpresa com minha reação, porque enquanto o meu           

corpo subia, eu comecei a morrer. Minha pele ficou transparente e eu            

podia ver tudo; minhas veias, minha carne e meus músculos. Eu estava            

definhando porque aquelas palavras estavam me matando. 

Quando me aproximei do topo do Portal, a mão do anjo me puxou através              

do Portal com a assistência do anjo da vitória. Levou um momento para eu              

recuperar minha compostura. Veio outro anjo e derramou uma garrafa          

com água tirada do Rio da Vida em cima de mim. Era como ouro líquido. 

Outro anjo me entregou um cálice de água para beber. Outro veio para             

me secar. Meu pijama virou um tipo de vestido feito de páginas rasgadas             

desses livros escritos a respeito de mim com as mentiras dos dragões. De             

fato, eu agora estava usando um vestido de mentiras. 

As mentiras estavam escritas em muitas línguas diferentes e eram tantas           

que o vestido era pesado. Vi o anjo com os livros levantar mais alguns              

livros em uma espécie de carrinho. Todos juntos, havia três livros com            

coisas horríveis sobre mim. Olhei por um tempo, percebendo mais uma           

vez que eu estava usando um vestido dessas mentiras também. 

O anjo da vitória (Breakthrough) me virou para longe desse vestido de            

mentiras para que eu não focasse nisso. Eu me virei e vi Jesus lá. Que               

bela vista. As Suas asas haviam mudado de novo. Ele ainda estava vestido             

com a armadura e tinha Sua coroa de ouro com jóias. 

Depois que acabei de passar por aquela batalha, estava ansiosa para ficar            

algum tempo com Ele. Mas, com tudo o que Ele tinha ouvido desses             

dragões, eu me perguntei se tinha mudado de ideia sobre mim. 

O anjo me segurou, por enquanto eu não podia ir até Jesus ainda. Notei              

que, em torno de meus pés havia um pó dourado e bonito e que tinha um                
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padrão carimbado nele que era matematicamente impossível recriar. O         

enorme Mar de Vidro estava diante de mim e parecia também estar se             

expandindo a cada visita. 

Eu fiquei de pé e ouvi o toque do Shofar. Houve vários toques terminando              

com um toque longo e então, se fez silêncio por exatamente três minutos.             

Olhei ao meu redor, haviam milhões de crianças de todos os tamanhos e             

de todas as culturas, todas vestidas em belas vestes brancas e com rostos             

dourados. 

As vestes delas eram iluminadas e elas começaram a cantar. Eu reconheci            

a música! Rich Mullins “Meu Libertador.” Me tirou o fôlego e eu comecei a              

chorar. Meu anjo que me saudava me cutucou para me manter focada. As             

crianças, então, pararam de cantar. 

O anjo anunciou: “Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Seus            

caminhos são justos e verdadeiros! Que seu nome seja louvado! Santo Ele            

é!” 

O anjo sorriu e se virou para mim, com olhos muito simpáticos. 

Anjo: “Ele está no assento Bema hoje!” 

O coral de crianças cantou “Meu Libertador” novamente quando me          

aproximei dos degraus do Trono. Desta vez, Jesus estendeu a mão para            

pegar minha mão. Quando Ele tocou na minha mão, meu manto           

esfarrapado transformou-se numa túnica branca com belas palavras        

escritas que criou um vestido acolchoado. Era uma tapeçaria com tecidos           

luminosos e era impressionante. 

Ele sentou-se no topo da plataforma e abriu Suas asas fazendo sinal para             

que eu me sentasse ao lado Dele, sob a Sua asa. Eu chorei quando me               

lembrei de ler sobre isso na noite anterior em Salmos. Eu estava a salvo,              

meu comportamento era calmo hoje. Eu estava machucada. 

Nós nos sentamos por um tempo olhando para fora, para a paisagem            

majestosa. O coral de crianças parecia estar cantando nas margens do           

Nilo. Havia um brilho dourado em torno deles. Era realmente incrível.           

Chorei e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. 

Jesus: “O que há de errado?” 

Eu: “Estou ferida.” 

Jesus: “Sobre o quê?” 

Eu me virei para olhar para Ele e pude ver tanto amor e simpatia em Seu                

rosto por mim. 

Eu: “Aqueles livros contêm mentiras horríveis sobre mim.” 

Jesus: “Você acreditou nelas?” 

Eu: “No começo não, então elas começaram a ser uma parte de mim e              

começaram a me matar lentamente.” 

Jesus: “Sim, o que mais?” 

Eu: “Quando as mentiras foram ditas, expuseram as minhas camadas de           

carne.” 

Jesus: “O que mais?” 
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Eu: “Me senti exposta, transparente e fraca.” 

Jesus: “Então, por que você ficou tanto tempo lá?” 

Só então eu percebi que eu fiquei tempo suficiente para 3 livros enormes             

serem escritos sobre mim. 

Eu: “Eu não sei, eu acho que eu queria ouvir o que as pessoas pensavam,               

pensei que eu poderia mudar isso.” 

Jesus: “Será que isso funcionou?” 

Ele estava rindo, como Ele já soubesse tudo sobre isso. 

Eu: “Não, eu nem sequer tive uma chance.” 

Jesus: “O mundo me odiou primeiro, então, você também vai ser odiada.            

É uma condição bem antiga. Há duas coisas para se lembrar, duas coisas             

que existem, que estão em guerra. Uma delas é o autor do Livro da              

Verdade, falando bem e respirando a vida em seu corpo. Depois, há o             

autor do livro das mentiras. Ele fala todos os tipos de mal. O que você               

observa?” 

Ele então me mostrou a cena da escada. A besta começou a falar mal              

começando lento. Em seguida, derramou tantas palavras que os escribas          

mal podiam escrever rápido o suficiente. Então Ele me mostrou um belo            

Pico de montanha, como os Alpes suíços. 

Jesus: “Assista a isto.” 

Eu ouvi o som de um anjo tocar um Shofar. Eu senti vibrações vindo do               

Shofar. Então uma pequena bola de neve se transformando e ficando cada            

vez maior, uma vez que pegou mais neve. Ela eventualmente formou uma            

enorme avalanche e desabou ao lado da montanha. 

Ele, então, alcançou à sua direita e tirou o cálice do Rio da Vida. Ele tomou                

um gole dele, em seguida, virou novamente a taça para que eu pudesse             

beber do mesmo local. 

Jesus: “Erin, vá em frente, beba.” 

Eu: Bebi. “Eu não entendo porque eu nem estava com sede.” 

Ele sorriu, mas ainda assim Ele estava tão gentil, radiante e lindo. 

Jesus: “Será que Eu lhe dei o copo para beber da mesma maneira que Eu               

bebi dele? Não foi do mesmo lugar em que os Meus lábios tocaram?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Se você participa do Meu copo e bebe do que Eu estou bebendo, o               

que isso quer dizer?” 

Eu: “Que eu vou beber a mesma coisa que Você beber.” 

Jesus: “Sim, mas isto vem com um preço.” 

Imediatamente, eu vi o véu sendo removido. Em um instante eu estava de             

volta ao Gólgota, só que desta vez, Ele não havia falecido. Ele estava             

sofrendo na cruz ainda. 

Jesus:” O que você vê?” 

Eu: “Você, pendurado lá sentindo dor.” 

Jesus: “O que mais?” 
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Eu: “Você está totalmente exposto, descoberto. Você está sangrando,         

maltratado e Você está com dor.” 

Então, eu vi um guarda romano com um sinal que zombava de Jesus. O              

que estava escrito dizia: “O Rei dos Judeus.” Estava em outro idioma, mas             

eu sabia o que dizia. Então eu vi que Seus amigos mais próximos O              

tinham deixado. 

Eu ouvi pessoas gritando coisas horríveis sobre Ele e vi esses demônios            

enormes que voavam em torno de todos eles. Eram como dragões. Fiquei            

horrorizada novamente em vê isto do ponto vista, acima da Cruz. 

Jesus: “Aqui, tome outro gole do Meu copo.” 

Eu hesitei desta vez. Ele começou a sorrir, mas me tranquilizando que            

estava tudo bem. Ele me deu um grande abraço de lado, como se eu fosse               

Sua amiga. 

Jesus: “Para andar Comigo e participar de Mim (Tomar a Ceia do Senhor),             

também significa sofrer por causa de Mim. Você entende?” 

Eu: “Mas pela fé, eu acredito que Você vai me manter longe do perigo” 

Jesus: “Sim, Eu vou te libertar de suas provações.” 

Eu: “Então Você vai ainda permitir-me passar por elas?”. 

Eu chorei. Lágrimas escorriam agora. Eu queria que Ele tirasse a dor e não              

permitisse isto. 

Jesus: “Eu disse que vou te libertar de suas provações e não guardar você              

delas. Que bem isso faria? Por que está tão triste? Tenha coragem. Logo             

suas lutas terão fim.” 

Ele, então, acenou para dois anjos com caixas que eu reconheci. O            

primeiro anjo abriu uma delas. Dentro havia uma bela esmeralda sem           

cortes, ou uma pedra de berilo. Ele a pegou. Ele a pegou. Eu a reconheci.               

Ele entregou-me e vi a sua origem. Era da África. Olhando dentro dela, vi              

guerras e sangue derramado por causa desta pedra. Era uma pedra de            

alto preço. 

Jesus: “Olhe.” 

Sorrindo, Ele a segurou com as Suas duas mãos. Ele formou algo tão             

brilhante que raios irradiavam para fora dos buracos em Suas mãos. Ele            

soprou sobre ela e estendeu a mão usando um pano na base de Sua              

armadura para polir a pedra. Ele a entregou a mim. 

Jesus: “Um presente para você.” 

Fiquei lá sentada em reverência. 

Ele: “Olhe.” 

Naquele momento eu vi cada coisa enganosa que estava no núcleo desta            

pedra, mas agora ela tinha sido refeita numa pedra multifacetada precisa. 

Jesus: “Olhe mais de perto.” 

Eu vi o curso de toda a minha vida nesta joia. Eu chorei. O pequeno anjo                

recolheu as minhas lágrimas novamente para levá-las para serem         

registradas. Ele, então, gesticulou o segundo anjo com a outra caixa.           

Abriu-a e havia um coração de ouro. 
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Jesus: “Isso significa tudo para mim.” Ele colocou o coração na palma da             

Sua mão. “Veja.” 

Eu podia ver tudo da minha vida, do começo ao fim. Eu vi tudo e cada                

momento que eu fiz algo de bom. Eu vi coisas que eu nem tinha percebido               

que foram significativas para alguém. Tudo foi gravado naquele coração.          

Tudo. 

Então, Ele tomou o coração e o colocou no meu peito enquanto um outro              

anjo veio para ajudar. Ele puxou para fora o meu coração que foi             

danificado e estava morrendo. Ele pegou os pedaços quebrados e          

substituiu com este novo coração. Eu estava chorando. 

A mesma coisa que eu tinha orado por toda a minha vida, Ele acabou de               

fazer uma cirurgia de coração. Eu olhei para Ele enquanto eu chorava e             

Ele descansou a minha cabeça em Seu ombro. Ele é tudo: Meu Pai, meu              

Rei, meu Marido, meu Autor, meu Advogado, meu Cálice, a minha Porção,            

meu Cirurgião, meu Médico, meu Libertador e meu Redentor. 

Este era o Rei da Glória e Ele é Santo. Naquele momento eu podia sentir o                

calor, a cura, o carinho, o amor e a compaixão. Sem amargura, apenas             

alegria. Eu tinha um coração novo. Ele me deixou chorar por algum            

tempo. 

Jesus: “Você tem algo para mim?” 

Lembrei-me do pequeno pássaro morrendo no meu bolso. Eu o entreguei.           

Ele o segurou na mão e o transformou numa bela pequena pomba. Ela             

tinha penas douradas e asas de prata. Eu a reconheci. Ele soprou sobre o              

pássaro e o entregou de volta para mim. 

Eu tinha tanta alegria. Ele estava vivo e gordo. Ele tinha uma canção             

bonita. O pássaro estava no meu ombro esquerdo. Jesus então apertou           

meu ombro e beijou o lado direito da minha testa, desta vez Ele era um               

amigo e um Confortador, como um irmão mais velho. 

Jesus: “Erin, onde está sua armadura hoje?” Eu olhei para baixo e percebi             

que só tinha o meu vestido. Ele sorriu. “Coloque a sua armadura, se você              

estiver indo para a batalha.” 

Eu: “Por que não posso ficar aqui agora?” 

Ele acenou com o braço e lá eu vi uma foto de minhas crianças no meu                

funeral. 

Jesus: “Porque você deve mostrar às crianças como colocar as suas           

armaduras. Afinal de contas, estamos no meio de uma batalha épica.” 

Ele me levou para um grande parapeito/balaustrada. Ao longo da borda da            

grade, vi a Terra. Sobre a Terra estava havia uma batalha muito maior do              

que eu imaginava. Era mais épica do que aquela que vi na escada e a               

besta parecia estar no centro da batalha. 

Jesus: “Ore para que a armadura de sua irmã/Israel seja forte. Ore por             

eles.” 

Eu vi todo o Oriente Médio. Eu vi um círculo de engano, um perímetro e a                

estratégia básica de guerra. Eu vi o inimigo em um círculo completo em             
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torno de Israel. Eu vi um cavaleiro em um cavalo veloz correndo para             

diferentes pontos do círculo. 

O cavaleiro estava carregando um pergaminho ou manuscrito. O roteiro          

estava cheio de mentiras e táticas orquestradas. Eu vi todo tipo de            

negócio sujo. O pergaminho estava sendo passado ao redor. Em cada           

lugar em que o pergaminho foi aberto, então foi assinado como em um             

contrato e uma aliança estava sendo formada. 

O pergaminho continha a ordem dos eventos, vindo do inimigo. O dragão            

vermelho estava formando uma aliança com o dragão preto. Os dragões           

negros representam os irmãos da aliança escura/das trevas e eram contra           

tudo o que era bom. 

Havia senhores e príncipes das trevas em cada lugar onde o pergaminho            

passava. O pergaminho também continha um roteiro para a paz, para           

declarar uma grande decepção mais tarde. Eu vi Israel em uma cobertura            

como um diamante brilhante no centro do deserto. 

Os senhores das trevas estavam planejando esmagar o diamante e          

quebrá-lo em pedaços. Os senhores das trevas invejavam o brilho que           

Israel representa. Israel é uma estrela brilhante que brilha com o favor            

Celestial. 

Eu: “Senhor, é pior do que eu pensava. Quando isso vai acontecer?” 

Jesus começou a me mostrar formações nas estrelas, e algo mais que            

lançava uma sombra. Não ficou claro. 

Eu: “Senhor, eu não entendo.” 

Jesus: “Eles têm um pergaminho, mas, meu Pai, é o Autor.” 

Eu: “Você está vindo em breve?” 

Ele me deu aquele grande sorriso novamente. Eu sabia que não ia ter uma              

resposta. Ele acenou para o anjo e as crianças novamente começaram a            

cantar “Meu libertador”. Quando olhei para trás, eu vi Ele falando com            

várias pessoas. 

Seus olhos olharam dentro dos meus. Ele sorriu e bateu no peito sobre o              

coração com a mão direita e riu. Eu coloquei minha mão sobre meu novo              

coração e fiz uma reverência a Ele. Eu olhei e Ele sorriu. 

Enquanto eu caminhava com o anjo vi o cavalo branco. Tinha um belo             

vestido de guerra sobre ele. Ele parecia muito majestoso e forte. Eu dei             

um beijo em seu nariz. O anjo me ajudou no Portal. 

Anjo: “Vá para a Palavra e olhe para os padrões de guerra através dos              

tempos e através dos anais, nada é novo. Há sinais na sua frente. Leia              

Salmos 45, cinge a tua espada. e vá em frente na Verdade.” 

Eu: “O quê?” Eu estava confusa. 

Anjo: “Salmo 34 e Salmo 91 são para você. O Rei está solicitando que              

você use a sua armadura completa agora.” 

Sonho terminou… 

Eu escrevi tudo, gravei, fiquei em adoração e comunhão com Ele por            

algum tempo. Agradecendo-lhe as batalhas e lutas. Sim, agradeço a Ele           
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por não me livrar das lutas, mas eu tenho o conhecimento de que Ele vai               

me libertar delas. 

Quando Ele vai fazer isto eu não tenho ideia, mas tenho conforto Nele. Em              

Suas Palavras eu posso confiar. Paulo nos dá incentivo como Guerreiros           

em Cristo em 2 Coríntios 6:1-11. Por favor, medite em oração sobre isso. 

Nós não temos muito tempo aqui para deixar a nossa mensagem do amor             

de Cristo. Seja abençoado(a) e use o discernimento e a oração. Referência            

suas Bíblias, pois são as suas espadas. Vá em frente em vitória agora. 

Amor e Bênçãos………… Pardal! 
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