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A ROSA DE ARCO-ÍRIS E O CAVALO BRANCO 

 

1º de maio de 2017 

Eu vejo uma bela rosa em arco-íris. Cada pétala é uma cor diferente. Cada              

pétala tem diferentes matizes de cores e tons. Todas as pétalas são de cores              

diferentes. Não há espinhos nesta rosa. É uma rosa única. O Senhor está na              

minha frente e Ele está me dando esta rosa de muitas pétalas coloridas. Ele              

está chorando.  

Eu pergunto: "Por que você está chorando?" 

Jesus fala comigo fazendo a mesma pergunta. 

"Por que você está chorando?" 

Eu respondo "Eu não sei, meu coração aperta e as lágrimas escorrem pelo             

meu rosto". 

"Pega a rosa Jacky", Jesus diz que eu tomo esta rosa requintada das mãos              

de Jesus. 

Quando Ele passa a rosa em minhas mãos, nossos dedos se tocam. Eles são              

tão gentis e macios. 

Mas eu também notei partes ásperas junto com cicatrizes. Suas unhas são            

curtas e limpas. Existe uma intimidade e proximidade e eu não sei o que              

fazer.  

Jesus pergunta, “Você está desconfortável em Minha Presença?"  

Eu digo "sim ..... não", 

"Você sabe por que Eu te dei esta rosa?" Jesus pergunta: "Não, Senhor, por              

que você me deu esta rosa? 

"Você realmente quer conhecer Jacky?”. Eu sinto medo de sua resposta,           

porque sei que isso tem a ver com amor. Eu tenho medo do amor, eu não                

quero ser, mas eu sou. Tenho medo de ser tocado de alguma forma, com              

medo de ser ferido. Eu falo com Jesus. 

"É porque você me ama, não é?" Eu timidamente falo, segurando minha            

cabeça para baixo. 

"Sim, mas é muito mais do que amor Jacky, você entende o que quero              

dizer?" 

"Não Senhor, não tenho certeza" 

"Jacky, Eu sou o Senhor, Eu sou o Criador do Céu e da Terra". 
Quando Ele falou isso, Eu quis me esconder, me esconder na vergonha, me             

esconder do amor. Jesus parece que está me encarando. 

Então Jesus aperta minha mão junto com a rosa e fala com ternura, "Venha              

comigo Minha filha". 

Agora estou me vendo como se estivesse fora do meu corpo e estou             

andando com Jesus, mas sou uma criança pequena. Eu tenho belos cabelos            
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dourados com massas de cachos apertados. Eu estou usando um lindo           

chapéu azul claro simples. Como me vejo de longe, é como olhar para minha              

própria filha quando ela tinha três anos de idade. 

Eu estou usando um simples vestido xadrez azul claro e branco com meias             

brancas limpas no tornozelo e sapatos de couro vermelho. Eu estou andando            

com Jesus, segurando a mão dele, segurando a rosa que tem pétalas, todas             

as pétalas têm cores diferentes do arco-íris. No meu coração eu estou            

dizendo: "Para onde estamos indo?" 

Jesus conhece meus pensamentos e fala com ternura: "Apenas siga-me,          

minha filha, quero lhe mostrar uma coisa". 

Nós andamos por uma área chamada The Meadows, eu conheço este lugar            

há muito tempo atrás. A grama é muito alta. O sol está escorrendo por seus               

raios de luz, irradiando na grama. A grama está se curvando diante de Jesus              

enquanto Ele me conduz através deste campo. Há também um tapete de            

margaridas e eles começam a cantar como os pássaros. Quando Jesus           

caminha sobre as margaridas, elas voltam à vida, elas até riem. Eu me vejo              

voltando-me para olhar para essa cena incrível e estou impressionada. 

Na minha mente estou pensando, “Será que estamos chegando?” 

Ainda estou me vendo como que à distância, mas agora noto que estou um              

pouco mais velha, talvez com seis anos de idade. 

Eu não me reconheço por completo. Todas as roupas que estou vestindo é             

marrom. Meu cabelo foi cortado e é irregular. Eu estou com um pouquinho             

de peso, mas estranhamente, ainda estou segurando a rosa com as pétalas            

diferentes de cores de arco-íris. 

Quando eu olho atentamente para esta rosa, noto que há espinhos negros            

escuros saindo e eles coçam minhas mãos e o sangue está derramando uma             

gota de cada vez no chão. 

Eu vejo um rio na minha frente, um rio familiar, que conheci quando criança,              

perto deste lugar, chamado River Trent. Está escuro, mas ainda vejo Jesus            

segurando minha mão com força. 

Esta rosa de pétalas coloridas do arco-íris une-se a ambas as nossas mãos.             

Eu olho para o rosto de Jesus e agora vejo uma coroa de espinhos sobre sua                

cabeça. Eu vejo as palavras gravadas acima Dele, no ar, acima de Sua             

cabeça, eu até vejo um dedo do céu escrevendo algumas palavras, uma            

letra de cada vez. 

As palavras são: 

Sofre criancinhas, e não as impeça de vir a mim 

 

Vejo diante de mim um homem alto e pensativo, de grande estatura. Um             

homem bonito de terno. Eu o reconheço como sendo meu pai terreno. O             

medo me prende, mas Jesus segura minha mão ainda mais forte. Os            
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espinhos desta rosa se apertam nas palmas das minhas mãos e também em             

Jesus. 

Agora o sangue está pingando de nossas mãos. Jesus tem um olhar severo             

em seu rosto e eu fico ainda mais com medo. O olhar de Jesus está fixo em                 

meu pai terreno e Ele está realmente zangado. Jesus anda um pouquinho na             

frente de mim, mas com passos pequenos. O medo está na boca do meu              

estômago enquanto eu temo e me pergunto o que vai acontecer a seguir. 

Eu e Jesus estamos andando por essa área de jardim. É muito escuro e              

Jesus continua olhando para o meu pai terreno e ordena que ele venha e              

veja. Eu sei exatamente para onde estou indo e meu coração está na minha              

boca com terror. 

Sentindo meu medo, Jesus olha para o meu rosto e fala: “Você é minha              

Jacky e ninguém pode tirar você da Minha Mão, olha estamos unidos. Eu te              

criei. Este pai que você vê não é seu pai”. 

Jesus então fala novamente ao meu pai terreno que agora está se            

escondendo atrás de nós. Ele não parece ser tão alto agora. Eu vejo a culpa               

escrita em todo o seu rosto, pois ele sabe onde Jesus está levando ele. Jesus               

está levando-o para mostrar-lhe os resultados de sua luxúria e os resultados            

da pornografia. 

Em uma fração de segundo eu estou em um quarto familiar, o sótão. Eu vejo               

as tábuas do assoalho e meu pai agora se encolhe no canto. Eu olho e vejo                

que os olhos de Jesus são da cor do fogo. Eu estou sozinha e é como se eu                  

fosse transportada de volta no tempo quando eu estava sozinha quando era            

jovem, espancada, agredida e estuprada continuamente durante a noite. 

Jesus falou com tamanha ferocidade ao meu pai que o lugar tremeu. 

“Você vê o que eles fizeram com a sua filha?... Você vê os frutos do seu                

desejo por dinheiro?” 

Meu pai está chorando agora e está de joelhos pedindo misericórdia na            

frente de Jesus. 

“Eu não sabia .. eu não sabia”  

Jesus calmamente responde com a verdade e ressoa no meu coração. 

"Sim, você sabia, fique longe de mim, saia da minha presença, eu nunca te              

conheci, você - trabalhador de iniqüidade, você pertence ao seu pai que é             

um mentiroso desde o início". 

Eu me vi sangrando deitada como morta no chão, pois isso acontecia todas             

as sextas-feiras à noite, durante seis semanas, espancada, machucada,         

marcas de pancada e continuamente estuprada e tudo sendo filmado por           

homens e câmeras. 

Até hoje não posso suportar guarda-chuvas que foram usados com muitas           

câmeras para fotografar atos sexuais realizados em mim. 

 Meu pai fala em desespero:  
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"Ela me fez fazer isso, sua mãe me fez fazer isso!" O Senhor olha para ele                

com grande raiva, “Fica quieto!”. 

Não há ruído, apenas silêncio completo. Agora estou olhando para essa cena            

como uma memória distante. Eu sempre acreditei que havia outros, mas           

isso foi para uma outra época, quando eu era mais jovem. 

O trauma desse evento foi como minha mente se rachou em pedaços de             

pétalas da rosa do arco-íris, mas Jesus manteve todas elas juntas. Ele            

manteve todas juntas porque Ele segurou a minha mão o tempo todo            

durante todo o meu trauma e abuso. 

Até hoje, Jesus ainda está segurando minha mão. As pétalas coloridas são            

exatamente do mesmo jeito, com exceção, que elas agora parecem estar           

mais brilhantes, mais fortes e mais profundas.  

Meu pai nessa visão permaneceu no canto escuro do sótão, onde eu fui             

abusada todos esses anos. Jesus deixou ele ver o dano que foi feito em              

mim. Ele tinha testemunhado tudo e Jesus lembrou ele que ele estava lá             

enquanto tudo isso acontecia, mas ele nunca parou tudo, sua culpa e pecado             

ficaram com ele.  

Jesus me disse que havia chamado meu pai ao arrependimento muitas           

vezes, mas ele nunca se arrependeu e em vez disso culpava outros que             

fizeram parte do meu abuso também, uma menina de seis anos que não             

sabia se defender. 

A última imagem que vi foi de Jesus carregando meu corpo quebrado, alma             

e mente para fora do sótão. Ele ainda está me carregando hoje enquanto Ele              

lentamente cura tantas partes quebradas de mim. Então, saindo da          

escuridão e das sombras do passado, uma Luz atravessa toda essas cenas. 

Agora estou caminhando de volta através daquele jardim, das gramas.          

Aquele caminho que andei com Jesus. Eu olho para baixo e ainda vejo a              

rosa, a rosa brilhante com cores diferentes entre a minha mão e a mão de               

Jesus. Eu não pergunto mais a ele: "Já estamos chegando?" Eu apenas o             

sigo porque eu O amo, porque confio Nele. 

Agora, à minha frente, nesta visão como se estivesse no céu, posso ver o              

mais belo cavalo branco, e está falando com Jesus, em uma língua que não              

entendo. Eu vejo o cavalo se curvando aos pés de Jesus e então eu ouço               

uma trombeta e Jesus sem esforço nenhum monta este lindo cavalo branco.            

Ele toma as rédeas com tanta confiança como se Ele e o cavalo fossem um. 

Jesus então me pega em seus braços e me coloca bem na frente dele neste               

cavalo branco e aí percebo que sela era grande. Seus braços estão            

firmemente me segurando ao meu redor e eu nunca me senti tão segura em              

toda a minha vida.  
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Ele sussurra em meu ouvido, "Eu tenho você, Jacky. Não tenha medo,            

porque Eu fiz você e Eu estou com você até o fim". Ele então me beija no                 

topo da minha cabeça e eu me sinto tão amada, tão adorada e especial. 

"Venha, vamos dar um passeio".  

Jesus é um cavaleiro experiente, enquanto eu não sou e a princípio ele faz o               

cavalo andar, falando nesta linguagem especial no ouvido do cavalo, uma           

língua que não entendo. Então Jesus ordena que o cavalo entre em um             

galope suave e depois em um maravilhoso galope, usando palavras dessa           

língua que eu não entendo. 

É tão maravilhoso! Tão maravilhoso! Eu começo a rir com alegria, meu            

coração explodindo de vida. Jesus me segura cada vez mais forte enquanto            

o cavalo aumenta sua velocidade. Jesus joga a cabeça para trás e ri na brisa               

quente enquanto me sento perto dele neste lindo cavalo branco. É um            

momento tão glorioso e continua para todo o sempre.  

Jesus me deixou segura em seus braços e em Seus braços sinto segura. Eu              

nunca quero deixá-lo ir. Eu grito: "Eu te amo, SENHOR!" 

Ele responde: "Eu também te amo, minha filha. Você sabe por que eu te              

amo? Minha filha?” 

“Sim Pai, porque você me criou! ” 

“É isso mesmo! Eu te fiz e Eu nunca, nunca errei. ” 

Naquela nota, o Pai riu ainda mais. 

Tanta alegria, tanta alegria que senti, tanto amor, tal amor que eu nunca             

senti em toda a minha vida. 

Deus é amor, Meu Pai é amor e Jesus me trouxe para Ele para sempre. 
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