
Sonho 053 - Semente de mostarda e videira

recebido na quarta-feira, 3 de abril de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 4)

Não tive um sonho, visão ou palavra por três dias desde o domingo de Páscoa. Fiquei
preocupado, principalmente porque um dos meus sonhos ainda não foi concluído e não fui
liberado para postar nem uma parte dele.

Neste último sonho, Enoque, Elias e Jesus não estavam presentes. Enquanto Jesus
sussurrava no vento para mim, eles não estavam presentes no céu. Para onde eles foram?
Durante essa visita, perguntei ao anjo se os veria novamente. Aqui foi a nossa troca:

Angel: “Erin, eles são cidadãos do Céu como você. Não tenha medo."

Eu: “Só esperava mais tempo para aprender.”

Anjo: “Não se preocupe, Erin, você continuará a ter o melhor instrutor de todos.”

De qualquer forma, presumi que logo terminaria com esses sonhos e visões e estava me
preparando para essa possibilidade. Porém, esta manhã, e depois da oração, comunhão,
agradecimento e lágrimas, eu ouvi minhas 'novas' palavras favoritas novamente!

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Eu vim pelo Portal novamente. Desta vez, Jesus estava perto do rio sentado em uma grande
rocha esperando por mim. A bela árvore com os doze frutos estava à esquerda do rio. Corri
para ele porque estava muito animado para vê-lo e um pouco preocupado que isso estivesse
chegando ao fim.

Eu tinha aproximadamente o tamanho e a idade de uma criança de sete anos desta vez.
Enquanto eu corria em direção a Ele, Ele estendeu os braços para me pegar. Quando Ele o fez,
eu descansei silenciosamente em Seu ombro por algum tempo e chorei. Eu estava cansado e
ainda mais cansado do que na última visita.

Jesus: “O que há de errado, Erin, você parece preocupada?”

Eu: “Há tanta coisa acontecendo e não recebo nenhuma palavra sua há três dias. Isso me
lembrou dos três dias antes de Israel entrar em guerra em novembro de 2012. Você me
mostrou e me avisou que essa guerra estava para acontecer.

“Eu então orei, jejuei e relatei isso ao grupo, mas tudo ficou quieto até que repentinamente uma
guerra irrompeu inesperadamente em Israel, exatamente como Você havia dito que



aconteceria. Já se passaram quase cinco meses desde então, eu tive que esperar tanto tempo
para ouvir de Você, então eu estava preocupado. ”

Jesus: “Não se preocupe. Agora é a hora de emoção e alegria. ”

Eu: “Como você pode dizer isso? Haverá ainda mais guerra a qualquer momento. ”

Jesus: “A Palavra não disse que haveria guerras e rumores de guerras?”

Eu: “Sim, mas não estamos além disso agora?”

Jesus: “Erin, há sinais, mas você não deveria se alegrar ainda?”

Eu: “Sim, estarei em casa em breve, mas, quando não tenho notícias de Ti, fico preocupado.
Quando não tenho sonhos, visões ou palavras, fico com medo de ser culpado de alguma coisa.
E se ... ”

Jesus:“ Não, Erin, pare. Você está no caminho errado. Você não mudou, mas não se engane,
pois as coisas mudaram e há um novo vento. Você acredita que eu sou o Deus dos milagres? ”

Eu: “Ah, sim. Sem dúvida. ”

Jesus: “Você acredita em tudo o que eu te digo?”

Eu: “Sim, claro.”

Jesus: “Então olhe.”

Ele tirou algumas pequenas sementes de mostarda que eu vi intermitentemente ao longo dos
sonhos, mas nada jamais foi dito sobre elas. Eu sabia o que isso representava nas Escrituras,
mas não sabia por que nunca havia sido mencionado para mim antes disso.

Ele pegou as pequenas sementes em Sua mão, caminhou até o rio e as mergulhou sete vezes.
No sétimo mergulho, Ele puxou Sua mão e as sementes de mostarda já haviam brotado.

Ele então apontou para o noroeste em direção a um tipo de clareira ou campo. Esta área
parecia estar logo a noroeste da árvore com doze frutos. Lá eu vi um anjo com um rebento
terrestre e o que parecia ser um pequeno saco de sementes.

Jesus: “Erin, agora vá preparar o terreno para receber a semente”.

Fiquei um pouco confuso porque, literalmente, foi a primeira vez que tive que levantar um dedo
no céu. Eu me virei para olhar para Ele e Ele tinha um lindo sorriso no rosto. Ele conhecia
meus pensamentos e parecia divertido.

Fui até a clareira e sorri porque reconheci esse tipo de anjo como um dos servos mais próximos
do Senhor. Peguei o instrumento que parecia uma enxada do anjo e comecei a mexer no solo



conforme as instruções. Pareceu-me muito diferente, pois nunca pensei que o paraíso tivesse
sujeira.

Quando comecei a mexer na sujeira, percebi que a 'sujeira' era realmente incrível. Havia brilhos
que eu sabia serem depósitos minerais. Percebi que este não era um solo comum, mas sim de
origem sobrenatural e divina. Jesus se aproximou de mim e começou a me ajudar a preparar o
terreno para receber a semente.

Eu: “Eu nunca fiz isso antes. Eu rezo para estar fazendo isso corretamente? ”

Ele me parou e demonstrou como mover a 'enxada' corretamente.

Jesus: “Erin, você não entende o que estamos fazendo aqui?”

Eu: Eu estava chorando agora. “Sim, estamos preparando o campo.”

Jesus: “Sim, mas para quê?”

Eu: “Para receber a semente.”

Jesus: "Sim, mas há mais nisso do que apenas isso. Na verdade, todo o ponto de sua vida está
na parábola deste campo."

Eu: “Não entendo.”

Jesus: “O que você está fazendo agora?”

Eu: “Trabalhando.”

Jesus: “Sim, mas, mais do que isso, o que é isso?”

Eu: “Trabalho?”

Jesus: “Então você está tendo trabalho de parto?”

Eu: Eu sorri. "Bem, um tipo diferente de trabalho de parto."

Jesus: "Você tem razão. Então, por que mexemos com a terra?"

Eu: “Acho que é para agitarmos os minerais e trazê-los à superfície.”

Ele então se abaixou e pegou um punhado deste solo incrível para me mostrar

Jesus: “Erin, o que está em minha mão?”

Eu: “Solo rico e valioso”.



Jesus: "Sim. O homem fez solo e terras com base na riqueza e muitas vezes é o motivo do
início das guerras."

Eu: “Senhor, ainda estamos falando apenas sobre a sujeira?”

Jesus: “Claro. Porém, além dos corações dos filhos de Deus, o que mais é importante para
Ele?”

Eu: “Sua terra ou propriedade?”

Jesus: “Você sabe por quê?”

Eu: Eu pensei por um momento. “Não, eu realmente não sei, exceto que Deus é o dono de tudo
e que Ele é dono de tudo. Então, por que Ele precisaria de mais ou se preocuparia com a
terra?”

Jesus: "Ele não. A questão é que esses fazendeiros ou arrendatários não conhecem o Dono da
Terra. Ele enviou seus melhores trabalhadores por bondade e amor. Em essência, Ele enviou
ajuda gratuita. No entanto, os arrendatários recusaram essa ajuda. e até matou os
trabalhadores.

"Então, finalmente, Ele enviou Seu Filho mais precioso para ajudar, mas eles O mataram e
então saquearam a terra e a reivindicaram como sua. O Dono da Terra não virá mais tarde e
destruirá até o último um deles por fazer isso? "

Eu: “Sim, mas por que Deus continua a dar-lhes a oportunidade de chegar tão longe?”

Jesus: "Ele foi paciente, mas agora isso mudou. Agora, fale-me sobre o solo em minhas mãos."

Eu: “É claramente de origem celestial e nunca vi nada assim. É macio e viável. Quase não tive
resistência quando cavei o solo, ao contrário da Terra”.

Jesus: “Sim, Erin, você mexeu na terra para que se tornasse maleável e usável”.

Ele então soprou no solo e Sua respiração literalmente tornou o solo cheio e vivo.

Jesus: “Mas você também está arejando. Aeração é 'respirar' no solo. Minha respiração é
oxigênio e, pela Minha respiração, estou ativando o solo para receber a semente. Veja."

Ele planta duas sementes, uma no topo do solo não cultivado e a outra no solo arado. A
semente colocada na terra despreparada mal se enraizou. No entanto, a semente no solo
preparado afundou e parecia aninhar-se na terra.

A terra arada parecia ter vida, pois parecia envolver a semente. Ele então jogou mais três
sementes em solo não cultivado.



Observei quando o vento de repente levou a primeira semente. Então um pássaro desceu,
pegou a segunda semente com o bico e voou. Finalmente, a terceira semente foi queimada
pelo sol.

Eu: “Senhor, isso é uma parábola?”

Jesus: “Você entende o que essas três sementes representam na próxima temporada?”

Eu: “Acho que sim, mas não tenho certeza.”

Jesus: “Tudo bem, vamos voltar a isso. Esta é uma parábola separada que será uma das mais
importantes que você aprenderá. ”

Quando olhei para baixo, vi a terra continuar a se mover ao redor e sobre a semente que foi
colocada no solo arado. Isso foi incrível, pois nunca pensei que o solo fosse ativo, mas eu
sabia que isso poderia acontecer obviamente no Céu, pois tudo é possível.

Jesus: “O solo para o plantio não serve até que alguém o faça.”

Ele então estendeu a mão com o grão de mostarda que havia brotado e colocou-o suavemente
no solo. O broto era muito pequeno. Ele então pegou um pouco do solo com a mão e cobriu a
semente, mantendo-a longe dos elementos.

Ele então pegou o saco de sementes do anjo e plantou outra semente. Porém, percebi que se
tratava de uma variedade diferente de semente. Ele colocou esse outro tipo de semente a
cerca de um metro de onde havia plantado o broto de mostarda.

Eu: “Senhor, que sementes são essas?”

Jesus: “Estas são sementes de uva.”

Eu: “Eu não entendo. Você não deve misturá-los. Um não sufocará o outro? "

Jesus: “Não se preocupe. As plantas de mostarda serão colhidas cedo e removidas. Isso
permitirá que as uvas cresçam melhor, uma vez que são colhidas mais tarde. ”

Eu: “Como as uvas ficarão prontas tão rápido?”

Jesus: “Erin, esta é uma pergunta muito boa. A mostarda cresce rapidamente, pelo que esta
variedade serve de hospedeira para a videira. Na verdade, as plantas de mostarda são muito
úteis para a uva e cada parte dela tem uma função. Embora a semente de mostarda seja
pequena, ela se torna uma planta poderosa. Agora olhe. ”

Olhei para o outro lado do campo e vi uma enorme árvore ali. À distância, parecia um
cruzamento entre um carvalho e um sumagre. Tinha cerca de seis metros de altura e seis de
largura. Havia pássaros de todos os tipos cantando nesta árvore.



Eu: “Como uma pequena semente de mostarda pode se transformar em algo tão grande
quanto uma árvore?”

Jesus: “Sim, você nunca poderia ter imaginado isso, certo, e tão rápido também?”

Eu: “Mas se a mostarda está crescendo muito perto das uvas, as uvas não serão sufocadas
pelo tamanho da planta da mostarda?”

Jesus: “Sim, mas a mostarda será colhida cedo e deixará para trás nutrientes tão ricos que a
videira produzirá frutos ainda maiores por causa disso. ”

Eu: "Você está plantando ao mesmo tempo. As uvas não darão frutos por pelo menos dois
anos a mais do que a mostarda."

Jesus: “Ah, então você percebeu isso.”

Eu ainda não tinha plena consciência do que Ele estava dizendo. Ele sabia que eu estava
pensando isso, então começou a me explicar mais.

Jesus: “Este ...” Ele apontou para o arbusto de mostarda. “... deve ser retirado para que a uva
vai dar bons frutos. Você entende? ”

Eu: “Um pouco."

Jesus: “Quantos cachos de frutos crescerão de uma videira?”

Eu: “Talvez dez ou doze?”

Jesus: Ele sorriu. “Talvez na Terra sem ajuda sobrenatural, mas este vai produzir quarenta
aglomerados. Na verdade, haverá várias garrafas de vinho de apenas uma videira. ”

Eu: “Então a planta de mostarda é sacrificada para que a videira produza uma abundância de
bons frutos?”

Jesus: “Um pouco. Agora, vamos olhar para a planta de mostarda novamente. ” Ele estava
apontando para a 'árvore'. “Não é lindo e próspero aqui? A mostarda é plantada e colhida em
abril para ajudar a uva. Em maio, vêm as chuvas. Depois disso, a mostarda é removida e a
videira continua a crescer e suportará as chuvas serôdia. ”

Eu: “Ok, agora eu sei que isso é uma parábola. No entanto, estou tão envolvido nesta planta de
mostarda incrível que não entendo a parábola mais profunda aqui. ”

Ele começou a rir e, durante todo o tempo, nunca parou de plantar sementes e cobrir o solo ao
seu redor. Quando Ele terminou, Ele simplesmente acenou com as mãos para reunir nuvens de
chuva no céu acima do campo agora preparado.

Jesus: Ele sorriu. "Erin, aí vem a chuva."



Ele então chamou a chuva para regar o solo. Só então, uma chuva quente de primavera veio e
era simplesmente lindo. Oprimido, comecei a chorar. Ele pegou meu braço.

Jesus: “Vamos.”

Ficamos parados no campo enquanto a chuva se tornava quase torrencial, mas ainda
agradável como todas as coisas no céu. Novamente, e com um aceno de Sua mão e ao Seu
comando, a chuva parou de repente.

O chão agora estava molhado, mas pude ver que a quantidade perfeita de água havia caído.
Eu olhei para baixo e pequenos brotos das sementes de mostarda surgiram do chão.

Eu: “Senhor, esta parecia ser uma chuva curta. Havia água suficiente para eles? ”

Jesus: Ele riu. “Erin, a semente de mostarda gosta de condições mais secas, enquanto as
plantas de mostarda preferem uma efusão.”

Eu: Eu ainda estava confuso. “Somos nós que somos removidos antes do início da Tribulação
são considerados os pés de mostarda e os que ficam para trás são considerados as vinhas?”

Jesus: “Erin, você entende o verdadeiro propósito da planta de mostarda? A mostarda é a
hospedeira da uva. A mostarda é útil de muitas maneiras diferentes. Fornece nutrição, abrigo
do sol quente, tem propriedades curativas e também protege o que cresce à sua volta.

“A mostarda também repele bactérias, fungos e invasores. É muito forte e, afinal, começa como
uma pequena semente, torna-se uma erva daninha e depois uma árvore poderosa. O que mais
tem essa capacidade milagrosa? Esta planta é uma planta milagrosa. Agora venha, siga-me. ”

Eu agora caminhei com Ele até a grande árvore de mostarda que eu tinha visto à distância.
Quando nos aproximamos, fiquei surpreso ao ver frutas crescendo nele. Eu pensei: 'Isso vai ter
um gosto horrível.' Sempre presumi que a fruta é o que produz a mostarda que comemos.

Ele puxou uma das frutas e está rosa e roxa. Ele o separa, dá uma mordida e me oferece a
outra metade. Eu dou uma mordida e é doce.

Jesus: “Você sabia que produzia frutos assim? De onde vem a semente? ”

Então Ele puxa por dentro e as folhas formam uma espécie de cone.

Eu: “Não fazia ideia que uma sementinha pudesse produzir uma planta tão incrível.”

Jesus: “Agora, voltando ao motivo pelo qual o grão de mostarda foi retirado do solo. Tinha
servido ao seu propósito de hospedeiro, mas, mais importante, a partir de suas raízes deu ao
solo todos os agentes de combate para enfrentar as bactérias que viriam após a uva. Então,
uma vez retirado, ele deixou para trás apenas o suficiente para dar à videira uma chance de
lutar contra seus inimigos. ”



Eu: “Nunca tinha ouvido falar do uso de mostarda antes e moro em uma região vinícola.”

Jesus: “Nem todo mundo conhece a força e o valor da mostarda. A maioria dos proprietários de
vinhedos não veria o valor e ficaria feliz quando a planta incômoda fosse removida. ”

Eu: “Portanto, a fé, como um grão de mostarda em Mateus 17:20 e Mateus 13: 31-32, tem um
significado ainda mais profundo do que apenas uma pequena semente. Este é o maná
escondido por enquanto.

“Então, se eu tenho fé como aquele grão de mostarda, conheço todas as minhas capacidades
com antecedência e me lembro que moro aqui como aquela árvore de mostarda gigante, então
posso ter fé para fazer qualquer coisa quando eu pedir em Seu nome?”

Jesus: “O grão de mostarda é como o reino dos céus. Como é o céu? ”

Eu: “Bem, é o Paraíso e os milagres são abundantes e constantes aqui. Esta é a nossa casa.
Uma vez aqui, não fazemos mais parte deste mundo, mas nos tornamos cidadãos do Céu. ”

Jesus: “Então, se vocês são cidadãos aqui, por que não podem pedir coisas em Meu nome
mesmo na Terra? Não irei providenciar coisas chamadas de seu Lar aqui como fiz para Elias?
Quando parti o pão, não olhei também para o Céu, abençoei o pão e fiz os anjos no Céu
multiplicarem isso em Meu Nome? ”

Eu: “Sim, mas como você fez isso? Você disse, por Suas Palavras, que se eu tiver uma fé
como aquela semente de mostarda, nada será impossível. ”

Jesus: “Muito bom. No entanto, quando você pede isso em Meu Nome, você realmente acredita
que vai receber? ”

Eu: “Às vezes eu tenho e recebo um milagre instantâneo. Outras vezes, esperava que Você
atendesse meu pedido, mas não tinha fé de que realmente o merecia. ”

Jesus: “Esta é uma verdade que é crua e é boa porque posso trabalhar com isso. Você tem que
acreditar."

Eu: “Eu entendo, mas como posso invocar suprimentos e milagres do Céu?”

Jesus: “Há mais para aprender, mas o seu coração está disposto?”

Eu é claro."

Jesus: “Você entende o que será exigido de você?”

Eu: “Na verdade não.”

Jesus: “Ainda falta algum tempo e vou explicar mais.”



Eu: “Senhor, percebi que Enoque e Elias estão em outro lugar e que o tempo está mudando e
as coisas estão temporariamente quietas na Terra. Por três dias, eu não tive nenhum sonho,
visão ou palavra de Você. O que aconteceu aqui?"

Jesus: “Você teve problemas ou turbulência durante estes três dias?”

Eu: “Não, eu estava em paz. Na verdade, não houve guerras em casa ou no trabalho. Parece a
calmaria antes da tempestade e acho isso um tanto inquietante. ”

Jesus: “Erin, onde você está agora?”contigo

Eu: “Estou aqui”.

Jesus: “O que achas que te mostro?”

Eu: “Que não temos muito tempo e Você está nos treinando para algo.”

Jesus: "Bom, então você pegou isso. Agora, o que eu fiz depois da ressurreição?"

Eu: “Eu acredito que Você esperou alguns dias e então Você apareceu ao longo de quarenta
dias, totalmente transformado, aos discípulos e outros”.

Jesus: “Há mais nisso, mas por enquanto é o suficiente”.

Ele estendeu a mão e me deu algumas sementes de mostarda. Ele então me abraçou e me
enviou com o anjo para o Portal. Eu olhei para Ele e Ele continuou a cuidar do campo. Isso
tudo parecia inesperado e diferente. Quando olhei para trás uma última vez do Portão, Jesus
acenou para mim e sorriu.

Anjo: “Erin, você entende o que está sendo mostrado a você?”

Eu: “Um pouco, mas não tudo isso.”

Anjo: "Você chegará a momentos inesperados. Haverá pânico. Quando todos esses eventos
ocorrerem, você saberá que seu tempo está próximo. Não há mais nada a fazer a não ser
esperar, observar, orar e praticar fé inabalável, tudo isso sabendo onde você realmente reside.

"Você não deve temer, pois você receberá funções tão diversas quanto a planta de mostarda.
Uma vez feito isso, a mostarda finalmente descansará e todos os pássaros virão e se sentarão
em seu A mostarda logo encontrará descanso, mas não antes de ser usada para os propósitos
do Reino do Senhor. Você entendeu?

Eu: “Eu creio que sim.”



Anjo: "Existem muitas parábolas sobre as vinhas, a mostarda, a fé e a alimentação na Palavra.
Você deve olhar para elas com atenção agora, pois elas contêm chaves valiosas para
desbloquear os milagres em que você logo estará entrando. Você deve estar pronto e acredite.

"Os Salmos 44, 45 e 46 são para você e o Salmo 23 contém instruções. Ester é um livro que
fornece pistas, assim como Zacarias. A revelação está se revelando e mais em breve virão.
Seja abençoada, Erin, parece que está chovendo."

Ele estendeu a mão e colocou um pequeno xale sobre minha cabeça para cobrir meu cabelo.
Eu não entendi tudo isso.

Anjo: "Lembre-se, Erin, você é amada pelo Rei. Lembre-se de ler o Salmo 45 na íntegra, não
em parte . ”

Eu balancei a cabeça em concordância.

Sonhe ...

Por favor, use o discernimento. Esses sonhos e visões são proféticos por natureza, mas eu sou
apenas um repórter e escriba, não um profeta. Por favor, ore e vá para a Palavra, suas Bíblias
e permita o Espírito Santo para guiá-lo. Lembre-se, Jesus é a sua lâmpada e a verdade.

Amor e bênçãos .... Erin


