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Sonho 094 - Retornando e Fé
recebidos no domingo, 27 de outubro de 2013

(anteriormente conhecido como Céu 20)

Comunhão

Querido Pai,

Agradeço as bênçãos que me concedeu. Você derramou amor sobre mim. Você me abençoou
quando estou preocupado ou preocupado. Você me lembra os lírios do campo e como eles são
bonitos, mas diz que estou vestido melhor do que um deles.

Você me lembra de não me preocupar, mas eu me preocupo. Não é que me falte fé, pois tenho
isso e sei que Você vai carregar a mim e a meus filhos por qualquer rio turbulento, mas
simplesmente não quero aquela sensação de quando todos os nossos recursos acabarem.

É a montanha-russa da vida. Quando finalmente posso descansar e respirar, há outra colina e
outra onda vem. Sei que tudo que Você permite nos aproxima de Você até que, finalmente,
estejamos sempre com Você. Que dia alegre.

Senhor, agradeço por me usar para experimentar coisas tão incríveis com você. Estou mudado
para sempre pela Tua presença e profundamente apaixonado pelo Teu rosto. Quando eu olho
em Seus olhos, eles estão cheios de conhecimento, amor e misericórdia.

Quando eu olho para o Seu rosto, vejo como Você me ama. Eu vejo como você conhece cada
parte de mim. Vejo como o Teu amor se eleva acima disso e, apesar de tudo que sabes de
mim, tu me abraças. Não há "nada", nada, eu desejo mais do que deixar o Seu coração feliz
por ser Seu. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu tenho 25 anos de idade. Ele está bem no Portal e eu corro para Seus braços.

Jesus: “Ah, voltou tão cedo? Estou feliz por você ter vindo. ”

Eu: “Ó Senhor, adoro estar aqui contigo. Sua presença em minha vida é o maior presente. Eu
te amo tanto." Lágrimas escorrem pelo meu rosto enquanto escrevo.

Jesus: “Eu te amo”.
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Eu: “Senhor, obrigado por passar tanto tempo comigo. Eu sei que Você tem muito o que fazer e
muitas demandas. Existem pessoas clamando por Você em todo o mundo. Todos aqui no Céu
também desejam estar em Sua presença.

"Senhor, quando eu faço meus cálculos terrestres, Você passou muitos dias comigo."

Jesus: “Erin, o tempo não conta quando você está com aqueles que ama. Aqui o tempo não
importa, entendeu? Diga-me o que você estava fazendo ontem à noite e então vou lembrá-lo
de algo. ”

Eu: “Bem, eu levei meu filho e seus amigos a uma festa. Fiquei preocupado porque eles
estavam todos sob meus cuidados, então falei com os pais e eles sentiram que eu era seguro
para eles ficarem.

“Então, levei meus outros dois filhos ao shopping porque minha filha estava comemorando seu
décimo segundo aniversário e havia uma pulseira que ela queria. Eu estava estressado."

Jesus: “Por quê?”

Eu: “Odeio o shopping. Meus filhos mudam quando vamos lá. ”

Jesus: “Como eles mudam?”

Eu: “Eu chamo isso de coragem material. Eles sentem que podem 'nomear e reivindicar'
qualquer coisa que quiserem. Não sou capaz de atender às suas demandas. Minha carteira
está tecnicamente vazia. Quero dar-lhes coisas, mas não tenho capacidade. ”

Jesus: “Por que isso te estressa?”

Eu: “Porque meus filhos são bons e eu quero poder tratá-los quando puder. Eu odeio ver sua
decepção. Também sei que dar a eles muito leva à mensagem errada. ”

Jesus: “Venha”.

Ele me leva até a árvore. Hoje, Ele colhe uma nova fruta. Eu estava rindo porque essa fruta
parecia uma maçã dourada. Ele me deu um que era um pouco maior do que o Dele.

Eu: “Não, Senhor, por favor, você deve ficar com a maçã maior.”

Jesus: “Não, Erin, devo insistir.” Peguei a maçã, mas não achei que merecesse isso. “Ok, Erin,
estou começando a fechar as portas do pensamento errado em sua caminhada. Você deve
remover os obstáculos que o inimigo colocou em sua cabeça. Esta parte está em outra parte do
seu cérebro. Você entende esta parte? ”

Eu: “Senhor, não, eu não. Por favor ajude."
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Jesus: “Por que te dei a maçã cada vez maior? Eu não disse que você poderia pedir até
metade do Reino e ele é seu? ” Ele estava sorrindo, pois sabia que eu não iria querer aceitar.
"Por que eu diria isso para você?"

Eu: “Senhor, não sei, mas prefiro só a maçã.”

Jesus: “Por que, Erin? Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem uma herança aqui, junto com
seus irmãos e irmãs. Você também é uma noiva do seu noivo. Os dois não estão unidos e
compartilham a riqueza da família? ”

Eu: “Senhor, eu sei que há uma mensagem maior aqui. O que estou fazendo de errado em meu
pensamento? Por favor ajude. Você também disse que sempre haverá os pobres entre nós.
Talvez eu seja um desses? ”

Jesus: “Que Rei amoroso gostaria que sua filha fosse pobre? Certamente não é Deus. Por
favor, talvez houvesse mais nessa Escritura do que se referir a uma bolsa de dinheiro. Existem
também os pobres de Espírito. Também vejo isso em seu pensamento. Por que?"

Eu: “Senhor, eu volto aos gafanhotos decapantes. Em 2007 e em diante, perdemos recursos.
Fui martelado onda após onda após onda. Eu não conseguia respirar entre os golpes. Foi uma
tempestade implacável e longa. Eu estava, e tenho estado, chateado com Você. "

Jesus: “Então, ontem à noite, você não teve alegria lá. Sua filha sabe que seu presente tem um
preço. Ela sentiu o seu peso. "

Eu: “Oh, Senhor, me sinto péssimo. Eu não tive a intenção de fazer isso. Eu não sou mais um
doador alegre. O que aconteceu?"

Jesus: “É difícil encontrar alegria quando se pensa com falta. Também é difícil receber
presentes de alegria se você não pode recebê-los com uma aceitação alegre. ”

Eu: “Senhor, adoro presentes”.

Jesus: “Sim, mas o que aconteceu quando te entreguei a maçã maior?”

Eu: “Eu me senti mal. Eu queria que você o tivesse. Eu não mereço a maçã maior. ”

Jesus: Ele estava rindo e brincando. “Então agora você é Deus? A sério? Ok, não sou mais
capaz de tomar decisões sensatas? O Céu está prestes a ser superado? ”

Eu: Fiquei envergonhado. "Claro que não. Você é meu Senhor e sabe todas as coisas. ”

Jesus: “Volte às palavras de João. Ele estava mais próximo de mim. Eu não disse naquelas
páginas que eles fariam coisas ainda maiores do que eu? Não deixe seus corações ficarem
perturbados. Confie em Deus e confie também em mim. ”
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Eu: “Sim, Senhor, mas sou como Thomas. Senhor, não sabemos para onde estás indo, então
como podemos saber o caminho? ”

Jesus: “Tudo bem, saber é pela experiência. Erin, você me conhece. Você esteve aqui. Por que
você está preocupado? "

Eu: “Senhor, disseste 'Nesta vida teremos problemas.'”

Jesus: “Sim, mas eu venci o mundo.”

Eu: “Sim, Senhor, disso eu sei, mas ainda terei problemas aqui. Eu sou um único ganhador. ”

Jesus: “Erin, você está erguendo uma barreira. O ferreiro criou uma ferramenta aqui. Vamos
examinar isso mais detalhadamente. Agora, não se trata apenas de comprar itens materiais e
da capacidade de pagar por eles. Este é um território inimigo.

“É sobre superar seu pensamento errado neste campo de batalha. Não deixe de trilhar o Meu
caminho, confie na Minha verdade e deixe de experimentar a Mim e a Minha vida. Minha vida é
uma com o Deus Pai. Minha vida é abundante e cheia de objetivos.

“Por que sou diferente de você se você é uma filha do rei? Erin, você é uma das Minhas
testemunhas. ”

Eu: “Senhor, me falta. Ajude minha carência. Meu pensamento está empobrecido. Quando
recebo essas contas pelo correio, me pergunto se não fui favorecido. Quando recebo ajuda, é
rápido. Eu estou com medo.

“Fico incomodado quando estou aqui contigo, mas não posso trazer ajuda de outros. Existem
recursos aqui que podem ajudar muitos de nós. Como posso ser livre para ministrar aos pobres
se estou preso pela pobreza? ”

Jesus: “Então você deve perguntar, Erin. Peça e você receberá. Não faça mais do que é. Um
dia, em breve, você residirá aqui, mas não vou dar-lhe também uma efusão para dar aos
outros. Ao dar com alegria, você também pode receber com alegria.

“Agora, essa barreira de pensamento; é orgulho puro e simples. Você não aceitará a semente
antes de plantá-la e multiplicar a colheita. Você dá ou permite que seja despojado. Aqui está
uma espécie de parábola.

“Um viajante encontra duas fazendas com dois fazendeiros. Ambos os campos são perfeitos
para o plantio. Ambos os campos estão preparados para a colheita. Ambos os agricultores
amam seu trabalho. Eles adoram cultivar. O viajante se aproxima de ambas as fazendas. O
viajante apresenta dois sacos de sementes.

“O viajante abençoa a semente e dá-a gratuitamente aos agricultores. Ambos os agricultores
aceitam, mas um está hesitante. Ele tenta devolver a semente ao viajante. O viajante diz 'não' e
vai embora.
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“O único agricultor aceita a semente com alegria e a planta com alegria; louvando a Deus pelo
presente. Este fazendeiro colhe uma colheita recorde que produz três vezes a semente que o
outro fazendeiro.

“Este fazendeiro pode dar um terço de sua provisão para outros fazendeiros e ele louva a
Deus. Ele é capaz de dar ainda mais do que recebeu e está bastante confortável. ”

Eu: “Oh não, Senhor, e o outro fazendeiro?”

Jesus: “Ah sim. Ele se sentiu tão mal por receber uma semente de graça que plantou com
medo. Ele não louvou a Deus. Primeiro os corvos vieram e roubaram sua semente e depois o
sol a queimou. Então, com o último pedaço, ele teve medo de plantar com medo de que se
perdesse. Então a semente ficou ruim. ”

Eu: "Senhor, este deve ser eu."

Jesus: “Sim. Eu observei você e você é recompensado por isso, mas estou me referindo a
outra coisa. É a sua falta de fé. Olhe para aquele fazendeiro. Sua colheita e semente foram
destruídas duas vezes. Ele não poderia suportar aquela dor de cabeça novamente.

“Então ele se sentou em sua casa e imaginou se despindo pela terceira vez e decidiu não fazer
nada. Ele não achava que tinha o favor de receber as boas dádivas de Deus. Ele nem mesmo
olhou para o campo do fazendeiro fiel por medo de ver sua própria falta em comparação. ”

Eu: “Socorro, Senhor, o que eu faço?”

Jesus: “Erin, venha comigo”.

Ele pega minha mão e aperta suavemente. Imediatamente, estou na base dos caminhos em
ziguezague que levam ao meu Lar na montanha. Eu estava chorando. Ele estava me dando
uma bênção aqui.

Eu: “Senhor, não mereço nem isso com o meu pensamento.”

Jesus: “Erin, pare. Não permita que o inimigo remova essa bênção também. Ele é um ladrão e
destruidor de tudo o que é bom. Você já recebeu isso. Eu não retiro devoluções. Isso é seu.
Aceite isso e regozije-se. Agora, por que eu trouxe você aqui? "

Eu: “Para me mostrar o meu lugar aqui?”

Jesus: “Sim, mas olhe a estrada que leva à sua mansão. O que você vê?"

Eu: “Switchbacks. No entanto, eles eventualmente levam ao meu Lar. ”

Jesus: “O que mais?”
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Eu: “É uma longa jornada. A meio da subida encontra-se um pequeno relvado com um ribeiro,
uma árvore, uma vista e um local de comunhão. Em seguida, a jornada continua com mais
ziguezagues. ”

Jesus: “Bom. Agora pegue Minha mão. ” Imediatamente, estamos em um mirante do tipo
saliência oriental. "Diga-me o que você observa."

Eu: Eu estava rindo. “Algumas mansões perto de mim têm a mesma característica, outras têm
escada e uma subida e algumas têm uma bela curva, mas todas são muito incríveis. As casas
são incríveis aqui neste vale. ”

Jesus: “Agora segure Minha mão.” Imediatamente estamos na base da montanha onde fica a
Mansão de Deus. "O que você vê?"

Eu: “Um caminho de ouro reto. O caminho não é largo, mas também não é estreito. É
lindamente iluminado por lanternas ao pé da orla do caminho. O caminho está completamente
iluminado. ”

Jesus: “Você entende o que estou lhe mostrando?”

Eu: “Sobre caminhos?”

Jesus: “Esses caminhos são um roteiro de sua caminhada na Terra. Essas estradas, ou
caminhos, para sua mansão são um registro do tipo de jornada que você fez na Terra. Seus
ziguezagues são longos, mas você ainda chega à sua bênção.

“Alguns de seus amigos até fizeram jornadas mais difíceis. Cada um, cada ziguezague, sobe
mais alto. Você ainda tem um lindo lugar para descansar e ter comunhão. ”

Eu: “Senhor, quando eu finalmente estiver em Casa e fizer esta jornada aqui pela primeira vez,
vou chorar e louvar-Te o tempo todo.”

Jesus: “Vamos agora.” Imediatamente, estamos na base das curvas em meu cavalo. Jesus
segura as rédeas. Eu estou chorando. "Erin, cada ziguezague é uma medida em sua
caminhada."

Ele me levou para cima e, conforme analisávamos cada ziguezague, Ele explicou a linha do
tempo da jornada da minha vida. Eu chorei quase o tempo todo. Finalmente paramos no
gramado perto da árvore ali. Ele puxou outra maçã; um maior. Ele entregou para mim.

Eu: “Obrigado, Senhor.”

Jesus: “Agora dê uma mordida.” Foi maravilhoso. “Aceite isso, Erin. Lembre-se de que quando
deixei os discípulos, acabara de realizar milagres em todos os lugares. Eu os estava
preparando para a partida. Eu disse a eles que deveriam receber o Espírito Santo e que
deveriam realizar milagres maiores do que eu mesmo fiz.
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“Isso também não se aplica a você e seus amigos? Primeiro, você deve estudar esta porção
das Escrituras e olhar para a evidência de milagres. Em seguida, você deve remover as
barreiras que o inimigo ergueu em sua mente, aquelas onde ele o lembra de sua carência e de
sua pobreza.

“Por favor, dê isso para mim. Erin, aqui, você é rica. Lá na Terra, você também está. Por favor,
concentre-se no bom fazendeiro e não nos caminhos do fazendeiro desanimado. Agora venha
aqui. ”

Ele me leva até o rio. Ele mergulha minhas mãos nele. Ele faz minhas mãos caírem do leito
arenoso do rio. Ele puxou minhas mãos. Ali, em minha mão, estava uma pérola taitiana perfeita
com cerca de sete a dez centímetros de circunferência. A areia que tirei com isso era na
verdade pó de diamante.

Jesus: “Agora, se eu estou lhe dando isso, você vai aceitar com alegria e louvor ou vai dar
desculpas de porque você não pode aceitar isso?”

Eu: “Oh, Senhor, é incrível. Eu terei prazer em aceitá-lo. Obrigado, obrigado! Senhor, eu não
posso usar isso. O que devo fazer? Você deve me dar instruções então. Eu não posso plantar
em um campo. ”

Jesus: “Erin, não se exiba. Venda, pague suas dívidas e viva de graça. É um milagre. Não o
enterre em seu campo. Não permita que o inimigo roube e roube você. Permita que outros
ajudem quando eu os chamar. Em breve você poderá ajudar outras pessoas como vou
chamá-lo.

“Então tudo será multiplicado. Você será libertado. Agora, enquanto isso está ocorrendo, não
permita que as mentiras do inimigo impeçam a entrada. Aprenda uma lição com o bom
fazendeiro. Esta última barreira do pensamento errado o impede de receber como herança tudo
o que é prometido.

“Você está prometido a fazer coisas ainda maiores do que eu fiz aqui na Terra. Você espalhará
boa semente. Minha palavra é boa semente. Agora multiplique e louve a Deus por Sua
provisão e uma safra recorde antecipada. Não recuse o que é bom. Aceite os bons presentes
pela fé e tudo o mais será multiplicado para você. ”

Eu me ajoelhei na frente de Jesus. Curvei-me diante dele e me arrependi de minha falta de fé.
Arrependi-me de minha falta de alegria e louvor a meu Pai Celestial, o Rei.

Eu me arrependi por entreter o inimigo e me aliar a ele contra mim mesmo e o Espírito Santo.
Arrependi-me por aceitar a pobreza e não receber o que o Senhor concedeu, desperdiçando
assim minha própria herança.

Eu: “Por favor, me perdoe, Senhor.”

Jesus: “Erin, você está perdoada e amada”.
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Ele colocou as mãos na minha cabeça e orou a Deus e me ofereceu ao nosso pai. Eu não
sabia o que Ele estava dizendo, mas meus lábios automaticamente agradeceram a Deus.

Eu: “Eu recebo a bênção.”

Então eu senti algo derramar sobre mim e era espesso como mel. Eu vi pingar no chão. Era
dourado e iluminado e tinha gosto de mel também.

Jesus: “Erin, agora fecharei uma porta que ninguém pode abrir e abrirei uma porta que
ninguém pode fechar. Acabou. Sua pobreza acabou. Agora seja abençoado e não tema, pois
está acabado. Você é filha do Rei e Ele é dono do gado em mil colinas. ”

Ele me colocou de pé. Eu estava chorando.

Eu: “Obrigado, Jesus.”

Jesus: “Seja bendito. Você é bem vindo."

Sonhe…
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