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Sonho - A Casa de Deus

Trecho de Sonhos Sonhos do Senhor de outubro de 2013 a fevereiro de 2014
Prelúdio à “porta da frente de Deus”

Nestes vinte e três sonhos que formam este quarto livro, Jesus me leva para um
passeio pessoal por Sua casa no céu. Embora eu mais uma vez faça o meu melhor para
descrever a aparência de Sua Casa, as palavras simplesmente não conseguem descrever tudo
isso de forma adequada. Põe desta forma; o que quer que eu descreva, torne-o muito melhor e
ainda assim fica aquém.

Como mencionarei em cada um dos trechos, cada um dos sete livros, com o oitavo livro
em andamento, tem pedaços que funcionam entre si. Por exemplo, embora o tema residente
em A Casa de Deus seja a Mansão de Jesus no Céu como seria de se esperar, os temas dos
outros sonhos contidos em O Convite, O Ferreiro, As Mansões, O Êxodo, As Profecias e A
Hora Final, assim como a Tribulação, todos residem em cada um desses livros, incluindo este,
já que o tema da Casa de Deus às vezes também aparece em cada um deles.

Embora haja muito neste livro sobre onde o próprio Senhor já reside, o seguinte é onde
o Senhor me leva publicamente em um tour por Sua mansão no céu. Tenho certeza de que
você concordará que esta Casa é perfeitamente Jesus, onde esta Mansão é de alguma forma
despretensiosa, mas ainda assim completamente adequada ao Rei dos reis e ao Senhor dos
senhores ...
*************** *******************************************

Sonho 104 - A porta da frente de Deus
recebida no sábado, janeiro 11, 2014

Comunhão
Querido Pai,
Obrigado por mais um dia. Obrigado por seu grande amor. Quando penso em tudo o
que Você fez, Senhor, fico pasmo e isso me deixa de joelhos. Você é o Deus de
Abraão, Isaque e Jacó, mas também é meu Pai e Criador.

Você tricotou minha forma no ventre de minha mãe. Você teve um cuidado
especial comigo e eu sou seu para sempre. Há apenas alguns anos, eu costumava orar
“a Deus”, mas não tinha ideia real para quem estava orando.

Agora, Pai, Você está vivo para mim e Você vive em meu coração. Eu vi seu
rosto. Eu vi o lugar que Você preparou para todos nós e estou sem palavras. Eu te amo
tanto quanto sou humanamente capaz, mas Você me ama ainda mais do que isso.
Jesus: “Erin, sobe.”
Hoje, eu estava em uma porta muito grande. Tinha um arco de pedra com uma enorme
pedra angular cinzelada no centro, onde a pedra angular sustentava o arco. A porta era
antiga. Era feito de uma madeira não indígena da Terra, mas era algo como cedro,
acácia e oliveira.
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Foi esculpido em padrões geométricos por artesãos qualificados. Na Terra, isso seria
esculpido por lasers. A porta tinha duas partes. Havia uma grande aldrava de bronze,
mas polida em uma pátina profunda.
A aldrava tinha a forma de um lindo leão. O leão tinha um rosto muito gentil; não
assustador como alguns são. Na boca do leão havia um anel de ouro muito grande. As
maçanetas da porta eram muito grandes e, como as portas tinham cerca de doze pés
de altura, as maçanetas tinham facilmente quarenta centímetros de altura.
As alças eram pesadamente esculpidas em bronze e incrustadas em ouro. Havia um
buraco de fechadura. Isso me fez sorrir. O buraco da fechadura era feito de pérola e
emoldurado em ouro. Enquanto eu corria minha mão sobre ela, me perguntei que tipo
de chave entraria nesta porta. Havia um feixe de luz muito brilhante passando pelo
buraco da fechadura.
Eu: “Senhor, és Tu do outro lado? Você vai me deixar entrar? "
Eu não ouvi nada. Parei do lado de fora por um momento e pensei nas Escrituras
referentes às portas. Eu pensei sobre a minha temporada agora e me perguntei sobre
as coisas que eu estava pedindo em meu coração, mas não realmente buscando a Ele.
Ouvi música do outro lado da porta e comecei a rir.
Eu: “Ok, Senhor, eu sei que Você está exigindo algo de mim.”
Eu me inclinei para olhar dentro do buraco da fechadura, mas estava claro demais para
ver o interior. Pensei novamente nas coisas que eu havia lutado sozinha e não
entreguei tudo a ele. Eu olhei para o lugar onde eu estava. Eu estava no topo de um
conjunto de escadas em escala muito grande.
Eu estava na entrada de uma propriedade muito grande. Meus olhos focalizaram e
comecei a olhar ao meu redor. Percebi que essa era uma das portas para a verdadeira
Casa de Deus. Meu coração disparou. Eu olhei para o que eu estava vestindo.
Eu estava usando um lindo vestido de linho e seda que descia até meus tornozelos.
Nos meus pés havia sandálias de couro dourado, semelhantes a alpercatas. Havia fios
de ouro tecidos sobre meus pés em um padrão cruzado e até minhas panturrilhas.
Meu corpete do vestido foi cuidadosamente franzido e tecido com cordões trançados
em azul e ouro. Meus antebraços foram tecidos com o mesmo detalhe e a trama
passava pelo topo das minhas mãos e ao redor do meu dedo. Meu cabelo era
comprido e trançado.
Eu estendi a mão e toquei o topo da minha cabeça. Embora eu não pudesse ver, senti
algo como uma pérola tecida em meu cabelo. Também senti uma pérola pendurada na
minha testa. Eu estava vestida lindamente. Agora eu me perguntava: 'Que ocasião é
esta?' Comecei então a pensar ...
Eu: 'E se eu chegar mais cedo? E se eu chegar atrasado? E se Ele não souber que
estou aqui? '
Comecei a rir. Ok, isso é ridículo. Ele é Deus e vê tudo, então sei que Ele sabe que
estou aqui. Sentei-me por um momento no degrau da frente. Enfrentei a cena mais
incrível que meus olhos já viram. Eu vi o lindo Jardim de Deus abaixo.
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Olhei em volta e vi todos os picos das montanhas ao meu redor. Comecei a rir e então,
com a mesma rapidez, comecei a chorar. As lágrimas vieram quando eu literalmente vi
'o gado em milhares de colinas'. Então voltei a rir e balancei a cabeça.
Eu: “Ele realmente possui o gado em mil colinas.”
Acabei de fazer uma petição a Ele esta semana e usei isso em minha oração. Eu vi
pastos de grama aveludada verde. Eu vi rebanhos de ovelhas à distância. Eu vi um
lindo lago e o Rio da Vida fluiu nele. O lago brilhava como diamantes. Eu sabia que
devia haver areia de diamante no fundo.
Eu vi fontes fluindo de áreas distantes no Jardim. Muito além das árvores florestadas e
do lindo caminho, vi o Conservatório de Vidro ao longe. Foi bonito. No ar ao meu redor,
havia algo como uma névoa. A temperatura estava fria e amena, mas, milagrosamente,
eu não estava com frio.
Eu vi um olival na base de uma das montanhas. O bosque tinha caminhos de
pavimentação de pedra passando por ele. Parecia a versão glorificada do Monte das
Oliveiras em Israel. Meus olhos tinham tanto para absorver que me vi desejando
compartilhar tudo isso com o Senhor. Eu estava ficando animado para vê-lo.
Voltei-me para essas belas portas duplas. Eu pensei comigo mesmo novamente.
Eu: “E se eu fosse até a porta dos fundos?”
Olhei para os lados, mas, como esse lugar era tão grande, não tive como ver as outras
portas. Comecei a procurar a chave para entrar. Parei e comecei a rir.
Eu: “Talvez Ele tenha colocado a chave debaixo de uma panela.”
Eu olhei para o que estava próximo às portas. Flanqueando-os estavam dois
plantadores de pedra extremamente grandes com algo como uma árvore de madeira
de buxo esculpida. Estes eram quase tão altos quanto a porta. Havia um lindo e
perfumado jasmim branco e algo como gardênias saindo de baixo das árvores.
Os vasos em si tinham facilmente quatro pés quadrados e a pedra era algo como
lápis-lazúli e concreto combinados; Muito lindo. Comecei a rir tanto. Não havia como
verificar embaixo das panelas.
Quando olhei em volta novamente, notei que as escadas desciam para outro patamar
com vasos; e depois outro. Havia canais de pedra muito grandes com cerca de um
metro de largura flanqueando as escadas. A água fluía por esses canais e o som era
incrível.
Os canais eram revestidos com folhas de ouro martelado ou talvez até ouro maciço,
mas fazia a água parecer ouro líquido. Foi incrível. Olhei para os canais e vi pequenos
peixes brancos.
Pareciam cebolas pérolas com barbatanas e caudas emplumadas. Eles tinham olhos
azuis. Vi pequenas conchas do mar nos canais. Eles eram brancos como a neve e
pareciam uma pequena concha com espinhos. Eu alcancei e peguei um.
Quando o puxei, pensei ter ouvido o riso de uma criança. Virei a concha para ver o
pequeno animal dentro. Era azul brilhante e pingava algo como tinta azul azul. A tinta
caiu na calçada de pedra que conduzia à porta.
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Preocupado em ter machucado a pequena concha do mar, pedi desculpas e coloquei-a
de volta na água. Eu olhei ao meu redor e fiquei preocupado. Eu olhei para baixo e vi a
bela tinta azul na pavimentação. Era da cor do meu manto.
A tinta se dissolveu e desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei aliviado. Eu estava
tentando descobrir como explicaria a marcação da entrada de Deus com a tinta azul
daquela concha.
Eu estava balançando a cabeça e ficando um pouco impaciente. Eu olhei para a porta
com cuidado. Devo ter ficado lá por uma hora ou mais esperando.
Eu: eu pensei. “Hmm, não é do feitio do Senhor me fazer esperar. Espere, sim, é
exatamente como o Senhor me fazer esperar aqui.
Espírito Santo: Dentro do meu peito. “É preciso a glória de Deus para ocultar um
assunto e a honra dos reis para investigá-lo.”
Eu: “Espírito Santo, é você?”
Espírito Santo: “Sim, Erin, estou aqui. Onde você está?"
Eu: "Essa é uma pergunta estranha, Senhor?"
Espírito Santo: “Sério? Pense sobre isso e use seu novo dom de sabedoria. ”
Eu estava rindo. Eu olhei para as portas novamente. Eu ri tanto que mal consegui ficar
de pé.
Eu: “Oh, Senhor, eu sei o que estás fazendo. Oh meu Deus, este é Mateus 7: 7, não é?
”
Eu gritei. Enquanto eu ria, peguei meu vestido, quase como um hábito, e subi correndo
as escadas até a porta. Eu estendi a mão e usei minhas duas mãos para agarrar a
aldrava. A aldrava era o lindo anel dentro da boca do leão de bronze.
Bati três vezes e pressionei minha bochecha na lateral da porta. Talvez eu pudesse
ouvi-lo andando? Eu ouvi música ao longe e era uma orquestra completa. Então ouvi a
porta começar a se abrir. Foi um lindo anjo ali para me cumprimentar.
Eu: “Olá, sou Erin. Estou aqui para ver o Senhor. ”
Anjo: “Hmm, espere um momento ...” A porta se fechou parcialmente. Eu ouvi dois
anjos discutindo algo. Então a porta se abriu. "Sim, Ele está esperando por você."
Eu: “Lamento o atraso. Eu não sabia o que fazer porque Ele geralmente me faz vir de
uma maneira diferente ... ”Então comecei a olhar ao meu redor.
Anjo: “Você estava certo quando Ele estava esperando por você; não muito cedo e não
muito tarde. Venha comigo."
Estávamos em uma entrada que estava além do pensamento humano. Vou tentar o
meu melhor, mas não tenho certeza se serei capaz de descrever isso. O chão era feito
do que reconheço como Pedra de Jerusalém. Esses pavimentos eram muito grandes,
mas a profundidade era maior do que na Terra. Eles foram perfeitamente cinzelados.
Havia uma qualidade translúcida neles. Eu podia ver dentro deles, mas não sabia a
profundidade. Percebi que estava na frente da entrada de Deus. Havia lágrimas
escorrendo dos meus olhos. Quando minhas lágrimas atingiram o pavimento, as
lágrimas soaram como um sino.
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Cada lágrima tinha um tom e uma nota diferentes. Cada lágrima iluminada em cores ao
atingir a pedra. Abaixei-me e desamarrei minhas sandálias. Então eu balancei minha
cabeça quando percebi que meus sapatos estavam no meio do caminho.
Eu: Eu falei comigo mesmo. “Erin, nós estamos no céu. Ninguém, especialmente Deus,
vai tropeçar nos meus sapatos. ”
Os pavers amarrados em um belo tapete que parecia persa em design. As borlas das
extremidades eram lindas e feitas com cordões de linho e prata. O tapete em si era
uma combinação de cores; azul profundo, azul marinho e azul royal.
Tinha belos desenhos geométricos carmesim e marfim. O tapete era grosso como um
tapete tibetano e a lã tosada mais macia que eu já senti na minha vida. Eu encarei isso.
Eu: “Nossa, isso é apenas o tapete de entrada de Deus. Deve ter levado muitos anos
terrenos para tecer isso? Como ... ”
Anjo:“ Erin, venha. ”
Ele estava rindo, mas sabia que eu estaria lá o dia todo. Havia uma bela luz de entrada
de ferro feita de cristais facetados e vidro soprado com as mais incríveis velas de cera
sem gotejamento. Achei engraçado porque Deus certamente não precisaria de um
lustre de entrada. Na verdade, por que Ele ainda precisa de luzes?
No entanto, enquanto caminhávamos pelo corredor, vi mesas com luzes acesas; lindas
lâmpadas nem menos. Bem, eu adoro lâmpadas, mas nunca vi nada parecido com
essas lâmpadas. Fascinante; não havia cabos necessários para uma tomada elétrica.
Isso fez sentido para mim.
Vi qualidade nessas lâmpadas, como a Chapman, mas muito maior do que aquelas.
Eles eram lindos. Havia seis grandes colunas de cada lado do corredor. As colunas
tinham pelo menos um metro de circunferência e eram feitas de algo parecido com
pedra natural não lapidada, talvez mármore não polido, mas muito bonitas.
A base de cada coluna tinha um pedestal e a área entre ele e a base, a 'matriz', era
revestida de cedro esculpido. A base era de bronze. Cada coluna foi atendida por
arcadas, que são recursos arqueados que prendiam cada coluna no topo.
Cada coluna tinha um capitel feito de bronze martelado e o friso ou entablamento
acima do capitel tinha lindas romãs esculpidas em bronze. Fiquei maravilhado
enquanto as próprias páginas dos meus livros didáticos de arquitetura da faculdade
estavam literalmente ganhando vida.
Porém, havia muito mais. Entre cada arquitrave, havia longas cortinas de seda branca
do topo ao chão. As colunas tinham cerca de nove metros de altura e a arquitrave e
acima da área em forma de cornija até o teto tinham facilmente outros dois metros. O
corredor em si tinha cerca de seis metros de largura.
Enquanto caminhava, estendi a mão e toquei as cortinas de seda. As cortinas
sopravam misteriosamente de uma fonte oculta de vento e eu não conseguia sentir
uma brisa. Quando minha mão tocou as cortinas de seda e linho, um leve padrão de
damasco se iluminou, mas em um azul claro e quase iridescência.
Na verdade, enquanto eu caminhava pelo corredor, os padrões de tecido se
iluminaram. Então, depois que passei, eles simplesmente desapareceram. O padrão
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era geométrico, mas também uma espécie de damasco. Isso é muito difícil de
descrever, pois nunca vi um padrão como esse.
Enquanto eu caminhava, mal consegui vislumbrar o que estava do outro lado dos arcos
da cortina. As cortinas cobriam minha visão. Eu estava ficando para trás do anjo. A
certa altura, devo até mesmo estar quicando e pulando como uma criança.
Então eu vi uma das minhas coisas favoritas; árvore de jasmim em vasos grandes. Eles
tinham pequenas luzes brancas e a fragrância era incrível. Olhei para trás, para a porta
da frente, para ver o quanto havíamos andado e sorri ao ver minhas lágrimas
iluminando um caminho sinuoso na entrada. Eu nem tinha percebido que tinha chorado
tanto.
Finalmente, chegamos a um pátio através de portas em arco de cristal duplo feitas de
cedro e acácia. O trabalho em madeira era realmente incrível. Eu vi que havia muitas
portas que conduziam a esta área. Eles eram lindos e tingidos de uma noz profunda
com tons de âmbar.
As paredes no interior da Casa pareciam algo como 'Terra-Creta', uma combinação de
gesso e um agente de ligação, mas, em vez disso, esse gesso era feito de cristais de
quartzo e espátulas à mão. As paredes eram lisas e luminescentes e a cor era clara.
Eu acho que as cores nas paredes iriam competir com a habilidade das coisas dentro;
como pisos, tapetes, colunas e outros itens. O anjo me acompanhou até o pátio. Havia
lindas fontes por toda parte. A água saía de buracos no chão do pátio.
Lá em cima, havia varandas e outros quartos. Os sons e cheiros eram celestiais. Lá,
sob um lindo arco, havia um gazebo do tipo 'Cúpula da Rocha' com uma mesa forrada
de linho. No entanto, e de longe mais emocionante; lá estava Jesus!
Corri pelos arcos da fonte. Ele se levantou e desceu a plataforma e as escadas para
me cumprimentar. Ele estava vestindo uma longa túnica e calças; todo linho branco.
Ele usava uma grande faixa de tecido azul e prata. Seu cabelo era comprido e
ondulado.
As mangas da túnica estavam arregaçadas. Ele parecia perfeitamente casual; um 'rei
casual'. Corri direto para Ele o mais rápido que pude e o abracei. Claro, e como de
costume, ao que parece, eu ainda não havia parado de chorar.
Eu: “Tive medo de que tivesses fechado as portas para mim, Senhor”.
Jesus: Ele estava rindo. “Erin, o que você fez desta vez? Há algo que valha a pena ter
você do lado de fora da porta para cozinhar? "
Eu: Eu estava rindo, mas então isso se transformou em lágrimas. “Senhor, e se eu fiz
algo errado? Você sabe que não sou perfeito. E se…."
Jesus: Ele me parou e sorria. “Shh, Erin, isso é tolice. Você fez algo digno de ser
expulso do Reino? Você não apenas ouviu o Espírito Santo? Você denunciou o Espírito
Santo? Eu acho que não!
“Só existe uma maneira de você ficar fora do Reino. Você não escuta a voz dAquele
que o ama? Eu não estou em você? Então, a menos que você remova o Conselheiro,
seu Santo Guia, Meu Espírito em você, como pode ser isso? ”
Eu: “Ok, Senhor, você tem um ótimo ponto. Tive medo de ter perdido a hora marcada? ”
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Jesus: "Ok, então, eu disse, 'Erin, sobe'?" Então Ele cruzou os braços e olhou para
cima. “Hmm, eu acredito que sim. Então não era essa a hora marcada? "
Eu: “Senhor, não me cumprimentaste à porta e a porta não estava aberta. Achei que
você estava com raiva de mim. "
Jesus: “Interessante. Uma porta fechada pode certamente trazer muitos pensamentos.
Você experimentou a maçaneta e simplesmente entrou? "
Eu: “Senhor, não, isso teria sido rude e eu não posso fazer isso. Eu não estava em
perigo. Eu estava com roupas lindas pelo Seu convite e não havia nenhum sinal
dizendo entre. ”
Jesus: “Interessante. No entanto, você ainda procurou por uma chave para destrancar
a porta, não é? "
Ele estava sorrindo e me provocando ao mesmo tempo. Ele sabia exatamente o que eu
faria.
Eu sim. Encontrar a chave da sua porta é infrutífero. Tudo é tão grande e pesado lá
fora que não consegui mover nada para procurar uma chave. ”
Jesus: Ele estava rindo. “Erin, lembre-se da semente de mostarda. Se você tivesse fé
do tamanho de um, você poderia dizer ao vaso de flores, 'Mova-se', e ele se moveria. ”
Eu: Eu estava rindo. “Tudo bem, Senhor, você me tem; Eu admito. ”
Jesus: “Então, o que finalmente o levou a entrar no Espírito Santo?”
Eu: Eu estava rindo. “Eu tinha esgotado minhas opções e teria ficado lá por horas.”
Jesus: “Tudo bem, então, você só acessou o Espírito Santo quando estava sem
opções? Todos esses momentos Comigo até agora e isso é o mais longe que você
chegou? Oh, Pai, ajude-me; o que eu faço aqui? ” Ele estava rindo enquanto erguia os
braços para o céu em uma exasperação falsa.
Eu: “Oh, Senhor ...” Eu estava rindo tanto que minhas lágrimas continuaram a cair.
"…me perdoe."
Jesus: Ele ainda ria também. “Venha aqui, Erin. Vamos conversar e ter comunhão. ”
Eu: “Senhor, é hora de comunhão contigo? Você está vindo?"
Jesus: “Erin, relaxe e leia aquela Escritura novamente. O que eu disse aos discípulos?
Onde está você? Não estamos na sua sala de estar. Eu não estou sentado fisicamente
com você lá. ”
Ele estava sorrindo ao acenar para um anjo derramar vinho em Seu copo. Ele tomou
um gole de vinho e acenou para o anjo derramar um pouco no meu copo.
Eu: Eu estava sorrindo. “Senhor, por que você prova o vinho antes de derramar no meu
copo? Afinal, aqui o vinho seria sempre perfeito. Não é também colhido aqui no Céu e
regado do Rio da Vida? Nem sempre é perfeito? ”
Eu estava rindo um pouco, confiante em meu pensamento de que finalmente tinha um
com ele.
Jesus: Ele estava rindo. “Erin, é para você. Você não gosta de saber que também sou o
seu copeiro e não apenas um rei? ”
Eu: “Mas, Senhor, no Céu, não há necessidade de copeiro, não é?”
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Jesus: Ele sorria. “Ah, sim, você está pensando em uma ocupação terrena com
consequências mortais. Eu carrego outro tipo de xícara, como fiz na Terra. Você sabe
disso, pois costuma beber dessa mesma xícara.
“Isso é para mostrar Meu amor por você, Erin. Você deve saber que eu vou, e tenho,
bebido da xícara antes de você. Então eu aprovo você beber do seu copo, mas eu me
sento ao seu lado e bebemos juntos. ”
Eu: “Oh Senhor, um simples gesto gentil com Você tem muito significado. Isso é
incrível. Você é incrível. Então agora, vamos comer o pão da aflição juntos? "
Ele pediu a um anjo que trouxesse uma grande tábua de pão com dois tipos de pão.
Um dos pães era como um pão sírio achatado e o outro pão era como um pão francês
fermentado.
Jesus: “Pergunta interessante, Erin. Agora, qual você gostaria? Tem azeite, azeitonas e
manteiga também. ”
Eu: “Senhor, não devias comer só o achatado?”
Jesus: Ele sorria. "Erin, você sabe por que estou escolhendo os dois?"
Eu: “Bem, eu sei; porque Você me ensinou que, quando os israelitas tinham que fugir
rapidamente para se afastar do Faraó, não havia tempo para levantar o pão. Isso
significava que eles precisavam de pão sem fermento. ”
Jesus: “Então, por que chamar isso de pão da aflição?”
Eu: “Bem, Senhor, Tu deste o pão como símbolo do Teu corpo. Você tomou comunhão
com os discípulos. Foi um prenúncio de Suas aflições e corpo despedaçado. Tomamos
a comunhão para lembrar o que Você fez por nós. ”
Jesus: “Muito bem, Erin, mas já estamos aqui. Por que se conformar com essa
tradição? É um símbolo dos judeus e lembrado pelos gentios, mas, aqui, não podemos
apenas comer um bom pão? ”
Eu: “Na verdade, gosto dos dois tipos, Senhor.” Ele começou a rir disso. “Afinal, Tu
disseste: 'Eu sou o pão da vida e quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê
em mim nunca terá sede.'”
Jesus: “Muito bem, Erin. Então eu acho que, já que você está jantando aqui Comigo,
não precisamos nos preocupar com os tipos de pão. ” Ele continuou a comer enquanto
mais comida era servida. "Oh, eu tenho uma pergunta para você."
Eu: “Sim, Senhor?”
Jesus: “Você me citou acima com tanta fé, mas você não tem isso. Por que?"
Eu: “Senhor, tens razão. Eu esperava ser libertado de minhas provações
instantaneamente. Tive fé para acreditar que Você faria isso rapidamente. ”
Jesus: “Então, vamos falar sobre você na porta da frente. Por que você demorou tanto
para apenas pedir, buscar e bater? Por que isso foi tão difícil? ”
Eu: “Senhor, bem, acho que o lado bom disso pode ser encontrado em Apocalipse
3:20, certo? Pelo menos se você batesse na minha porta, eu deixaria Você entrar sem
hesitar. ”
Jesus: “Hmm, isso é interessante e instigante. Então, quando eu bater à sua porta,
você Me deixará entrar. No entanto, se precisar de ajuda ou se estiver pedindo, você
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não vai bater na porta, sabendo que as Escrituras dizem que vou abri-la? Erin, sério? "
Ele pareceu magoado por um momento.
Eu: “Oh, Senhor, por favor, me perdoe. O que há de errado comigo que esqueço tão
rapidamente? Vejo apenas os obstáculos e não olho para Ti. Bem, na verdade eu faço,
mas confesso que, quando Você não faz o que eu espero, então resmungo ou ajo por
conta própria. ”
Jesus: “Erin, é isso que procuro. Existem dois tipos de movimento para a frente. Uma
maneira de seguir em frente é fazer por conta própria, sem ninguém ao seu lado, em
que você se move à frente de Deus.
“Então há outra maneira de seguir em frente. Isso requer um movimento de fé para a
frente e um passo à frente. Erin, há um tempo para esperar e orar e então há um tempo
para agir e orar. ”
Eu: “Senhor, devo esperar e orar ou agir e orar? Nem sempre sou tão obediente. ”
Jesus: “Você deve esperar na voz de Deus, Erin. Quando você ouvir Minha voz,
mova-se e mova-se rapidamente. Existe uma palavra para isso; 'Kadima'. Se os
israelitas não caminharam e avançaram quando o Mar Vermelho se abriu para eles,
expondo o solo seco, eles teriam sido consumidos pelo Faraó e levados de volta ao
trabalho como escravos.
“A coragem deles de seguir em frente e andar pela fé, com duas enormes paredes de
água de cada lado, possivelmente prontas para consumi-los, exigia fé e coragem. Você
ficou na minha porta, mas você estava com medo até de bater. "
Eu: “Senhor, não tive medo; Eu simplesmente esqueci. ”
Jesus: “Erin, por quanto tempo você ficaria sentada do lado de fora da Minha porta?”
Eu: “Ó Senhor, se eu não tivesse ouvido do Espírito Santo, provavelmente até que
viesse sobre as nuvens”.
Jesus: “Isso não está muito longe, mas ainda é muito tempo para esperar e é
desnecessário. Esta foi uma boa lição para você, sim? "
Eu: “Sim, Senhor. Eu me sinto como um israelita agora. Aqui eu vi todos esses milagres
em meu nome, mas não posso fazer nada sem você. Você é meu pilar de luz no
deserto. ”
Jesus: “Palavras interessantes. Erin, você se lembra que havia duas rotas para a Terra
Prometida? Era uma coluna de nuvem durante o dia e fogo à noite em um curso
indireto. Por que eu não os escolhi no curso mais curto? ”
Eu: “Para que você pudesse mostrar seu poder milagroso.”
Jesus: “Não, é mais do que isso. Foi assim que eles perceberam que foram escolhidos
pelo Rei dos reis e pelo Senhor dos senhores. Eles eram filhos de Deus, não escravos.
Eles só conheciam a escravidão. ”
Eu: “Senhor, eu não sofri como eles, mas penso como eles sofrem. Eu penso mais
como um escravo do que como um filho de Deus. ”
Jesus: “Erin, isso é comum. Tenha cuidado para não ficar no deserto mais do que o
necessário porque não Me ouviu. Além disso, fique longe de opositores. Eles foram
trazidos pelo inimigo para frustrar sua alegria e roubar você de quem você é em mim.
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“Erin, você é uma filha do Rei e uma Noiva. Você é da realeza e pertence aqui no céu.
Não seja roubado ou enganado. Lembre-se, pergunte, busque e bata. Eu também vi
você olhando lá fora. Você riu de alegria ao ver o gado nas colinas. ”
Eu: “Senhor, então Você me viu o tempo todo? Isso está nos Salmos! O Salmo 50
estava em minha petição. ”
Jesus: “Erin, você está perguntando?”
Eu: “Sim, Senhor, eu sou.”
Jesus: “Então está concedido. Acredite. Agora tenho mais para mostrar a vocês, mas
isso é o suficiente por hoje. Você é amado."
Eu: “Eu te amo, Senhor. Obrigado pelo jantar. ”
Jesus: “Oh, isso não acabou…”

O sonho acabou.
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