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Sonho 105 - A Casa de Deus e o Espelho
recebido domingo, 12 de janeiro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 31)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia com Você aqui. Obrigado por tudo o que tenho. Obrigado pela minha
família e queridos amigos. Obrigado por me mostrar que Você é meu pilar, minha rocha, minha
porta e minha chave.

Estou maravilhado com o Seu amor. Eu sou tão abençoado pela Sua presença e honrado em
ser Seu filho. Embora eu seja pobre de corpo, sou rico de coração. Você me mudou para
sempre.

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente, estou de pé no topo da escada com vista para o Jardim de Deus lá embaixo.
Eu comecei porque estava acostumada a ir até Ele através do Portal.

Devo admitir que o 'designer de interiores' em mim não podia esperar para ver mais da Casa do
Senhor. A qualidade da estrutura não poderia ser replicada na Terra. Os homens levariam uma
quantidade de tempo impossível apenas para projetar e construir a entrada sozinho.

Eu tinha tantas perguntas para Jesus hoje. Era tão lindo neste vale; pacífico e abundante. É um
lugar especial para Deus e feito especialmente para Ele e mais ninguém.

Eu sorri enquanto olhava para a minha direita e esquerda para as colinas com gado. Se eu fico
aqui pensando sobre o valor em dólar terrestre a ser colocado nesta propriedade e em Sua
mansão, não posso deixar de rir, pois não há nenhum valor em dólar que poderia ser colocado
nisso.

Se eu realmente pensar sobre o valor, há muitas coisas a serem levadas em consideração. Por
exemplo, a temperatura e as condições são sempre perfeitas. A estrutura em si está muito além
de qualquer construção terrestre já feita. No geral, eu me rendo ao perceber que atribuir um
valor terreno a esta mansão seria simplesmente impossível.

Seria semelhante a tentar dar valor ao Seu amor por nós. Embora nosso amor tenha seus
limites, Seu amor é ilimitado, sem medida. Eu ri comigo mesma enquanto pensava nisso. Eu
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ainda estava sorrindo quando me virei para a porta da frente e percebi que, desta vez, estava
ligeiramente aberta.

Eu: “Hmm, Senhor, isso é um teste?”

Disse isso a mim mesmo, embora já saiba muito bem que Ele ouve todos os nossos
pensamentos. Ao olhar para a porta, me pergunto se deveria simplesmente abri-la mais e
entrar. Hesitei por um momento.

Eu: “E se Ele não estiver pronto para mim? Bem, isso é bobo, pois Ele já me disse: 'Erin, suba.'
Preciso aproveitar meu novo dom de sabedoria. ”

Assim que comecei a abrir a porta, decidi parar porque podia ouvir anjos conversando. No
entanto, como também podia ouvir a orquestra tocando no fundo, sabia que Ele estava me
esperando.

Decidi tentar a aldrava na porta em vez disso. Eu bati o anel na boca do leão três vezes e
então fiquei lá esperando. Meu coração estava batendo forte e ouvi passos vindo em minha
direção. Um grande anjo me cumprimentou na porta com um sorriso.

Anjo: “Você deve ser Erin?”

Eu sim."

Anjo: “Entre então. Ele está esperando por você no Pátio. ”

Fiquei tão maravilhado com a Casa Dele que quase me esqueci de tirar as sandálias ao entrar.
Tirei-os e meus pés descalços tocaram a pedra quente. As lágrimas começaram a rolar
novamente enquanto eu pensava em minha posição inferior como uma mulher de Deus. Eu
duvidava mesmo pertencer lá, mas aqui estou eu com meus pés tocando o Solo Sagrado.

Fiquei surpreso e assustado por um momento. Caí de joelhos e beijei o chão de pedra em
respeito a Jesus. Eu descansei minha bochecha no chão enquanto as lágrimas escorriam pelas
minhas bochechas no lindo chão.

Anjo: “Erin, vá dizer ao Senhor.”

Fiquei ali deitado por alguns minutos, quase congelado, porque simplesmente não me sentia
digno de estar aqui. Eu estava lindamente vestido e, aqui, janto com o rei. No entanto, na Terra,
estou em constante opressão de meus inimigos.

Abri os olhos e vi dois dos pés mais incríveis em sandálias. Senti uma mão em meu ombro
quando Jesus se inclinou para mim. Ele falou comigo com tanta compaixão que as lágrimas
continuaram.

Jesus: “Erin, o que há de errado? Por favor, suba. ”
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Voltei a ficar de joelhos e Ele se abaixou para me abraçar.

Jesus: “Por favor, diga-me o que está errado. Você deveria estar alegre aqui. ”

Eu sabia que Ele sabia, mas eu chorava tanto que não conseguia falar.

Jesus: “Vamos, Erin, preparei um lugar para você ao meu lado. Está com fome?"

Eu balancei a cabeça e Ele segurou minha mão enquanto caminhávamos por esta bela
entrada. Eu estava no Palácio de Deus e fiquei impressionado novamente. Eu vi muitas coisas
que eu sabia que tinham histórias incríveis por trás delas. Tudo aqui foi projetado e decorado
com simbolismo.

As obras de arte e os móveis, todos eles, eram tão acolhedores, mas nada menos do que o
Palácio do Rei mais rico e mais graduado de todo o Céu e da Terra. Enquanto caminhávamos,
minha atenção foi atraída para algo em uma das mesas de entrada. Fiz uma breve pausa para
olhar novamente.

Jesus: “Erin, você está vendo algo interessante?”

Eu ainda estava quieto, em lágrimas e me sentia como uma criança pequena. Ele viu que eu
estava olhando. Fui até a mesa e peguei este item em particular. Fiquei animado e confuso,
pois era um espelho de mão de um sonho que tive na semana passada. Fiquei surpreso ao ver
isso aqui em Sua Casa.

O espelho era de ouro e fortemente gravado. Foi único porque o próprio espelho foi projetado
em seções. O centro da seção era um diamante de cerca de dezoito centímetros de altura e
sete centímetros de largura; apenas o suficiente para ver seu reflexo. Em torno disso, havia
seis outras seções.

Jesus: "Vá em frente, Erin, traga isso com você."

Segurei o espelho com a mão esquerda e Jesus com a direita. Comecei a sorrir e a rir
enquanto passávamos por essas cortinas incomuns. Elas se iluminaram muito quando Jesus
passou por elas. Ele me olhou com um sorriso e eu sorri de volta, mas de repente me senti tão
tímido.

Fiquei um pouco envergonhado por ter quebrado na porta de Sua Casa. Eu estava com medo e
não me sentia um hóspede digno.

Ao nos aproximarmos das portas do pátio, parei novamente nas paredes . Eu estava rindo para
mim mesma quando percebi que outros viajantes do Céu confundiram isso com plasma ou algo
que você pudesse ver. Não eram transparentes, mas eu pude ver facilmente como isso poderia
ter sido mal interpretado.

Pude ver que as paredes parecia ser feito de quartzito triturado, pó de mármore e algum tipo de
agente de ligação. Não sei como sei disso, mas tenho certeza de que era o conhecimento do
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meu Espírito Santo. As paredes eram tão bonitas. Ele riu quando disse percebi meus
pensamentos sobre eu 'descobrir' as paredes.

Jesus: “Erin, yo vc é minha delícia. ”

Eu: Isso aqueceu meu coração. Silenciosamente, respondi: "Obrigado, Senhor."

Em seguida, saímos para o belo pátio. Sob as arquitraves em outra sala adjacente ao pátio,
havia uma orquestra de anjos ao vivo. Eles estavam atrás de mais desses lindos lençóis ou
cortinas flutuantes.

Havia uma bela vegetação e videiras com flores saindo do varandas acima para o pátio. Havia
fontes que formavam arcos. Havia também uma parede de água em uma área que gotejava em
piscinas canalizadas.

Este pátio tinha cerca de trinta por trinta metros quadrados. Havia portas em arco que levavam
para o Através dessas portas em arco de um lado, eu podia ver a vista mais incrível do Céu e
da Cidade de Ouro. Parecia pinturas de paisagens de um artista chamado Maxfield Parish.

Aparecemos na época do pôr do sol como a Cidade refletia cores de ouro, azul, rosa e roxo.
Era tão lindo. Do jeito que eu imaginei, eu já tinha chorado tanto, mais algumas lágrimas não
iriam doer.

Ele nos levou debaixo dessas águas a rches. Eu queria colocar minha mão neles. Ele sabia
que eu estava curioso para fazer isso, pois Ele lê cada pensamento que temos.

Jesus: “Vá em frente, Erin, e vê?”

Assim como Ele disse isso, Ele colocou Sua mão no arco de água e eu o segui. A água estava
fria, mas não fria. Agora, aqui está a parte impossível; o arco de água não quebrou nem
respingou em nossas roupas. Isso me fez rir. Ele sorriu quando me viu sorrir.

Enquanto ele sorria, Ele me ajudou a subir até o gazebo. Ele sempre se comportou como um
perfeito cavalheiro; tal porte e postura, mas ainda assim muito divertido estar com ele.

Eu ri ao ver o gazebo novamente, o que explicarei o porquê mais tarde. O gazebo tinha cerca
de três metros de diâmetro e quatro colunas e duas escadas subiam. Havia uma mesa com
uma toalha de linho branco com duas cadeiras esperando por nós para que pudéssemos jantar
lá. Percebi que mais cadeiras caberiam ao redor da mesa, se Ele também desejasse.

Sentamos um ao lado do outro de frente para as fontes e a orquestra. Foi um dos lugares mais
bonitos que já vi. Já vi muitos pátios, varandas e jardins privados em casas terrestres, mas
nada nem perto disso.

Eu sorri quando pensei sobre por que Ele me escolheu para descrever isso. Bem, desde que
estive em algumas casas incríveis e atendi alguns clientes ricos com seus projetos, tenho visto
o suficiente para saber a verdadeira qualidade versus o mero fingimento.
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Jesus: “Erin, quais são os seus pensamentos?”

Eu: “Senhor, me perdoe, mas eu tenho muitos pensamentos sobre tudo isso. Em primeiro lugar,
porém, estou honrado em ser seu convidado aqui e nunca imaginei um lugar tão bonito em
todas as minhas viagens. Bem, na verdade, eu realmente não tenho viajado muito, mas projetei
muitos interiores para todos os diferentes tipos de casas lá embaixo.

“Senhor, nenhuma das casas na Terra é parecida com isso e eu trabalhei em muitas mansões
terrestres muito caras em meu tempo e ainda trabalho. Você é realmente o Rei dos reis e o
Senhor dos senhores, mas, embora eu não tivesse certeza do que esperar, acho que pode
haver algumas pessoas por aí que esperariam que Você nem mesmo precisasse de um Lar.

“O que quero dizer com isso é que algumas pessoas podem acreditar que Você não precisa de
um 'lugar de morada', pois Você se sentaria em Seu Trono e todo o Céu seria Seu Lar. Embora
a Cidade de Ouro seja onde está o Seu trono, este Lar é tão acolhedor e tão convidativo, mas,
ao mesmo tempo, exclusivamente Você. Como isso é possível? "

Ele estava rindo. Eu ouvi alguns dos anjos rindo baixinho disso também.

Jesus:" Então, a Escritura diz que em minha casa há muitos quartos ou mansões? "

Eu: "Senhor, eu li de várias maneiras diferentes, mas o que eu acreditava era que o céu é a sua
casa e que você preparou mansões para nós onde você mora. No entanto, alguns acreditam
que isso significa que você construiu um grande complexo de apartamentos e cada um de nós
terá um quarto lá em seu prédio. ”

Jesus: "Isso parece interessante, mas modificado. Tenha cuidado com um roteiro como este. O
inimigo adoraria pintar o céu como uma favela e eu como o 'Senhor da favela'. Isso não é
bíblico. Agora você viu isso com o seu olhos. Diga-me o que você vê. ”

Eu: "Vejo um palácio lindo e aconchegante. Palácios sempre parecem tão especiais, pois têm
grandes quantidades de mármore e móveis de ouro ornamentados, mas a maioria dos palácios
que vi também são vistosos, como se pretendessem exibir riqueza como um troféu de um
poder e riqueza do homem.

"No entanto, Seu Palácio é diferente e, se eu não soubesse que Você e Você é um cliente que
nunca conheci, só precisaria olhar para a propriedade requintada. Você possui gado em mil
colinas. Você próprias vinhas, lagos e olivais.

“Os terrenos são bonitos de uma forma natural relaxada, mas algumas áreas são tratadas e
esculpidas como se os anjos tivessem licença criativa para aparar sebes.” Isso fez Jesus rir. "A
entrada não é de mármore polido e escorregadio, mas de pedra natural não polida.

" Os canais de água são revestidos de ouro batido para efeito. Isso não é para exibir riqueza,
mas antes para iluminar a luminária. A porta também poderia ter sido revestida de ouro, mas
não teria servido para nenhum propósito real.
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"A beleza da madeira, já que Você foi, e é, um carpinteiro, faz todo o sentido para mim. Alguém
que se exibisse teria mais mármore , ouro e pergaminhos ornamentados funcionam do que
madeira só porque eles podem. Eu só tenho que olhar para Sua aldrava com o leão de rosto
gentil para saber que um Dono de Casa 'de rosto gentil' mora lá. "

Jesus: Sorrindo. “Então, conte-me mais sobre este 'rei cliente' com base em quando você
entrou pela primeira vez em Minha casa?

Eu: “Bem, fui saudado por um anjo gentil. Quando entrei, percebi que tudo o que estava vendo
não tinha preço. Por exemplo, a Pedra de Jerusalém foi ajustada à mão e colocada com
precisão. Na Terra, esse cinzelamento só poderia vir de uma máquina, pois cada peça se
encaixava perfeitamente.

“Eu reconheci o padrão no chão como um padrão de Versalhes, mas sei que Seu Lar é mais
antigo do que o termo para ele. A pedra era, e é, quente. Acredito que seja assim naturalmente,
pois seria impossível de fontes humanas aquecer uma pedra tão grossa de maneira tão
uniforme.

“Portanto, a pedra em si simplesmente tem que ser de origem celestial, embora divinamente
simbólica. Quanto às paredes, já dei o meu melhor palpite em meus pensamentos. Eles são
incrivelmente fascinantes. Se eu fosse um pintor como Michelangelo, não precisaria de nenhum
trabalho de preparação nisso.

“Eu poderia pintar diretamente sobre isso e minha pintura teria uma profundidade incrível. As
colunas, acredito, devem ser um modelo para o Templo, mas não tenho certeza disso.

“Esses lençóis ou cortinas são de fibras tão complexas que o linho e a seda parecem ter algum
tipo de fibra ótica que se ilumina com o calor de nosso corpo que passa. Isso é realmente
incrível. Então tem esse tapete e, ah, os móveis! ”

Ele se sentou e me estudou. Ele acenou com a cabeça em concordância e sorriu.

Jesus: “Você é sábio em algumas coisas. Fico feliz que você tenha observado tão bem, mas
você perdeu algumas coisas. Você sabia que eu criei a planta deste Lar, mas que artesãos
habilidosos dedicaram suas obras aqui para Me homenagear?

“Existem coisas aqui até mesmo daqueles na Terra que criaram coisas com todo o seu coração
e se dedicaram a Mim. Esse lindo tapete é apenas um entre muitos. Erin, você já sentiu algo
melhor? "

Eu: “Não, é incrível.”

Jesus: “Isso foi feito por uma família inteira ao longo de muitos anos na Terra. Eles me
dedicaram o tapete. Eles viviam como escravos e recebiam alguns centavos. Eles trabalharam
tanto que o tapete e seus pertences foram saqueados.
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“O tapete foi então vendido por ladrões. Porém, agora onde está o tapete? É aqui, Erin, para
que um dia possam vir visitar e ver que a sua dedicação não foi esquecida. ”

Eu: “Senhor, isso é incrível. Então, tudo o que estou vendo aqui é uma réplica glorificada das
coisas na Terra que os escravos fizeram para a Sua glória? ”

Jesus: “Sim e não porque alguns artesãos também moram aqui. Eu os procurei a Meu pedido
para a comissão de certas coisas. Tudo aqui tem um significado para Mim e conheço cada
pessoa pelo nome. Seus presentes Me honram.

“Minha casa está cheia de histórias e não há nada aqui que não faça sentido para mim. Não é
feito para exibição do homem, mas para mim. Vou mostrar mais porque sei que você vai gostar
das diferentes áreas com base em seus dons. ”

Eu: “Sua casa é como um museu.”

Jesus: “Não, Erin, os museus são para exibição pública. Isto é para mim e para os meus
convidados. ” Ele estava rindo. “Mas, sim, você terá algumas aulas de história aqui.”

Eu: “Também é o que há de mais moderno, visto que vejo coisas que não têm explicação
terrena. Por exemplo, vejo lâmpadas e lustres em sua casa. Senhor, por que você precisa de
um lustre? "

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, eu gosto de lâmpadas. Aqui, não são necessários cabos
elétricos. Você vai gostar disso.

“Agora, temos um assunto a resolver. O que está acontecendo com você? Por que você está
abatido? Eu até deixei a porta da frente aberta para você desta vez. Por que você
simplesmente não entrou? "

Eu: “Senhor, não queria ser rude de novo nem presumir. E se eu tivesse aberto a porta e
entrado com ousadia e sem avisar? ”

Jesus: “Erin, eu te chamei aqui.”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, porque pensei que Você estava me testando.”

Jesus: Ele estava rindo. "Sim, suponho que estava, de certa forma, mas você ainda não pediu
instruções, certo?"

Eu: “Você me tem aqui, Senhor. Você está certo; Eu não perguntei."

Jesus: “Agora, por que estou explicando isso de novo? Eu gostaria que você passasse os
próximos sete dias terrestres praticando Mateus 7: 7. Veja se eu não abro suas portas. Erin,
não torne as coisas mais complexas; simplesmente venha a mim. Venha como você é. Agora, o
que aconteceu quando o anjo cumprimentou você na porta hoje? "
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Eu: “Entrei e percebi que meus pés estavam em solo sagrado. Seu lar é solo sagrado, Senhor.
”

Jesus: Ele riu. "Erin, todo o Céu é solo sagrado."

Eu: “Senhor, estou na tua casa como hóspede. Percebo que sou apenas uma pequena mulher
de pouco valor terreno. Não faço nada de valor para merecer tais roupas ou mesmo um convite
para a King's Home. ”

Jesus: “Tudo bem, isso é notável. Eu entendo seu pensamento e as raízes do nascimento de
tais pensamentos, mas não sou apenas um Noivo e Rei. Erin, também sou sua amiga. Eu faço
da minha conta conhecer você. Ao contrário de um rei terreno, passo tempo para conhecê-lo.

“As coisas em Minha Casa são feitas por pessoas que conheço e amo. Um rei terreno não
dedica tempo para conhecer os artesãos. Você sabe disso, Erin, pois os clientes que a
contrataram para um trabalho só querem que você faça o seu trabalho em uma data definida.

“Depois que o trabalho for concluído, eles terminarão com você, a menos que, é claro, haja um
problema.” Eu estava rindo porque Ele estava certo; como sempre. “Comigo, aproveito para
conhecê-lo.”

Eu: “Senhor, tu me conheces há muito mais tempo. Você já me conhece. Na verdade, Você
está realmente fazendo tudo isso para que eu possa conhecer o Seu coração. ”

Jesus: “Muito bem, Erin, muito bem. Agora coma um pouco. ”

Havia todos os tipos de comida na minha frente. Havia alimentos que não reconheci, mas sabia
que adoraria. Ele desenhou o menu só para mim, pois eu também estava aqui como Seu
convidado. Ele sabia o que eu amava e tinha tudo pronto para mim.

Jesus: Enquanto comíamos. “Erin, você pegou aquele espelho de mão. Conte-me a história
disso. ”

Eu: “Bem, eu tive um sonho no início da semana com este espelho. Eu estava morando em
uma área que precisou ser reconstruída após um desastre. Havia grandes subdivisões e cada
subdivisão estava de acordo com a classe.

“Algumas subdivisões tinham casas de alto padrão, algumas tinham casas de classe média e
outras, casas de baixo custo. No entanto, as pessoas, independentemente da classe, pareciam
cooperar umas com as outras.

“Os setores da classe média sofreram os piores golpes e essas casas estavam em pior estado.
Eu morava em um lugar chamado 'Pedra de Quartzo'. Essas casas eram pequenas, mas
bonitas. Todas as casas foram saqueadas por invasores.
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“Os saqueadores haviam levado tudo de valor e, o que não queriam, jogavam em uma cova
comunitária, como um lixão. Este lixão era um lugar onde você podia cavar para encontrar
coisas para usar. Muitas das subdivisões foram pilhadas.

“Percebi que todos os espelhos foram quebrados e destruídos. Eu estava cavando nesta
escavação para encontrar alguns brinquedos para meus filhos brincarem e eu já tinha uma
pilha de Legos para eles.

“Ouvi então duas senhoras do setor de alta tecnologia dizerem: 'Você não vai acreditar no que
encontrei? Encontrei um pequeno espelho compacto. ' A outra senhora disse: 'Oh, mantenha
isto escondido, pois é muito valioso.'

“Eu estava rindo enquanto continuava a cavar. Fazia algum tempo que não me via no espelho.
Só então tirei o mesmo espelho de mão que está em Sua casa, mas este não tinha ouro.

“O espelho estava coberto de lama. Eu rapidamente o escondi para olhar mais de perto mais
tarde. Não pude acreditar em meu achado e tive medo de que alguém roubasse meu tesouro
se o visse. Na verdade, eu sabia que eles teriam. ”

Jesus: “Repassei isso com você depois do sonho, mas me diga de novo o que você achou que
isso significava”.

Eu: “Guardei o espelho para me ver mais claramente e também por causa de seu alto valor.”

Jesus: “Sim, e assim disse: 'Haverá um dia em que os outros não se verão; mesmo quando
recebem um espelho, eles não podem se ver. Quando o fazem, é um pequeno reflexo. Eles
continuam a olhar, mas não conseguem se encontrar. '

“Erin, você não se vê há algum tempo porque você morreu para si mesma. Erin, esta é uma
ótima reflexão para se ter. Conte-me mais sobre este espelho. ”

Eu: “Era muito grande e tinha sete seções com um grande diamante no centro. O diamante era
grande o suficiente para que eu pudesse ver meu reflexo nele intacto. Achei o espelho
estranho. ”

Jesus: “Agora, o que foi que eu falei sobre esse espelho?”

Eu: “Bem, no começo eu deixei esse detalhe fora do meu sonho pessoal como insignificante,
mas você me mostrou que há mais do que isso. Quando eu olho para o diamante, posso me
ver desobstruída. ”

Jesus: “Que forma era mesmo?”

Eu: “Diamante”.

Jesus: “Agora olhe para aquele espelho novamente e mostre-me o que você vê”.
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Comecei a chorar. Eu vi meu rosto glorificado e estava vestida de princesa. Eu não tinha
maquiagem porque não precisava de nenhuma aqui. Eu estava simplesmente perfeito no céu.
Eu nem mesmo tive evidências de um rosto inchado de chorar.

Baixei o espelho muito rapidamente, pois não queria parecer vaidosa. Jesus riu tanto da minha
reação.

Jesus: “Vá em frente, Erin, veja o que eu vejo. Você sente que precisa cavar muito fundo para
ver o que vejo. Você até vai a um cemitério para cavar fundo. Você não vê o que eu faço em
você?

“Você é um prêmio. Agora olhe para mim. Olhe nos meus olhos. ” Eu me virei e seus olhos
eram tão bonitos. "Erin, olhe para eles." Só então, eu vi meu reflexo em seus olhos.

Eu: “Posso me ver nos Seus olhos”. Eu estava sorrindo e rindo.

Jesus: “Bom. Eu posso me ver em seus olhos também. Esse espelho também tem mais, mas,
por favor, não duvide de quem você é. ”

Eu: “Senhor, Você sabia que eu era assim desde o início. Estou tentando, mas fui criado pelas
visões de mundo de quem eu deveria ser. Estou pedindo ajuda.

“Pedi sabedoria, mas só Tu, Senhor, tens a capacidade de mudar a mim e ao meu
pensamento. Sou lento, mas simplesmente não quero ser como o espelho. Tiago 1:23. Senhor,
por favor, ajude-me, pois facilmente esqueço. ”

Jesus: “Erin, você está aqui e não é doida. Não há problema em expressar dúvidas. Você ouviu
bem ao ouvir promessas e bênçãos vindas da Minha boca, mas muitas vezes se pergunta se
isso é para você ou para outra pessoa.

“Você também se pergunta se Me ouviu corretamente. Erin, você fez. Agora, quero que se sinta
confortável em vir à Minha Casa, pois já passei muito tempo na sua. Erin, eu dei a você o dom
de saber quem eu sou e de ter atendido suas ligações.

“Agora eu te liguei. Você se sentou em lágrimas silenciosas e esperou por mim. Agora vou
livrá-lo dessas dificuldades de uma maneira que você acha que não. Será divino e você nunca
mais duvidará de mim. Em breve seus obstáculos serão removidos. ”

Eu: “Senhor, tu me mostraste coisas maravilhosas, mas a maior coisa que me foi mostrada é o
teu amor. Seu coração é enorme, Senhor, e eu sou eternamente abençoado por Sua presença.
”

Jesus: “Oh Erin, espere até ver o que planejei para cada um de vocês. Eu tenho mais para
mostrar a você. ” Sorridente. "Você vai voltar?"

Eu: “Depende; Você vai deixar a porta aberta para mim? " Ele estava rindo tanto disso.
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Jesus: “Sim, mas da próxima vez apenas passe pela porta aberta, pois esta é uma lição de fé,
Erin.”

Sonhe…
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