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Sonho 114 - Café da Manhã com Jesus
Recebido no Domingo, 30 de Março de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 40)

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pelo Seu amor, por tudo o que temos, pelos meus filhos e família e
para sua provisão. Senhor, preciso ouvir de Ti, pois meus sonhos têm sido sombrios e sobre os
tempos que virão, sobre os corações cruéis dos homens e sobre o discernimento entre as
falsidades e a verdade.

Estou encontrando pessoas que me odeiam e dizem que se submetem às Escrituras da Bíblia,
mas suas ações me mostram que não procuram verdadeiramente por você. Senhor, eu
também estou lá, pois há anos eu leria uma passagem da Bíblia e a relacionaria com minha
caminhada diária, tratando Suas Palavras quase como uma espécie de biscoito da sorte.

Ah, claro, essas palavras eram boas escritas em papel sagrado, mas eu senti que eram para
outra pessoa que realmente precisava dessas palavras. Enquanto eu ansiava e procurava por
algo, fui ensinado que Jesus não falou mais ou andou conosco hoje, o que agora eu sei que
contradizia Suas Palavras que diziam que Ele ainda faz hoje.

Eu ansiava por evidências desses milagres Dele e ansiava por ter mais em minha vida, pois
realmente sentia em meu coração que a vida por si só, separada de Deus, não era nada e que
nós somos apenas um vapor.

Senhor, eu sou uma mulher e uma espécie de escriba. Eu não sou judeu nem sou rico para ter
qualquer medida verdadeira de status terreno. Sim, sei um pouco sobre muitas coisas
diferentes, mas não acredito que seja realmente bom em alguma coisa. Visto que minha
educação primária está em um campo que está longe de ter qualquer significado bíblico, eu
realmente sinto que isso não me dá credenciais terrenas para escrever esses sonhos.

Não só isso, mas não tenho nada aqui para deixar como herança terrena para meus filhos.
Além desses sonhos, não tenho terras, nem bens e nenhum legado para dar a qualquer um
deles. Não sou mais um voluntário ativo da igreja ou líder comunitário e não tenho interesse no
elogio do homem por minha carreira.

Na realidade, tive o suficiente publicado em minha carreira de design de interiores para
satisfazer qualquer pessoa neste campo e isso não é mais um objetivo meu. Eu havia crescido
para ser um amante das coisas materiais deste mundo plenamente, mas quando comia todas
essas coisas e devorava tudo o que podia até ficar cheio, ainda estava vazio.

1



Veja, Senhor, o mundo tem sido meu lugar no deserto e a Terra tem sido meu campo de testes.
Nas Escrituras, parece que Você encurtou nosso tempo de vida em blocos médios de 40 anos.
Minha vida era como um lugar deserto até que você começou a falar comigo para que eu
pudesse ouvi-lo.

O fim de semana estava quase no fim e eu lembrei que eu tinha ido para o filme, 'Noah', na
sexta-feira à noite, dia 28marçodede 2014. Saí muito triste como eu fiz isso como a última coisa
que eu realmente queria fazer era ir para outro filme e depois mais dois deles. No entanto, eu
sabia que o Senhor estava por trás disso e queria que eu visse três filmes separados neste fim
de semana, então continuei meu curso.

Meu segundo filme, 'de Deus Not Dead', foi no sábado, 29marçodede2014 e eu estava
realmente satisfeito com este filme. Tanto é que decidi que vou levar meus filhos a este e vê-lo
novamente. Quando estava saindo do cinema após o término de 'Deus não está morto', vi que
o filme 'Filho de Deus' estava passando em 20 minutos.

Como não senti que o Senhor estava me chamando para ver esse filme, fui até meu carro. No
entanto, enquanto eu estava sentado no meu carro, o Espírito Santo me levou a voltar ao
cinema para comprar um ingresso para este filme.

Voltei para o teatro, pois a única agenda real que tinha para este fim de semana era passar um
tempo com o Senhor e havia limpado completamente meu prato para ele. Enquanto estava
sentado no teatro esperando o início de 'Filho de Deus', comecei a pensar no filme 'Noah' e
fiquei perplexo sobre por que uma história tão grandiosa como Noah precisaria ser
'hollywoodiana'?

Sério, a história de Noah é mais do que incrível simplesmente por si só. Se os produtores
simplesmente não tivessem mostrado nada além das coisas desprezíveis que os caídos
fizeram ao criar abominações, as pessoas, e até mesmo os meninos adolescentes, teriam se
interessado. Orei ao Senhor e no Espírito Santo.

Eu: “Por que, Senhor, por que permitir isso? Senhor, oro para que chame as pessoas para
lerem a Bíblia porque agora estão curiosas sobre Noah. Senhor, peço que use o Espírito Santo
para falar através da Sua Palavra escrita para que o 'último chamado' comece. Por favor, não
permita que a mensagem deste filme mude o coração das pessoas contra Deus e Noé e pelos
caídos.

“Senhor, 'Noé' mostrou o inimigo, o caído, sendo gentil e gentil antes de finalmente ser redimido
por Deus e levado para Casa. Em seguida, mostrou Noé como um homem sem coração que
estava disposto a cortar sua esposa e filhos a fim de eliminar o homem completamente. Em
seguida, mostrou que Você não falou com Noé quando a Bíblia mostrou claramente que Noé
era um homem santo que andava com Deus e amava seus filhos.

“Senhor, este filme também mostrou que Adão e Eva eram como estranhos 'seres de luz' sem
cabelo. Minha oração é que, quando aqueles a quem você chamou vejam este filme, que
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questionem e busquem a verdade e que ela possa ser encontrada por eles. Senhor, claramente
estamos no início do fim. ”

Espírito Santo: “Erin, estou aqui contigo e te ouvi. Não se preocupe."

Suspirei quando o filme 'Filho de Deus' começou a rodar. Enquanto assistia a este, o terceiro
filme, me sentia absolutamente indiferente a respeito. Perdoe-me, Senhor, mas por ter te visto
e interagido contigo, foi difícil para mim ver alguém 'brincando' de Jesus.

Eu mal consegui terminar este filme. Ao contrário do filme 'A Paixão de Cristo' de dez anos
atrás, eu simplesmente não senti o Espírito do Senhor sobre este filme. Quando entrei no teatro
hoje, estava ensolarado, quente e ventoso sem nuvens. No entanto, quando saí, o céu agora
estava muito escuro com grandes nuvens.

Desenho do céu azul através das nuvens em resposta abaixo ...

Eu então testemunhei uma cena tão incrível enquanto dirigia para casa do teatro que parecia
que o próprio Senhor havia aberto uma visão para o céu, mesmo que apenas por um momento.
Havia um buraco estranho nas nuvens cinza-escuras e feixes de luz fluíam sobre mim a partir
dessa abertura. Isso era tão lindo que fiz o meu melhor para fazer um desenho rápido.

Ao continuar a dirigir para casa, fiquei muito triste, pois sabia que o Senhor estava me
fortalecendo no último mês para algo mais. No entanto, eu também sabia que isso teria um
preço e que eu precisaria estar disposto a deixar tudo que amo para seguir Jesus. Eu apenas
orei para que Ele fosse misericordioso comigo e protegesse meu coração.

Pensei então em todos os meus amigos cristãos que agora mal se comunicam comigo e,
quando o fazem, ignoram propositalmente meus sonhos. Ao fazer isso, eles ignorariam
completamente o que o Senhor tem me chamado nesses sonhos. Fiquei triste enquanto dirigia
e comecei a falar com o Senhor.

Eu: “Senhor, e se fosse isso? E se eu for falso ou tiver feito o mal sem saber. E se ... ”

Jesus: Eu ouvi sua voz falar claramente comigo. "Erin, pare e olhe para a sua direita."

Olhei para a minha direita, que por sua vez era uma área sobre Hanford pouco antes de entrar
no meu bairro, e lá estava o mais lindo arco-íris. Eu chorei por um momento e parei o carro.

Jesus: “Estou contigo, Erin.”

Mais tarde naquela noite, tive um sono difícil, pois sonhava com áreas sujas, com banheiros
com vasos sanitários transbordando em bairros de luxo e com meu pai terreno. Quando
finalmente acordei esta manhã, estava dolorido, cansado e pesado. Comecei a louvar a Jesus
e agradecer a Ele por suas promessas. Pedi a Ele que me levasse para visitá-lo hoje porque eu
estava realmente com saudades Dele. Eu comunguei e O louvei de todo o meu coração.

Jesus: "Erin, sobe."
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Imediatamente eu estava sentado ao lado Dele em Sua mesa. Fiquei um pouco assustado e
surpreso ao vê-lo imediatamente sentado ali e sorrindo para mim. Eu me aproximei e o abracei.
Por sua vez, Ele envolveu Seus braços em volta de mim enquanto meus braços e mãos
envolveram Seu peito.

Eu: “Estou tão feliz em vê-lo, Senhor, mas por que me trouxeste aqui hoje?”

Jesus: Sorrindo. “Erin, não tenha medo. Achei que começaríamos com a comunhão hoje. Aqui,
pegue um pão quente. ”

Ele abriu o pano e tirou um pouco de pão achatado. Ele então tirou um pouco de pão francês
também. Eu ainda estava rindo Dele tendo pão com fermento e pão sem fermento quando Ele
me entregou um pedaço de ambos. Ele então fez sinal para um anjo trazer-lhe vinho e
derramar um pouco de água em meu copo. Ele então derramou vinho em sua taça.

Jesus: “Erin, pegue este pão e coma. Realmente não importa qual dos pães você escolher, pois
acho que você gostaria de ambos agora. ”

Eu: “Senhor, este é o meu momento favorito com Você. Amo sentar e jantar com você.
Obrigado por isso."

Jesus: “Erin, você é minha amiga e minha convidada também e seu lugar é aqui no céu”.

Eu: “Eu sei que isso é verdade, mas isso me confunde às vezes porque o mundo parece tão
escuro.”

Jesus: “Aqui, Erin, beba um pouco de água, mas primeiro tome um gole disso.”

Ele tomou um gole de vinho de sua taça e me entregou para beber. Tomei um gole e então Ele
fez sinal para que eu tomasse outro gole antes de devolver o copo a ele.

Eu: “Senhor, isso é maravilhoso. De onde é esse vinho? ”

Jesus: “Isto é do Jardim de Deus e é a liberação da primavera.”

Eu: “Senhor, isso tem mais significado? O lançamento do vinho da primavera na Terra
geralmente não ocorre até maio. ”

Jesus: Sorrindo. "Erin, o vinho é bom?"

Eu: “Oh sim, Senhor, muito bem. Por favor, perdoe-me, Senhor, por pesquisar tudo o que Você
faz e diz com discrição, mas eu simplesmente não quero perder nada em Suas ações ou em
Suas palavras. Parece que absolutamente tudo o que você faz é de grande significado. ”

Jesus: “Não preciso perdoar o que é bom. Erin, vamos apenas aproveitar este dia, nossa
comunhão e um com o outro. Posso ver que você está preocupado com algumas coisas. Por
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favor, coma porque está com fome e beba porque tem sede. No entanto, você deve deixar seus
fardos para baixo, pois não pode aproveitar o seu tempo Comigo até que se esvazie deles.
Então você deve permitir que Eu o preencha. ”

Eu: “Senhor, você está falando fisicamente com comida e bebida agora ou com o Seu Espírito
Santo?”

Jesus: “Erin, o jejum que você acabou de fazer foi um bom jejum e ouvi suas orações durante
isso. Eu prometi a você certas coisas e permaneço firme na Minha Palavra de que tudo será
cumprido. Agora você tem fardos, mas primeiro deve quebrar o jejum ou 'desjejum' e depois
voltar para Mim. Ao mesmo tempo, por favor, envie uma mensagem aos seus amigos para que
orem por você. ”

Eu: “Senhor, o Senhor não está fazendo as coisas como eu esperava hoje. Eu esperava uma
grande mensagem hoje e quero dizer algo realmente grande. Sinto que estou à beira de algo,
pois Você me mostrou a Tribulação nas últimas duas semanas ou mais. Por favor, Senhor, me
ajude. ”

Jesus: “Erin, como você sabe que não vou fazer nada grande? É bom estar sempre pronto.
Agora vamos dar uma olhada nos três filmes que você acabou de assistir.

“O primeiro dos três filmes, 'Noé', mostrou a você o que o mundo gostaria de pensar sobre
Deus, mas está incorreto. O segundo dos três filmes, 'Filho de Deus, mostrou a você um
Senhor que ainda não é quem eu sou, mas sim uma versão roteirizada e hollywoodiana de
Jesus. Agora, o último dos três filmes, “Deus não está morto”, foi uma mensagem de que estou
vivo até hoje, mas foi claramente o filme menos assistido dos três filmes.

“Agora, lembre-se de quem é Deus desde o início, Erin, já que você está maravilhada com seu
conhecimento, visto que viu o bom e o ruim nesses filmes. Na verdade, enquanto você se
esforça para compreender tudo isso, já lhe ocorreu que talvez seu fardo seja não entender?

“Erin, você só pode transmitir o que viu, mas simplesmente não pode fazer as pessoas verem
quem Eu sou se elas não quiserem Me conhecer em primeiro lugar. Enquanto alguns querem
apenas palavras em um papel, outros não acreditam que estou vivo nessas palavras. Alguns
não pedem mais nada simplesmente porque quando pedem mais do que é exigido deles e eles
se sentem confortáveis   demais com o mundo.

“Erin, você não está mais confortável no mundo. Agora você entende Enoque e Elias e como
me senti quando andei na Terra, especialmente logo antes de ser crucificado. A escuridão do
mundo é opressora para você e agora você está sobrecarregado por isso.

“Erin, você deve morrer para o mundo sozinha, tomar sua cruz e Me seguir. Eu não chamei
você para esquecer seus filhos, mas apenas a casa de seu pai terreno e depois me seguir.
Você deve confiar que farei o resto e que não estou exigindo nada de você além do seu
coração.
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“Agora, vir a Mim vazio é bom, pois assim posso e irei enchê-lo. Erin, agora você bebeu da
Minha xícara e este é um contrato. Você é Meu amigo e Deus, Meu Pai, o ama e você também
está em Seu favor.

“O inimigo odeia você e o mundo também odeia você, mas primeiro Me odiou e preferiu a
Minha morte. Como resultado, o Senhor Deus encurtou os dias do homem desde o início.

“Erin, não estou te repreendendo aqui, pois vejo a preocupação em seu rosto e o peso em seus
ombros. Em vez disso, deixe-Me carregar isso para você, pois Meus ombros podem levar seus
fardos com facilidade. ”

Eu: “Ó Senhor, não me sinto digno de tudo isto. Eu atendi sua chamada e nunca trocaria meu
tempo com Você por nada. Na verdade, eu daria tudo para seguir Você e, na verdade, quase o
fiz.

Jesus: “Erin, dê-me o que é mais precioso para você agora; seus filhos. Você não pode confiar
em mim com eles? Erin, eu também os amo. ”

Eu: “Oh, Senhor, sinto muito. Sim, padre, por favor, leve-os. ”

Minha mão começou a tremer e eu comecei a chorar. Quando estendi a mão para tocar a
manga de Seu manto, Ele estendeu a mão e tocou minha mão e pulso.

Jesus: “Erin, você confia em mim e que farei algo de bom aqui?”

Eu: “Oh sim, Senhor, claro e meus filhos são a última coisa a dar a Ti. Agora que Lhe dei meus
filhos, agora Lhe dei tudo e Você tem tudo de mim. Além de Suas promessas e de Você, agora
não me apego a mais nada. ”

Jesus: “Erin, dê-me suas contas e eu pagarei. Dê-me seus inimigos e eu os removerei. Dê-me
suas preocupações e eu vou falar e confortá-lo. ”

O olhar que Ele estava me dando em Seus olhos era um amor por mim muito mais profundo do
que qualquer amor terreno poderia dar e era um amor constante, seguro e verdadeiro.

Eu: “Senhor, como posso negar dar-me totalmente a Ti? Como posso negar o que você fez?
Você me mudou para sempre. Você me arruinou para esta vida. Acabo de ver homens sem
coração em meus sonhos, mas lido com eles diariamente na Terra.

“Por favor, Senhor, as coisas estão piorando na Terra e meus sonhos estão ficando muito
difíceis. Não apenas isso, mas meus amigos agora estão passando pelas mesmas coisas e
muitos de nós somos tratados como párias e rejeitados. Eu ainda permaneço em silêncio para
muitos, a menos que Você especificamente me leve a fazer diferente. ”

Jesus: “Erin, tudo o que você passou, eu também passei. Estou sempre com você, então agora
você deve permanecer em Mim e Eu permanecerei em você. Não tenha medo. Você está
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pronto para o que vem a seguir? Você está pronto para o desafio? Você está pronto para o
serviço?

“Mandei amigos e eles ficarão com você. Todos eles serão grandemente abençoados pelo que
o estão ajudando a fazer. Você ainda não entende a colheita, mas logo terá safras recordes. ”

Eu: “Senhor, por favor, abençoe meus amigos dez vezes por tudo que eles fizeram por mim.
Por favor, cure aqueles que estão doentes, sozinhos e famintos. Senhor, derrame o Seu
Espírito sobre nós para que possamos brilhar como Você faz. ”

Jesus: “Erin, passa-me os teus amigos e passa-me todos eles. Vou falar com eles neste dia,
pois eles são Meus e o amor que tenho por eles nunca será removido. Eles serão como
árvores esplendorosas no Jardim de Deus e serão carvalhos de justiça. Todos os tipos de
pássaros pousarão em seus galhos e cantarão louvores a Deus.

“Eles serão ricamente abençoados, mas agora devem comer e beber enquanto você está com
sede. Amo você, Erin. Oh sim, olhe para Enoque e Elias na mesma encruzilhada que você está
nas Escrituras e você se verá no mesmo lugar. Agora o que vem a seguir? ”

Eu: Sorrindo. “Eu me livro do meu pijama de grife?”

Jesus: Rindo. “Não, Erin, seu pijama de marca continuará sendo um 'problema de Elijah', a
menos que aquele pijama de alguma forma tome Meu lugar. Se for assim, teremos um
problema muito maior. ”

Eu: Rindo. "Não, Senhor, porque meu pijama acaba, mas você nunca passa."

Jesus: “Muito bem, Erin, então não há problema, pois é sempre um problema do coração.
Lembre-se de que você nunca pode julgar um livro pela capa, pois até mesmo Salomão estava
muito bem vestido. Mesmo assim, Deus abençoou Salomão e nenhum rei terreno foi mais
sábio do que Salomão.

“Deus também fez Lúcifer bonito de se ver e ele era uma estrela brilhante e bela. No entanto,
Lúcifer caiu com mais força e levou muitos com ele ao fazê-lo. Portanto, não se deixe enganar
pelas aparências e lembre-se que só Deus conhece verdadeiramente o coração de alguém.

“Agora você verá muito mais, então continue a escrever e até mesmo sobre a próxima
Tribulação. Eu vou te mostrar mais do Céu também, mas você precisa relatar o que você viu
durante a escuridão também. Embora os horrores que te mostrei sejam inimagináveis, ninguém
pode então dizer 'mas, Senhor, não sabíamos' ”.

Eu:“ Senhor, quando estou tendo esses sonhos, muitas vezes estou andando na paisagem
escura. Por que às vezes estou fisicamente lá e às vezes apenas no Espírito durante a
Tribulação? ”

Jesus: “Boa pergunta, Erin. Tudo que peço a você é simplesmente escrever todos esses
sonhos 'como estão', mesmo que você precise acordar várias vezes durante a noite para fazer

7



isso. Você já sabe que seu lugar é aqui no Paraíso, mas um dia, muitos vão se desculpar com
você pelas críticas que fizeram aos seus sonhos, mas muitos também vão agradecer por esses
sonhos. Você terá interações detalhadas quando tiver esses sonhos, mas você deve se lembrar
de anotar tudo isso claramente. ”

Eu: “Tudo bem, Senhor, vou orar por sabedoria e capacidade de registrar esses sonhos como
Esdras”.

Jesus: “Bom, Erin, esta é uma boa oração e foi concedida a você. Agora descanse e coma.
Você é amado, então não se preocupe, mas ore como você é abençoado, assim como seus
amigos. Eu estou com você e estou aqui e quando você me buscar, aí você vai me encontrar.
Bata e a porta será aberta porque eu te amo, Erin. ”

Eu: “Eu também te amo, Senhor.”

Ele então me abraçou.

Sonhe…
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