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Dream 128 - A Fé e a Figo
Recebida no domingo, 13 de julho de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 52)

Comunhão

Querido Pai,

eu te amo muito. Com lágrimas e sem capacidade de agir sozinho, estou vendo Você abrir um
caminho para mim. Ainda não sei como Você fará isso, mas sei que fará. Senhor, é difícil agora
ser abertamente amaldiçoado por meus inimigos e Tu me mostraste suas maldições.

Não entendo o ódio dos meus inimigos por mim e nunca o entendi. Apesar de suas maldições,
Você está flexionando Seus braços e tornando-os inofensivos. Eu fico maravilhado e
simplesmente amo Seus caminhos, pois eles são verdadeiramente milagrosos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje eu estava no fundo de uma sala de aula no céu e não qualquer sala de aula, mas sim uma
sala de aula de adolescentes. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto esses meninos e
meninas conversavam diretamente com Jesus enquanto Ele conduzia a classe na posição de
Rabino.

Jesus estava na frente quando Ele viu e acenou para mim. Enquanto eu acenava de volta, as
crianças se viraram e sorriram para mim. Não vou entrar em detalhes sobre quem vi lá, mas
meu coração estava sofrendo por essas crianças esta semana. Coloquei minha mão sobre meu
coração e com meus lábios louvei ao Senhor.

Eu: “Obrigado, Senhor, do fundo do meu coração.”

Ele sorriu e apontou para Seus olhos enquanto continuava a falar para a sala de aula. Um anjo
do Senhor se aproximou de mim enquanto eu observava Jesus ensinar.

Anjo: “Erin, hoje você receberá algumas instruções de Jesus sobre a fé. Ele queria que você
observasse o que Ele ensina aqui no Céu e soubesse que isso é na verdade o mesmo que Ele
ensinou na Terra quando andou por lá. Suas Palavras não mudam nem Suas promessas, então
agora Ele pede que você continue a ficar pasmo. ”

Eu: “Não há nada que o meu Senhor não possa fazer porque Ele é o mesmo ontem, hoje e
amanhã e só eu é que mudo. Sim, serei um observador e só sei que vou adorar vê-lo ensinar
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esses adolescentes. ”

Anjo: “Ele me instruiu a ficar ao seu lado quando você tiver dúvidas.”

Eu: “Que incrível, pois sei que terei algumas perguntas.”

Anjo: “Não, Erin, Ele instruiu anjos para ajudá-la, mas assim que você pedir ajuda para uma
pergunta, será Jesus quem responderá a sua pergunta.”

A princípio pensei que ele estava falando sobre perguntas durante Sua aula, mas logo percebi
que o anjo estava se referindo a mais do que isso. Coloquei minha mão no coração e agradeci
ao anjo.

Voltei-me para Jesus novamente e murmurei com meus lábios um 'obrigado'. Ele sorriu e riu e
apontou para Seu olho novamente. Eu ri enquanto olhava ao redor desta sala de aula incrível.

Ok, então tente imaginar um planetário com cadeiras giratórias que giram 360 graus e são
feitas de algum material como couro, mas macio. A sala era redonda com uma cúpula que
parecia que poderia se dividir no centro e abrir. As paredes curvas que cercavam a classe
inteira eram como uma tela de cinema gigante.

Na área frontal, havia uma grande Torá com um ponteiro. Do outro lado, havia uma bela Bíblia
com o Antigo e o Novo Testamento. Havia também anjos para ajudar em cada 'estação de
aprendizado'.

Ao olhar mais de perto, achei interessante que a Bíblia parecia muito mais densa no Céu do
que o que temos à nossa disposição na Terra. Eu me perguntei se todas as palavras que ele
falou foram escritas neste. Ou seja, talvez esta versão contivesse cada Palavra que Ele falou
que não foi registrada? Interessante…

Anjo: “Erin, há mais que você não entende, mas saiba que a Palavra que você lê na Terra é a
Palavra divina de Deus e que nada foi adicionado ou removido de sua Bíblia sem a plena
permissão de Deus em o trono. Não se preocupe com o porquê, mas apenas saiba que não há
nada escondido e que Deus usa todas as coisas para os Seus propósitos e Sua glória. ”

Eu: “Obrigado por esclarecer isso.”

Este quarto era simplesmente incrível e de alta tecnologia. Fiquei maravilhado e muito animado
em ver Jesus ensinar enquanto estava na frente da classe. Ele vestia uma túnica branca com
uma faixa azul e as mangas arregaçadas, o que me fez sorrir. Ele estava usando uma calça de
linho e essas sandálias de tecido incríveis com as quais sempre o vi.

Só para você saber, essas sandálias não são quaisquer sandálias, mas são lindamente feitas
com o que parecem ser dois tipos de couro. A costura é uma mistura de couro e metal e a sola
é como uma nuvem e muito além do que chamaríamos na Terra de 'sola de gel'. Essas
sandálias se pareciam um pouco com as sandálias 'marca Tera', mas com incrustações de
algumas pedras ásperas.
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Eu sei que parece que estou demorando muito para descrever essas sandálias, mas elas são
simplesmente as sandálias mais perfeitamente feitas à mão e perfeitamente adequadas para
um acessível 'Rei dos reis'. Na verdade, essas sandálias obviamente foram feitas à mão pelo
melhor sapateiro do céu como um ajuste perfeito para nosso Senhor.

Essas sandálias tinham dois tons de marrom e as belas pedras ásperas pareciam ter uma
história de significado histórico para Jesus, o sapateiro ou ambos. Se essas sandálias fossem
vendidas na Terra hoje, elas poderiam facilmente obter pelo menos 1.500 dólares sem as
pedras.

No entanto, com as pedras ásperas incluídas, isso tornaria essas sandálias inestimáveis. Eu
também notei antes que o material ou couro de que são feitos pode estar úmido ou seco e o
material nunca mancha? Aposto que eles podem suportar qualquer elemento também.

De qualquer forma, conforme Jesus instruía Sua sala de aula, percebi que Ele tinha uma
abordagem amorosa e pacífica e que os adolescentes se apegavam a cada Palavra falada por
Ele. Não havia necessidade de fazer anotações, pois todas as Palavras que saíam de Seus
lábios estavam gravadas em seus cérebros, mas ainda assim se adequavam de maneira única
a cada indivíduo.

No Céu, somos reconhecidos como criados exclusivamente por Deus e cada um de nós é uma
obra de arte feita à mão pelo próprio Deus. Ao contrário do que muitos acreditam sobre nós na
eternidade, cada um de nós recebeu atributos especiais exclusivos para nós. Embora sejamos
iguais e amados por Deus como os pais amam seus filhos, cada um aqui é diferente e especial
e nenhum de nós é igual.

Também aprendi que, quando chegamos ao céu, todos usamos as mesmas vestes e andamos
por aí acenando com a cabeça, sorrindo e dizendo: 'Jesus te ama. A paz esteja com você,
irmão ”o dia todo. Eu li isso uma vez e ri porque isso fazia o Céu parecer mais um culto pelo
qual não adoramos mais livremente ao Senhor e não podemos mais interagir normalmente com
os outros.

O Senhor me disse uma vez: 'Não está escrito que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e
nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que O amam? Então, Erin, estou
apenas dando a você um vislumbre como um curto 'comercial' do seu Lar eterno. Estou apenas
mostrando as coisas que têm conceitos terrenos, a fim de manter em sua mente a capacidade
de descrevê-las. Esta é apenas uma pequena parte dos presentes que preparei para aqueles
que Me amam. ”

Eu: Eu me virei para o anjo. “Eu reconheço alguns dos alunos aqui. Por favor, me diga quem
são os outros? ”

Anjo: “Erin, ao ouvir o Seu ensino, você compreenderá que essas crianças foram escolhidas
para uma época como esta. Uma guerra está se formando, a proposta de paz parou agora e há
retaliação de ambos os lados como resultado. Um lado está sem Deus e o outro está com
Deus, mas nenhum dos lados sabe que Jesus é o Messias. As crianças que você vê aqui são

3



aquelas que foram mortas na mira desta batalha. ”

Eu: “Estou confuso ao ver que a maioria desses adolescentes já passou da idade da
responsabilidade. Se for esse o caso, como eles podem estar aqui no céu? ”

Imediatamente uma visão foi baixada para mim de uma área que havia sido reservada pelo
Senhor que Ele havia falado comigo antes de minhas visitas e sonhos realmente começarem.
No meu caso, Lar agora significava voltar a viver aqui no Céu permanentemente.

Eu: “Tenho perguntas. Algumas dessas crianças já foram vítimas e de alguma forma outras
ainda não se tornaram vítimas, embora eu já as veja aqui? Alguns desses alunos morrem em
eventos futuros por causa de retaliação? Mesmo que esses adolescentes sejam judeus e não
falem de Jesus, como é que Jesus ainda os chama? Oh, anjo, isso é totalmente confuso para
mim! "

Anjo: “Sim, esses são conceitos difíceis, mas lembre-se de que o portão para o Céu ainda é
estreito, pois poucos na Terra encontram seus corações verdadeiramente em Jesus. O objetivo
disso ser mostrado a você não é mostrar um portão largo, pois não é.

“Agora, quando você ouve o Senhor falar, você conhece e compreende Sua autoridade e O
ama. Da mesma forma, essas crianças são gratas e agora estão muito animadas para
segui-Lo. Essas crianças foram ensinadas incorretamente sobre Jesus na Terra, mas agora
observe como Ele captura completamente seus corações com Seu amor. ”

Eu: “Ele não poderia simplesmente fazer isso em um instante? Ser salvo da morte eterna não
seria suficiente? Afinal, é tão bonito aqui, com certeza só o céu seria o suficiente. ”

Anjo: “Erin, eu te conheço quase toda a sua vida. Diga-me quais decisões sensatas você tomou
durante as partes mais tolas de sua vida? ”

Recebi downloads de adolescentes instantaneamente. Fui extremamente responsável em
algumas áreas e terrivelmente irresponsável em outras. Eu balancei minha cabeça e ri.

Eu: “Deus é muito paciente e Sua graça é imensa. Senhor, perdoe minha ignorância. ”

Anjo: “Embora essas crianças já estejam aqui, Jesus está cativando seus corações enquanto
elas aprendem a amá-Lo livremente, assim como você. Você amou Jesus instantaneamente? ”

Eu: “Não, foi lento. Eu queria amar Jesus com todo o meu coração, mas Deus teve que
reescrever minha programação primeiro e Deus teve que primeiro me mostrar Seu coração.
Jesus então ganhou meu coração apenas por ser Ele e perseguir meu coração e agora estou
mudado para sempre. ”

O anjo então apontou para os alunos e eu vi que todos eles estavam cativados, gratos,
consolados e tinham tanta alegria em seus rostos.

Anjo: “Erin, Jesus quer o mesmo para eles.”
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Eu: “Parece que isso vai acontecer rapidamente.”

Anjo: “Bem, sim e não. Eles ganharão sabedoria primeiro, mas também terão algumas lições
de história para passar primeiro. ”

Jesus os instruiu e usou referências da Torá original, mas cruzou as referências com os
ensinamentos que Ele havia dado enquanto estava na Terra. A certa altura, uma aluna levantou
a mão e Jesus sorriu para ela e a chamou pelo nome.

Aluna: “É tão óbvio que Você é o Messias, então por que Você não entrou em Jerusalém em
um cavalo branco como um rei normalmente faria?”

Jesus: Rindo. "Oh, você não gostou do meu burro?"

A classe ria enquanto Jesus continuava a ensiná-los com tanta facilidade.

Jesus: “Na verdade, essa é uma pergunta muito boa. Lembre-se, desde o momento em que
vim como um bebê em diante, todos estavam esperando um rei. Ninguém esperava um bebê e
certamente ninguém esperava um pobre rei sem terras. Agora, alguém aqui acredita que Eu,
cavalgando em Jerusalém em um cavalo branco com mantos como o Rei Salomão, teria
mudado suas opiniões? ”

Um menino levantou a mão para responder e Jesus apontou para ele e o chamou pelo nome.

Estudante de menino: Sorriso radiante. "Não. Em vez disso, eles O teriam matado
instantaneamente e procurado pelo Seu reino para conquistá-lo. ”

Jesus: “Bem, certamente Herodes teria, certo?” Todos eles riram. “Agora, por que eu escolhi
um burro?”

Jesus percebeu que uma das meninas queria responder, mas teve vergonha de levantar a
mão. Eu poderia dizer que conhecia sua história e por que ela ainda era muito tímida para
levantar a mão.

Jesus: “Vá em frente.” Ele a chamou pelo nome.

Aluna: “O burro é comum e simples. Isso ilustrou que Deus pode usar qualquer coisa para o
Seu bem e, usando este jumento, os tornava tolos. ”

Jesus: Rindo alto. “Sim, você está certo. Eu temo que não importa o que eu tenha cavalgado,
eu teria sido desprezado e amaldiçoado. Agora, você acha que eu merecia ser amaldiçoado? "

Crianças: "Oh, não."

Este foi um 'não' em sucessão e opressor de cada um dos alunos.
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Uma criança: "Se eles tivessem te conhecido verdadeiramente, então eles teriam gostado de
você."

Aluno mais velho: "Não, eles nunca gostaram Dele desde o início, porque seu ciúme era maior
e seu ódio era maior do que o amor. Suas maldições logo se tornaram atos."

Jesus: "Interessante. Vamos discutir o poder da vida e da morte pela língua."

Instantaneamente, a sala pareceu se tornar uma espécie de tela de cinema gigante que
remontava ao tempo de quando Jesus e Seus discípulos estavam caminhando de Betânia para
o Templo. Faltavam poucos dias para a Páscoa e vimos Jesus amaldiçoar a figueira.

Ele estava com fome e queria uma figueira, mas esta árvore não tinha nada além de folhas e
não estava dando fruto nenhum. Então, com apenas a autoridade de Sua boca, Ele falou para
a árvore: 'Você nunca mais dará fruto.'

Quando olhei de perto para esta enorme figueira com folhas, percebi que era linda, com um
tronco bem grande e era incrivelmente semelhante à Árvore do Conhecimento do Bem e do
Mal no Jardim do Éden.

Então, algum tempo depois, Jesus e o os discípulos voltaram na estrada para Betânia. Durante
a jornada, os discípulos notaram que esta árvore outrora poderosa estava agora
completamente murcha desde as raízes.

Jesus: “Alguma ideia sobre isso?”

Menino estudante: "A árvore não estava na estação, mas estava em uma estrada muito
movimentada para o Templo. Ouvi uma vez que Betfage, o lugar onde isso ficava, significa
casa de figos verdes."

Jesus: “Muito bom e uma observação interessante.”

Outro menino levantou a mão e Jesus o chamou pelo nome

: Menino estudante: “Quando amaldiçoaste a árvore, disseste 'que ninguém mais coma de ti o
fruto'. Já que Você disse 'de novo', isso significa que em algum momento esta árvore deu
frutos? "

Jesus: “Outra observação excelente. Alguém mais tem algum comentário?”

Sorri ao ver as mãos ansiosas se levantando instantaneamente.

Jesus mais uma vez chamou a tímida aluna pelo nome para responder e ela se iluminou.

Aluna tímida: "Rabino, esta é a mesma estrada que as pessoas colocam galhos quando Você
viaja o asno."
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Jesus: "Esta é uma observação muito boa. Agora, qual foi a última árvore amaldiçoada pelo
próprio Deus?"

Um menino pulou animado para responder e Jesus começou a rir e você pode facilmente ver
que Ele claramente amava ensinar. Eu também poderia dizer que Ele amava o entusiasmo
deles para usar o que eles haviam aprendido como transformados pela verdade de Jesus, o
Messias e pelos relatos reais dos acontecimentos. Jesus apontou e chamou o menino excitado
pelo nome.

Menino estudante empolgado: "Rabino, a Árvore do Jardim do Éden foi amaldiçoada e foi aí
que aconteceu a queda."

Jesus: "Hmm, você acha que a árvore que eu amaldiçoei poderia ser a mesma árvore que
estava no Jardim do Éden? Isso seria possível? Afinal, Adão e Eva não usaram folhas de
figueira para esconder seus nudez de Deus?

"Ou você acha que primeiro correram para uma figueira para rapidamente tirar essas folhas
grandes para cobrir? Não seria mais fácil se esconder atrás do tronco e estender a mão e tirar
as folhas do lugar exato onde você estava agora usando para se esconder de Deus? "

A classe estava rindo quando um menino mais velho levantou a mão.

Aluno mais velho: "Rabino, e se esta fosse a mesma árvore usada para a crucificação? Afinal,
as testemunhas na estrada teriam contado aos fariseus o que Você fez com a árvore falando o
poder da vida e da morte com a Sua língua.

"Alguns desses fariseus provavelmente estavam então muito zangados e com ciúmes, mas
talvez até tivessem medo. Lembro-me de que Você até os fez parecer tolos quando ainda era
um menino. Talvez eles usaram a madeira desta árvore para fazer a cruz por maldade? "

Jesus: "Sim, isso é interessante e em camadas. Então, por que Deus permitiria tal coisa?"

Aluna: Levantando a mão. "Senhor, porque tudo o que você fez na Terra contou para algo e
todas as coisas que você fez foram entrelaçadas como juncos em uma cesta para que pudesse
levar nossas almas para casa para você."

Jesus: Ele sabia o nome dela. “Muito bem, Zoe, mas lembre-se de que essa cesta ainda seria
bem pequena naquela época.” Todos eles riram. "Já que eu era um colhedor da fruta quando
andei na Terra, qual era o principal 'figo' que eu realmente estava com fome?"

Zoe: Explodindo. "Senhor, corações, Você estava atrás de corações."

Jesus: Sorrindo e rindo. “Você tem razão. Agora, vamos ver todos os frutos do Espírito de um
bom coração.”

De repente, apareceu na tela uma gigantesca Árvore da Vida no Céu com lindos frutos. Fiquei
surpreso ao ver Jesus literalmente estender a mão pela tela e pegar uma fruta. Ele acenou
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para que todas as crianças estendessem a mão e pegassem uma fruta da árvore também e
eles o fizeram. As crianças então voltaram para seus lugares com os frutos nas mãos.

Jesus: “Havia muito simbolismo nesta árvore, mas vamos voltar à língua e seu poder de vida e
morte.”

A tela então voltou para a figueira murcha. Enquanto seus discípulos observavam a árvore,
maravilhados por ela ter morrido tão rapidamente, Jesus disse: 'Em verdade vos digo: se vocês
tiverem fé e não duvidarem, não farão apenas o que foi feito com a figueira, mas mesmo que
você diga a esta montanha seja levada e lançada ao mar, isso acontecerá. ' Agora, para qual
montanha eu estava apontando? ”

Todos os alunos gritaram em uníssono: 'Calvário' e começaram a aplaudir.Tudo

Jesus: Rindo. “bem, então por que eu escolheria o Calvário como uma montanha para jogar no
mar?”

Uma menina levantou mansamente a mão e Jesus sorriu e a chamou pelo nome.

Jesus: “Sim, Selá.”

Aluna mansa: “Porque, Senhor, voltarás para lá como um símbolo”.

Jesus: "Hmm, vejo muitos símbolos aqui que fazem sentido. Agora, Deus é realmente tão
inteligente? Por que Ele se importaria tanto em passar por tudo isso?"

Um menino levantou a mão e Jesus o conhecia pelo nome.

Menino estudante: "Porque Deus é um Deus de perfeita ordem e Ele é inteligente e está além
de nós. Ele o fará tão simples que até mesmo as crianças podem ver o padrão, mas os
estudiosos aceitarão anos para encontrá-lo. ”

Jesus: Rindo. “Talvez tudo o que eles precisassem fosse um Salvador para ensiná-los a andar.”
As crianças riram. "Um dia, em breve, elas verão o óbvio, pois tudo o que precisariam fazer
seria olhar os mapas antigos. Elas puderam ver os padrões e que a Minha Palavra também
aponta para isso. Você acredita que a cesta sempre contém corações suficientes para
preenchê-lo? "

Jesus cruzou os braços e colocou a mão no queixo. A sala ficou em silêncio enquanto as
crianças começaram a refletir sobre suas próprias famílias na Terra. Jesus podia ler seus
pensamentos.

Jesus: "Não se preocupe, pois em breve chegará um tempo em que eles o farão. todos sabem
e da próxima vez não irei montar em um burro e não irei do norte. ”

Enquanto Ele falava, a tela de repente mostrou bombas e foguetes atingindo toda a região.
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Jesus: “Sim, acho que não duraria tanto tempo em um burro aqui, certo?”

As crianças riram, pois todas estavam familiarizadas com a guerra.

Aluna: Gritando. "Senhor, você vai precisar vir sobre as nuvens e cair como um foguete."

Jesus: “Bem, então, vamos dar uma olhada nas Escrituras sobre Meu retorno em Apocalipse 1:
7.”

A tela atrás dele e ao redor da circunferência da sala mostrou então uma grande guerra. A
Bíblia na frente da classe então se iluminou e as páginas viraram enquanto as Escrituras
saltavam das páginas, todas atestando Seu retorno.

Eu vi Mateus, Lucas, Zacarias, Daniel, Isaías, Marcos e Salmos. Eu então vi as Palavras
indicarem que da mesma forma que Jesus deixou a Terra pelas nuvens, dois anjos tiveram que
proclamar que o Senhor foi para o Céu e um dia Ele voltará exatamente como Ele foi (Atos 1:
10-11). ”

Então eu vi exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Eu vi as duas testemunhas
aparecerem primeiro e então o Senhor veio nas nuvens. Houve um barulho muito alto e a
trombeta. O que eu vi foi que o caminho que Ele saiu um dia pela maneira exata que Ele
voltará, mas na ordem inversa. As crianças comemoraram a alegria de Seu retorno.

Anjo: "Erin, isso é o suficiente hoje e foi mostrado a você para trazer-lhe conforto. Há mais
vindo, mas até em seguida, continue a orar por Israel e a estudar para compreender os
padrões. Lembre-se de que não há nada de novo sob o sol e que o poder da vida e da morte
está em sua língua, então fale a vida.

Lembre-se dos profetas, e não dos 'lucros', que vieram do deserto ou de um lugar diferente,
mas lembre-se também de que eles não são Jesus. Procure as respostas nas Escrituras e leia
novamente no Salmo 83, Naum, Salmo 46, Ester e Timóteo para obter as respostas às suas
perguntas.

Tessalonicenses tem uma grande confirmação para você e você será como Finéias. Seus
motivos e zelo agrada a Deus, portanto, não tenha medo. Lembre-se de Elias, de se posicionar
contra o mal e que o Senhor está com você. Lembre-se de amar o Senhor Deus com todo o
seu coração, alma e força.

Sonhe…
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