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Sonho 142 - Trigo Dourado e Arco-Íris
recebidos sábado, 13 de dezembro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 63)

Comunhão

Querido Pai,

Senhor, obrigado por tudo o que temos, por minha família e pela esperança em meio às
provações . Você me deu três sinais bem definidos de que ainda estava comigo, mas às vezes,
durante grandes lutas, acho difícil de acreditar. Você nem sempre nos concede o que
queremos, mas nunca falha em nos conceder o que precisamos.

Algumas tempestades deixam um rastro de destruição e atingem com mais força do que
outras, da mesma forma que algumas pessoas são atingidas com mais força do que outras
durante essas tempestades. Com cada tempestade, no final das contas estamos na
misericórdia de Deus e até mesmo um homem rico com poder não pode parar a ira de Deus.
Portanto, nós, como crentes, devemos confiar no Senhor para nos guiar por isso.

Agradeço a Deus pelas provações e tempestades, pois sei que Ele tem um propósito para isso.
Talvez Ele esteja me posicionando, talvez Ele esteja me fortalecendo para mais por vir ou
talvez Ele esteja me testando em minha fraqueza a fim de me preparar para este tempo que
está por vir. Realmente não sei, mas sei que Ele me ama.

Também sei que Deus me deu Jesus e minha esperança em Sua ressurreição. Sei onde um dia
residirei no Céu, que há mais por vir e que Ele planeja todas as coisas para o meu bem.

Deus me deu uma grande luz e eu não ando mais nas trevas (João 8:12). Tu és a minha luz,
Senhor, e hoje me deste Isaías 60: 1: 'Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a
glória do Senhor nasce sobre ti'. Perdoe-me por ultrapassar Suas promessas hoje, pois
obviamente minhas provações ainda não terminaram. "

Jesus:“ Erin, sobe. ”

Eu estava usando sandálias e, ao olhá-las, percebi que meus pés estavam sobre uma
plataforma de prancha de madeira. Olhei à minha frente e vi um enorme mar de trigo. Ao olhar
mais de perto, vi que esse trigo havia aumentado em real ouro metálico.

Corri para este imenso mar de trigo e peguei uma bainha dele. Cada bainha tinha sete
espiguetas em sete fileiras e havia sete vezes sete em cada haste de trigo. Não sei nada sobre
a botânica do trigo, mas isso parecia extraordinário e muito celestial para mim.
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Enquanto corria por este enorme campo rindo, um vento soprou e soprou através do trigo do
sul. Não tenho certeza de como sabia disso, exceto que vi o sol se pôr no horizonte, então
deduzi que isso era oeste.

Eu ri enquanto o vento soprava quase parecia como se fosse orquestrado pelos anjos. Parecia
incrível quando as ondas de trigo dourado se transformavam em ondas de um oceano.
Conforme o trigo se movia, a música ainda era tão bonita Eu não reconheci a melodia. De
repente, percebi que até mesmo a estava adorando ao Senhor.

Eu: “Onde estás, Senhor?”

Olhei em volta, mas simplesmente não conseguia ver Jesus. No entanto, meu corpo
simplesmente parou quando vi o mais incrível arco-íris de espectro completo. Ao olhar para as
cores, senti uma chuva suave cair sobre mim. Eu chorei porque foi uma das paisagens mais
bonitas que eu já tinha visto. O tempo todo, o trigo continuou a cantar a cada rajada de vento
que soprava.

Eu: “Deus Pai, isso é tão lindo. Vejo um mar de ouro, o sol, a chuva e um lindo arco-íris
também. ”

Bati palmas quando vi o arco-íris duplo. Bati palmas ainda mais forte quando vi o arco-íris
triplicar. Então eu praticamente gritei de alegria quando vi o arco-íris quadruplicar. Só então,
bem diante dos meus olhos, vi sete arco-íris se entrelaçar para formar uma cúpula circular
tridimensional.

Isso era demais para lidar e eu simplesmente gritei.

Eu: “Nossa, Senhor, isso é tão incrível! Obrigada!"

Enquanto corria para a cúpula do arco-íris o mais rápido que pude através do mar de trigo
dourado, comecei a chorar ao perceber que estava perseguindo arco-íris. Os arco-íris estavam
agora bem acima da minha cabeça e eu estava completamente sob um belo espectro enorme
de luzes multicoloridas.

Caí de joelhos diante da incrível exibição da glória de Deus e O adorei em total gratidão por
tudo o que tenho. Nesse momento, senti uma mão em meu ombro e abri os olhos para ver o
Senhor rindo enquanto me abraçava.

Jesus: Ele começou a brincar comigo. “Então por que seus olhos estavam fechados durante a
adoração? Por que você me perderia? "

Eu: “Oh, Senhor, é um hábito, eu acho. Na Terra, eu fecho meus olhos durante a oração e
adoração para me concentrar em Você claramente. Porém, aqui no Céu, posso te louvar com
meus olhos bem abertos. ”

Jesus: “Sim, você odiaria perder tudo isso.”
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Ele riu e eu sabia que havia mais nisso também.

Eu: “Senhor, por que fechamos os olhos quando oramos? Onde isso começou? ”

Jesus: “Bem, a certa altura, era como visitar Deus em uma sala secreta, pois este mundo tem
muitas distrações. Quando seus olhos estão fechados, o inimigo não sabe para onde você foi.
No entanto, quando seus olhos estão abertos, seus pensamentos podem ser seguidos por seu
corpo. Freqüentemente, isso o afastará de Seu primeiro amor por Mim e por Meu Pai. ”

Eu: “Isso faz sentido. Quando eu era pequena e se meus olhos estivessem abertos, era
rotulada de sonhadora e se meus olhos estivessem fechados, as pessoas pensavam que eu
estava dormindo. Agora, quando estou no culto de adoração na igreja, ou fecho meus olhos,
olho para baixo ou para cima, para não me distrair das coisas ou pessoas do mundo. ”

Jesus: Rindo. “Oh Erin, o inimigo adora distrações da adoração e seu lugar favorito para operar
é no serviço religioso.”

Eu: “Perdoe-me por fechar os olhos aqui, Senhor.”

Jesus: Sorrindo. “Erin, isso é um problema do coração, então não se preocupe. Só não queria
que você perdesse o que está ao seu redor. Agora você está enfrentando provações e eu
mostrei a você mais por vir. Você está surpreso com isso? ”

Eu: “Sim, Senhor, esperava um tempo de recuperação pacífica depois da minha última grande
batalha.”

Jesus: Sorrindo. “Erin, seu inimigo nunca descansa e isso foi permitido para preparação. O
inimigo pediu que você fosse peneirado como trigo, mas eu disse que o inimigo seguiu seu
curso em sua vida, então, por favor, anime-se. ”

Comecei a chorar e Ele estendeu a mão e me abraçou.

Eu: “Senhor, Tu me deste um arco-íris há três dias, quando estava nevando e chovendo. O sol
brilhou através de uma pequena mancha azul do céu e um arco-íris irrompeu em meados de
dezembro e em condições de congelamento. Minha filha e eu ficamos maravilhados com isso.
Então, logo depois disso, recebi mais dois sinais de Suas promessas para nós. ”

Jesus: “Erin, então, por favor, revele qual é o seu problema?”

Eu: “Tudo bem, Senhor, às vezes sinto que Você está cochilando no barco enquanto a
tempestade está se alastrando ao nosso redor”.

Jesus: Rindo. "Oh Erin, você deve ter fé de quem permite as tempestades?"

Eu: "Sim, Senhor."
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Jesus: “Por que essas tempestades viriam agora?”

Eu: “Senhor, Você disse que meus inimigos seguiram seu curso e eu esperava que seus
ataques terminassem em breve, então eu me pergunto por que Você permite que essas outras
coisas aconteçam?

“Por exemplo, descobri na segunda-feira que o teto do meu carro foi danificado e tem buracos.
Também estamos tendo problemas de encanamento que estão causando vazamentos e pouca
ou baixa pressão da água em nossa casa.

“Tive que ir ao pronto-socorro do hospital com uma das crianças na quarta-feira, enquanto os
funcionários colocavam nossos itens na sala durante os reparos. Além disso, ainda estou
lutando contra a gripe e a lista continua indefinidamente. ”

Jesus: “Erin, eu sei de tudo o que aconteceu e que você está desanimada, mas olhe os
padrões de sua história. O que acontece antes de você ser atingido por problemas futuros? ”

Eu: “Recebi um sinal para orar, mas então Você sempre me mostra sinais de seu favor antes
de o problema chegar.”

Jesus: “Sim, mas percebi algo diferente em você agora. Apesar de sua dor física e até mesmo
doença, você ainda permaneceu forte durante essas tempestades. ”

Eu: “Sim, mas foi apenas na Sua força, não na minha, pois aprendi a confiar em Você”.

Jesus: Sorrindo. “Erin, há cristãos que afirmam que Me conhecem, mas quando surgem
problemas, eles só agem por conta própria, mas Você aprendeu e, sim, antes de responder,
embora da maneira mais difícil.”

Eu: "Senhor, eu era tão orgulhoso e desobediente que Deus não teve escolha?"

Jesus: Rindo. “Bem, Erin, sim e não, pois Deus escolhe as provações, mas você escolheu sua
atitude ao passar por elas e sua atitude mudou.”

Me: “Senhor, eu ainda estou com medo que eu tenho uma mediação obrigatória com o pai do
meu filho em 5janeiro.deVocê me mostrou flores de cerejeira, mas meus outros inimigos
aumentaram continuamente e esse problema com nossa casa está me privando de nossos
meios. ”

Jesus: “Erin, providenciei todos os meios e armas para as suas batalhas? Faltou alguma coisa
com a ajuda de seus amigos? ”

Fiquei triste e envergonhado com minha autocomiseração.

Eu: “Não, Senhor, meus amigos têm sido incríveis, mas quando estou sem comunicação ainda
fico com medo. O inimigo ainda me ataca e continua. ”
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Jesus: “Erin, quando você foi despojada de suas armas? O inimigo está realmente tendo vitória
sobre você? Seus filhos estão com você? Erin, vou lidar com seus inimigos, então, por favor,
dê-os a Mim, pois Eu sou sua torre forte e parente redentor.

“Irei antes de você nisto como fui e continuarei a fazê-lo. Eu designei anjos para você e você
não está sozinho. Você reconhece o tempo em que está e vê a hora tardia, então não se
preocupe quando os leões desdentados resmungarem e rugirem. Em vez disso, simplesmente
deixe-os correr e saber o que eles podem fazer para prejudicá-lo? "

Eu: “Sim, mas um velho leão desdentado ainda tem garras.”

Jesus: “Acho que você está dando muito poder a eles. Lembre-se de que não o entreguei a
uma terra prometida sem promessa. Afinal, o inverno é apenas uma estação e nada mais.
Agora, como estão seus filhos? ”

Eu: “Surpreendentemente focado em Você e muito forte. Meu filho mais velho fez um discurso
em aula sobre o reino invisível e declarou sua fé em Você. Estou emocionado com isso, pois
ele se tornou um homem perseguindo Seu coração. Até meu filho mais novo postou uma
Escritura contra idólatras em sua página do Facebook, declarando sua confiança em você. Isso
também é um milagre. ”

Jesus: Sorrindo. "Ah, então talvez sua comunicação mais lenta os tenha forçado a se
concentrar em outras coisas?"

Eu: “Sim, Senhor, estamos aprendendo a nos ajustar à vida no campo”.

Jesus: “Erin, logo vai raiar o amanhecer, pois agora você saiu do deserto e entrou no bosque.
Você agora está perto de águias e seus olhos estão bem abertos. Você reside no Portão do
Paraíso e logo este problema terá desaparecido. Sua cura começou e também a cura de seus
filhos começou. ”

Eu: “Senhor, ainda sinto muita dor, por favor, faça com que esta cura venha logo.”

Jesus: “Erin, é muito cedo e logo você não vai mais se preocupar. Na verdade, em breve você
vai dançar até mesmo em campos de trigo dourado. ”

Eu: “Senhor, mais uma coisa. No meu sonho de ontem à noite, eu estava tão animado para
fazer uma grande jornada. Eu parei em uma feira comercial em um Centro de Convenções e
havia vários estandes, onde cada estande tinha inimigos do meu passado e havia até mesmo
alguns dos meus inimigos menores.

“Alguns vendedores estavam tentando me fazer ir a seus estandes para ver o que eles
poderiam me mostrar sobre meu passado. Em vez disso, evitei todos eles e me dirigi para as
portas de saída.

“Lá uma mulher me entregou um ingresso e disse 'hoje à noite você pode ir para um hotel cinco
estrelas. É gratuito e todas as refeições gourmet estão incluídas. É luxuoso e você seria tolo
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em recusar. ' Eu queria ir, mas meus planos já estabelecidos eram muito maiores do que a
oferta dela, então recusei educadamente. ”

Jesus: “Bem, isso é bom, Erin, você precisa deixar seus inimigos para trás. Não tome o jugo
que eles teriam para você carregar, pois o fardo deles é pesado e seu fardo seria grande. Em
vez disso, dê tudo isso para Mim, pois vou defendê-lo e Minha recompensa está Comigo e em
breve Eu vou recompensá-lo. Agora, estou feliz que você manteve seu coração no Céu e para
onde está indo. Você acha que o paraíso é uma acomodação cinco estrelas? ”

Eu: Rindo. “É tão maravilhoso no Céu que seria impossível avaliá-lo, pois isso é a perfeição.”

Jesus: “Então o teu sonho foi uma bênção e não um sinal de maldição. Apesar de seus
problemas como Joseph, Erin, você será recompensado. Estou prometendo a você que em
breve você irá considerar um campo e até mesmo comprá-lo, e isso também é uma bênção ”.

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Jesus: “Eu também te amo”.

Ele me abraçou e beijou o topo da minha cabeça.

Sonhe…
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