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Sonho 168 - Deus e o Coração de Ouro
Recebido Domingo, 12 de julho de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 28)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, para minha família, pelo tempo que Você tem me dado aqui e por
me educar nesta era. Sei que é uma honra ser criado em um momento como este. Por favor,
Pai, use-me para fazer o que deseja, pois não tenho planos pelos quais possa esperar.
Enquanto me pergunto sobre as coisas, agora percebo que não posso planejar nada sem você.

Dado meu estado físico, cada dia que Você me usa para Sua glória certamente não acontece
sozinho. Você me deu uma sensação ainda maior de reflexão sobre minha vida, embora este
tenha sido um momento de luto, pois minha mãe parece estar mais perto da morte.

Meus filhos continuam a crescer diariamente e eu enfrento minha própria percepção de quem
eu sou em você. Tive uma série de sonhos e Você já sabe que estou lutando contra eles.
Senhor, por favor me ajude a entender ... O

primeiro sonho começa ...

Eu morava em um bairro lindo e era dono de uma casa grande com um gramado perfeito e
tinha muita riqueza. Minha casa ficava em um clube de golfe e campo em um condomínio
fechado que reconheci como State College, Pensilvânia. Tive três filhos em idade escolar e um
marido bonito.

De repente, saí de mim mesma e comecei a observar tudo isso de cima. Sei que nunca tive
esse tipo de vida, então devo acreditar que esse foi um objetivo pessoal em algum lugar da
minha mente, que criei anos atrás.

Como joguei golfe na faculdade da Penn State University no campus do State College, PA,
concluo que devo ter sonhado com isso muitos anos atrás como minha vida ideal, mas não me
lembro mais de ter feito isso.

Ao observar esta linda família e 'eu' do 'ponto de vista de Deus', não gostei do que vi. Eu vi uma
mulher tentando desesperadamente manter sua juventude e gastando uma fortuna fazendo
isso.
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Assisti a festas de socialite em "minha casa" em que receber amigos era puramente com o
propósito de criar inveja e, certamente, não apenas para uma alegre confraternização casual.
Vi todo tipo de tema de festa e onde eu era o foco e meus filhos eram secundários e tinham
atitudes rebeldes.

Minha garota era sobre vaidade, meu filho era sobre materialismo e finanças e meu outro filho
era sobre esportes e garotas. Em algum lugar abaixo da linha, vi meu marido e seu pai, mas
todas as coisas que vi nesta cena foram gritos por sua atenção por causa de sua negligência.

Ao longe, eu o vi jogando golfe e bebendo com seus amigos. Eu o vi mandando mensagens
para sua namorada, que era muito mais jovem do que eu, e as mensagens prometiam a ela
que ele deixaria sua esposa ou eu em breve.

Enquanto isso, de volta a casa, eu estava praticando para a festa enquanto eu e meus amigos
estávamos coreografando uma dança. Nós, mulheres, vestíamos vestidos cor-de-rosa feitos de
gaze médica de seda. Nossos corpos estavam envoltos nesses vestidos, mas eu sabia que por
baixo deles havia algum tipo de lingerie, embora eu não pudesse ver.

Quando olhei para "mim mesmo", pensei em como esses vestidos estavam fazendo com que
parecessem tolos. Eu sofri por 'mim mesmo', pois 'ela' estava claramente perseguindo sua
juventude e não era capaz de pegá-la. Não importa o que ela fizesse, ela não poderia
conquistar o afeto de seu marido.

O sonho acabou ... o segundo sonho começa ...

Eu estava em um país estrangeiro que talvez pudesse ser o norte da Europa. Entrei em um pub
de esportes com um dos meus amigos e meu amigo notou uma mesa de bilhar nos fundos. Ela
sugeriu que colocássemos moedas para jogar depois que as outras terminassem.

Já que quase nasci perto do bilhar, eu gostava de jogar um jogo amistoso. Meu quarto foi o
primeiro a desafiar o titular da mesa, o 'campeão em título'. Aproximei-me com grande
confiança, pois isso era algo que eu sabia que poderia dar a este titular uma corrida pelo seu
dinheiro.

Quando fui pegar um taco, um pau para bater nas bolas, só tinha um e tinha uma ponta de
madeira sem feltro. Eu estava preocupado com a possibilidade de errar na bola, pois sem feltro
na deixa, isso era altamente provável. Então percebi que a mesa estava arrumada de uma
forma totalmente estranha.

Desenho de uma mesa de bilhar estranha montada em resposta abaixo ...

Todas as bolas eram brancas e havia doze bolas para entrar nos bolsos e três bolas nas quais
você poderia usar para acertá-las.

Eu: “Em vez disso, quero jogar minha versão de sinuca”.

Quando anunciei isso, toda a população do pub se virou para rir de mim.
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Titular da mesa: “Talvez você deva sentar e nos ver jogar primeiro.”

Imediatamente fui reduzido a sentar em uma área da arquibancada longe da ação da mesa
para assistir. Enquanto observava, percebi que o jogo era tão complexo que nem conseguia ver
o padrão ou a ordem. Foi confuso enquanto a multidão aplaudia as deficiências e não os
sucessos.

Como todas as bolas eram brancas, não consegui distinguir as três bolas brancas das bolas
principais assim que o jogo começou. Cada vez que eu quase parecia descobrir um padrão
para o jogo ou pensava que sabia como jogar, alguém se sentava na minha frente para
bloquear minha visão.

Logo percebi que era incapaz de descobrir isso e por conta própria e, portanto, não era capaz
de jogar. Isso estava realmente me incomodando, mas então acordei de repente com um
barulho quando o portador da mesa gritou para mim.

Holder: “Ei, especialista, você já está pronto para jogar?”

Sonhe novamente ...

Senhor Deus, meu Pai no Céu e na Terra, aqueles sonhos foram perturbadores e acordei esta
manhã com tanta dor que mal conseguia me mover ou escrever. Pai, se há mais em mim que
precisa ser eliminado, por favor, deixe-me saber para que eu possa me livrar disso.

Senhor, agora concluí a primeira parte da remoção dos artefatos do meu passado, por favor,
tenha graça e misericórdia de mim. Eu me arrependo de tudo o que tenho agarrado e peço que
Você, por favor, me ajude a deixar ir. Eu te amo e quero fazer a tua vontade.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava acordado hoje em frente ao quadro de avisos na porta de Deus. Lá eu vi uma nota e
um colar de corrente de bola de ouro com um coração de ouro aberto.

Desenho do Colar de Coração de Ouro na resposta abaixo ...

Chorei ao reconhecer que era como meu colar no colégio. Coloquei o colar em volta do
pescoço. Quando o fiz, o colar se moveu sobre meu coração e em minha pele. Percebi o que
Deus fez por mim ao corresponder ao que escrevi no meu anuário.

Veja bem, eu tinha apenas dezessete anos na época, já que em 1980 eu declarei isso e não
era cristão. Isso é o que eu havia escrito no meu anuário:
Ter um dia um coração de ouro, mas por enquanto ele fica preso em uma corrente em volta do
meu pescoço até o dia em que poderei amar a todos e a tudo, inclusive a mim mesmo.
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Ok, agora eu percebo que esse era um objetivo bastante elevado, especialmente porque eu
estava lutando com quem eu era e o significado do amor. Na época, eu me odiava e meus
desejos pareciam sem esperança. Essa foi uma época em que eu temia meu futuro com base
no meu passado e deixei meu passado definir quem eu seria.

Por apenas um momento, voltei lá em minha mente quando Uriel bateu no meu ombro. Uriel
então chamou minha atenção para a nota de Deus:
Erin, minha filha, minha filha e meu amor, seu coração é lindo e estou satisfeito com você. Não
me esqueci de você, pois seu nome está escrito na palma da Minha mão. Eu criei você e
conheço você, portanto, não tenha medo quando as coisas não acontecerem como você
esperava. Saiba que planejei muito mais do que você jamais imaginou. Até agora, você não
pediu nada em Meu nome. Agora peça e receberá para que a sua alegria seja plena. Bata e a
porta será aberta para você. Procure-me e serei encontrado por você. Deleite-se em Mim e Eu
darei a você os desejos do seu coração. Eu te amo.

Chorei ao dobrar o bilhete e colocá-lo no bolso. Senti a chave e me virei rapidamente para
bater na porta de Deus. A porta se abriu imediatamente e a luz da glória da presença de Deus
brilhou sobre mim. A luz inundou meu corpo e senti a alegria permear meu coração.

Uriel colocou pomada em meus olhos e me trouxe para mais perto de Deus do que antes.
Meus joelhos começaram a dobrar e eu caí para adorá-Lo. Eu ouvi o coro de anjos cantando e
minhas células do meu corpo moveram-se com a Adoração.

Foi maravilhoso mergulhar em Sua glória e senti o cheiro de algo glorioso para o qual não
tenho nenhum ponto de referência. Era um cheiro fresco como chuva fresca, um toque floral,
um toque de cardamomo e o cheiro de outra coisa que me fez rir.

Agora, tenha paciência comigo, pois o cheiro era dentro de uma sacola de plástico de uma loja
da Nike. Eu realmente não sei o que era esse ótimo aroma, mas parecia uma espécie de
combinação desses cheiros. Enquanto pensava 'que maravilha divina', ainda estava rindo.

Deus: "Erin, seus pensamentos."

Eu: “Perdoe-me, padre, mas sinto o cheiro desta fragrância e não tenho referência a não ser
algo tão ridículo. Por favor me perdoe."

Deus: “Você está perdoado. Agora, que cheiro era esse? Descreva-o."

Eu: “Bem, acho que é o cheiro de algo novo.”

Deus: “Excelente, Erin, você está certa. Este é o cheiro de novos começos que logo estarão
sobre você. Como está o seu reflexo? Você está removendo aquilo que o prende? "

Eu: “Tem sido um momento muito difícil, como Você sabe, desde que me criou. Eu tenho uma
longa história e estou lutando para reconciliar meu coração. Minhas coisas estão cheias de
boas lembranças passageiras e muitas más. Ignorei o que resta e preciso de ajuda, padre. ”
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Deus: “Esta é uma hora marcada no calendário. As três semanas são para você fazer uma
pausa e refletir sobre o porquê de tantas tragédias acontecerem sobre você. É um momento
para você considerar sua atitude pessoal, seu comportamento e sua relação de amor por Mim.

“Este é um momento para perturbar sua falsa sensação de paz em sua vida. É um momento
em que você refletiu sobre as coisas anteriores e sofreu. ”

Eu: Chorando. “Pai, por que agora? Achei que tivesse feito todo esse trabalho para me afastar,
mas aqui estou, como a mulher do meu sonho. Estou com dor e não posso fazer nada a
respeito do meu estado. Estou desamparado e sofrendo por como eu era quando podia fazer
tanto.

“Agora eu não posso fazer praticamente nada e mesmo agora sinto que Você me removeu para
as árvores para murchar e morrer. Por favor, Pai, eu pedi por cura em Seu Nome e creio que fui
até Você sobre isso. ”

Deus: “Não, Erin, você não fez isso, mas recebeu as chaves. Você não foi removido para as
árvores para murchar e morrer. Não é assim que eu trataria Minha filha no Salmo 45. Isso eu
não faria.

“Você está desanimado porque este é um momento difícil criado por Mim e permitido para
você. Erin, por favor, não demore e deixe de lado as coisas anteriores. Por favor, Erin, já que
estou fazendo uma coisa nova e prometi não te machucar e não vou.

Eu: Chorando. “Então, Pai, confiarei em Ti de todo o coração e continuarei nesta jornada. Você
teve muito cuidado comigo. Vejo que tenho apenas mais alguns quilômetros pela frente e vejo a
linha de chegada. Vou continuar correndo a corrida.

“Amo-Te, Pai, e apego-me às Tuas promessas e sou eternamente abençoado pelo Teu amor e
misericórdia. Sua graça não tem limites, mesmo quando eu saio de seus limites. Meu coração
bate ao Seu comando e meus pulmões respiram sob Sua liderança.

“Nada que eu possa fazer reverterá meu envelhecimento ou minha saúde debilitada, pois só
você pode fazer isso. Amo-te, padre. Por favor, perdoe-me por quaisquer dúvidas, pois sei que
Você está no controle e que qualquer controle que ajo apenas atrasa Sua bondade. ”

Deus: “Erin, suas observações são boas. Eu sei agora que você está lutando. É normal falar o
que realmente está em sua mente. Eu sei que você está chateado e que você se lembra de
uma época diferente e quer fazer mudanças. Eu sei que você se considera responsável por
seus erros e que deseja desfazê-los.

“Erin, você não pode, porque agora as coisas anteriores acabaram e você está quase
terminando de remover seus remanescentes. Esta remoção é o que estou exigindo de você,
pois essas são barreiras para mim. Conclua isso e então podemos prosseguir juntos com o que
vem a seguir. Agora continue e removerei sua tristeza com alegria. Você vai ver e se
surpreender. ”
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Uriel me colocou de pé quando me virei para Deus.

Eu: “Obrigado, padre. A propósito, adorei minha nota. Obrigado por completar meu pedido de
trinta e cinco anos atrás. Nem sempre vejo o que Você está fazendo, mas obrigado por isso
também. ”

Deus: “Erin, estou contigo e te chamo de amiga”.

Uriel me levou para fora da porta.

Uriel: “Erin, é hora de você refletir sobre a beleza. Agora, não reflita sobre vaidade ou força,
mas apenas sobre beleza. Deus está prestes a restaurá-lo melhor do que qualquer lembrança
ou lembrança que você possui.

“Agora, para fazer isso, você deve olhar para si mesmo como Deus o vê e como Ele o projetou.
Ele não o criou para ser como você é agora, como foi criado para muito mais e Ele o compara a
Abigail e Ester.

“Você também está no Salmo 45. Leia Cantares de Salomão, pois aqui você entenderá que o
tempo que você pensava que estava perdido logo estará sobre você. Você é uma pérola de
grande valor e uma joia em Sua Coroa. Agora os sonhos…

“No primeiro sonho, esta mulher estava vestida de rosa e embrulhada como múmia para o
enterro. Ela era uma princesa terrena e do mundo, mas ela está morta, perdida e seu mundo
inteiro logo estará em convulsão. Não a invejes, mas antes ores por ela.

“No segundo sonho, havia um jogo que você uma vez jogou tão bem que podia jogar de olhos
fechados. Agora o jogo mudou e não é mais um jogo que você mesmo reconhece. Apenas
quando você acredita que descobriu como jogar, você rapidamente percebe que não pode.

“É por isso que você não pode confiar em seu próprio entendimento em qualquer coisa que
enfrente e a hora de ir a Deus é agora. Ele sabe o que você não faz, pois também conhece
todos os esquemas do inimigo. Conforme o jogo começou, tornou-se cada vez mais complexo.

“Você observou o jogo, mas nem sempre participou dele. Cada vez que você pensou que tinha
descoberto o ponto em que poderia jogar, alguém passou na sua frente para bloqueá-lo. O
inimigo então zombou de você sabendo que você não estava equipado para jogar sozinho.

“Porém, com Deus você é. Erin, não jogue jogos que você não seja capaz, especialmente
contra o inimigo. Espere e olhe para Deus e fixe seus olhos somente Nele. Ele deixará claro o
que você acha confuso, sombrio ou complexo. Deus simplificará a complexidade daquilo em
que você busca sabedoria, então não se preocupe.

“Agora, continue a limpar o que o mantém preso, pois esta é apenas uma pausa temporária 'off
road' em sua corrida. Você está prestes a ser abençoado, então estude Hebreus 11 e tenha fé.
Lembre-se também de ler sobre Enoque e Elias.
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“O que Deus disse em Malaquias? 'Estou enviando o profeta Elias antes que venha o grande e
terrível dia de Deus.' Agora é hora de terminar de refletir na piscina. Você vê e estuda sua
imagem. Você está prestes a entrar nas águas de cura e ser transformado para sempre. Você é
amado. "

Sonhe ...
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