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Sonho 177 - Deus, O Tabernáculo e Gravura
Recebido Domingo, 27 de setembro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 37)

Comunhão

Pai,

Obrigado pelo conforto do Espírito Santo, para minha família e para esses sonhos.
Passaram-se apenas quatro dias desde que minha mãe morreu, mas parece uma eternidade.
Obrigado pelas ternas Palavras faladas através de Você para minha família e amigos.

Você me concedeu paz sobrenatural durante um tempo impossível. Ontem à noite foi meu
primeiro sono profundo e apenas minha terceira noite de sono desde que minha mãe morreu.
Pai, eu percebo o quão intrincado Você é e, não só é extremamente detalhado, mas também
consistente.

Você nos persegue com abandono e às vezes nem vemos Você trabalhando até olharmos para
trás. Nenhum detalhe é deixado por fazer, portanto, obrigado além da medida por isso. Minha
família deve viajar muito em breve para o funeral da minha mãe, mas no começo eu decidi não
ir, pois parecia impossível com dois dias inteiros de viagem e apenas dois dias lá.

A princípio recusei e preparei meus filhos para isso quando, Pai, o Senhor me disse que eu
precisava estar lá e que alguém ali precisava me ver e minha presença mudaria a vida de
alguém. Eu te questionei sobre quem seria, pois é inimaginável que eu pudesse oferecer algo a
alguém em tão pouco tempo.

Em muitos aspectos, vou para a guerra e, no meu sonho pessoal de ontem, Tu me fizeste
saber que a nossa presença seria como a de Jericó e os muros cairiam. Você também me
lembrou que me preparou para isso.

Num sonho de colchões, minha cama ficava na garagem, onde a garagem representa um lugar
com muitas memórias fechadas como caixas. Concluí a tarefa épica neste verão e foi como
uma escavação arqueológica. Lá eu encontrei tesouro enterrado após tesouro enterrado.

Depois de terminar minhas tarefas de You, telefonei para minha mãe, animado por ter
finalmente me livrado de todas essas coisas. Depois que expliquei isso a ela, ela respondeu de
uma maneira brincalhona que me fez sorrir.

Mãe: “Erin, finalmente posso descansar.”
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Nós dois rimos e eu me senti livre para fazer isso. Lembrei-me então de que, quando ela
adoeceu, perguntou-me de quais coisas eu gostaria. Foi assim que respondi…

Eu: “Mãe, alguns anos atrás eu teria uma longa lista, mas agora não há nada seu que eu
deseje. Por favor, não se sinta insultado, mas a única coisa que quero é ver você de novo. ”

Ela parecia chocada e citou vários itens que sabia que eu sempre amei.

Eu: “Não, mãe, sério, não há nada.” Então eu parei por um momento. “Na verdade, mãe, há
algo que eu adoraria. Eu adoraria algo que você gravou. Eu adoraria ter um pequeno pedaço
de sua famosa gravura. ”

Nós dois rimos novamente, pois ela era conhecida por suas elaboradas gravuras florais.

Mãe: “Ok, Erin, então qual flor é sua favorita?”

Eu: “Bem, eu adoro lírios, mas por alguma razão estou pedindo dogwoods. Eu adoraria uma
pequena gravura de dogwoods. ”

Ela ficou animada com a ideia e concordou, mas alguns dias depois ela ficou muito doente e
muito doente para gravar novamente. Ela me disse mais tarde que precisava devolver projetos
e depósitos aos clientes para que eles pudessem encontrar outro gravador. Fiquei triste porque
há muitos anos pedia algo gravado por ela. Eu brinquei sobre isso, mas no meu coração eu
realmente queria uma peça de sua habilidade.

Minha mãe sempre foi uma escritora fenomenal. Na verdade, ela não era apenas professora de
história e professora de fala, mas também professora de inglês e artesã de palavras.

Isso tudo é muito irônico. Embora minha mãe sempre quisesse escrever livros, ela era uma
artista e artesã famosa em seu campo. Em contraste, embora eu seja um artista treinado e
deseje sempre pintar cenas e paisagens florais para viver, agora sou um autor de livros.

Eu realmente não gosto de escrever e nunca gostei, pois era horrível em inglês. Na verdade, às
vezes o espanhol parecia mais fácil de entender por algum motivo. Minha mãe nunca soube
sobre meus livros simplesmente porque eu não queria que ela os criticasse.

Aos que leram o que o Senhor me deu, Senhor, e por eles criticar os sonhos, porque sou um
pobre escritor, só dói no meu coração. A certa altura, pensei que faria um curso de escrita para
ajudar com meus sonhos e até comprei alguns livros sobre como escrever.

Porém, toda vez que eu ia estudar, Deus me fazia adormecer logo nas primeiras páginas.
Quando falei com Ele sobre isso, Ele simplesmente me disse: 'Erin, agradeço seu desejo de
agradar aqueles que escrevem e lêem o que você escreve com olhos críticos, mas, não, não o
faça. Se você fizer isso, ficará mais preocupado com a estrutura da frase e com a pele do que
com a carne que eu forneço para aqueles que mastigam. '
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De qualquer forma, ainda oro para que o Senhor me conceda a habilidade sobrenatural de
escrever, mas cada vez que peço, tudo que ouço é o som de grilos. Pai, eu te amo e Seu
conselho sábio e Você é incrível. Você tem razão porque, quando me concentro no que
escrevo, as coisas ficam confusas.

Senhor, por favor, conceda-nos uma porta aberta logo que esta viagem parece tão opressora
para mim. Precisamos de algo tão milagroso em todos os níveis para poder ir. Apenas meu
corpo físico precisa de cura para viajar. Que a Tua Vontade e não a minha seja feita na Terra
como no Céu, em Nome de Jesus, Amém.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava sob a enorme catedral de árvores no jardim de Deus e as folhas que estavam no alto
mudavam de cor, indicativas de queda aqui na Terra. Soprava um vento acima da copa das
árvores que fazia as folhas se moverem e cantarem.

Quando comecei a andar no caminho ladeado pela catedral, a música das folhas soava como
milhares de pequenos sinos. Foi tão lindo e senti os sons na minha barriga. Foi uma sensação
agradável, como se a música dessas folhas varridas pelo vento estivesse em mim.

Este caminho em que eu estava agora era de longe um dos mais belos que já vi ou imaginei.
Lágrimas encheram meus olhos.

Eu: Chorando. "Pai, eu adoraria que minha mãe tivesse visto isso."

Do nada surgiu um lindo pássaro que reconheci instantaneamente como o mesmo pássaro
incomum que voou para a nossa janela apenas um mês atrás. Esse pássaro havia batido em
nossa janela com tanta força que eu podia ouvi-lo na garagem.

Parecia ruim e, quando saí para a nossa varanda, ali deitado no deque estava o pássaro mais
lindo. Este pássaro tinha cerca de quatorze centímetros de comprimento e parecia um enorme
gaio azul, mas era cinza, verde-oliva, preto e branco e tinha desenhos geométricos nele.

As penas eram iridescentes e tinham uma crista negra na cabeça com uma faixa branca em
volta do pescoço. O pássaro estava quase morto e tentava se mover, então peguei uma toalha
para embrulhá-lo e quis movê-lo para um lugar mais seguro.

Então vi que o pescoço do pássaro estava quebrado, mas ainda respirava. Eu o coloquei
suavemente enquanto minha filha desatava a chorar. Comecei a clamar a Deus em minha
linguagem de oração e coloquei minha mão sobre o pássaro quando ele parou de respirar.

Em vez de permitir que o pássaro vivesse, Deus me deu uma visão de mim na frente Dele em
Seu Trono. Eu coloquei o pássaro diante dele e imediatamente o pássaro acordou e voou em
um estado glorificado.

3



Abri os olhos e disse a minha filha que a vontade do Senhor era que esse pássaro estivesse
em Sua presença. Nós dois choramos e nos abraçamos. Em seguida, peguei o pássaro na
toalha embrulhada e coloquei-o sobre uma mesa para protegê-lo do sol direto.

Periodicamente, durante o dia, eu verificava se Deus poderia ter permitido que o pássaro fosse
curado e voasse como Ele havia feito isso por mim antes. Em vez disso, acabei enterrando o
pássaro, pois pude perceber que esse pássaro devia ser um grande negócio, pois parecia tão
fora do lugar aqui.

Como este pássaro era muito grande, senti-me abençoado por não ter quebrado a nossa
janela. A princípio não consegui encontrar a espécie exata desse pássaro e, a princípio,
acreditei que fosse um papa-moscas oriental ou pássaro rei. Mais tarde, fui informado que era
um Kingfisher, o que é raro nesta parte da América do Norte.

De qualquer forma, agora este mesmo pássaro na Terra foi glorificado aqui no Céu antes de
mim e neste caminho de dossel. O pássaro olhava para mim e então voava cerca de três
metros à frente. O pássaro então parava, olhava para mim e voava de novo.

Decidi correr alegremente pelo caminho atrás desse pássaro e ri. Enquanto corria com meu
avental branco, comecei a chorar. Corri cada vez mais rápido, mas ainda não consegui pegar o
pássaro porque ele me escapou. Finalmente parei, inclinei-me e descansei as mãos nos
joelhos.

Respirei fundo e comecei a chorar. Eu olhei e as lágrimas escorriam e pousavam no tapete
macio e musgoso de grama. Só então, o pássaro veio ao meu lado e sentou-se ao meu lado.
Ele sentou lá e cantou um canto de pássaro.

Eu sorri quando ele olhou para mim e me abaixei e acariciei suas costas. Então, em um
instante, o pássaro levantou vôo e desapareceu. Não ouvi mais sua música, mas as folhas
ficaram mais altas enquanto eu caminhava.

Eu: “Pai, embora eu ande no vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois Tu estás
comigo. A tua vara eo teu cajado me consolam."

Eu ouvi um pequeno sussurro e quando olhei para a catedral de árvores, percebi que elas
haviam se transformado em anjos enormes. Eu vi luzes tremeluzentes refletidas em suas
espadas que pareciam vir da luz do sol. Comecei a chorar enquanto caminhava sob os anjos
gigantescos.

Eu: “Oh, Pai, preciso da tua ajuda porque a minha dor vem em ondas como o oceano e às
vezes as águas me consomem e mal consigo respirar. Como faço para conciliar isso? Como
posso obter consolo para o meu coração partido? ”

Só então eu senti uma mão em meu ombro e era Uriel. Ele tinha um olhar de simpatia,
sabedoria e alegria em seu rosto, de alguma forma, tudo envolvido em uma expressão.

Uriel: “Venha comigo, pois Deus pede a sua presença”.
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Ele pegou meu braço e imediatamente estávamos diante da porta de Deus. Eu me virei e lá
estava o quadro de avisos. Comecei a chorar quando vi a placa de um gravador quadrada e
havia ramos de dogwoods gravados no centro de ouro.

Havia três tipos de ouro ou talvez mais, mas eram as flores mais lindas que eu já tinha visto. Eu
o peguei e olhei para ele. Eu não pude acreditar no que estava vendo na minha frente, pois
havia uma pequena Escritura gravada lá no Cântico de Salomão 2: 2-3:
Como o lírio entre os espinhos; assim é meu amor entre as filhas. Como a macieira entre as
árvores da floresta, assim é o meu amado entre os filhos. Sentei-me sob Sua sombra com
grande deleite, e Seu fruto é doce ao meu paladar.

Eu: Chorando. “Obrigado, Pai, obrigado por isso. Senhor, obrigado. "

Quando coloquei este pequeno prato sobre meu coração, senti algo como um tiro quente em
meu coração. Parecia cauterização em uma ferida aberta e sangrando e era como se meu
coração sangrando tivesse parado de sangrar. Eu olhei para cima e havia um bilhete de Deus:
Minha filha, sua caminhada está gravada em lugares celestiais. Seu nome está escrito na
palma da minha mão. Eu liguei para você. Você está sofrendo no Salmo 23, como um roteiro,
mas o seu caminho está escrito no Salmo 27 e no Salmo 45. Por favor, vá aonde eu o mando.
Você será ajudado ao amanhecer. Não se preocupe nem desanime. Seu tempo de luto será
durante este tempo de alegria por sete dias. Então amanhecerá e a manhã chegará. Você é
amado."

Eu me virei enquanto segurava o prato e a nota enquanto Uriel me guiava pela porta de Deus.
Quando ele fez isso, coloquei-os no bolso esquerdo e dei um tapinha neles para ter certeza de
que estavam lá. Uriel colocou pomada em meus olhos enquanto me trazia para mais perto de
Deus do que da última vez, embora eu ainda estivesse longe.

Eu ouvi o coro de anjos cantando: "Santo, Santo, Santo, Louvado seja o Rei dos reis, Ele dura
para todo o sempre, Aleluia!" Eu caí de joelhos e adorei a Deus. Eu estiquei meu corpo no chão
com meu rosto para baixo. Eu nunca tinha feito isso antes e comecei a chorar.

Deus: "Por favor, levante-se, Erin."

Eu: Uriel veio para me colocar de joelhos. “Por favor, perdoe-me, padre, porque estou abatido
pela dor e não tenho certeza do que fazer. Por favor me ajude."

Deus: “Estou aqui, não se preocupe”.

Só então, dois anjos se aproximaram de mim e um dos anjos me entregou uma bela taça de
prata que era translúcida como vidro, mas prata. Quando percebi que o copo estava vazio, o
outro anjo trouxe uma pequena jarra de óleo.
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O anjo derramou este óleo sobre minha cabeça e então o outro anjo derramou água em meu
copo. A xícara transbordou e parecia derramar continuamente pela borda.

Deus: “Ungi a tua cabeça com óleo e o teu cálice transbordou. Tu és abençoado."

Eu: “Obrigado, padre.”

Lágrimas escorriam pelo meu rosto junto com o óleo de alegria.

Deus: “Erin, você deve ir consolar sua família e eu irei antes de você. Você janta na Minha
mesa na presença de seus inimigos. Você e seus filhos não sofrerão vergonha. Você
testemunhará para aqueles que precisam ouvir sua história.

“Agora as paredes são construídas em torno de corações, então você deve derrubar essas
paredes enquanto eu estou indo antes de você. Olhe para as colinas e o que você vê? Não há
exércitos de anjos ao seu redor? Quem é o dono dessas colinas e do gado sobre elas? "

Eu: "Sim, padre."

Deus: “Siga Minhas instruções e obedeça Meus decretos. Embora você viaje em uma jornada
curta, essa jornada durará uma eternidade. Você vai entender isso em breve. ”

Eu: “Ok.”

Deus: “Não hesite.”

Eu: “Sim, padre.”

Deus: “Você é amado”.

Uriel veio para me tirar da porta de Deus. Uma vez lá fora, ele olhou para mim com gentileza.

Uriel: “Erin, Deus deu a você um presente tremendo, mas você não entende o que acabou de
acontecer. Agora faça o que lhe foi dito. ”

Eu: “Então eu tenho que ir? Parece que isso vai ser mais como uma reunião de colégio. ”

Uriel: “Não, Erin, não é a mesma coisa e seus filhos irão com você. Agora, pranteie durante
este tempo de abrigo, pois você sabe que não pode mudar o que Deus determinou. A menos
que Deus esteja diante de você, não há nada que você possa fazer, mas Ele ordenou anjos e
designou ajuda, então não se preocupe. ”

Eu: “Ok.”

Uriel: "Você não está falando muito, Erin, e isso é diferente de você."

Eu: “Isso é porque eu não quero ir porque estou com medo”.
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Uriel: “Chore agora como Ele ordenou e então deixe Deus liderar.”

Eu: “Ok, eu vou.”

Uriel: “Seu óleo de alegria vai chutar e derramar sobre você. Você é amado por Deus e Ele tem
muitas coisas preparadas para você, então não se preocupe, mas encontre alegria. ”

Sonhe ...

Olhando para trás agora, não posso acreditar em todos os sinais que o Senhor me deu de que
minha mãe estaria morrendo. Havia tantos sinais. Agora tenho examinado mais sinais do que
possivelmente virá à luz dos outros, mas são sinais muito diferentes, pois Deus é um mistério
divino.

Deus às vezes é vago para que O busquemos totalmente para obter as respostas. Então, Ele é
fiel para esclarecer qualquer coisa vaga e torná-la perfeita e definitiva. Ele é incrível e sabe do
que precisaremos antes mesmo de perguntarmos a Ele ou mesmo de pensar nisso.

Deus entra em ação quando clamamos por ajuda e Ele atende às nossas necessidades e até
se torna misericordioso para nos dar ainda mais. Grande és tu, Senhor Deus, e digno do nosso
louvor. Embora eu esteja de luto, meu coração está cheio de alegria pelo Senhor!
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