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Sonho 189 - Jesus, as Pontes e a Raça
Recebido terça-feira, 19 de janeiro de 2016

(Anteriormente conhecido como Profético 49)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado pelos meus sonhos e pela clareza. Senhor, estou escrevendo este sonho hoje na
esperança de que o Senhor envie a mensagem apropriada por meio disso. Às vezes, eu
mesmo quero interpretá-los para "dar uma chance a isso", mas sei que esse não é o meu dom.

O sonho da noite passada foi muito incomum, pois eu morava em uma área dos Estados
Unidos que parecia ser uma combinação de diferentes áreas que eu havia morado ou visitado.
Uma dessas áreas era definitivamente a Flórida. Também reconheci partes da Califórnia e do
Texas, mas havia áreas no sonho semelhantes ao Noroeste do Pacífico.

Eu estava de férias na costa leste da Flórida, no extremo sul, perto das chaves. Não era em
Key Largo, mas parecia mais com o continente ao sul de Miami. Eu estava fazendo compras e
jantando lá e isso aconteceu durante os meses de inverno, pois não havia praticamente
nenhuma umidade e o ar à noite estava ligeiramente frio.

Estávamos em uma bela área de enseada com céu azul e praias de areia branca açucarada. O
surf estava calmo e claro e era um paraíso terrestre. Então, um homem que trabalhava para o
resort onde estávamos hospedados veio até nós.

Homem: “Se você está procurando um lugar para comer, você simplesmente deve comer no
'Red Dolphin'.”

Eu: “Obrigado, mas não fiz reserva.”

Enquanto sorria e me afastava, percebi que já era tarde e o pôr do sol se aproximava.
Caminhamos até um mercado ao ar livre, mas foi muito estranho, pois em quase todos os
lugares que olhamos eu vi o nome 'Red Dolphin' e até vi vendedores anunciando atum 'Red
Dolphin'.

Voltamos do mercado para o resort, o clima mudou e a água ficou escura e ameaçadora. O céu
ficou muito escuro e uma forte rajada de vento veio do sudeste. Perguntei a um dos
carregadores o que estava acontecendo.
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Carregador: “Senhora, há uma tempestade e tanto se aproximando. Você deve pegar o último
barco fretado fora desta linha costeira. ”

Ele apontou para um enorme barco chamado 'Red Dolphin Charters' e eu vi uma enorme
cabeça de 'Red Dolphin' no mastro. Eu rapidamente juntei nossos pertences e minha família
embarcou no navio. Viramos para olhar para o resort e todas as janelas estavam sendo
fechadas com venezianas. O homem do barco deu ordens aos passageiros.

Capitão: “Estaremos viajando pela ponte a caminho do Golfo. Há uma tempestade chegando
ao Golfo. Continuaremos para a Ilha do Padre e pelas vias fluviais do Texas. ”

Passageiro: “Mas estamos sendo desviados do curso. Você não pode nos levar pelo Golfo do
México até Tampa? Seria mais curto. ”

Capitão: “Não, este é o caminho mais seguro. No entanto, há um outro item importante. Ao
viajar pela ponte, não se incline sobre o barco para acariciar os 'Golfinhos Vermelhos'. Eles
podem parecer amigáveis, mas não são. ”

Ficamos surpresos com o anúncio. À medida que descíamos por esta passagem para o Golfo
através de um canal para os Everglades, vimos outras embarcações viajando na mesma
direção. Um homem saltou de outro navio e nadou pelo canal.

Ele tentou subir na costa, mas continuou escorregando na água. A costa parecia mais com algo
da costa do Pacífico, com pedras, musgo e água caindo sobre ela. Como resultado, a costa
estava bastante escorregadia.

Capitão: “Estaremos avançando à frente da tempestade através das Ilhas Goodlet, através da
Smugglers Cove e para o Golfo antes que a tempestade atinja o leste. Viajaremos na costa
leste do Golfo, perto da Ilha do Padre. ”

Enquanto viajávamos, podíamos ouvir a tempestade à distância, mas parecia mais navios de
guerra do que tempestade.

Capitão: “Continuamos a viajar, mas agora sem luzes e protegidos pela escuridão até
chegarmos ao destino.”

Passageiro: “Capitão, como vamos conseguir fazer isso à noite?”

Capitão: “Se Deus quiser, teremos luar, mas não podemos chamar a atenção para nós
mesmos. A ameaça dos 'Red Dolphins' ainda permanece. Viajaremos pelos rios até chegarmos
à Califórnia. Se o problema ainda não apareceu, logo virá. ”

Passageiro: “Não seria melhor viajar a pé para o interior?”

Capitão: “Há muita coisa que você não sabe. Por favor, confie em mim, pois minha própria
família também está a bordo e ansiamos por segurança. No entanto, as coisas mudaram agora
e aquilo em que pensávamos que podíamos confiar não existe mais. ”
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Passageiro: “Capitão, há tempestade ou guerra?”

Capitão: “Existem os dois.”

Sonhe de novo ...

Comunhão na terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Querido Pai,

Obrigado, apenas obrigado, pois às vezes estou tão sobrecarregado de gratidão. Hoje chorei
por quase duas horas enquanto minhas emoções viajavam. Fui olhar para trás, mas também
para frente, mas percebi que é hora de deixar ir.

Senhor, é hora de deixar que Você me leve o resto do caminho em minha jornada, mesmo
quando eu não tenho ideia de para onde estou indo neste caminho. Parece incerto e eu só
conheço o ponto final e esse é o Lar sob Seus cuidados amorosos.

Só o lar é o paraíso, então, por favor, ajude-me a chegar onde Você quer que eu esteja. Não
me deixe demorar ou ser desviado do Seu caminho por minha vida. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Quando meus olhos se abriram quando acordei sob uma árvore musgosa, acima de mim havia
galhos de árvores cobertos de musgo. Sentei-me e estava em um lugar lindo, mas não
reconheci onde estava, a não ser para dizer que havia várias áreas diferentes que estive
representadas aqui.

Se eu fosse individualizá-los, provavelmente poderia me lembrar de um evento ou de um
determinado lugar e tempo, mas era hora de mudar. Percebi que o caminho estava bem à
minha frente quando me pus de pé.

Eu estava usando roupas esportivas, mas com tecnologia de ponta de lugares celestiais. Era
extremamente confortável, respirável e eficiente e, novamente, muito difícil de descrever
completamente.

Saio para o caminho e vejo ao longe a escada que atravessa o portal para o céu. Vejo a linha
de chegada e não parece muito longe hoje. No entanto, na frente do caminho havia uma
parede de tijolos com cerca de três tijolos de altura ou trinta centímetros.

Eu poderia facilmente passar por cima dele e terminar a corrida, mas estava confuso enquanto
caminhava até ele. Em essência, eu tinha duas escolhas. Eu poderia pular a mureta e terminar
minha corrida ou seguir esta parede de tijolos me levando para baixo em outra direção. Eu
ponderei o quão sábio Deus é quando senti um impulso de ir para a minha esquerda.
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Desenho de um caminho com uma pequena parede de tijolos em resposta abaixo ...

À minha esquerda havia um belo arco de árvores e um caminho e não era nada sinistro. No
entanto, quando olhei à minha frente novamente e o caminho para Casa, o portal e as escadas
além dele estavam tão próximos desta vez e muito mais próximos do que nunca.

Olhei para a linha de chegada quando me sentei no caminho bem em frente à parede de tijolos.
Com a cabeça apoiada nos joelhos e os braços em volta de mim, comecei a chorar.

Eu: “Oh, Senhor, estou mais perto do que nunca, mas não quero tomar essa decisão. Sei
quando vejo uma encruzilhada que Você está me dando uma escolha, entretanto ... ”Comecei a
soluçar. “… Que caminho devo seguir? Estou em uma calmaria agora e não sei o que fazer. Até
ter notícias suas, ficarei e esperarei. ”

E espere, eu fiz, mas apenas por vinte e um minutos para ser exato, embora parecesse muito
mais tempo. Enquanto eu chorava e O adorava, senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e
lá estava Jesus estendendo Sua mão para mim. Peguei a mão dele e ele me puxou para cima.

Eu: Abraçando-o. “Senhor, pensei que não O veria por um tempo.”

Jesus: “Você não estará comigo com tanta frequência em suas visões, mas não será porque eu
não estou disponível. Erin, você pode me ligar a qualquer hora e eu responderei e estarei aqui
para ajudá-la nos momentos em que você precisar mais de mim.

“No entanto, para outras ocasiões, haverá a Sala do Trono e mistérios dados para diferentes
propósitos. Isso você vai entender mais tarde. ”

Eu: “Amo tudo o que Deus deseja para mim e tirarei do céu tudo o que Ele me permitir. Quer
seja uma lição sua, de Deus ou dos anjos. Estou muito agradecido. ”

Jesus: “Agora, conte-me o seu problema.”

Eu: “Não tenho certeza de que caminho seguir aqui. Eu sei o que quero fazer, mas sei que há
algo neste caminho à minha esquerda. Uma vez que várias esquerdas não fazem um certo,
quero ter certeza de não fazer um erro. ”

Jesus: Rindo. “Bem, você não perdeu sua capacidade de me fazer sorrir. Ok, vamos conversar
sobre isso. Em primeiro lugar, você estava certo em esperar por Mim, mesmo quando o fiz
esperar quando viu claramente um caminho fácil. Para simplificar, você poderia facilmente pular
esta parede e terminar.

“Em segundo lugar, você sabe que Deus o está guiando e eu não o conduziria por um caminho
escuro que leva à sua destruição.” Ele sorriu e eu balancei a cabeça em concordância.
“Terceiro, um desvio sempre traz a sabedoria necessária para melhorar sua raça e sempre há
um presente para confiar em Mim.”

Eu: “Senhor, sempre me abençoaste quando confio plenamente em ti”.
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Jesus: “Então entenda que, baseado em ser um muro muito curto, você pode fazer uma
escolha. O caminho continua passando pela parede até a linha de chegada. Todas as coisas
boas vêm de Mim. ”

Eu: “Bem, com base nisso, de qualquer forma eu ganho. Assim como Te tenho, já venci e
desvios significam apenas que ainda descubro mais sobre Deus, Você e o céu. No entanto, eu
também descobriria mais coisas que poderia resolver com minha caminhada.

“Embora eu não goste de focar nas minhas deficiências, acho que, quando as enfrento, Você
me mostra como superar minhas circunstâncias para focar no prêmio, que é Você, claro. Oh
sim, tudo isso eu oro me faz terminar minha corrida mais forte. ”

Jesus: “Muito bom. Então, posso caminhar com você por este lindo caminho. ”

Ele moveu Seu braço para a esquerda e o caminho se iluminou. O arco de árvores era como
uma cobertura sobre o caminho. As árvores floresceram, brotaram e frutificaram
simultaneamente. Era como se todas as estações estivessem contidas em cada árvore, mas
cada uma era linda e tinha frutos lindos.

Eu: “Senhor, este caminho parece familiar, mas não o entendo.”

Jesus: “Eu sei, Erin. Ele contém a beleza de todas as suas mais belas memórias tecidas na
paisagem. ”

Comecei a chorar ao sentir o cheiro de coisas que traziam lembranças. Havia flores
perfumadas, aromas da cozinha da minha avó e da minha mãe.

Jesus: “Erin, qual era o seu sonho noite passada?”

Eu: “O primeiro foi um sonho tipo demora em que eu estava terminando algo, embalando
caixas e limpando. Eu tinha acabado de dar uma palestra para meu filho mais velho sobre
estudar e entregar seus papéis aos professores antes do final de seu mandato, pois estava
preocupada com sua formatura no prazo.

“Descobri então que havia me matriculado em três turmas da faculdade que nunca frequentei e
sabia que seria reprovado. As três aulas eram química, física e sociologia. Nesse sonho, eu
odiava os tópicos, então não me preocupei em estudar, mas não disse nada.

“Então me levantei, mas voltei a dormir e tive um sonho com minha mãe e sete pontes. Eu mal
me lembro do sonho, exceto que minha mãe estava tentando me convencer a fazer algo e eu a
dispensei.

“No entanto, quando acordei esta manhã, a música“ Seven Bridges ”dos Eagles não parava de
passar pela minha cabeça. Quando eu era criança, gostava dessa música e minha mãe
também. ”
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Jesus: “É uma boa canção para isso. Agora, o que esses sonhos significam? ”

Eu: Eu pensei um pouco. “Senti que estava prestes a embrulhar algo e a preparar-me para
mover ou terminar algo. Porém, não entendo a parte em que fui matriculado nas aulas.

“No meu sonho, entrei em pânico porque pensei que poderia passar rapidamente pelos exames
finais e, com ou por milagre, talvez pudesse passar sem fazer os cursos que odiava.

“Minha mãe costumava me dar sermão sobre coisas da vida e às vezes eu a dispensava como
meus próprios filhos me dispensam quando dou um sermão. A música “Seven Bridges” não
parava de tocar, mas não sei por quê. ”

Jesus: “Na verdade, Erin, essas foram boas suposições, pois há algumas coisas para finalizar
antes de você terminar. É por isso que estou muito contente por você ter Me atendido, embora
parecesse haver um atraso. Você poderia ter contornado este importante estudo e ido apenas
para o fim, mas em vez disso, decidiu seguir o curso ou caminho. ”

Na estrada, vi sete pontes e cada ponte era diferente, mas cada uma parecia familiar. Comecei
a chorar ao reconhecer a primeira ponte como a Ponte Golden Gate, mas uma versão menor.

Jesus me levou a isso e eu olhei e vi minha infância. Foram os primeiros sete anos desde a
minha terra natal em Illinois até nossas casas em Nevada e nossa casa na área da baía, na
Califórnia. Enquanto eu estava de pé, as lágrimas escorreram pelo meu rosto.

Eu me vi com minha avó, caçando ovo de Páscoa no quintal dela, assando biscoitos e
cheirando torrada de canela. Vi apenas coisas boas e momentos felizes. Eu vi meu irmão e eu
brincando perto de nossa macieira. Havia tantas memórias. Eu me virei e abracei Jesus.

Jesus: “Você entende o que estou fazendo aqui?”

Eu: “Não, Senhor, não exatamente.”

Ele então me levou para a próxima ponte que reconheci como a Bay Bridge, na Califórnia.
Enquanto estávamos lá, eu vi minha vida dos sete aos quatorze anos. Não vi tantos eventos,
mas foram lindos.

Minha mãe nos levou pela América por três meses após o suicídio de meu padrasto, quando eu
tinha doze ou treze anos. Lembrei-me dos cheiros do pinheiro vivo que minha mãe decorou
para o Natal em nossa van e dos cheiros de Cape Cod, Boston e Nova York.

Eu: Olhando para Jesus. "Senhor, essas pontes são da minha vida."

Eu reconheci a próxima ponte de Idaho e sabia que essa era a minha vida dos quatorze aos
vinte e um anos.

Eu: Chorando. "O que é tudo isso, Senhor?"
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Jesus: “Foste escolhido para um tempo como este, mas as tuas memórias não te fazem, Deus
te faz. Erin, essas memórias são os blocos de construção de uma vida baseada na fé.

“Há dias em que você permite que suas memórias abafem o que estou fazendo em você. É
normal relembrar coisas quando estas são necessárias para testemunhar aos outros, mas não
cruze essas pontes e fique. ”

Eu: “Lamento muito, Senhor, pois estou desonrando-o ao me concentrar no passado.”

Jesus: Ele apontou para o meu coração e colocou a mão sobre a dele. “Você é uma nova
criação em Mim e Eu estou em você. Agora, não há nada de errado em visitar o Céu à luz da
sua vida ou visitar a sua vida à luz do Céu, mas enquanto você permanece aqui ... ”

Ele aponta para o próximo par de pontes.

Jesus: “... então você recorda o mau com o bom. Isso vai manchar suas boas lembranças e
levá-lo a lugares baixos. Agora lembra o que eu mostrei a você no seu 49º ano? ”

Eu: “Não, não me lembro.”

Jesus: “Sim. Venha."

Ele me acompanhou até a sétima ponte. Comecei a chorar bem no final, pois havia um rio
caudaloso. Estava escuro, profundo e agourento e eu estava com meus filhos ainda pequenos.

Eu não poderia carregar os três sozinho sem que a água nos dominasse. Uma criança era um
bebê, outra uma criança pequena e a outra uma criança pequena e isso era impossível sem
uma ponte para caminhar. Só então Jesus carregou cada um de nós.

Eu: Chorando e abraçando ele. “Senhor, Tu és a minha ponte, a nossa ponte, e nos levará para
casa. Você é a oitava ponte e é a nossa última e única de que precisaremos. ”

Jesus: “Muito bem, Erin. Isso Me agrada. ”

Eu: “O que devo fazer com todas essas pontes?”

Jesus: “Este é um lugar lindo e é o Jardim do Bom Fruto da sua vida. É a tapeçaria que conta a
história de seus anos, deixando de fora o que é ruim, mas mantendo o que é lindo. Algumas
pontes marcam eventos mais alegres do que outras. Cada ponte levou você para os próximos
sete anos e assim por diante.

“O problema de olhar para trás por cima dessas pontes de coisas boas é que elas trazem
anseios pelas coisas anteriores. Essas coisas anteriores não são mais benéficas para a sua
caminhada, pois com a mesma facilidade trazem tristeza. A tristeza leva à tristeza, culpa,
arrependimento, raiva e uma série de frutos negativos e nenhum desses frutos é bom para
comer.
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“Há muito a fazer no equilíbrio da sua corrida. Você não pode alterar a presença deste Jardim
com Sete Pontes, mas pode optar por caminhar rapidamente por ele. Não há necessidade de
cruzar nenhuma dessas pontes para visitar as memórias.

No início, essas memórias são boas, mas depois se transformam em memórias ruins e isso não
é benéfico. Venha Comigo ao Jardim do Meu Pai, pois lá não teremos necessidade de olhar
para trás. ”

Eu: “Sim, prefiro estar com Você descobrindo coisas novas do que ficar aqui. Eu me arrependo,
Senhor. ”

Jesus: Sorrindo e rindo. “É normal relembrar os bons tempos, pois é onde se encontram
aqueles que já passaram para a eternidade. No entanto, mesmo aqueles que já passaram não
estão mais lá, pois estão no céu.

“O que perdura aqui é uma maneira menos do que perfeita do que eles gostariam que você se
lembrasse deles. Você gostaria que seus filhos se lembrassem de você à luz do passado? ”

Eu: Eu pensei por um momento. “Não, eu estou melhor no Céu porque não estou mais com
falhas, preocupadas ou sem dormir. Eu não quero que eles se lembrem da minha antiga vida. ”

Jesus: “Então vamos continuar caminhando.”

Eu: “Se eu ficar aqui, quem sabe se ergueria uma capela com imagens dedicadas às
memórias? Acho que Deus não ficaria satisfeito. ”

Jesus: “Há muitos deles em todos os lugares e muitos até mesmo Me adoram na Minha morte
contra Eu na vida ou na luz da eternidade. A vida é viver para a eternidade Comigo. ”

Eu: Rindo. "E não deve ser sobre viver para a eternidade sem Você."

Jesus: Rindo. “Agora, eu tenho algo para você. Venha."

Ele me conduziu rápida e rapidamente pelo jardim das minhas memórias passadas. Na
extremidade traseira havia um portão. Ele gesticulou para que dois anjos fechassem o 'portão
de aço' deste enorme jardim. Havia uma fechadura gigante nele.

Jesus: “Agora viajamos juntos em uma jornada incrível. Este jardim e as Sete Pontes ainda
existem. Remover isso seria remover você e vários outros.

“Este é um lindo jardim e os frutos dessas árvores continuarão a nutri-lo e revigorá-lo em sua
corrida. Ocasionalmente, você se lembrará de uma memória que será usada para Minha glória,
mas por enquanto o inimigo gosta de atormentá-lo daqui. ”

Eu: “Oh não, então o inimigo estava neste jardim?”

Jesus: “Bem, ele gosta de jardins. Por que você acha que isso é? ”
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Eu: “Porque bons frutos crescem no jardim e o inimigo odeia bons frutos.”

Jesus: “Ele está lá da sua posição inferior, clamando para que as pessoas o encontrem lá. A
menos que você tivesse uma vida perfeita sem nada de ruim, sem morte, sem problemas e
uma vida 'pré-provações de Jó', então não haveria cobra aqui.

“No entanto, ele gosta de mantê-la prisioneira neste lugar. Agora, vamos fechar isso, junto com
essas pontes, para outro tempo muito distante, quando todas as coisas se reconciliarem e não
houver nada além de alegria ”.

Ele se virou e me deu a chave do portão.

Eu: “Oh, você gostaria que eu fizesse as honras.”

Peguei esta enorme chave de prata, bronze e aço e girei a fechadura. Então entreguei a chave
a Jesus.

Jesus: “Você pode ficar com ele se quiser”.

Eu: “Não, prefiro que você tenha a chave. Você pode então me dar memórias aplicadas à Sua
glória, não à minha vergonha. Eu me sinto melhor dando isso a Você. ”

Jesus: Rindo. "Eu aceito. Agora olhe. ”

Ele se virou e diante de mim estava uma ponte enorme. Era dourado e iluminado como o sol e
vi milhares de rostos de pessoas, talvez até milhões, alinhando-se nas laterais da ponte.

Abaixo da ponte estava o Rio da Vida e era maior que o Rio Columbia ou mesmo o Amazonas.
Havia música do coro celestial de anjos. Houve aplausos e tantas coisas bonitas. Eu me virei
para o Senhor.

Eu: “Já terminei a corrida porque já estou parcialmente nesta ponte? Estou prestes a morrer? "

Ele estava sorrindo e radiante de alegria.

Jesus: “Erin, você está aqui há alguns anos e ainda tem tempo. Já cruzamos o rio? ”

Olhei para baixo e estávamos a apenas algumas centenas de metros na ponte e ainda havia
mais por fazer.

Eu: “Não, parece que é o começo.”

Jesus: “Permita-me carregá-lo. Permita-Me levá-lo aonde Eu gostaria que você fosse. "

Eu pulei em Seus braços e Ele começou a me carregar.
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Eu:" Senhor, mas e minha família e meus filhos? "

Eu olhei e vi meus filhos vivos e curados. Eles estavam acenando e comemorando. Eu vi
pessoas que reconheci quando cruzamos.

Jesus: “Você está pronta para o que vem a seguir, Erin?”

Eu: “Sim, Senhor, estou sim.”

Jesus: “Então, alegra-te e não olha para trás.”

Sonhe…
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