
Sonho 236 - Jesus, o Manso e o Orgulhoso (Visita 5)

Recebido na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 (Visita 5)
Eu: “Senhor, algo me ocorreu enquanto eu dormia noite passada. Acredito que este
sonho  esteja relacionado com o que Você está me mostrando, mas preciso da Sua
ajuda em tudo isso. ”

A descrição do sonho 2 começa ...
Eu era motorista de um ônibus escolar e tinha permissão para ir a qualquer consulta
médica na cidade que fosse durante o horário escolar. Eu tinha uma consulta com
meu oftalmologista, mas tive que dirigir por um enorme abismo ou ravina para chegar
ao consultório dela.
Enquanto dirigia pela parte sul desta cidade histórica, percebi que ela já foi linda e
tinha muitas  lojas e negócios sofisticados. No entanto, isso agora havia sido assumido
por um rico  proprietário de cassino e toda a área era agora um distrito de jogos de
azar. A princípio pensei  que talvez se referisse ao Presidente dos EUA, mas depois
baixei uma foto do dono do cassino  e vi que era outra pessoa.

Na verdade, foi muito triste ver que isso havia acontecido. Havia prostitutas e pessoas
mendigando e trocando bens roubados para adquirir dinheiro para jogar. Levei algum
tempo  para encontrar o novo consultório de minha médica, pois ela havia se mudado
de um belo lugar  de aluguel caro que eu conhecia para um prédio de tijolos de aluguel
barato que estava em más condições.

Quando cheguei, a recepcionista me informou que a médica estava
atrasada nas  consultas. Depois de algum tempo, o médico finalmente
conseguiu me ver.

Médico: “Olá, Erin, sinto muito por tê-la deixado esperando. Agora tenho que fazer
reservas em  excesso, pois cerca de metade de todas as minhas reservas agora são
canceladas, deixando me com enormes perdas de receita ”.

Eu: “Então, isso é 'falta de comparência'?”

Médico: “Sim, e ninguém mais tem a cortesia de ligar e cancelar mais. Minha renda
caiu 75%. A  única vez em que minha renda aumenta atualmente é quando um jogador
de pôquer decide que precisa de um exame de vista após ser enganado por outro
jogador. Ele então vai e espalha as  notícias e mais vêm. ”

Eu: “Lamento muito saber de tudo isso.”



Quando ela respondeu, ela estava verificando meus olhos.

Médico: “Bem, os tempos mudaram mais rápido do que eu jamais imaginei que
poderiam. Bem,  seus olhos estão bem. Você não precisa de óculos. ”

Eu: “Tem certeza? Às vezes, tenho dificuldade em focar em vários objetos
simultaneamente. ”

Médico: Rindo. “Bem, pelo menos suas linhas não estão borradas. Erin, seus olhos
melhoraram  desde sua última visita. Na verdade, eles são ainda mais claros. Deixe-me
ver. Hmm, vou fazer  mais um teste. ”

O médico então enganchou meu queixo em uma xícara e alinhou meus olhos com
uma  máquina de alta tecnologia. Ela então fez alguns movimentos e me disse
para dizer qual eu  poderia ver mais claramente. Enquanto isso, as imagens
diminuíam de tamanho.

Médico: “Impossível! Impossível!! Você estava usando óculos bifocais há apenas três
anos. Impossível! Eu nunca ouvi falar disso. Erin, seus olhos são 20/2. Esta é uma
visão ainda  melhor do que uma águia. Você deve parar de usar seus óculos
imediatamente. É por isso que  sua visão está pior. Você vê muito mais claramente
sem suas lentes. ”
Agradeci a ela e paguei minha consulta com a recepcionista ao sair de seu escritório.
Eu ainda  estava em choque enquanto caminhava para o meu ônibus e comecei a
dirigir. Então percebi  que estava um pouco atrasado para voltar para a escola.
Precisava me apressar antes que as  crianças saíssem para poder completar meu
percurso.

Agora, essa parte era realmente estranha. Enquanto meu ônibus estava vazio, percebi
que, de  alguma forma, já havia passageiros embarcando. Enquanto examinava os
passageiros, de  repente percebi que reconheci cada um deles.

Fiquei chateado ao perceber que todas essas pessoas haviam enganado a mim e a
meus  filhos. Alguns estavam sentados juntos, mas outros estavam sentados
sozinhos. Cada uma  dessas pessoas alegou ser cristã para ganhar minha
confiança e, mais tarde, roubar de nós.

A primeira fileira era composta de pessoas que conheci em 2004. Ao olhar para as
fileiras após  fileiras, percebi que essas pessoas estavam sentadas em fileiras
sucessivas com base nos  horários em que cada uma delas roubou de mim. Todos
estavam agindo como se nada tivesse  acontecido e tentavam desviar minha atenção
deles, me elogiando.



Eu: “Vocês todos me roubaram e todos sabem o que fizeram. Eu me recuso a levá-lo a
qualquer lugar. Já entreguei cada um de vocês a Deus. Sério, você realmente não quer
que eu seja o  único dirigindo este ônibus. ”

Homem: Ele começou zombando de mim para os outros. "Oh cara, ela ainda é a
mesma  Erin." Ele então olhou para mim. “Vamos, Erin, nos leve com você. Não é
nossa culpa que você  tenha sido tolo. "

Eu: “Eu orei por você. Eu disse que sentia muito por minha parte em nossa
transação. Apesar  disso, você ainda acabou roubando dinheiro de mim. ”

A seguir, apontei para duas mulheres de uma igreja que eu frequentava e que sabia
que eram  enganadoras. Descrevi como eles fizeram isso comigo também. Em
seguida, examinei cada  pessoa e me dirigi a elas em voz alta.

Eu: “Eu poderia continuar, mas as memórias são muito dolorosas. Muitos de vocês
foram à  minha igreja. Eu perdoei cada um de vocês. Eu te entreguei a Jesus.
Agora, tudo o que  acontece é entre você e Deus. ”

Eles fingiram me ignorar, mas eu sabia que cada um tinha me ouvido e que cada um
sabia o  que tinha feito, mas ainda não se importava. Porém, ninguém saiu do ônibus
e eu sabia que  agora teria que pegá-los ou me atrasaria para as crianças.
Recostei-me no banco do motorista  e orei a Deus sobre como deveria proceder.

Eu: “Senhor, o que eu faço?”

Espírito Santo: “Dirija ao contrário. Conforme você retrocede, lançarei luz sobre o
impacto do  que cada um deles fez. ”

Conforme as instruções, coloquei o ônibus em marcha à ré e comecei a dirigir para
trás. Ao  fazer isso, pude ouvir os passageiros começando a gritar de horror.
Passageiro: “Oh Deus, por favor, pare! Desculpe, desculpe! Por favor, deixe-me sair
daqui! ”

Quando cheguei à escola bem a tempo para o embarque das crianças às 15h15,
percebi que  todos os passageiros haviam saltado do ônibus. Eu também pude ver que
muitos até usaram as janelas para tentar escapar de tudo o que Deus estava lhes
mostrando.

A descrição do sonho 2 acabou…
Eu: "Senhor, o que foi tudo isso?"



Jesus: Sorrindo. “Quando você discutiu o ano do início dessas provações e testes, era
o ano de  2004. As provações e testes para seu marido começaram neste mesmo ano.
Há uma razão.

“Agora, você Me perguntou sobre os tempos de Noé, como era e quão ruim isso vai
se  tornar. Bem, ficará pior, mas não da maneira que você pensa para o homem. Só
vai ser pior  para quem eu liguei. Por que?"

Eu: “Bem, com base no sonho que acabei de ter, é porque nossa visão está mais
clara?”

Jesus: “Bem, sim, mas de quem é a visão e como isso fica mais claro? Deixe-me
explicar. Você  notou uma mudança na atmosfera em geral e com você
individualmente. O que você viu?"

Eu: “Hmm, bem, este é um padrão possível, mas, de novo, não sei ao certo, Senhor.
Em 2004,  ocorreu meu primeiro episódio cardíaco. Então meu coração se partiu por
quatro anos e, em  2008, finalmente tive meu último episódio importante e
marca-passo.

“Depois fui para o deserto e fiquei ainda mais destruído. Então, em 2012, você me
chamou para você. Então, Você me reposicionou, removendo-me para 'a terra das
árvores', onde estive até  hoje. É este o padrão? ”

Jesus: “Bem, sim. Para você, existem suas pontes de sete anos, mas também existem
ataques vindo contra você em ondas que se encaixam em um padrão de quatro anos
mais. Sua primeira onda veio como uma traição profunda por aqueles mais próximos
de você. Ocorreu uma divisão entre aqueles que permaneceriam firmes com você
durante as tempestades e aqueles que
seriam usados como ferramentas para seu refinamento e modelagem.

“Assim como eles foram usados para moldar você das mãos do oleiro, eles também
foram  julgados por suas ações contra você por Mim. Todas essas pessoas realmente
acreditaram ser  maiores do que você em todas as coisas. No entanto, essas pessoas
estavam além de seus  principais inimigos.

“Este foi um exército que veio contra você implacavelmente durante suas tempestades.
O  inimigo adorou isso totalmente. Depois de pedir perdão ou orar por eles, algumas
dessas  pessoas passaram por suas próprias provações. Porém, alguns deles ainda
não viram o que eu  fiz aqui.

“Eu tinha dado a muitos deles múltiplas chances de acertar as coisas com você,
seus filhos e  outras pessoas. No entanto, eles justificaram suas ações sob Deus e



acreditaram que eram  justos. Você então foi quebrantado em espírito, Erin, e seu
coração sofreu. ”
Eu: Chorando. “Sim, mas ainda mais porque, se me conhecessem, saberiam que
orei por  eles. Eles sabiam que eu era inferior a eles. Eles também sabiam que eu
não estava em uma  posição de poder.

“Eu não entendia a falta de compaixão deles. Eu tinha dado e sacrificado muito a eles,
mas  todos eles me retribuíram com o mal. Não consigo nem me lembrar de tudo que
perdi, mas sei  que perdi muito. ”

Jesus: “Eu sei, Erin, pelo que me lembro. Registros completos são feitos por
anjos e  armazenados para julgamento. Você é o manso. Você procurou por
justiça e não a  encontrou. Você foi Minha medida para a condição do
coração deles. ”
Eu: “Ó Senhor, por favor, não os castigue como eles me castigaram. Eles
realmente não  conhecem Você ou não teriam feito isso. Eles não sabem o que
fizeram. ”

Jesus: “Erin, eles não tiveram misericórdia. Pelo menos um deles ligou para você para
dizer que lamentava por seus erros contra você? Não. Agora é tarde. O julgamento
daqueles que dizem  'Eu sou cristão' ocorre em etapas. Não confunda isso com as
pragas, pois isso é diferente.

“Agora, de volta aos dias de Noé, uma época em que tudo parecia normal para
aqueles com  mentes depravadas. A medida do julgamento veio primeiro quando o
homem abandonou a  dignidade daqueles que foram feitos à imagem de Deus. Eles
removeram qualquer semelhança  divina e foram incapazes de reconhecer ou ver Meu
rosto nos outros.

“Você e sua família podem Me ver nos olhos daqueles que chamei e não podem Me
ver nos  olhos dos outros. Isso acontece quando um véu ou lentes borradas caem
sobre a terra. Essa  visão turva, então, leva à mistura de desejos pecaminosos com
as Leis Sagradas. ”

Eu: “Você quer dizer como as coisas que antes eram permitidas e boas agora são ruins
e coisas que antes eram ruins agora são permitidas?”

Jesus: “Sim. Este é o resultado da ilegalidade, mas começa primeiro com o homem
abandonando seu próprio senso de certo e errado pelo pecado. Portanto, para justificar
seus  desejos, ou os dela, ele usa todos os meios possíveis para conseguir isso e, no
processo, cortar o Deus em seu caminho. Agora a maldade do homem se espalhou e
cada imaginação dos  pensamentos de seu coração está continuamente voltada para o
mal. O homem se recusou a  se arrepender. ”



Eu: “Senhor, isso inclui homens e mulheres cristãos?”

Jesus: “Sim, mas principalmente aqueles que se dizem mais justos do que você.
Venha, deixe me mostrar a você. ”

Eu estava triste agora e toda a minha alegria havia me deixado. Ele pegou minha mão
e agora  estávamos na varanda que dava para o relógio e o calendário de Deus.
Percebi que a  velocidade do anel de eventos tinha agora acelerado. Então vi outra
coisa que não entendi.

Eu: “Senhor, o que está acontecendo? O relógio de Deus está funcionando
normalmente,  exceto por este anel de eventos. Eu vejo algo que não entendo.
Parecem ondas enormes, mas  não são. ”
Jesus: “A que Escrituras eu o conduzi? Erin, eu te dei o que é esperado, embora
difícil, em  todas as coisas, amor. Há alguém que, se eu os motivasse a ligar para
você e confessar seus  erros em total arrependimento, você não aceitaria suas
desculpas? ”

De repente, ele baixou imagens de tantas pessoas que me injustiçaram.

Eu: “Na verdade, Senhor, isso me libertaria e curaria meu quebrantamento. Seria
muito bem vindo. Que coisa maravilhosa seria. No entanto, passei a aceitar que Você
lidará com isso  porque eles, nenhum deles, jamais se desculpou. Senhor, se houver
alguém com quem eu  precise consertar as coisas, por favor, traga-o à minha frente
para que eu possa reconciliar. Eu  quero."

Jesus: “Há uma razão pela qual trago isso para vocês agora. Veja…"

Olhei para o relógio de Deus e vi onda após onda vindo contra os eventos no ringue.
No  entanto, o anel ainda continuou se movendo neste ritmo agora mais rápido, mas
agora eu vi o  anel inteiro iluminado.

Jesus: “Estes são meus trabalhadores, Erin. Estou prestes a derramar em Meus
vasos. Os  vasos também são instrumentos para mim. Como navio, você também
é um  trabalhador. Depois, há aqueles que são testemunhas, aqueles que gritam
sobre Meu  esplendor. Todos estes virão em ondas contra a terra.

“Haverá então uma grande separação entre aqueles a quem chamo e aqueles que
deixo. Dos  que permanecerem, eles se lembrarão, se voltarão para Mim e clamarão
ou enfrentarão o  julgamento. Você está vendo as ondas lá. Por mais que as pragas já
tenham sido exibidas para  os humildes, logo o será novamente. Haverá milagres,
sinais e maravilhas antes daquele  'Grande e Terrível Dia'. ”



Eu: “Senhor, quando será isso?”

Jesus: “Erin, dê-me a sua confiança. Confie que Eu trabalho tudo junto para o bem
daqueles  que Me amam. Agora, há um medidor escrito. Bem, existem muitos. No
entanto, para aqueles  que não prestam atenção aos 'Livros mais antigos' e apenas
olham para os 'Novos Livros' ... ”

Eu: Animadamente. “Oh Senhor, isto é 1 Pedro 3! Você me deu isso. ”

Jesus: “Bem, sim, isso é muito bom e uma medida para aqueles que escolhi para isso
ou aquilo, mas tem mais. Você pode se consolar em saber que Pedro e outros
sofreram, mas agora  moram aqui Comigo. Você também estará aqui.

“Apenas saiba que, como muitos que afirmam ser cristãos se afastaram deles, eles
também se  afastarão de você. Porém, desta vez, fortaleci aqueles que escolhi e
exibirei Meus milagres  através de você.

“Erin, você será ridicularizado. O resto também é um manual de como você deve
ser usado  como um recipiente em Meu Templo. ”
Eu: “Para 1 Pedro, devo ler em parte ou na íntegra?”

Jesus: Sorrindo. “É sensato lê-lo na íntegra e não em parte. Como já falei com você
antes, faça  isso até o momento em que essas Palavras sejam iluminadas por Mim
para um momento como  este, como Palavras que enfatizei. No passado, eles não
faziam muito sentido, embora ainda  fossem inspiradores e bons para o coração. Agora
eu trago isso em seus pensamentos. ”

Eu: “Senhor, vou ler todos os escritos de Pedro, tanto 1 Pedro quanto 2 Pedro.”

Jesus: “Sim, Erin, mas não te esqueças do John. Novamente, isso também é um apoio
aos  tempos aos quais eu os trouxe. Há também Judas, como você deseja e foi
ensinado a  discernir. No entanto, assim que eu começar ... ”Ele então voltou minha
atenção para o relógio e calendário de Deus. “… Você será capaz de fazer tudo o que
eu te chamo. Você verá com uma  visão diferente.

"Agora, não se preocupe com o problema que você acredita ser de culpa de sua casa
ou de sua impaciência." Ele sorriu para mim. “Este problema vem de Meu uso como
testes para outros e  não de qualquer 'falha'. Em breve haverá uma separação e então
você será usado para uma  chamada final. ”

Eu: Fiquei angustiado. “Serei separado de Você? Ah não!"

Jesus: Rindo. “Não, Erin, esta separação significa que eu usei você como um



medidor para  separar você e os outros daqueles que não vou usar. OK? Não se
preocupe.

“Agora, seu navio será concluído em breve. Eles são muito bonitos. Eles são fortes e
resistiram  a este longo tiroteio final. Você terá brilho. Você é uma obra das Minhas
mãos. ” Ele  sorriu. “Lembre-se, eu sou o Oleiro, Erin, e você é o barro. Alegrai-vos,
pois eu vos moldei, vos  despedi, vos vitrifiquei e vos despedi novamente. Eu achei
você digno. ”

Eu: “Depressa, Senhor, por favor! Preciso da Sua força porque sou
fraco. ” Jesus: “Sim, Erin, mas eu me fortaleci na tua fraqueza,
então alegra-te!”
Ele riu e sorriu para mim quando se aproximou e me abraçou
suavemente. Sonhe ...


