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Sonho 242 - Jesus e as fases de uma borboleta

recebido em Segunda-feira, 1 de maio de 2017

Comunhão

Querido Pai de toda a Criação, Céu e Terra, todas as coisas vivas, Você é
maravilhoso!

Jesus: “Erin, sobe.”

Esta manhã, durante a comunhão, o sol estava brilhando tão forte atrás de Você que
mal pude ver Seu rosto. Eu estava feliz, muito feliz por estar perto de Você, mesmo
que apenas em minha visão.

Você então estendeu a mão para segurar minha mão enquanto eu comungava.
Assim que você tocou minha mão, senti uma carga de amor passar por minha mão
e chegar ao meu coração. Eu então abaixei minha cabeça e descansei minha
bochecha em sua mão enquanto Você acariciava meu cabelo.

Eu: “Eu te amo, Senhor. Obrigada."

Jesus: “Erin, eu posso ver dentro do coração de uma pessoa e escuto cada
pensamento. Eu vejo tudo o que eles imaginam como até mesmo o que eles
imaginam é uma extensão de seus corações. Embora algumas dessas imaginações
sejam boas ... ”Ele riu. “… Outros não são tão bons.

“Embora às vezes eu conceda os desejos dos pensamentos e da imaginação de uma
pessoa ...” Ele riu novamente. “… Apenas saiba que às vezes também permitirei
testes ou ensaios baseados neles, sejam eles solicitados ou não.

“Eu sei que você às vezes se pergunta se suas visões são meramente de sua própria
imaginação. No entanto, digo a verdade, Erin, se todos me imaginassem como você
imagina.
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“Agora, quantos você acredita que se imaginam sentados perto de Mim em Minha
Casa, à Minha mesa, comungando Comigo? Quantos você acredita que me
imaginam andando com eles ou me imaginam curando-os? Quantos você acredita
que realmente fazem isso, Erin? "

Eu: “Senhor, eu realmente não tenho ideia.”

Jesus: “Praticamente ninguém faz isso. Aqueles que o fazem são geralmente velhos
à beira da morte, pessoas que estão doentes e perto do fim, aqueles em perigo e ...
”Sorrindo. "…crianças. No entanto, você, Erin, realmente ama Minha companhia.
Você me segue de boa vontade e me ama de todo o seu coração. ”

Eu: “Sim, Senhor. No entanto, cheguei a Você de um ponto de quebrantamento e
desespero e poderia facilmente ser como eles. Na verdade, eu sei que ainda estou
de muitas maneiras. Oh Senhor, meu coração agora se parte com os problemas que
tive. Meu coração se parte com a perda de tempo com meus filhos, pois nunca
poderei ter isso de volta.

“O tempo passa e é tão cruel. Eu não posso conseguir um 'refazer' neste mundo. No
entanto, mesmo se pudesse, não gostaria agora, pois tudo isso me levou a você.
Você é meu melhor amigo e o amante da minha alma. Você conhece cada parte de
mim e ainda me ama. Você me ama mesmo quando eu 'perdi meu macarrão' ontem.
”

Como pano de fundo, eu tinha encontrado alguns macarrões especiais ontem e
estava tudo pronto para comprá-los. No entanto, o balconista percebeu que o item
havia expirado e chamou o gerente para um desconto. O gerente então se recusou a
vendê-los para mim, pois eles não têm permissão para vender produtos vencidos.

Fiquei chateado porque ainda queria comprá-los e tentei explicar que o macarrão
ainda estaria bom. O gerente não aceitou e meu marido teve que me acalmar mais
tarde porque eu tinha ... discurso de pardal ... realmente, realmente queria esse
macarrão. Eu estava procurando por esse macarrão específico por meses e não
consegui encontrá-lo até agora.

Jesus: Rindo. “Oh Erin, este é o jeito do mundo. Eu te digo a verdade, quando a
comida escasseia, aquela mulher se lembrará dos sacos de macarrão e desejará por
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eles. ” Ele sorriu. “Não se preocupe, Erin, pois vou ajudá-la a encontrá-los mais
tarde hoje.” (O que Ele fez mais tarde naquele mesmo dia - sorri!)

“Agora, e mais importante do que isso, você ficou Comigo. Mesmo quando eu estava
em silêncio, você ainda me perseguia. Foi por isso que te mantive longe do perigo.
Embora você tenha perdido muito, você Me ganhou. Eu vi todas as imaginações e
intenções malignas de homens que queriam sua morte. Esses homens não sabiam,
e permanecem inconscientes, de que eu vejo e não esqueci cada um de seus
pensamentos malignos. ”

Eu: Chorando. “Sim, Senhor, mas também não tenho sido perfeito. Eu cometi
muitos erros. Por favor, me perdoe, pois eu mesma cometi tantos erros. ”

Jesus: “Sim, Erin, mas agora você se senta aqui comigo e está perdoada. Eu até
mudei e usei aquelas coisas das quais você tem vergonha ou foi acusado para a
Minha glória. ”

Eu me vi instantaneamente em vários showrooms de design, lojas de tecidos e
showrooms, antiquários e lojas de varejo.

Eu: “Senhor, você de alguma forma pegou até mesmo o meu materialismo e o usou
para a Sua glória!”

Jesus: Rindo. “Erin, embora isso seja difícil de entender, fui Eu que te guiei neste
curso. Agora, por que eu faria assim?

“Bem, se eu não tivesse permitido seu ferimento, talvez você tivesse adorado seu
corpo. Se eu tivesse permitido que você tivesse sucesso nos esportes, talvez você
tivesse sido levado ao mundo material, assim como ao fingimento. Se eu tivesse
feito de você um artista, talvez sua vida tivesse sido reclusa. A lista é infinita, Erin.

“Em vez disso, eu dei a você apenas o suficiente de um desejo por todas as coisas
bonitas. Você vê o belo nas coisas que são velhas ou novas, baratas ou caras, da
natureza ou do artesanato. Eu te ensinei a apreciar a beleza. Mesmo que você
pudesse, os itens que você recebeu não foram usados   para se gabar ou ganhar
destaque.
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“Eu permiti tudo isso para que você e seus filhos pudessem desfrutar de seu lar
juntos. Embora às vezes parecesse ter me esquecido de você, não o esqueci.
Embora às vezes você não soubesse disso, falei com você e o coloquei como medida
para os outros, mas especialmente para aqueles que afirmam Me amar que o
julgaram e nunca pararam de fazê-lo.

“O que eles não entendem é que desde o início abençoei você onde você está. Não
importa o quanto o inimigo tenha implorado por sua destruição, Eu o protegi
porque você Me amou. Mesmo quando o inimigo fez você perder tudo, tirando seu
status ao usar seus 'amigos' e vizinhos, você continuou a Me amar.

“Embora isso tenha sido humilhante, eu ainda forneci a você itens que fizeram você
sorrir. Mesmo que mais tarde você tenha sido forçado a viver em um lugar menor,
você ainda foi julgado por aqueles ao seu redor. Mesmo quando, mais tarde ainda,
você quase não tinha mais nada, você ainda foi julgado.

“Seu coração é bom, Erin, e eu sei que tudo o que você faz hoje é para trazer
conforto para aqueles dentro de sua casa e para manter a escuridão do lado de fora.
Então, enviei-lhe um marido, meu amigo, e alguém que vê como você. Ele e você
são um. Continue a Me dar toda a glória por tudo o que você recebeu.

“Porém, nunca se sinta envergonhado pelo que você recebeu ou pelo que está para
receber. Lembre-se de que todas as boas dádivas vêm de Mim e nenhuma coisa boa
vem do adversário. Ele quer você destruído, envergonhado, humilhado e
humilhado. Qualquer pessoa que entre em sua vida para fazer a obra do inimigo
deve ser removida, pois é um obstáculo. ”

Eu: “Senhor, eu sonhei com três besouros do tapete, mas eles eram vermelhos e
pretos em vez de brancos e pretos”. Enquanto falava isso, percebi que um besouro
estava andando no braço da minha cadeira em que eu estava sentado para escrever.
"Ok, Senhor, o que isso significa?"

Jesus: Sorrindo. “Leia sobre isso e depois volte para Mim com suas descobertas.”

Fiz uma pausa e fiz algumas pesquisas. Então voltei a falar com Ele sobre isso.

Eu: “Senhor, pesquisei isso na internet. Esses besouros comem queratina ou
proteína, bem como materiais naturais como lã, penas, seda e linho. Eles são
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usados   até mesmo em museus de história natural para limpar toda a pele e carne
de ossos coletados. No entanto, eles também podem ser bastante destrutivos se
puderem botar ovos. Eles também comem carcaças de aranhas, moscas, insetos e
animais. ”

Jesus: “Interessante. Então, eles são alimentadores de carcaça? ”

Eu sim. Eles são usados   até mesmo para determinar a hora da morte em casos
criminais, devido à taxa constante em que comem carne com osso. ”

Jesus: “Eles também tendem a comer as 'fibras boas', coisas que são confortáveis,
naturais e respiráveis.”

Eu: Rindo. “Sim, eles certamente parecem gostar de comer as fibras 'mais valiosas'.”

Jesus: “Eles comem mais do que até as mariposas?”

Eu: “Hmm, acho que sim, mas não tenho certeza? Agora, o que devo fazer a seguir?
O que tudo isso significa?"

Jesus: “Como o besouro que você acabou de encontrar na sua cadeira é mais velho,
ele se alimenta de folhas e árvores. Freqüentemente, eles vagam por dentro quando
está chovendo, em busca de calor. Não se preocupe, Erin, pois eles não têm
ambições, embora os mais jovens tenham. ” Ele riu. "Agora, o que você acha de tudo
isso?"

Eu: “Bem, a primeira coisa que vem à mente é de onde vêm essas fibras naturais.

● Lã vem de ovelha A
● seda é rara e vem do bicho da seda e da traça
● Penas vêm de pássaros
● Linho vem do linho de algodão
● Proteína vem da carne

“Todas essas coisas são valiosas, caras e não são facilmente produzidas,
especialmente linho e seda.”
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Jesus: “Bem, Erin, você é assim comigo. Você é importante para mim. Eu te tricotei
e te conheço. Esse processo era muito mais complexo do que até mesmo a seda
tecida a partir de um verme da seda ou linho, algodão e fibras transformadas em
fios de plantas e se transformando em finos casacos. Eu trouxe você até aqui e sua
vida não acabou.

“A beleza que criei em você e ao seu redor, assim como cada extensão sua, é
deslumbrante para Mim. Eu me deleito em você mesmo quando o espelho mente
para você. O espelho mostra suas batalhas, suas rugas e a mancha do sol em suas
superfícies.

“No entanto, não tenha medo, pois eu não terminei com você. O que comecei em
você, vou completar. Eu não te deixei no 'Vale dos Ossos Secos'. Não me afastei para
deixá-lo com os besouros para limpar as carcaças de Minhas Ovelhas. Não é assim
que eu trabalho.

“Agora, e em breve, vou transformá-lo como uma borboleta. Agora, que etapas
existem nesta transformação? Você sabe?" Rindo. “Talvez você possa ler sobre isso e
me avisar?”

Eu ri e fui pesquisar isso. Então voltei a falar com ele.

Eu: “Parece haver quatro estágios distintos:

1. Egg
2. Caterpillar
3. Pupa
4. Butterfly

Jesus:“ Vamos começar com o 'Egg Stage'. O Estágio do Ovo é a família em que você
foi colocado ao nascer. Como cola, você é moldado e aderido a eles. Você é
alimentado de acordo com o que está ao seu redor até chegar ao estágio de
'consumo', o 'Estágio Caterpillar'.

“No Estágio Caterpillar, eles rastejam e comem folhas. Eles têm muitas pernas, mas
têm apenas três pares de pernas 'verdadeiras'. Eles também podem produzir seda,
dependendo da chamada ou variedade que selecionei para eles. Este estágio é como
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a jornada para Me encontrar. Existem muitas coisas ao seu redor para consumir e
isso representa distrações mundanas.

“É desse consumo, ou sua 'jornada', que então os leva a Mim. Algumas viagens são
mais difíceis do que outras, mas todas chegam ao mesmo lugar - 'vagando'. A
lagarta finalmente para de se alimentar e, em seguida, vagueia pelo deserto ou
selva em busca de um local adequado. ”

“No entanto, Erin, isso não era você liderando tudo isso. Em vez disso, fui Eu
direcionando você para este estágio e trazendo você aqui. Embora você às vezes
acredite que eu o deixei pendurado de cabeça para baixo e suspenso em uma
árvore, esse não é o caso. Eu primeiro te girei com seda e então, por dentro, eu te
mudei. Embora agora você possa parecer uma folha morta do ponto de vista dos
outros com base em seu exterior, não é assim que eu vejo você. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas eu realmente me sinto assim agora.”

Jesus: “Sim, mas você e eles assumem incorretamente porque isso é crisálida, ou
'formação de Cristo', e só parece estar dormindo. Este é o 'Pupa Stage' e a pupa, 'My
Pupils', está muito viva. Então, e em pouco tempo, tudo muda. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas quanto tempo isso vai demorar?”

Jesus: “Normalmente esta etapa dura cerca de 30 a 40 dias. No entanto, agora quero
trazê-lo de volta ao 'Palco Caterpillar' por apenas um momento. Você notou que o
crescimento da pele deles não consegue acompanhar sua expansão e crescimento?
A pele nova cresce sob a velha e a velha muda ou muda constantemente. ”

Eu: “Sim, Senhor, isso se chama 'instar'.”

Jesus: “Erin, assim fiz a tua pele. Tornar sua pele "mais espessa" é, na verdade, uma
parábola de resistência. Você está indo cada vez mais forte e, com você, Erin,
'instars' são como 'pontes'. Você os derramou cruzando sobre eles. Você trocou de
pele muitas vezes. Cada vez que você muda sua pele, você fica ainda mais bonita.

“Embora possa parecer que você está descansando aqui no deserto, preso às
árvores em crisálidas, você realmente não está. Embora pareça que agora você está
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dormindo, você está realmente sendo moldado e preparado para o seu próximo
estágio. ”

Eu: De repente, fiquei preocupado. “Oh Senhor, por favor me ajude! De acordo com
o ciclo de vida de uma borboleta, algumas delas têm ciclos de vida inteiros que
duram apenas um mês ou mais. ”

Jesus: Rindo. “Bem, não se preocupe, Erin, já que estamos falando de você agora,
não de borboletas.”

Nós dois começamos a rir, mas eu também fiquei aliviado. Eu (mais uma vez)
balancei minha cabeça com meus pensamentos e preocupações tolos.

Eu: “Acho que o que realmente quero saber é 'quando', Senhor, quando estarei
pronto?”

Jesus: “Em breve, minha borboleta.” Nós dois rimos novamente. "Agora, qual
borboleta era a sua favorita?"

Como pano de fundo, Jesus estava se referindo a um jardim que visitamos
recentemente e que tinha uma abundância de borboletas voando em exibição em
uma casa de vidro fechada. Pudemos andar por onde eles estavam e a seguinte é
uma das fotos que eu tirei.
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Eu: “Acho que amei mais os enormes e lindos azuis.”

No entanto, pensei em alguns dos outros que eram igualmente agradáveis, embora
de uma maneira diferente.

Eu: “Bem, eu realmente não sei qual era a minha favorita, pois cada uma era tão
bonita de sua maneira única.”

Jesus: Rindo. "Concordou. Hmm, talvez esta seja outra lição. ”

Por alguma razão, ele dizer isso imediatamente trouxe lágrimas aos meus olhos. Ele
segurou minha mão e olhou para mim com uma ternura além da descrição terrena.

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Jesus: “Eu te amo, Erin”.

Sonhe…
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