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012 – O Anel de Fogo

Recebido Terça-feira, 13 de Novembro de 2012

O sonho começa…
Havia um longo caminho sinuoso no escuro. Anjos alinhados e todas

as suas espadas estavam acima da minha cabeça. Eles formavam uma
barraca ou toldo de proteção por cima de mim. Os anjos com as suas luzes
iluminaram o caminho para que eu não caísse na neve. Um dos anjos
estava esperando na base da escada para ir à minha frente e o outro atrás
de mim. Eu reconheci que anjo líder era Sucesso, por algum motivo eu
sabia disso antes, mas não o reconheci até agora.

Os quatro anjos que estavam na base da escada tinham ido embora.
Esses anjos eram os que estavam de frente à cada direção dos quatro
cantos (da terra), como uma bússola. Eu acho que eles devem ter saído em
missão. Esses anjos em particular pareciam maiores e mais diferentes que
todos esses anjos.

Meu anjo chamado Sucesso era também grande e de feições muito
interessantes. Havia algo como chamas azuis em suas asas e sua espada.
No topo do Portal, dois dos anjos me ajudaram a subir. Uma vez em cima,
eu vi o anjo Sucesso se curvando, mas agora eu pude ver que cada anjo e
até os cavalos, estavam se curvando. Eles estavam se curvando em direção
a Jesus, em adoração a Ele.

Quando eu comecei a me curvar, eu notei algo diferente na paisagem
do Céu. Antes, eu tinha visto essas belas montanhas altas, mas desta vez,
as mesmas montanhas eram menores.
Eu: Em meu pensamento. “Uau, até mesmo as montanhas se prostram em
adoração, literalmente.”

Era uma bela visão. Nós parecíamos estar em um tipo de vale. O anjo
que me cumprimentou falou comigo.
Anjo: ”Eis que o teu Rei está no assento Bema hoje.”

Eu olhei e não pude acreditar no que nos meus olhos estavam vendo.
Suas asas estavam espalhadas quase dois terços do caminho. Elas eram
enormes e tinham cerca de 4 metros cada uma a partir de um nível de
escala humana, para mim que só tinha 76cm de altura era mais como 9
metros de largura.

Achei muito difícil me aproximar de Jesus hoje. Cada célula queria se
curvar para adorar a Ele. Cada célula dentro do meu corpo reagiu desse
jeito, quase como uma força gravitacional. Estava ficando mais difícil ficar
na frente Dele.
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Algumas vezes eu acho difícil escrever esses sonhos porque
simplesmente não tenho o vocabulário para escrever sobre Ele. Não
somente isto, mas parece que tudo parece mudar cada vez que visito. Tente
imaginar as paisagens mais bonitas que você já viu contida em um copo
pequeno e multiplicá-la por um número infinito.

Isto é o que eu estava vendo; Jesus em Sua glória completa, mas
nem mesmo completa ainda porque eu não poderia suportar isso em forma
humana. Ele podia dizer que eu estava achando demais a presença Dele e
que eu parecia quase triste com as minhas limitações humanas. Eu estava
finalmente, e verdadeiramente, percebendo a minha pequenez comparado
com Ele.

Entendi, enquanto eu estava lá, que é por isso que Deus enviou Jesus
como um homem; para que nós pudéssemos ter um relacionamento com
Deus via uma forma humana compreensiva. Eu estava ficando com mais
medo e temor enquanto me aproximava Dele em Sua glória. Ele sentiu isso,
e me pegou com um sorriso gentil. Cheia de emoção, eu ainda mantive
minha cabeça para baixo e os meus olhos sem olhar para os Dele.

Finalmente, Ele ou talvez um anjo derramou algo em mim. Eu mal
podia ver antes mas após isto ser derramado sobre mim, pude ver melhor.
Ele me segurou por um tempo enquanto eu só chorava. Tudo dentro de mim
chorava por que eu estava sem forças pela Sua presença.
Eu: “Hayah, eu não vou ser capaz de voltar mais lá, para ‘aquele lugar’
(Terra).”

Ele sorriu para mim, mas eu queria que Ele ficasse como Ele era em
algumas visitas anteriores para que eu pudesse me relacionar melhor com
Ele. Como sempre, Ele sabia que eu estava pensando isso.
Eu: “Hayah, Você é tão lindo. Eu quero ficar aqui e o meu corpo quer ficar,
mas, ainda sou tão humana e não tenho a capacidade de entender. Você é
Rei sobre todos nós e eu me sento aqui no Seu colo, eu penso ‘como isso
pode ser possível?”
Jesus: Ele sorriu para mim quando eu disse isso. ”Sim, e todos os vossos
nomes estão gravados na Minha mão.”
Eu: “Eu não vou poder ver Você, antes do dia em que Você vem para nós.

Definitivamente, não estou vestida para um casamento.”
Jesus: “Vocês tem um bom tempo ainda antes do Casamento, mas vou
reunir-los em breve.”

Ele riu alto quando percebeu que eu estava preocupada com o meu
traje/roupa. Enquanto Ele ria todos os anjos cantaram, ”Santo, Santo, é o
Cordeiro!” Eu ouvi o barulho de suas asas e parecia um rio correndo, um
som de uma correnteza combinada com música.

Olhei para cima para tentar ver Seu rosto, era bonito e brilhava como
o sol. Eu preciso parar de tentar descrevê-lo para vocês todos porque
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simplesmente não há palavras que possam se igualar com o que eu estou
vendo.
Jesus: “Eu tenho algo para lhe mostrar.”

Ele acenou com o Seu braço e um anjo entregou-Lhe um anel de fogo
cerca de 40.6 cm de diâmetro. Ele segurou o anel e com um novo aceno de
Sua mão um véu foi levantado para eu ver. Eu vi a terra girando sobre um
eixo.
Jesus: “A terra foi formada a partir deste ponto.”

Ele colocou o anel sobre uma localização exata na Terra.
Eu: “Oh, isso se formou a partir dos vulcões?”
Jesus: “Meu Pai criou todas as coisas para a Sua Glória e todas as coisas
vêm Dele.”
Eu: “Senhor, o que vai acontecer?”

Então eu vi o anel começar a entrar em erupção. Eu gritei e fiquei
horrorizada.
Eu: “Não!”

Ele me segurou e disse: “Não foi dito que Deus irá criar uma Nova
Terra?”
Eu: “Oh, Você quer dizer mais tarde, certo?”
Jesus: “Sim, um dia tudo vai ser remodelado e reformado em beleza
espetacular, Céu e Terra será como um só.”
Eu: “Será que vai haver cavalos como este… Eu apontei para o cavalo
branco perto do Portal e borboletas como estas?”
Jesus: Ele sorriu e riu. “Sim.” Ele podia dizer que eu estava feliz, mas um
pouco preocupada com o Anel de Fogo.

“Isto é o suficiente por agora.” Ele estendeu a mão e pegou uma linda
flor perfumada, semelhante a como se nós estivéssemos passando um
tempo juntos (como uma Noiva e uma Noiva), mas tudo santo é claro. Ela
cheirava como jasmim, madressilva e gengibre branco. Era branca e estava
viva.

Ele pegou a flor para mim e eu sabia disso, aqui no Céu, até mesmo
uma flor que é arrancada ela nunca vai murchar. UAU. Eu notei que havia
orvalho dentro dela que parecia pequenos diamantes dançando na luz.
Eu: “Eu te amo Pai.”
Jesus: “Eu te amo muito mais.”

Nós dois rimos. É claro que isto levou os anjos a cantar: “Santo,
Santo, Santo é o Cordeiro! Ele é glorioso em Sua beleza e força!”

Voltei para o Portal. Abaixei-me para a minha esquerda e acariciei o
cavalo branco, que era quente e suave. Quando eu estava voltando para
baixo, o anjo falou comigo.
Anjo: “Glória à Deus nas alturas. Uma palavra de amor está no Salmo 45
e Cântico dos Cânticos para vocês, daquele que está assentado sobre o
Trono em Majestade.”

3



O sonho acabou.

Acordei com um alarme. Eu queria bater no despertador uma dúzia de
vezes. Quando me levantei esta manhã, senti cheiro de flores novamente.

Não estou certa de quantos mais desses sonhos/experiências posso
humanamente receber porque é difícil retornar para a Terra. Eu ouvi uma
música pela Kari Jobe, Revelation Song esta manhã e comecei a chorar. Não
há palavras verdadeiramente para descrever o amor e as bênçãos que Ele
tem para todos nós, a Sua Noiva. Nós temos um casamento para planejar e
tudo o que temos que fazer é atender. Por certo, tudo isso já está
preparado.
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