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014 – A Bíblia Tem Um Coração Batendo
Recebido Quinta-feira, 15 de Novembro de 2012

Jesus: “Erin, sobe aqui.”
O sonho começou exatamente no último lugar em que o outro sonho

terminou. Eu estava sentada no colo de Jesus e Ele estava gentilmente me
ensinando novamente.
Jesus: “Alguns milhares de anos atrás, a Palavra escrita não estava
disponível. A Palavra era dita pela boca dos homens e em seguida um
escriba escrevia aquilo que era falado. Ele usava uma folha de papiro para
escrever isso e não havia copiadoras.

Jesus sorriu para mim. Em vez de escrever a mão, não seria mais fácil
reunir um grupo para ouvir a Palavra e espalhá-la dessa maneira? Porque a
maioria não sabia ler naquele tempo, era um escriba necessário? A maioria
não tinha compreensão por causa das barreiras da língua, não era
necessário um tradutor também?”

“Erin, você esta entendo o tamanho das dificuldades que eles
enfrentaram para poder distribuir a Palavra?”

Ele sorriu e riu.
“Deixe aqueles que querem apenas a Palavra terem somente isso. Aos

que querem a Palavra, bem como o Reino também, terem isso.” Então, Ele
me abraçou.
Jesus: ”A Palavra é a lâmpada para iluminar o caminho.”

Quando você ler, ore para ter vida através da Palavra. Então, quando
você o fizer, a Palavra tornará viva através de um baixar Celestial.”

Em seguida, um anjo trouxe uma bela Bíblia em uma bandeja, ela
tinha uma tranca desenhada. O anjo quebrou a fechadura. Jesus acenou
com a mão e abriu o livro. Ele soprou sobre a Bíblia.

O anjo segurava a Bíblia perto de mim e Jesus soprou nas páginas.
Enquanto as páginas passavam, as palavras começaram a saltar fora da
página, cada palavra se tornou uma luz como se Ele tivesse realmente
organizado ou arranjado cada página. A Bíblia estava agora iluminada em
ouro.
Jesus: “Coloque sua cabeça sobre o Livro.”

Quando eu deitei a minha cabeça na Bíblia, eu podia ouvir batidas
cardíacas. Eu me afastei. Ele sorriu e riu.
Eu: “É isso o que eu acho que é?”
Jesus: “Sim.”

Ele riu e os anjos moveram suas asas, como se batessem palmas, um
som como de água correndo encheu a atmosfera.”
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Anjos: Cantando. “Glória ao Senhor, Santíssimo e o mais Santo, O qual
assenta em Majestade! Santo é Ele!”
Eu: Joguei meus braços imediatamente em volta do Seu pescoço. “Eu sinto
muito por ter me comportado mal e nem sempre ter me concentrado em
Você. Em vez disso fiquei com raiva às vezes."
Jesus: “Você é Meu amor e alegria. Você está aprendendo não está?”
Eu: “Senhor, Tu és o melhor Professor.”

Ele riu tanto. Sua risada deu razão para os anjos começar a cantar
novamente.
Anjos: ”Santo, Santo é o Cordeiro de Deus que está assentado no Trono,
Santo é Ele.”

Quando eu O abracei, pude sentir o coração Dele bater e trovejar. O
meu coração parecia está completamente em sincronia com o Dele. Naquele
momento, éramos um só enquanto Ele me segurava por um tempo e tive
uma visão de tudo o que eu havia feito cedo naquele dia que era contrário
ao Espírito Santo. Quando aqueles pecados vieram à vista, vi um anjo
derramando neve, para lavá-los e serem limpos.
Jesus: “O que você vê?”
Me: “Eu vi toda manifestação profana em meus pensamentos e ações. Vi o
medo, a raiva, inveja e a cobiça.”
Jesus: “O que mais?”
Eu: Rapidamente percebi que meus pensamentos estavam errados e vi um
anjo limpando-os com a neve.
Jesus: “O que mais?”
Eu: “Percebi que em Sua presença não posso ser profana.”
Jesus: Riu. “Essa é a versão simples de um jeito. Tudo o que é contrário à
Palavra e ao Espírito Santo, anseia a se tornar santo, tudo dentro de você
anseia por purificação.”
Eu: “Bem, porque não posso ser perfeita? Você pode me fazer desta
forma?”
Jesus: Riu de novo. “Sim, Eu poderia, mas o que você estava
experimentando era o Espírito Santo dentro de você. Deus, dentro de você,
o Mensageiro está em sincronia Comigo como um.

Dentro de sua própria carne, o mundo está em sincronia com a sua
carne, os dois estão em uma batalha constante.”

É claro, agora, a batalha é Minha, é claro, mas há guerra travando
dentro de você é o Céu, o Espírito da Verdade contra o mundo. Paulo disse
por inspiração: “Você deve morrer para carne e morrer para o mundo para
poder viver.”
Eu: “Parece impossível.”
Jesus: Ele sorriu. “Sim, mas nada é impossível para aqueles que crêem.
Preciso pegar aquela semente de mostarda?”
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Eu: Sorrindo. ”Mas, Senhor, eu não sou capaz de obter essa perfeição. Eu
não posso morrer para este corpo. Eu não consigo ser santa.”
Jesus: Sorrindo. “Eu pedi para você se tornar Deus na Terra?”
Eu: Sorrindo. ”Não, porque eu não posso, é claro.”
Jesus: “O que então, Eu peço de você?”
Eu: “Para tomar a cruz e segui-Lo.”
Jesus: “Bem, sim, mas isso não é tudo. Faça o seu melhor aqui na Terra,
que você é capaz, em todas as coisas, ame. O Amor é contrário ao mundo.
Quando você manifesta Amor na terra, isso torna-se uma arma poderosa.

O Espírito Santo dentro de você se move e se torna em sincronia com
o bem.”
Eu: “Mas então, o bem é seguido por mau?”
Jesus: “Sim. Esta é uma geração rebelde. Contudo continue a fazer o bem
até que Eu venha. Você deve amar e encorajar uns aos outros.”
Eu: “Senhor, o mau escapar da minha boca, como se ele tivesse uma mente
própria. Meus lábios e boca às vezes parece que têm a sua própria mente.”

Ele riu e, com o Seu dedo e algo pingando dele, estendeu a mão e
tocou meus lábios. Eu senti fogo e calor.
Eu: “Senti gosto de mel.” Ele sorriu.
Jesus: Sorrindo. ”Seja uma lâmpada e não permita que sua luz seja
apagada. Deixa o fluxo de mel sair de seus lábios e não permita que seus
lábios quebrem os espíritos daqueles em torno de você que não têm
entendimento. Fale com amor.”
Eu: Agarrei a mão Dele e a segurei contra a minha bochecha. Ele estendeu
a mão e beijou minha testa.
Jesus: “Até que nos encontremos novamente.”

Ele me entregou uma outra flor. Ela era como uma madressilva, era
roxa com mel no centro. Ele sorriu quando eu tinha um grande sorriso e
meus olhos se encheram de lágrimas.
Eu: “Eu te amo.”
Jesus: “Eu te amo.”

O anjo me levou de volta para o Portal. Abaixei-me para tocar o cavalo
na crina dele. Olhei para trás e acenei para Jesus. Enquanto eu estava
descendo do Portal o anjo me entregou a Bíblia e falou.
Anjo: ”Ore por sua terra irmã, ore por Israel. Obadias tem Palavras para
vocês. Salmos 68 tem uma mensagem e se lembre do seu amor enquanto
vocês lêem o Salmos 45.”

O sonho acabou.
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