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016 – Cântico dos Cânticos Continua

Recebido Domingo, 17 de Novembro de 2012

O sonho começa ...
Ao me aproximar da escada, vi anjos que lutavam acima de mim.

Haviam figuras escuras que vinham da atmosfera. Havia senhores da
escuridão. Anjos tinham sido acionados e a cobertura era muito grossa,
enquanto eu andava sob ela, eu podia ver somente a luz cintilante das
espadas acima.

Eu podia ouvir outras espadas acima dessas, enquanto a luta estava
travada acima de mim. As espadas soavam como bonitos sinos batendo, e
eu ouvi espadas que estavam batendo nelas e soavam como pancadas ou
um som morto.

Os Anjos estavam acima, lutando contra os malignos da escuridão e
formavam um tipo de escudo ou uma cúpula sobre o dossel. Eu fiquei em
temor com o que eu estava vendo. Os regimentos de anjos e a maneira
inteligente em que lutavam, eram muito estratégicos.

O formato da cúpula de proteção me fez lembrar do formato do
grande escudo do Capitão América que eu tinha comprado para meu filho,
há algumas semanas atrás. O escudo ou cúpula desta cobertura exterior de
proteção e as espadas por cima de mim, não somente me iluminava, mas
também me dava proteção extra também.

Ocasionalmente, enquanto eu caminhava, via um das trevas escapar e
entrar com uma espada, então, mais anjos vinham rapidamente e o
destruíram. Vi anjos que estavam sendo feridos e sendo trocados fora da
formação. Isto era feito assim para que sempre tivesse um anjo forte para
continuar com a luta.

Sou apenas uma fêmea humana, de pequena estatura. Eu nunca tinha
visto a ação da linha de frente da guerra. Eu só assisti filmes e tinha visto o
horror dos relatos e reportagens, mas, esta era ação ao vivo. Isto me deu
um novo significado para a ‘guerra e serviço’ e eu de repente tinha um novo
respeito por estes anjos.

Enquanto caminhava sob a cobertura de proteção ao abrigo da “cúpula
do trovão” me senti segura. Eu estava segura, mas não me atrevia a ser
rebelde. Meu filho disse algo uma vez sobre um soldado que tinha ido ‘ido
embora sem licença.’ (Operação especial de improvisação e ato não
autorizado de heroísmo).

Eu ri para mim mesma. Quantas vezes eu pisei fora da cobertura do
Senhor? Minha própria “Improvisação Especial de Auto-Operações"? Agora
eu seria morta se não ficasse sob Sua proteção, ponto final, fim da história e
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fim da vida. Havia neve no chão. Na escada, agora os anjos estavam
alinhados dos lados.

O anjo Successo passou à frente de mim e me cumprimentou com um
sorriso. O anjo muito grande e protetor da retaguarda manejava as suas
suas espadas com uma precisão ou agilidade incrível. Quando eu estava
subindo, percebi que a escuridão à minha volta era como uma fumaça muito
espessa.

De vez em quando eu olhava para a fumaça e via um rosto horrível
vindo contra mim. Havia um cheiro horrível como enxofre e esterco juntos.
Cada vez que isso acontecia os anjos voavam e os derrubavam. Quando isso
acontecia, eu ouvia gritos e gemidos de lamentos.

Essas coisas eram entidades muito grandes. Toda vez que eu os via,
levava uma cutucada rápida do anjo Sucesso acima de mim para eu
continuar. Ele fazia um barulho quase como um sussurro, carrilhão e apito
juntos. Ele estava me lembrando de ficar atenta ao objetivo.

Quando eu cheguei desta vez ao topo do Portal, foi melhor do que
nunca. Tudo era muito claro depois de vir através daquela treva toda na
escada. Os anjos pareciam estar comemorando uma vitória e batendo
palmas. Eu sabia que não era por causa de mim chegar no Portal, mas era
uma vitória vindo de outro lugar.

Eu vi Jesus no Seu Trono e Ele ainda estava vestido com aquela bela
armadura. Ele estava sorrindo e conversando com várias pessoas em vestes.
Ele viu que eu tinha acabado de chegar e riu como se Ele estivesse apenas
encerrando uma grande discussão. Ele então os aquietou. Todas aquelas
pessoas que estavam conversando com Jesus então se dispersaram.

Quando Ele olhou, um sorriso inigualável estava no Seu rosto e Ele
parecia estar muito feliz. Eu me virei para olhar para trás para ver se havia
algo lá que fizesse Ele sorri deste jeito.

Eu olhei para o cavalo e ele sacudiu a cabeça e pisou com o seu pé
esquerdo, como se dissesse “não sou eu”. Ele realmente parecia dizer isso,
mas sem palavras. O coral começou a cantar novamente.

Enquanto eu caminhava, eu ouvi uma melodia que me fez lembrar de
uma canção secular pela Verve chamada a Bittersweet Symphony que era
similar com isto. Enquanto a música que o coral cantava era similar, ela não
tinha as conotações e letras deprimentes da versão da Terra.

Enquanto eu caminhava na mesma poeira de ouro carimbado, como
no meu último sonho, o caminho se tornou translúcido como o vidro.
Anjo escolta: “Hoje, o Seu Rei está sentado no Trono da Glória, o Assento
Bema. Santo é Ele!”

Todo o Céu se alegrou e aplaudiu. O som de asas voando era como
água corrente e música. Havia uma nova atmosfera aqui; bonita, mas com
um novo nível de poder e celebração.
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No minuto em que me encontrei de pé neste mar de vidro, percebi que
estava andando no mais sagrado e santo chão. Eu estava descalço sobre o
mar de cristal. Parecia ondas sob os meus pés, mas era calmo. Eu ri para
mim mesmo enquanto pensava.
Eu: “Então, isto é o que andar sobre as águas se parece.”

Meus pensamentos devem ter sido transparentes porque ouvi Jesus
rindo. O mar estava quente debaixo dos meus pés e meus pés eram bonitos.
Todos os anos passados nos sapatos de dança, correndo com os pés
descalços e caminhando em saltos altos torturantes tinha realmente
retorcido meus pés. Agora eles foram transformados, eu tinha pés bonitos.

Jesus estendeu a mão e ficou de pé como um perfeito cavalheiro para
me receber. Ele mesmo me ajudou a subir até a parte baixa de Seu Trono.
Ele estava sentado acima de mim. Havia vários degraus, que iam até Seu
Trono.

Quando Ele segurou minha mão, minhas roupas foram transformadas
em um instante nesse vestido atado com prata e platina e com safiras azuis
nas mangas. O vestido parecia exato para a minha forma.

Meu corpo, o qual era similar ao meu corpo na Terra, reduziu em
tamanho. Agora o meu corpo era o mesmo quando eu era uma bailarina. No
entanto, desta vez no Céu, meu corpo era saudável e muscular, mais flexível
e manso. Eu sei que isso não faz sentido para descrever, estava sempre em
guerra com o meu corpo. Eu lutei com unhas e dentes. Eu nunca fiz as
“pazes com ele.”

Falando na terceira pessoa, eu diria que ele era um “corpo rebelde”
para dizer o mínimo. Jesus sabia que eu estava lutando com lembranças do
passado, e dolorosas também.
Jesus: Sorrindo. ”Você é linda.”
Eu: “Então, eu sou apenas bonita?”
Jesus: “Erin, bonita é mais do que isto. Bonita não é somente o que se vê.
Considere os lírios.”

À minha esquerda estava um campo de lírios que eu não tinha notado
antes. Ele se levantou, saiu do Seu Trono, segurou meu braço no Dele e
caminhou comigo até o campo de lírios. Hectares e hectares, o mais longe
quanto meus olhos podiam ver.
Jesus: ”Olha.”

Jesus pegou um dos lírios e eu olhei para as pétalas, a forma, a haste,
a cor e o cheiro. Eu nunca havia considerado os detalhes nesses lírios
Celestial antes. Então, Ele acenou com o braço e eu vi neve.
Jesus: “Venha mais perto.”

Enquanto eu caminhava até a neve, o anjo segurava uma lupa bonita
sobre os flocos de neve. Eu podia ver vários flocos de neve ampliados. Eles
pareciam quase que formados ou esculpidos, cada um com um desenho
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incrível, perfeitamente simétrico, matemática perfeita. Não somente isso,
mas os flocos de neve nem sequer derretiam.
Jesus: “Se Eu considero os lírios que estão vivos hoje e acabam em uma
tempo muito curto, e se considero um floco de neve que cai e derrete dentro
de segundos, quanto mais não iria considerá-la? Você é digna de ser vestida
com honra. Você foi feita para muito mais. Cada ser vivo na Terra nasce e
morre, mas será que não há um propósito? Mesmo o cientista reconhece
isso.”
Eu: “Eu acho que nunca parei para considerar o meu lugar no Seu coração.”
Jesus: “Se você considerar apenas essas duas demonstrações e nada mais,
então, não haveria propósito. Mas, se você abrir os olhos e olhar ao seu
redor, não está em todos os lugares?”

De repente, vi ovos em incubação e vi bebês de animais. Eu vi água
que saía sobre rochas, formando uma cachoeira. Vi fontes, uma lagoa,
peixes, nuvens e eu vi montanhas.
Jesus: “Se Eu considero tudo isso e os criei, então, Eu criei Você. Eu
também não dei tudo isso a você para o seu prazer como um presente?

Tudo que você vê aqui não é bom e benéfico, destinado a nutri-la de
modo que você possa Me considerar?” Naquele momento, eu caí de joelhos
em um bela grama e chorei muito.

Eu chorei alto para Ele, meu Criador.
Eu:”Quem sou eu para que Você me considere digna de tanto trabalho?”
Jesus: “Os seus filhos não pedem isso? E você não moveria montanhas por
eles?”
Eu: “Sim.”

Jesus ficou encantado que eu entendi. Naquele momento, eu tinha um
propósito Nele e um propósito aqui. Ele pegou a minha mão para me puxar
para levantar.
Jesus: “Venha, Erin, venha.”

Ele me levou para uma bela lagoa. Era verde azulada e cristalina. Eu
podia ver as esmeraldas no fundo da lagoa.
Jesus: ”O que você vê?”
Eu: “Uma bela fonte de água pura.”
Jesus: “Não, Erin, olhe mais de perto.”

Eu vi meu reflexo na lagoa ao lado Dele. Eu estava radiante e bonita.
Eu parecia sábia, mas inocente. Eu parecia saudável e viva. Eu parecia feliz
e em paz.
Jesus: “O que você vê?”
Eu: “Eu me vejo como eu sempre imaginei.”
Jesus: “Quem você vê ao seu lado?”
Eu: “Você.”
Jesus: “O que você realmente vê?”
Eu: “Eu vejo o Rei, satisfeito comigo.”

4



Comecei a chorar na lagoa, cada lágrima fazia uma ondulação. Eu vi
pequenos anjos, eles desceram na água com os baldes e recolheram minhas
lágrimas.
Eu: ” Oh, que tarefa, que detalhe e que trabalho.”
Jesus: “Não.” Ele estava sorrindo. ”Que cuidado, que alegria e que serviço.”

Senti-me como a realeza, era incrível, de tirar o fôlego. Ele pegou o
meu braço. Eu estava hesitando perto da piscina, eu queria ficar. Ele estava
rindo e parecia animado por ter me mostrado isso e me ver receber. Hoje,
enquanto andamos de volta, Jesus mesmo me acompanhou até o Portal.

Estendi as mãos para abraçá-Lo. Segurei-O por tanto tempo e Ele me
segurou. O coral ainda estava cantando a versão de Bittersweet Symphony
Celestial. Chorei e me agarrei a Ele.

Ele olhou para mim. Ele era mais alto do que eu. No Céu, eu tenho
1.58cm de altura e Ele parecia cerca de 30.4cm mais alto que eu. Ele usou
as costas de Sua mão para enxugar minhas lágrimas. Ele se abaixou e
beijou meu rosto, onde as lágrimas tinham caído.

Então, Ele me abraçou de novo. Eu não queria ir e Ele não queria me
deixar ir. Olhei para o cavalo que ainda estava de pé ao lado do Portal. Ele
olhou para o cavalo e depois para mim.
Jesus: “Você gostaria de montar nele? “Vá em frente.”

O cavalo inclinou-se para mim poder montá-lo. Eu me abaixei e
abracei o belo cavalo branco. Enquanto eu me sentei em cima dele, dei uma
olhada o tanto quanto meus olhos podiam ver. Vi uma bela paisagem. Entre
o cheiro de grama, lírios e estas majestosas montanhas, eu
verdadeiramente me senti como realeza. Comecei a chorar.

Ele ficou à esquerda e me tirou do cavalo. Ele delicadamente me
colocou em baixo e colocou uma pequena flor, um pouco perfumada como
Jasmine branco, no meu cabelo. Eu podia sentir o cheiro da flor.
Jesus: “Seja encorajada, preparei tudo isso para você. Tenha coragem, seja
forte, pois Eu virei para você em breve.”
Eu: “Você está vindo para nós amanhã?”
Jesus: “Não, mas você pode vir Me ver de novo amanhã.”

Percebi que ainda não iria descobrir a data para nossa ida ao Céu.
Quando olhei para trás Dele, vi anjos colocando uma mesa para uma festa
ou um banquete.
Eu: “Estou recebendo um convite para o jantar?” Eu brinquei com Ele e
sorri.
Jesus: “Sim, não é o que você vê que está sendo preparado?”

Ele sorriu e acenou enquanto eu caminhava para o Portal. Nós dois
rimos juntos.

Enquanto nós rimos, ouvi os anjos declararem: “Santo, Santo, Santo
é o Senhor, o Cordeiro de Deus.”
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Anjo: “Gênesis tem uma pepita de ouro, as fontes e as águas estão nos
Salmos. O número 87 passou adiante dos meus olhos e eu sabia que isso
era importante. Eu também vi Gênesis 1:6 e uma cúpula.

O sonho acabou.
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