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Received domingo, 3 de março de 2013
(anteriormente conhecido como Mini 24)

Quero agradecer a todos que me incentivaram e apoiaram nesta
temporada especial de sonhos e visões. Não se passaram nem seis meses e
estou muito emocionado com as mudanças que Jesus fez em mim e o
impacto que essas mudanças tiveram nos outros.

Às vezes, esses sonhos abençoam outras pessoas e, infelizmente, às
vezes provocam outras pessoas de forma negativa. Nas Escrituras,
lembro-me de que o bom e o mau são uma dicotomia aqui na Terra. Existe
um dual constante entre os dois.

Existem tantas histórias, parábolas, Salmos, provérbios e as próprias
Palavras de Jesus nas Escrituras para sustentar que a vida aqui é
constantemente uma luta. Como os íons positivos e negativos, o bem e o
mal ou as trevas e a luz estão constantemente em conflito aqui na Terra.

Só pode haver um vencedor e, felizmente, nos confortamos em saber
o resultado com antecedência. Nós sabemos que Jesus um dia, muito em
breve, virá para nós, Sua Noiva, e nos levará para casa no Céu. Também
sabemos que Ele virá e nos vingará em breve e fará com que Sua presença
seja conhecida por Seus inimigos.

Ele prevalecerá contra o inimigo na batalha final. Embora nunca nos
tenha sido dito, acredito que estamos nessa temporada agora. Durante esse
tempo de sonhos e visões, também recebi sinais e confirmações especiais
durante minha caminhada diária que não compartilhei. Eles estão
relacionados aos vales pelos quais eu caminho e são instruções maravilhosas
diretamente do Espírito Santo.

Essas vezes confirmam as Escrituras que me foram dadas. No meu
desejo de buscar a verdade, peço respostas e vou a Ele em oração. Jesus é
sempre fiel e me concede uma conversa que sempre leva à verdade. Quando
não sei, só posso ir até ele.

Não posso reivindicar um conhecimento que não me foi dado e não
vou fingir que sei algo que não sei. A pretensão leva a problemas, então
acho melhor confessar e admitir que realmente não tenho conhecimento das
coisas por meu próprio mérito.

É somente pela liderança do Espírito Santo, ou Cristo, em Mim, que
tenho conhecimento de qualquer coisa. Ele me concede conhecimento sobre

1

http://sparrowcloud9.com/thenest/forum/main-forum/hg2-the-blacksmith/the-blacksmith/1221-dream-45-%E2%80%93-walls-sunday-march-3-2013
http://sparrowcloud9.com/thenest/forum/main-forum/hg2-the-blacksmith/the-blacksmith/1221-dream-45-%E2%80%93-walls-sunday-march-3-2013


minha busca pela verdade. Eu sou perfeito? Não. Meus filhos e amigos
podem dizer que não sou. Admito plenamente que temo meu próprio
“trabalho de adivinhação” ao descrever esses sonhos e visões.

Eu me enganei quando tentei levar ao meu próprio entendimento.
Quando alguém busca o 'eu' em vez de Jesus, o conhecimento está morto e
a verdade não tem base, então o 'eu' deve confiar nos estudos do homem,
não do Senhor. O conhecimento divino é muito maior do que a compreensão
humana.

Em Provérbios 3:19, “O Senhor, pela sabedoria, fundou a Terra; pelo
entendimento, Ele estabeleceu os Céus.”

Em Provérbios 4:7, “O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. E
com tudo que você conseguiu, ganhe entendimento.” Veja, o Senhor possui
a sabedoria e as chaves do conhecimento. Devemos correr atrás disso e
procurá-lo. Temos que pesquisar.

Em Provérbios 25:2, "É preciso a glória de Deus para ocultar um
assunto e a honra dos reis para investigá-lo."

Não sou um rei terreno, obviamente, mas aspiro usar a coroa que
muitos de nós receberemos no céu. Portanto, estou disposto a correr atrás
do coração do meu Rei Jesus, que está sentado no Trono em glória.

Mesmo se eu falhar às vezes, vou confessar meus erros e continuar
em minha busca por Sua face. Desse modo, me provo humano e não
pretendo ser Deus. Em meu último sonho, 'Maná', há uma pepita
interessante que acredito que ajudará aqueles que estão lutando agora para
não ouvir claramente o Senhor.

Este foi um dos momentos "maná" do pão de cada dia que
frequentemente recebo do Espírito Santo. Eu busco o Senhor em oração e
estou imediatamente diante de Jesus como uma criança e Ele me instrui.
Estou lutando com a compreensão das paredes do pecado em meu templo”.

Este é Jesus falando comigo por meio do Espírito Santo. Também há
uma visão do bairro, da casa, da parede e do inimigo.
Jesus: “Erin, você não conquistou o meu amor. Eu te amei primeiro. Por
meio do seu quebrantamento, fui capaz de falar e você poderia Me ouvir. Por
meio de seu amor e confiança crescentes por Mim, posso mudar seu
coração. Meu Espírito, o Espírito Santo, habita dentro de você.

“Quanto mais você Me busca em todas as coisas, mais deseja perdoar
e amar os outros por meio do Meu exemplo na Palavra e mais posso
trabalhar por seu intermédio. Lembre-se das 'paredes' de que falei. Uma
parede de pecado pode nos separar. Pode esconder você de mim.

“Essa parede de pecado deve cair para que Eu trabalhe totalmente em
você. Como Jericó e o muro, quando você Me permite derrubar os muros,
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posso entrar na cidade e ocupá-la por direito legal. Veja desta maneira, um
pouco como uma parábola da Noiva e do Noivo modernos.

“Seu corpo é um templo, ou casa. Você Me convidou para ir a sua casa
como um convidado e não como qualquer convidado. Você Me convidou
como membro permanente em sua casa. Sou diferente de um inquilino
porque trago pão e vinho de cada dia; 'Maná'.

“Falo com você com ternura, guio e cuido de você. Falo a verdade e
trago alegria, paz e felicidade. Eu mantenho sua casa limpa e trabalhamos
juntos. Muito parecido com um casamento, temos um amor e um contrato
de ligação.

“Isso é novo porque você não nasceu Comigo dentro de você, mas eu
o vi pela primeira vez e procurei saber mais sobre você. Eu te chamei,
desmaiei e, finalmente, você atendeu ao chamado e Me convidou para entrar
em sua casa. Você Me pediu para entrar em seu coração como uma noiva faz
com um noivo.

“Você precisa de Mim e deseja que Eu cuido de você, pois posso
confiar em seu coração e em suas necessidades diárias. Porque o inimigo vê
os frutos da bondade e da luz trabalhando em sua vida, ele deseja destruir
sua casa. Ele vem para roubar sua casa e matar seus ocupantes.

“Ele está com raiva de Mim e não vai parar por nada que possa
machucá-lo. O inimigo está com ciúmes. Ele queria você primeiro, mas eu
tenho você para mim. Então é isso que ele faz. Ele concebe um plano
perverso e reúne seus lacaios.

“Isso inclui demônios, outros pecadores e até mesmo cristãos para
descobrir uma maneira de entrar no seu 'templo' e construir uma parede
entre nós para que ele possa colocá-lo atrás dessa parede e destruí-lo por
dentro.

“Veja este exemplo. O inimigo é o advogado que vai de porta em porta
na sua vizinhança para ver quem o deixa entrar. Então ele bateu de porta
em porta. Ele oferece a cada dono de casa um belo presente. Quem não
gostaria de desembrulhar um lindo presente, certo?

“Então ele se faz passar por algo delicioso. Ele pode ser familiar, talvez
recomendado por um amigo. Ele provavelmente é até muito atraente. Você
sendo uma anfitriã graciosa, ou anfitriã, deixe-o entrar apenas por um
momento enquanto seu 'Marido', Eu, Jesus, está ocupado em sua vinha
colhendo suas uvas e fazendo vinho novo no quintal.

“O inimigo diz que está com sede de andar e você lhe oferece um copo
d'água. Ele se sente em casa. Você diz: 'Não, por favor, saia, meu marido
estará em casa em breve.' Então ele diz: “Oh, não se preocupe. Vamos

3



entrar por trás desta porta e entrar nesta sala de paredes grossas e posso
mostrar este lindo presente que tenho para você.

“Porque você está curioso, você permite que ele entre na sala. Ele se
vira e tranca a porta por segurança por dentro. O quarto está escuro e você
mal consegue ver o presente. No entanto, este presente contém tijolos para
construir uma parede; uma separação.

“Você fica com medo no começo, mas decide que isso é muito bom e
decide ficar lá por algum tempo. A escuridão ganhou acesso. O inimigo
entrou. Cada presente apresentado é na verdade uma maldição e contém
outro tijolo na parede.

“Quando descubro, largo todo o trabalho das Minhas mãos na vinha e
corro para o Meu amor, que agora está atrás das portas das trevas. Eu bato
e chamo. Posso ver através das paredes os esquemas do inimigo, mas só
posso voltar se você ouvir Minha batida e me permitir entrar e salvá-lo.

“Se você for sábio, você inclinará seus ouvidos para Me ouvir e não
permitirá que o inimigo os afaste de Mim. Se você abrir a porta, Minha luz
superará sua escuridão e afastaremos o inimigo de sua casa; nosso Lar.

“Então, juntos, trabalharemos para derrubar esta sala, ou 'as paredes',
ao redor do seu coração e impedir que o inimigo entre novamente. Seu
corpo é nossa casa que construímos juntos e seu coração é um contrato de
aliança Comigo. Esta é a fonte da nossa casa.

“Algo em que trabalhamos juntos. Meu bem precioso é o seu coração.
Seu corpo é Meu 'templo', o templo do Espírito Santo, Eu, que mora em
você. O inimigo busca minha noiva.

“Você é minha noiva. Estou com ciúmes de você e o inimigo sabe
disso. Esta também é uma parábola hoje para a Igreja. Erin, a mesma
parábola é para a Igreja hoje.”

Esta maravilhosa Palavra do Senhor não é um sonho separado, mas
uma visão e Palavra dEle que vale a pena compartilhar com meus amigos.
As parábolas podem ser 'micro' sobre nós e nossa caminhada imediata, e
podem ser 'macro' e aplicadas também à Igreja e ao mundo.

Penso também nos israelitas e em como essa moderna palavra
ensinável se aplica a eles agora e no quanto Jesus anseia por se relacionar
com eles. Isso parte Seu coração. Se eu puder fazer qualquer coisa para
enviar uma mensagem de amor, o farei, honrando assim a Cristo, que tanto
fez por mim.

Eu oro para que isso te abençoe. Amor... Pardal
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