
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-229/

229 - Jesus e o Frasco de Pedreiro

Recebido quinta-feira, dezembro 15, 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado pela minha família e
obrigado pelas orações de meus amigos.

Está lindo lá fora hoje e a neve está cobrindo as árvores e o chão. O
lago agora está completamente congelado. A temperatura passou de estar
quente um dia, com a gente até mesmo usando nossos aparelhos de ar
condicionado portáteis, para congelar. Parecia haver quase nenhuma
transição entre os dois.

Olhando para trás, os animais lá fora de alguma forma sabiam que
essa mudança repentina de temperatura estava chegando. Os esquilos,
esquilos, veados, pássaros, tanto locais quanto em migração, estavam
correndo ao redor, procurando desesperadamente e se preparando para o
inverno duas semanas antes do normal. Deus, você obviamente os deixou
saber e os informou.

Em contraste, nós, humanos, contamos com uma previsão do tempo
da televisão falha para obter nossas informações. Suspiro, se pudéssemos
obter previsões do tempo em tempo real de Você, pois seus métodos e
previsões são sempre perfeitos.

Hoje, sou grato pelo carinho. Quando tivemos nossa queda de energia,
não faz muito tempo, percebi que o frio veio muito rápido. Obrigado, Senhor,
por manter nossas linhas de transmissão livres de gelo e neve. Somos
verdadeiramente abençoados além da medida por você.

Pai, Você é aquele que realmente fornece calor no inverno e fresco no
verão para dentro, enquanto é o oposto do lado de fora. Claramente não
somos nada sem Você, por isso agradeço hoje por nosso calor.

Esta temporada e a última foram difíceis. Muitos problemas surgiram
e, felizmente, desapareceram. Embora a percepção de um desastre iminente
persista enquanto os problemas ainda chegam até nós em onda após onda,
quando eles finalmente nos alcançam na costa, eles chegam como não mais
do que uma ondulação.
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As ondas que vejo no horizonte são tão massivas em comparação com
as pequenas ondas que finalmente nos alcançam, onde estamos em
segurança sob Sua Cobertura. Obrigado por desviar os problemas de nós.
Pai, por favor, continue a nos manter seguros.

Além disso, obrigado por curar nosso cachorrinho, Zoey. Ela me trouxe
grande companheirismo e alegria durante algumas de minhas lutas mais
difíceis. Quando eu mais chorei e fiquei sozinho, Você a mandou para me
confortar, lamber minhas feridas e sentar perto de mim. Ela até parecia
preocupada enquanto descansava a cabeça na minha perna quando eu
chorava.

No início da minha escrita, Zoey se sentava na minha cadeira bem ao
meu lado. Ela esteve lá muitas vezes para eu contar, então obrigado, Pai,
por nos enviar nossos companheiros de fúria. Essas incríveis 'bolas de pêlo'
são uma verdadeira bênção para muitos de nós.

Senhor, temos muitas necessidades urgentes agora e todas parecem
igualmente urgentes e importantes. Como sempre, não sabemos como Você
faz isso, mas Você conhece todos os detalhes. Você sabe como, quando, o
quê, onde e se, seja anjo ou homem. Muito simplesmente, Senhor, Você
verdadeiramente conhece todas as coisas e tudo.

Portanto, para mim, foi um momento de completa entrega e confiança,
porque sem Você falharíamos em todos os nossos esforços para tentar salvar
a nós mesmos. Com base nos sonhos que tive recentemente de Você,
realmente não tenho escolha a não ser me consolar em Suas promessas,
pois sei que algo enorme está por vir que está fora de nosso controle.

A descrição do sonho 1

O chão estava coberto de neve quando meus filhos e eu vimos duas
nuvens enormes no céu acima de nós. Ficamos surpresos ao ver também a
Aurora Boreal no horizonte à distância. Essas 'luzes do norte' então
começaram a dançar. Enquanto tudo isso começou pequeno, eles
eventualmente até iluminaram as nuvens.

Bem diante de nossos olhos, essas nuvens enormes se transformaram
em enormes asas brancas. Eles assumiram cada vez mais detalhes até que
finalmente um anjo apareceu. Este anjo era tão intensamente grande que
encheu o céu inteiro.

Quando eu estava prestes a pegar o telefone para ligar para meu
marido e dizer-lhe que fosse olhar para fora da janela de seu escritório, o
telefone tocou. Foi meu marido me chamando naquele momento e começou
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a me dizer que tinha acabado de ver o mesmo anjo do trabalho. Isso foi
incrível, já que seu escritório fica a mais de 20 milhas de nossa casa.

Quando meus filhos e eu saímos de casa para ter uma visão melhor,
todos os seis de repente fomos transferidos para o estacionamento de uma
escola. Vimos muitas pessoas correndo e gritando de horror com a visão. No
entanto, outras pessoas sabiam que este anjo era na verdade um sinal de
Deus de Sua proteção e, em vez disso, aplaudiram.

Enquanto caminhávamos no estacionamento, nos deparamos com três
carros antigos dos anos 1930 a 1940 estacionados lá. Eu poderia dizer que
eles já estavam lá há um tempo. Esses carros eram fascinantes para mim,
pois pareciam bastante fora do lugar.

A descrição do sonho 1 termina.

Depois disso, tive vários outros sonhos de tradução sobrenatural para
várias áreas diferentes. Um em particular foi um sonho dentro de um grande
supermercado.

A descrição do sonho 2

Enquanto eu caminhava por um grande supermercado, ouvi a Voz de
Deus direcionando minha atenção para várias pessoas. Logo percebi que Ele
não me direcionou às pessoas que pensei que faria e vice-versa. Então
percebi que cada pessoa a quem fui direcionado estava de alguma forma
iluminada de forma sobrenatural, 'marcando-as' assim.

Para alguns daqueles que estavam 'marcados', eu simplesmente tinha
que passar por eles e tocar seus braços e de alguma forma eles saberiam
instantaneamente que Deus havia me enviado. Ao todo, fui até cerca de dez
pessoas diferentes e as curei pelo poder de Deus.

Depois de fazer isso, não contei nada sobre mim, exceto meu primeiro
nome, Erin. Eu então disse a eles que Jesus os ama, que Ele virá em breve
e para espalhar as Boas Novas.

No entanto, isso foi tudo que eu disse a eles, pois de alguma forma eu
sabia que deveria especificamente evitar qualquer show-'man '-ship, já que
tudo isso era para ser apenas sobre Deus liderando o navio. Eu estava lá
simplesmente para obedecer à Sua liderança e não à minha própria
liderança.

A descrição do sonho 2 terminou

A descrição do sonho 3
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Eu estava em uma espécie de arena assistindo a um jogo de hóquei
quando novamente vi várias pessoas iluminadas ou 'marcadas' no Espírito.
Então eu ouvi a Voz de Deus me dirigindo.

Deus: "Erin, observe como este trabalhador cai em meu favor."

Eu vi um homem que estava prestes a curar essas pessoas 'marcadas'
enquanto ele declarava em voz alta o Nome de Jesus. No entanto, também
notei que ele estava fazendo isso enquanto se certificava de que estava
totalmente à vista das câmeras. No entanto, antes que ele pudesse curar
qualquer um deles, eu vi as pessoas 'marcadas' que ele iria curar de repente
perderem suas 'marcas'.

O homem ficou repentinamente sem a capacidade de curar de Deus.
Depois de ver que isso havia acontecido, ele começou a gaguejar com suas
palavras e ficou bastante envergonhado. Ele foi então vaiado para fora da
arena.

Eu: “O que aconteceu, Pai?”

Então, vi o homem no estacionamento sendo visitado por anjos. No
entanto, eu não conseguia ver o que estava acontecendo nem ouvir o que
estava sendo dito.

A descrição do sonho 3 terminou.

A descrição do sonho 4

Enquanto eu estava parado ali, podia sentir a chuva caindo sobre mim.
No entanto, eu não estava sendo inundado pela chuva. A chuva também não
era fria nem irritante. Foi uma chuva constante. Também notei que não
havia vento.

Quando acordei, pude ouvir a voz de Jesus:

"E a última chuva..."

A descrição do sonho 4 terminou.

Pai, fui ensinado na minha igreja que a chuva serôdia é uma 'coisa
ruim', então por favor me ajude a entender esta controvérsia. Também
venho a Ti hoje com outras coisas, e há muitas, incluindo necessidades,
pedidos, orações e respostas a perguntas.

Deixo tudo isso aos Seus pés na Sala do Trono e aos pés da Cruz. Por
favor me ajude com o que estou procurando. Eu te amo e anseio por sua
presença.
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Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente na margem do Rio da Vida quando me virei
para olhar para Jesus. Ele estava completamente coberto pela luz do sol
enquanto sorria para mim. O rio parecia ter mercúrio prateado no topo da
água, mas era água pura. Percebi que esse era o efeito da luz de Jesus
refletida na água.

Tudo isso parecia tão magnífico no topo da água. Embora a água ainda
fosse completamente convidativa, de alguma forma parecia quase um líquido
mais espesso ou até mesmo um sólido hoje. No entanto, isso é
particularmente difícil de descrever. Eu estava chorando quando Jesus se
virou, me encarou e pegou minhas mãos.

Jesus: “Que bom que você está aqui comigo, Erin. Você não me escolheu
desde o início, mas eu escolhi você. Desde o seu nascimento até hoje, nunca
estive longe de você. Nessas últimas temporadas, estive com você em todos
os momentos.

“Seus anos de provações dolorosas e testes intermináveis   trouxeram
você a Mim. Muitos fugiram de Mim, mas você permaneceu. Você questionou
Meus métodos quando o problema caiu sobre você, mas no seu problema fui
encontrado por você.

“Eu estava lá com você em seus momentos de grande dor e
sofrimento. Eu estive com você em seus momentos de grande vergonha e
humilhação. Eu estava lá com você em seus momentos de solidão e
escuridão. Eu estava lá com você em sofrimento e sofrimento. Eu nunca
esqueci uma lágrima, Erin, nenhuma.”

Eu: Chorando. “Senhor, eu sabia que Você estava comigo, desde quando eu
era criança. Mesmo assim, de alguma forma eu sabia que havia alguém
comigo. Eu clamei por Você e esses gritos nunca foram perdidos. Sinto muito
pelos anos em que Você esteve comigo e eu ainda não Te conhecia.
Obrigado por me manter seguro durante minha juventude rebelde.

“Obrigado por me devolver meus filhos como sempre prometeu.
Quando meus filhos eram pequenos, pensei que isso seria impossível.
Obrigado por me enviar um marido piedoso quando pensei que estava
destinada a ficar sozinha.

“Obrigado por transformar minha vida de dor nesses diários em uma
história de amor de como eu ansiava por Você, mesmo quando não sabia se
Você poderia me ouvir. Senhor, eu queria saber como Te amar e Tu me
mostraste como. Você me mostrou que é muito mais do que um símbolo em
uma cruz ou um conceito em algumas páginas.
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“Você é mais do que um 'deus para conjurar por capricho' ou um
'oráculo para responder às nossas demandas'. Tu és real, Senhor, e és mais
real do que até mesmo o ar que respiro ou a água que bebo. Você é tudo
para mim e eu ficaria feliz em passar por minha vida cheia de problemas
novamente só para conhecê-lo como conheço agora.

“Sei que não sou o mais perfeito dos vasos. Não sou mais ativo nas
atividades da igreja. Não sou o que o mundo chamaria de digno de qualquer
relacionamento contigo. Passei muitos anos com ambições egoístas. Passei
muitos anos torturando meu corpo para tentar aperfeiçoá-lo.

“Passei muitos anos perseguindo as ofertas do mundo. Passei muitos
anos fugindo de mim mesmo. Já me divorciei duas vezes e me casei três
vezes e só isso já me desqualificaria para o ministério cristão. Já estive
falido várias vezes devido aos meus problemas jurídicos e médicos.

“Para muitos, tudo isso me desqualificaria por não ter uma boa
mordomia ou até mesmo um bom caráter. Na verdade, o fato de eu estar
aqui com Você hoje seria uma repulsa para tantos cristãos. Senhor, sinto
muito se eu soubesse desde o início o que sei agora, bem, talvez eu tivesse
feito escolhas melhores.”

Jesus: “Erin, Eu sou o Seu Juiz e Eu estava lá com você. Agora, que
escolhas o mundo deixou para você? Você confiou no que podia ver, mas
agora sabe como esperar.”

De repente, deixei nossa visita para olhar para fora e ver a neve cair.
Como o sol ainda estava brilhando, notei que a neve parecia pequenos
diamantes ao cair. Rapidamente tirei uma foto e voltei para nossa visita.

Jesus: Sorrindo.

"Erin, você estava distraída?"

Eu: “Perdoe-me, Senhor, mas, enquanto eu estava escrevendo, o sol
apareceu sobre a neve caindo e estava tão lindo.”

Jesus: Rindo.

“Eu sei, Erin, como eu enviei isso para você ver. Agora, enquanto eu
olho para o coração, percebo que sua história o desqualificaria para trabalhar
com finanças ou de estar em certas diretorias da igreja. No entanto, eu não
criei você para isso. Se você fosse criado para essas coisas, seus testes
teriam sido diferentes.

“Em vez disso, você foi criado para estar aqui Comigo neste momento.
Não se desqualifique, Erin. Há dezesseis anos atrás, disseram a você para
morrer para si mesmo. Além da morte física, isso requer muito trabalho.
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Você se inscreveu em algo que praticamente ninguém se oferece como
voluntário.

“No entanto, isso também foi planejado desde o momento do seu
nascimento. Há dezesseis anos, você aceitou um chamado maior. Você então
reconheceu que tinha um problema cardíaco e pediu um coração de ouro.

Agora, um coração de ouro passa de um sucesso para um sucesso
ainda maior? Não!

“Um coração de ouro passa pelo fogo e pela fornalha da aflição. Erin,
você passou pelas chamas. Você agora se sente maltratado e desgastado,
mas, para Mim, você é mais do que qualificado, você é perfeito.”

Eu: “Mas…”

Jesus: Rindo.

“Oh não, Erin, não um 'mas'...”

Eu: “Senhor, eu realmente perdi todas as minhas ambições egoístas? Eu não
sinto como se tivesse.”

Jesus: Sorrindo.

"Bem, então quais são as suas ambições egoístas?"

Eu: Eu pensei por um momento. "Bem, eu ... hmm ... bem, eu estava
esperando ... hmm ... Bem, Senhor, eu quero ser curado."

Jesus: “Sim, mas você apenas teve muitos pensamentos. O que esses
pensamentos envolvem?”

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas foram muitos. Eu quero ser curado. Eu quero
que Você me use para curar outros, tudo em Seu Nome. Eu quero tanto
permanecer privado entrando furtivamente em centros de câncer infantil
durante a noite para curá-los. Eu, então, deixaria notas sobre você para os
pais deles. Quero muito que as pessoas saibam o quanto Você as ama.

“Dito isso, odeio pensar que alguém está se concentrando em mim.
Além disso, as pessoas podem facilmente me machucar simplesmente
apontando todas as minhas falhas. Às vezes sinto que é melhor
simplesmente permanecer em silêncio e escondido.”

Jesus: “Hmm, bem, isso não era focado em si mesmo até algumas frases no
final.”

Ele riu bem-humorado ao dizer isso.

“Agora, que tal você Me deixar cuidar dos detalhes? Eu falhei com você
até agora?"

7



Eu: “Não, Senhor.”

Jesus: Sorrindo.

“Bem, não tenho planos de começar agora. Agora, ontem à noite, eu
te dei outro sonho. Você se lembra disso?”

Eu: Sorrindo. “Sim, como estava bastante claro. Isso me fez rir porque Você
sabe que eu não gosto de esperar.”

A descrição do sonho 5

Eu estava em uma garagem escura e não havia nada nela, exceto uma
caixa de madeira para sentar e um tablet eletrônico para ver. Porém, não
pude usar o tablet porque a tela estava fazendo algo engraçado. Havia um
frasco de vidro na tela que estava se enchendo de água, agindo quase como
uma ampulheta.
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Havia uma legenda sob o Mason Jar:

“Seu dispositivo está sendo carregado. Não pare. Agradecemos sua
paciência.”

Depois de algumas horas, a legenda sob o Mason Jar mudou para o
seguinte:

“As atualizações em seu dispositivo irão aprimorar seus recursos atuais
e permitir maior velocidade e capacidade móvel.”

Assim que finalmente apertei um botão com impaciência, uma guia
apareceu com outra legenda:

“Tem certeza de que deseja pausar sua atualização? Isso atrasará seus
recursos aprimorados.”

Eu ri quando li isso e rapidamente percebi que na verdade não poderia
fazer uma pausa, mesmo se quisesse. Quando toquei na tela, ficou óbvio
que o dispositivo agora estava no controle total da atualização e eu nem
mesmo conseguia desligar o dispositivo.

Percebi então o tempo total que levou para completar a atualização. A
atualização durou pouco menos de 7h. No total, a atualização durou das
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15h00 até um pouco antes das 7h00 do dia seguinte. Isso totalizou cerca de
16 horas, mais ou menos.

Também noto que, assim que o pequeno frasco de vidro na tela
finalmente ficou completamente cheio com 'água', uma nova legenda
apareceu:

“100% da capacidade atingida! Parabéns! Agora comece a usar seus
novos recursos.”

Acordei assim que o tablet começou a explicar os novos recursos do
meu aparelho. Ele fez isso exibindo mensagens em diferentes idiomas, um
idioma por vez.

A descrição do sonho 5 terminou.

Jesus: Rindo.

"Erin, você parecia ter paciência."

Eu: “Sim, chocante, certo?” Eu ri com ele. “No entanto, eu estava muito
curioso e sabia que era de Ti, Senhor. No entanto, por que o frasco de
pedreiro? "

Jesus: Sorrindo.

“Aqui está um pouco de história. O frasco de pedreiro é um dos vasos
transparentes mais resistentes e não se quebra facilmente. Embora você
seja bem-vindo para pesquisar pepitas, parece-Me que foi mostrado um
recipiente transparente com um download de água usando uma forma
comum de tecnologia. Você verifica este dispositivo com frequência para ver
se houve alguma alteração.”

Eu: Rindo. “Sim, Senhor, e estou fazendo isso agora. Todas as manhãs,
acordo esperando por mudanças em meu próprio navio e verifico para ver.”

Jesus: Rindo.

"Sim Eu conheço. Agora, você está pronto para um serviço maior?”

Eu: “Oh sim, Senhor, por favor.”

Jesus: “Então venha...”

Quando Ele pegou minha mão, minha visão parecia se tornar uma
câmera filmando no nível do solo. Agora eu só conseguia ver a parte de trás
de nossos pés, nossos tornozelos e cicatrizes, e a sola de nossas vestes
brancas.
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Eu podia ver o topo da água quando Jesus entrou na água primeiro
para me ajudar a entrar. Eu então vi uma luz extremamente brilhante
brilhando Dele como o sol quando Ele olhou para mim na água.

O sonho acabou.

Eu não estava pronto para que esse sonho acabasse aqui. No entanto,
o Senhor parou com a expectativa de terminar isso em outro dia. Comecei a
chorar porque esperava ser batizado e talvez até mesmo ser curado.

Quem realmente sabe como tudo isso vai se desenrolar além de
Jesus? Só Deus sabe. Portanto, agora devo simplesmente esperar, sim,
esperar (sorrisos), para que o download continue.

Amor e bênçãos, Erin
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