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235 - O Esmalte Final, o Touro e os Matadores

Recebido na quarta-feira, 25 de janeiro de 2017

O Neve do leste chegou, fechando escolas pelo segundo dia
consecutivo. Esta manhã, mais uma vez vimos neve azul lá fora. Embora o
'show do relâmpago azul' pudesse ter ocorrido novamente, ninguém em
nossa casa o viu desta vez. Talvez todos nós tenhamos dormido, mas só
Deus sabe?

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por nos manter seguros durante a tempestade recente!
Obrigado por manter nossa energia ligada. As luzes piscaram várias vezes,
mas nossas luzes permaneceram acesas. Continue a nos manter seguros e
aquecidos enquanto a próxima onda de tempestades vem sobre o gelo.
Ontem à noite, tivemos neve azul de novo - incrível!

Houve uma pausa suficiente no tempo para permitir-me alimentar
algumas maçãs para uma cerva mãe e sua jovem corça. A mãe ficou
observando enquanto seu bebê comia algumas fatias de maçã e, com
cautela, também comia algumas. Depois disso, os dois beberam um pouco
de água do pequeno riacho próximo à nossa casa.

Sonho 1

Eu estava ministrando a alguns jovens muçulmanos em minha língua
de oração. Eles ficaram irritados com isso no início, mas depois eles
suavizaram rapidamente. Foi um sonho incomum, pois não entendi o que
estava dizendo a eles em minha linguagem de oração, mas eles claramente
podiam entender cada palavra.

Sonho 1 terminou.

Sonho 2

Eu vi o Red Bull novamente, mas desta vez ele era maior, vermelho
mais escuro e tinha enormes chifres afiados com pontas de aço. O touro era
forte e poderoso e estava lutando para sobreviver. Havia uma série de seis
matadores, cada um com capas vermelhas para antagonizar o touro e
desviar a atenção de suas lanças.

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-235/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-235/


NOTA: O lado das capas dos matadores voltado para o touro era vermelho,
mas o verso estava coberto por uma variedade de bandeiras de todo o
mundo. Recebi apenas breves flashes do lado da bandeira, mas pude dizer
que havia muitas bandeiras em uma colcha de retalhos. Devido a essa
brevidade, não fui capaz de contar quantas bandeiras ou reconhecer
qualquer uma delas.

Em um ponto, os seis matadores cercaram o touro e começaram a se
mover com a ideia de chegar perto o suficiente para atacar. Três dos
matadores se aproximaram do touro pela retaguarda, cada um deles com
duas lanças para atacar as costas do touro.

Esses três toureiros então jogaram cinco de suas seis lanças no touro.
No entanto, nenhuma dessas cinco lanças conseguiu penetrar no touro e as
lanças caíram no chão. O touro então se virou para eles e raspou o chão três
vezes

No entanto, em vez de atacar esses três matadores, o touro
estrategicamente entrou e saiu de cada um dos seis matadores que o
cercavam. Ele examinou cada um deles lenta e cuidadosamente sem medo,
pois agora sabia que as lanças não seriam capazes de penetrar em seu
casaco grosso.

Então, sem aviso, o touro de repente investiu contra um dos toureiros,
empalando-o na parte superior da coxa. O touro então usou este homem
como um tipo de dispositivo de abalroamento e perseguiu e derrubou cada
um dos outros cinco matadores.

2



Como esta foi uma mudança inesperada de eventos, um tipo estranho
de 'touro palhaço' foi enviado para tentar distrair o touro de continuar a
perseguir os matadores e feri-los. No entanto, o touro ignorou essa distração
e feriu mais dois matadores. O 'touro palhaço' então ficou com medo, pulou
o muro para fugir e nunca mais olhou para trás.

Depois de assistir os dois matadores se ferindo, os outros quatro
matadores se esconderam atrás de vários objetos. Uma vez que isso é
considerado vergonhoso neste 'esporte', isso resultou na perda de honra e
orgulho dos matadores. Os toureiros mais tarde se reuniram e fizeram uma
promessa mútua de derrubar o touro de qualquer maneira possível para
restaurar  sua honra e orgulho.

Percebi que todo o evento aconteceu em uma arena com piso de terra.
Também havia muitos espectadores presentes assistindo a este evento das
arquibancadas. No entanto, mesmo alguns na multidão decidiram fugir com
medo do poder absoluto do touro.

Sonho 2 terminou.

Pai, por favor me ajude com este sonho. Por favor, continue
protegendo todos aqueles que te amam. Proteja os Estados Unidos. Silencie
aqueles que vêm contra Israel.

Senhor, por favor, fortaleça todos nós para os tempos que virão. Muitos de
nós que O amamos agora estão abatidos e desanimados. Embora devamos
esperar pelo Seu tempo perfeito, isso pode ser estressante, mesmo quando
estamos tentando ao máximo obedecer à Sua ordem de não se preocupar.
Pai, por favor, conceda-nos cura e alegria, em Nome de Jesus, Amém.

Jesus: “Erin, sobe.”

Mais uma vez, eu estava no caminho que levava à Casa do Potter. Fui
até a pedra com a concha e tomei um gole. A água era tão refrescante.
Então, comecei a percorrer o caminho para poder visitar Jesus em Seu
Ateliê de Cerâmica.

É tão bonito aqui e o ar é fresco e fresco. Quando me aproximei de
Seu estúdio, pude ouvir cantos. Eu ri porque a música aqui é sempre tão
incrível. A música parecia centenas de vozes de anjos, todos com
instrumentos tocando perfeitamente por trás das vozes. Quando me virei
para caminhar até a porta da frente, percebi que a porta estava aberta
novamente.

Eu: “Olá, sou eu, Erin. Você está aqui?"

A música parou de repente e pude ouvir a risada de Jesus.
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Jesus: “Sim, Erin, por favor, entre. Você ainda tem trabalho a fazer.”

Ele se levantou de onde estava sentado e me abraçou.

Eu: “Eu amo isso aqui, Senhor. Bem, eu amo qualquer lugar onde Você
estiver, mas devo  admitir que adoro ver Você, o Mestre Potter, no trabalho!”

Jesus: “Bem, estou feliz em vê-lo tão feliz e animado por vir.”

Eu: “Senhor, no que está trabalhando?”

Ele apontou para um dos vasos.

Jesus: “Bem, eu disparei aquela vasilha duas vezes e, assim que terminar
com esta...”

Ele  então mostrou uma vasilha diferente.

“… Vou disparar este brevemente. Vou então envernizar tudo isso com
um esmalte final e colocá-los juntos em uma temperatura mais baixa...”

Ele então apontou para outro pequeno e lindo vaso.

“… Para lhes dar essa qualidade.”

O minúsculo recipiente para o qual Ele estava apontando era de uma
impressionante cor dourada. Ele também tinha flores em espiral que
pareciam corações desabrochando nele.

Eu: “É tão lindo, Senhor. Por favor, conte-me a história deste pequeno vaso.”

Jesus: “Bem, este representa uma criança que tocou o coração de tantas
pessoas. Eu a usei repetidamente. Ela ainda não acabou porque, através
dela, vou trabalhar plenamente.”

Eu: Eu agora estava com lágrimas nos olhos. “Espero ser digno de ser usado
também, Senhor.”

Jesus: “Bem, Erin, por que você acha que está aqui?”

Ele sorriu.

“Agora, estou trabalhando neste vaso. Você vai amar este."

Eu observei Ele então pintar o pote com branco e prata. No entanto,
também havia tons de roxo, azul e verde, apenas esses eram delicados e
não ousados.

Quando peguei o vaso em que estava trabalhando, percebi que tinha
uma sensação masculina semelhante ao último vaso em que trabalhei. A
árvore no 'meu' vaso era como uma árvore de maçã ou romã.

Eu: Rindo. “Por que eu sinto que você está dirigindo pessoalmente cada uma
das minhas  pinceladas?”
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Jesus: “Bem, sim, eu sou, porque, no fundo, todos esses são usados para
os Meus propósitos, certo?”

Ele riu.

“A árvore deste aqui será na verdade uma ameixeira.”

Eu: “Gosto de ameixas, Senhor. Qual é o significado de uma ameixa neste
motivo?”

Jesus: “Bem, o que você gosta nas ameixas?”

Eu: “Hmm, bem, eles estão um pouco azedos quando você os morde pela
primeira vez, mas eles são doces por dentro e bem suculentos para uma
fruta tão pequena. No entanto, geralmente nunca fico satisfeito com apenas
um, então geralmente preciso comer pelo menos  dois.”

Jesus: Rindo.

"Sim. Agora, isso é ligeiramente diferente da maçã, mas igualmente
agradável de  comer.”

Eu olhei e vi um lindo motivo floral que o Senhor estava criando em
Seu vaso.

Eu: “Este aqui também é lindo e de cores muito vibrantes. Há muitos
detalhes. Como você...” Eu rapidamente me parei e balancei minha cabeça.

Jesus: Rindo.

“Como vou ter tempo?”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Preocupo-me muito com o tempo, Erin. É importante para muitos e
eu sei o valor do tempo. No entanto, isso eu posso te dizer. Embora sua
medida do tempo de Deus seja passageira, há muitas coisas a se considerar
e não apenas por um relógio terrestre. Eu me importo com o que você
gosta. Eu sei que o tempo é constante e passageiro.

“Só saiba que me preocupo profundamente com cada um deles. Eu
gasto tempo. Eu cuido porque amo profundamente todos vocês. As menores
coisas para você, mesmo as que você acha que são insignificantes para
compartilhar Comigo, bem, eu sei disso e concedo até mesmo o menor dos
pedidos simples.

“Agora, cada vaso é importante para Mim, pois cada um deles foi
comissionado por Meu Pai. Eu considerei completamente cada um. Às vezes,
eu precisei refazer o esmalte e reacender alguns deles. Eu até precisei
remodelar alguns deles. Muito está em jogo porque seus corações são
importantes para Mim.
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“Embora Eu seja chamado para cada um, cada um não clama a Mim
em troca. Se eles soubessem o quanto eu amo cada um deles, eles não
fariam tal coisa. Embora nem todos olhem para Mim, ainda uso Meus vasos
para derramar Meus milagres.

“Então, agora, Erin, eu passei muitos anos me preparando para este
tempo e tempos. Eu não corro pelo tempo terreno aqui. Eu sei os planos que
tenho para cada uma desses vasos. Cada um é digno e cada um será capaz
de suportar muito.”

Enquanto falava, Ele continuou a trabalhar neste belo vaso. Tinha alças
nas laterais. Ele estava pintando algo na frente do vaso. Ele então o virou
para pintar na parte de trás. Enquanto ele fazia isso, meus olhos começaram
a lacrimejar novamente.

Eu: “Oh, Senhor, são dois pardais. Há um pardal na frente e outro nas
costas.”

Ele girou lentamente o vaso para me mostrar o que havia feito. De
alguma forma, parecia que era um pardal voando ao redor do vaso, para
cima e para baixo. Havia também um ninho com ovos. Era muito bonito e
coberto de cores sutis.

Jesus: Sorrindo. "Então, Erin, como estão seus potes?"

Eu: “Vou começar neste próximo.”

Meu próximo pote era resistente e parecia um cilindro. Tinha uma boca
larga e um cabo comprido. Comecei a polir a panela, primeiro com azul
metálico e depois com verde metálico. Em seguida, pintei um lindo peixe
nele.

O peixe parecia ser uma espécie de salmão do Pacífico, mas também
tinha a beleza de uma truta arco-íris. As escamas do salmão pareciam
diamantes e eram notáveis. Mesmo em sua beleza, este vaso ainda parecia
bastante masculino na natureza.

Depois de terminar de polir esta panela, passei para a próxima panela.
Este vaso também era incrivelmente bonito, mas tinha duas alças, igual a
que Jesus estava trabalhando. Comecei vitrificando este aqui com prata
metálica.

Em seguida, pintei delicadas rosas, frutas vermelhas e grama na base.
Acima disso, havia árvores e um cervo ao fundo. Havia também um pequeno
pardal voando do ninho em um céu azul claro. A mãe pássaro estava
empoleirada em um galho observando o pequeno pardal enquanto ela voava.
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Cada um desses vasos era tão incrivelmente bonito e intrincado que eu
mal podia esperar para vê-los prontos. Quando olhei para o vaso em que
Jesus estava trabalhando, fiquei surpreso ao ver que Ele ainda estava
trabalhando no mesmo. Como de costume, Ele conhecia meus
pensamentos, assim como conhece todos os nossos pensamentos.

Jesus: Sorrindo. "Bem, Erin, algumas coisas não podem ser apressadas."

Havia tantos detalhes no vaso em que Jesus estava trabalhando que
parecia uma peça de arte  incrível. Tirou meu fôlego.

Eu sorri enquanto pegava um vaso diferente. Este era pequeno e tinha
um formato lindo. Este vaso estava em um estilo que acredito ser chamado
de 'estilo trompete'. Isso ocorre porque se parece com um lírio ou trombeta.
O interior era lindo porque dobrado.

Pintei o topo como um lírio, mas a base era azul, como um pequeno
lago com flores. Parecia que uma pintura de Monet de um jardim havia sido
pintada neste pequeno navio. O vaso também era coberto de azuis, roxos,
dourados, rosas e brancos, todos com uma aparência  metálica cintilante.

Eu: “Senhor, pensei que essa iridescência ou aparência metálica não
aparecesse até depois do fogo na panela?”

Jesus: Sorrindo.

“Hmm, bem, Erin, as coisas podem ser divinas aqui. Afinal, fico
realmente surpreso com o resultado dessas panelas depois que elas passam
pelo fogo?”

Ele agora  estava rindo.

Eu: Balançando a cabeça. “Não, Senhor, é claro que Você já sabe. Você
nunca se surpreende  com nada.”

Jesus: “Por isso aplico e pinto com total confiança. Já sei o resultado com
antecedência. Nesse ponto, eu não gastaria esse tempo apenas para acabar
em pedaços. O esmalte de acabamento aplicado nele dará um brilho que não
pode ser reproduzido.

“Mesmo quando os anjos caíram do céu, expulsos das cortes de Deus,
eles ainda tinham conhecimento das coisas do céu. No entanto, eles usaram
seus talentos para o mal. Você se lembra qual deles tinha conhecimento de
trabalho em metal e armamento, mas também ensinou o homem sobre
adornos de jóias e tinturas?”

Eu: "Sim, Senhor, mas você poderia, por favor, me lembrar o que são
tinturas?"
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Jesus: “Bem, esse caído sabia misturar cores e metais e estava na região
de Damasco. É daí que vem o uso mais forte do metal como armamento.
Essas coisas não são originadas do homem. Este conhecimento foi porque
todos eles já residiram aqui.

“Por exemplo, veja o brilho metálico desse esmalte. A criação e a
perfeição desse esmalte são de origem celestial. No entanto, se você
rastrear a versão terrestre falsificada deste esmalte, adivinhe onde você
encontrará suas raízes?”

Eu: “Ah, aposto que é de Damasco?”

Jesus: “Sim. Em um determinado momento, toda a área de Israel, bem
como as áreas de seus inimigos ao redor, era a Terra Prometida. Esta foi
uma pequena parcela do Céu na Terra. Antes disso, esta área era o Jardim
do Éden.

“Este era um lugar lindo, mas você só precisa olhar para as práticas
em torno dos templos e torres dos filhos dos anjos caídos para ver a
evidência do pecado. Lá você verá a produção de armamentos e adornos
avançados. Essas coisas encorajaram o comportamento pecaminoso.

“As raízes medicinais eram misturadas ao vinho. Havia todas as
práticas de adoração a ídolos. Eles adoravam as estrelas e praticavam os
festivais da lua. Muitos perfuraram seus corpos, mas também fizeram outras
modificações em seus corpos.

“Erin, não é diferente hoje. Enquanto falamos, o homem constrói suas
torres e faz todas essas outras coisas. Aqueles que odeiam a Deus fazem
essas coisas em desafio a mim. As pessoas agora fazem essas coisas em
adoração a outros deuses.”

Eu: “Senhor, não posso acreditar como essas coisas estão difundidas agora.
Como apenas um exemplo, o Yoga é um lugar comum agora, mesmo entre
os crentes. Isso é literalmente a adoração de outros deuses. As pessoas
modificam seus corpos por meio de injeções, implantes e tratamentos de
beleza. Quase todo mundo pinta o cabelo agora também.”

De repente, fiquei preocupado quando percebi que no momento estava
fazendo algumas dessas coisas.

Eu: “Oh Senhor, por favor, me perdoe porque eu pinto meu cabelo, uso
maquiagem e furo minhas orelhas quando eu tinha oito anos.”

Jesus: “Sim, Erin, mas você faz essas coisas com modéstia”.

Ele sorriu.
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“Agora, por que eu faria isso? Depois de me visitar aqui por mais de
quatro anos, você acredita que eu não teria apenas lhe contado se isso fosse
importante para mim?”

Eu: “Sim, Senhor.” Me senti aliviado. “Agora é tão triste. Eu vejo a mistura
de religiões. Vejo a aceitação do casamento gay, abortos e alimentos
geneticamente modificados. A lista continua e continua. Outro dia, assisti a
um programa em que uma mulher orgulhosamente admitiu ter adicionado
pílulas de Xanax em seu vinho e vitaminas de frutas.

“Senhor, vejo mais e mais médiuns que afirmam falar com anjos. Vejo
a prática generalizada de coisas como a terapia com cristais da nova era.
Parece que qualquer pessoa que agora fala contra qualquer coisa
pecaminosa é rotulada de odiosa, crítica ou ambos.

“É tão difícil ser cristão agora. Se não formos fortalecidos por Você
logo, morreremos em breve. Sua Palavra até diz que, nos últimos dias,
muitas pessoas não comerão mais carne, praticando o vegetarianismo”.

Jesus: “Já não há paz. Toda prática agora está se tornando contrária a toda
boa ação. Isso significa que o que antes era uma abominação agora é uma
prática aceitável.

“Apesar das doenças generalizadas causadas pela ingestão de venenos
...” De repente, ele baixou imagens de drogas, tanto legais quanto ilegais.
“… E se envolvendo em relações pecaminosas, as pessoas não querem parar.

“Em vez disso, eles encontram os meios para ajudá-los em sua
capacidade de continuar em seu curso. Junto com isso, eles praticam todas
as maneiras do oposto dos Frutos do Espírito, o oposto das próprias coisas
do Céu que dão ao homem uma boa vida na Terra e na Eternidade. ”

Jesus sorriu para mim e ergueu o vaso em que estava trabalhando
para eu olhar.

Jesus: “Bem, Erin, o que você acha?”

Eu: “Oh, Senhor, é absolutamente lindo.”

Jesus: “Eu reforcei este vaso com uma camada mais pesada de vidrado
especial e apliquei  tanto por dentro quanto por fora.”

Eu: Chorando. “Senhor, o pardal do teu vaso tem um coração de ouro! É tão
bonito."

Jesus: Ele sorria ao me abraçar.

“Agora, Erin, quando você voltar (para o estúdio do Potter), terei
colocado o esmalte final e eles já terão passado pelo forno.”
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Ele riu.

"Oh, sim, devo mencionar que usei um pouco de sal neste esmalte
também."

Eu ri quando Ele disse isso e depois me virei para apontar para a
prateleira de panelas atrás de mim.

Eu: “Mal posso esperar para ver tudo isso também”.

Jesus: “Sim, Erin, mas haverá um primeiro agrupamento e depois outro
agrupamento.”

Ele  sorriu.

“Ainda tenho muito que fazer.”

Eu: “Posso fazer alguma coisa para te ajudar, Senhor? Posso ajudar a
envernizar mais alguns vasos com Você?”

Jesus: Sorrindo.

“Não, Erin, mas obrigado por oferecer. Você estava aqui para Me
ajudar com os cinco vasos que acabou de envernizar. Agora, não se
preocupe, pois planejo usá-lo para  Meus propósitos. Você ajudará a muitos.

“No entanto, para todas essas panelas...”

Ele apontou para uma prateleira de panelas.

“…Como o tempo que passei com esses potes…”

Ele então apontou para os dois potes que tinha acabado de terminar,
junto com os cinco potes que eu tinha acabado de terminar com a ajuda
dele.

“… Devo ter o mesmo cuidado especial para terminar estes também.

“É importante que cada um deles possa conter o que Eu vou despejar
neles.”

Ele sorriu.

“Cada um também terá que exibir o Meu esplendor sobre eles.”

Eu: “Senhor, és maravilhoso e gloriosamente misterioso. Eu amo estar aqui
com Você.”

Jesus: Sorrindo.

“Eu amo ter você aqui comigo.”

Eu: Eu o abracei. "Obrigado, Senhor."
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Jesus: “Bem, Eu sei que você passou por momentos difíceis recentemente.
Houve uma implantação do mal na Terra, mas agora ele vai acelerar ainda
mais rápido do que antes.

“Permaneça em Mim. As coisas deste mundo perderam seu brilho e
apenas uma ilusão das coisas anteriores permanece.

“Israel está na mira do inimigo novamente. Ore por sua proteção.

“Os seus tesouros, Erin, estão aqui. Os tesouros do povo de Deus
esperam aqui Comigo. Procuro corações dispostos. Eu ouço aqueles que
olham para mim e clamam. Ainda há tempo, mas não muito. Não se
preocupe. Eu estou contigo."

Eu: “Senhor, isso parece tão sério.”

Jesus: “É verdade, Erin. Existe a ameaça de problemas ao seu redor. Ore
por aqueles que dividiram famílias, pois o inimigo deseja divisão entre pais e
filhos, maridos e esposas.

“Uma casa dividida não pode subsistir. Não se preocupe, pois sua casa
ficará de pé.

“Agora volte em alguns dias para ver o produto acabado, ok? Nesse
ínterim, encontre alegria e risos. Eu te amo."

Eu: “Eu te amo, Senhor. Eu voltarei."

Ele sorriu para mim quando se aproximou para me abraçar.

O sonho acabou.
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