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247 - Jesus, Deus e um Vislumbre
de Nossa Transformação

Recebido na quinta-feira, 8 de junho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo. Preciso de ajuda com
meu sonho.

Sonho 1

Vivíamos em uma casa de campo muito chique no estilo da Califórnia.
Éramos muito ricos, mas ainda estávamos 'pés no chão'. A vista da nossa
casa era bem parecida com a que você encontraria na Toscana e podíamos
até ver vinhedos. Nossa propriedade ficava perto de um corpo d'água e
ficava ao lado da base de uma grande ponte.

Ao olhar para fora, percebi que também tínhamos um armazém muito
grande, mas de alguma forma sabia que raramente tínhamos a chance de
usá-lo. Este armazém ainda estava dividido em diferentes áreas, uma vez
que tinha sido usado para facilitar uma variedade de artesãos que outrora
usaram esses espaços como seus ateliês.

Estava um lindo dia de sol e o tempo estava perfeito. No entanto, meu
marido e eu logo percebemos que várias pessoas agora estavam
caminhando por um caminho que temos em nosso jardim. Nós nos dirigimos
a uma mulher quando ela estava passando.

Eu: “Com licença, senhorita, mas de onde vocês estão vindo?”

Mulher: “Oh, estamos todos viajando aqui a pé da cidade para o
casamento. A propósito, você sabe onde o casamento deve ser realizado?”

Eu: “Não tenho a certeza. Quem está se casando?"

Mulher: “O pastor”.

De repente, lembrei-me do jovem casal que acabara de se mudar para
uma pequena casa bem na linha de nossa propriedade ao norte. Fiquei
surpreso com a resposta dela, pois, quando descobri que ele era pastor,
presumi que eles já eram casados.

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-247/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-247/


A mulher que vivia com o pastor tinha cabelos castanhos compridos e
lisos e era muito bonita. No entanto, o pastor também era muito bonito.
Você poderia dizer, pareça sábio, que eles pareciam "igualmente unidos".

Eu: “Oh, o pastor. Sim, eles são o casal que acabou de se mudar para lá.”

Eu a apontei para a casa deles assim que mais pessoas estavam
passando. Para minha surpresa, e apenas durante este curto período de
tempo, agora parecia que centenas de pessoas já haviam caminhado por
nossa propriedade para chegar ao seu casamento.

Mulher: Sorrindo. "OK muito obrigado."

Depois que ela saiu, olhei para meu marido.

Eu: “Isso não faz sentido. Parece que até estão usando nossa propriedade
para o casamento. Por que eles usariam nossa propriedade, especialmente
se não fomos nem mesmo convidados?”

Meu marido: “Isso realmente não faz nenhum sentido. Quem poderia nos
culpar por estarmos pelo menos um pouco surpresos, certo?"

Enquanto caminhávamos de volta para nossa casa, decidimos não dar
muita importância a isso. Enquanto tentávamos fazer as pazes com essa
situação bastante incomum, ouvimos uma batida na porta da frente.
Decidimos abrir a porta juntos.

Homem: “Olá, acabei de ir ao casamento e me disseram que você tem
algumas decorações no seu armazém. Você acha que podemos pegá-los
emprestados para o casamento?"

Eu não tinha certeza de como eles poderiam saber que tínhamos
decorações em nosso armazém, mas dei de ombros. Pensei por um minuto,
mas não me lembrava de ter visto nenhuma decoração em nosso armazém.
No entanto, havia muita coisa lá do dono anterior e ainda não havíamos
resolvido tudo.

Eu: “Não tenho a certeza. Terei que olhar ao redor e ver o que o proprietário
anterior de nossa propriedade havia deixado em nosso armazém. Se
tivermos alguma decoração, vamos trazê-la para você.”

Homem: “Isso seria ótimo. Obrigada."

Depois que ele saiu, fui até o armazém para ver. Quando cheguei ao
armazém, tudo parecia normal no início, pois pensei que todas as luzes
estavam apagadas. No entanto, depois de entrar um pouco, de repente
percebi que a porta dos fundos estava apenas uma fresta aberta e que uma
luz em uma das estações de trabalho na parte de trás do armazém estava
acesa.
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Fui até a estação de trabalho e vi uma mulher lá. Limpei a garganta
ruidosamente, mas a mulher ainda não me notou. Fiquei bastante surpreso
por ela não ter se virado para olhar para mim enquanto eu fazia outros
ruídos para não assustá-la. De repente, percebi que era como se Deus
estivesse me mantendo escondido dela.

Ao me aproximar, reconheci-a como a mulher que morava com o
pastor. Ela estava trabalhando em várias esculturas coloridas de
pedra-sabão. Uma das esculturas era de um salmão muito grande e era
linda. Quando ela olhou para o relógio, ela começou a falar sozinha.

Mulher: “Ah não, já são 14h45. Meu casamento é às 15h.” Ela soltou um
suspiro profundo. “Oh, como eu preferia ficar aqui!”

Eu a observei enquanto ela juntava seus pertences, apagava a luz e
escapava pela porta dos fundos. Fiquei confuso e decidi ver para onde ela
foi. Liguei o interruptor mestre de luz e o armazém se iluminou. Fui até a
porta dos fundos e olhei para fora.

Para minha surpresa, eles haviam montado um belo local para o
casamento aqui mesmo em nossa propriedade! Eu vi que várias peças de
sua bela arte foram erguidas no local. Eu balancei minha cabeça com
espanto quando reconheci que toda a arte em exibição havia sido criada em
nosso armazém e com nossos suprimentos.

Eu: “Estou tão confusa. Embora eu goste desse casal, por que eles não
pediriam pelo menos nossa permissão antes de fazer tudo isso? Se eles
tivessem perguntado, eu teria felizmente dito que sim. Por que eles não nos
perguntariam pelo menos?”

Olhei para a parte inferior da porta dos fundos, que servia como porta
de incêndio de emergência, e percebi que a mulher havia usado uma pedra
para abri-la. Decidi remover a pedra e manter a porta permanentemente
trancada.

Voltei para a área do estúdio e percebi que todo o seu trabalho era
adorável. Eu balancei minha cabeça novamente com o pensamento dela
usando nossa propriedade e suprimentos sem nem mesmo perguntar.
Apaguei as luzes depois de caminhar até a entrada principal. Também
tranquei esta porta e decidi que os dois seriam mantidos trancados a chave
de agora em diante.

Quando cheguei em casa, expliquei tudo isso ao meu marido. Ele
estava tão chocado quanto eu com tudo o que estava acontecendo em nosso
armazém sem nossa permissão. Simplesmente não conseguíamos entender
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como esse casal conseguia organizar uma cerimônia tão grande em nossa
propriedade sem nem mesmo nos pedir ou nos convidar.

Sonho 1 terminou.

Acordei deste sonho por volta das 4h da manhã e fiquei preocupado.
Decidi ir para minha cadeira devocional, comungar e perguntar a Jesus o
que significava esse sonho.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente em Sua presença.

Eu: “Oh, Senhor, e esse sonho? Não fomos convidados para o casamento?”

Jesus: Rindo.

“Este não é o significado deste sonho. Mesmo sendo pastor, este casal
vivia fora do casamento. Mesmo que eles estivessem usando sua
propriedade, depósito e suprimentos, eles não perguntaram a você. Eles não
perguntaram porque não queriam se sentir obrigados de forma alguma a
você pedindo.

“Em vez disso, eles tiraram de você para torná-lo seu. Mesmo que
todos os convidados tivessem que entrar em sua propriedade para o
casamento, você nem mesmo foi convidado. Este sonho não significa que
você está fora do Meu favor. Quando eu digo a você que encontrei favor em
você, Erin, eu realmente quero dizer o que eu digo."

Ele sorriu para mim e eu ri.

“Agora, eu também estou em você na Terra. Embora eu já fale com
você no meio do seu peito, em breve você ouvirá de Mim com a mesma
clareza com que ouve aqui. Erin, é assim que será quando você for
transformada e curada...”

De repente, fui tirado de minha visão e ainda estava sentado em
minha cadeira devocional. Só então, eu vi um flash massivo ou carga branca
que era semelhante a um raio. Meu corpo estava instantaneamente diferente
e completamente mudado. Decidi dar uma volta pela sala para ver se tudo
isso era real. Era! Eu ainda era eu e ainda estava muito vivo.

Jesus: “Erin, volte para cima.”

Eu ouvi Ele tão claramente quanto no Céu! Uau! No início, fingi
ignorá-lo, pois queria muito, muito mesmo, mostrar ao meu marido o que
acabara de acontecer. No entanto, e com a mesma rapidez, percebi que
ainda não era o momento para isso.
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Embora tenha ficado desapontado por aquilo ser apenas um vislumbre,
também fiquei incrivelmente animado. Quando me sentei na cadeira, mudei
instantaneamente de volta ao 'normal'. Voltei para continuar minha visita.

Eu: "Senhor, o que foi isso?"

Jesus: “Erin, é assim que vai ser em breve. Quando você mudar, será
repentino, não gradual. Você será mudado em um instante. Embora isso
aconteça em um momento que você acha que não, será perfeitamente
cronometrado. Vou instruí-lo a partir daí e sua clareza de mente também
será aprimorada.

“Grandes mistérios serão descobertos. Eu vou te mostrar isso. Você
terá compreensão e conhecimento oculto que só pode vir de mim. Embora
todas as suas células sejam regeneradas, você também será remodelado.
Você não desejará nada além do que coloco em seu coração. Você estará
sujeito a Mim em tudo o que fizer.”

Embora confie totalmente no Senhor de todo o meu coração e em
todas as coisas, a princípio reagi sem pensar no que Ele havia dito nesta
última parte.

Eu: “Mas, Senhor, então não haverá nenhum 'eu' sobrando, certo?”

Jesus: Rindo.

“Não, Erin, você permanecerá Erin, apenas 'perfeitamente' Erin,
entendeu? Então, quando eu mandar você para fora, as pessoas ficarão
apavoradas, pois saberão que estou com você. Mesmo que você apareça no
amor, a maioria terá medo de você e desejará que você seja removido.
Aqueles que vêm a você para "o bem" raramente serão aqueles que você
esperava.

“Não se preocupe, Erin, porque você saberá o que fazer, pois
aguardará instruções minhas.”

Eu: “Obrigado, Senhor. Eu te amo muito. Obrigada! Obrigada! Continue,
Senhor. Estou com medo, mas também estou muito animado.”

Jesus: “Você foi escolhido para o momento perfeito. Erin, estou prestes a
sacudir as nações e você será um dos terremotos.”

Eu: “Você vai me equipar com a capacidade de resistir ao inimigo?”

Jesus: “Não te preocupes, Erin, porque os teus inimigos não vão conseguir
chegar perto de ti. Com apenas um pensamento seu, eles serão contornados
pelos anjos que enviei a você. Você também terá a força de muitos homens
e nada virá contra você com sucesso. Você ainda poderá escalar uma parede
ou escalar como um cervo nos penhascos.
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“No entanto, e mesmo com tudo isso, você ainda será gentil, gentil e
amoroso. Você será exatamente como se espera da Minha Noiva. Você será
o próprio 'cruzado' que o inimigo mais teme. Você estará ciente de cada
esquema maligno antes que aconteça e cada trama será exposta diante de
você.

“Agora, você será acusado de muitas coisas por muitas pessoas. No
entanto, ainda mais pessoas ficarão maravilhadas e virão até você e
perguntarão: 'Que Deus você segue?' Você então responderá…

Eu sigo o Deus de toda a Criação, Que fez os Céus e a Terra. Eu sigo o
Deus que te fez. Ele enviou Seu Filho, Jesus, a quem você perseguiu. Ele
tem as chaves da morte e do Hades. Ele rasgou o templo em dois e
ressuscitou os mortos. Ele então se levantou novamente e ascendeu ao Céu
depois de deixar Seu Espírito sobre aqueles que creram.

Seu Espírito agora está vivo em nós e reviveu as almas dos
mortos-vivos em Cristo. Devemos sacudir as nações antes daquele Grande e
Terrível Dia do Senhor. Ele voltará para aqueles que O amam e virá nas
nuvens para levar Sua Noiva para Casa. Ele a levará ao lugar que Ele
preparou com antecedência.

Ele então virá e retornará com um poderoso exército e tomará Seu
lugar de direito em Seu trono. Lá, cada língua confessará e cada joelho se
dobrará em reverência ao Salvador do mundo, Jesus.

Ele olhou e viu que eu estava maravilhado com tudo o que Ele estava
dizendo. Ele gentilmente me cutucou e começou a rir para 'aliviar o clima'.

Jesus: “Erin, realmente vai ser assim tão simples.”

Eu: Eu ri em resposta, mas ainda estava tentando me recompor. "Senhor,
estou sem palavras."

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Você está pronto para receber e em breve,
muito em breve. ”

Ele sorriu para mim e apontou para cima. De repente, ouvi a Voz do
Pai se dirigir a mim lá de cima. Eu imediatamente caí de joelhos.

Deus: "Erin, não se preocupe."

Eu: “Pai, nunca tinha acontecido assim antes. O que aconteceu?"

Deus: “Erin, mais está por vir. Estou enviando presentes para minha noiva
antes da vinda do noivo, meu filho. Receba os presentes e tenha alegria.
Estes são antes da cerimônia. Haverá muito mais.

“Eu te amo e não poderia estar mais feliz com você. Erin, este será um
momento maravilhoso para você, então não se preocupe. Mesmo que o
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mundo se torne cada vez mais turbulento, você estará protegido. Quando
você pediu para Me servir pela primeira vez, esperava um tipo diferente de
ministério. No entanto, o que eu dei a você, Erin, é Meu melhor e é o melhor
para você.”

Eu: Chorando de felicidade. "Obrigado pai! Eu te amo muito. Por favor,
use-me como desejar. Eu não posso esperar para algum dia estar lá com
você. Eu quero muito dar-Lhe um longo abraço ou mesmo apenas descansar
minha bochecha em Sua mão ou pé. Se ao menos as pessoas soubessem o
quão incrível Você é, pai. Se o fizessem, sentiriam tanta vergonha. Oh pai,
eu simplesmente te amo muito.

Deus: “Eu te amo. Erin, eu tive sua vida desde o começo e continuarei com
você até o dia em que eu te chamar de Lar.

“Agora, não se preocupe porque eu estou ciente de tudo e você está
totalmente perdoado, então não duvide do seu valor e chamado, entendeu?

“Fazer isso desonraria as Minhas habilidades como Deus de criar e
escolher você.

“Eu tenho você, Erin, então mantenha seus olhos focados apenas em
mim.

“Você é Minha."

O sonho acabou.
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