
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-305/

305 - Jesus e um Caminho
Será Feito Para Nós

Recebido em 21 de outubro de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Eu te amo! Obrigado, Senhor, obrigado! As belas folhas do lado de
fora da minha janela são como muitas chamas de laranja contra um céu
azul brilhante. É dramático e tão inspirador que está trazendo lágrimas aos
meus olhos. Eu sou grato por tudo o que temos. Você me encantou de
muitas maneiras para eu tentar listar todas elas.

Eu estou começando a perceber que eu tenho sido uma criança sobre
coisas maravilhosas toda a minha vida. Sua natureza deslumbrante
simplesmente me tira o fôlego. Todos os pequenos animais, Seus pequenos
animais, trazem lágrimas aos meus olhos. Todos os cinco perus selvagens
vieram esta manhã. Foi tão bom vê-los novamente em meio aos tiros que
ouvi ao longe.

Eu olho ao meu redor e vejo as obras de ceramistas e artistas. Seus
talentos são verdadeiramente como milagres em todo lugar. Sento-me em
minha linda cadeira devocional e olho para Suas maravilhosas criações. Eu
sou tão grato por um marido que me ama e crianças que viram seus
milagres e acreditam.

Obrigado pelo Ninho também, Senhor, porque o amor e apoio deles
significou muito e me manteve vivo. Quão abençoado sou por ter centenas
de pessoas globalmente orando por nós? Embora não tenhamos nos
encontrado no físico, é como nós temos e eles são parte de uma família
especial. Quem sou eu para reclamar, pai? Bem, eu ainda faço, então por
favor me perdoe.

Jesus: “Erin, suba”.

Jesus estava bem ali na minha frente.

Jesus: “Oh Erin, Eu sei que você está cansada. Entretanto, mesmo que
você esteja cansada, você ainda se alegra em Mim. Isso agrada a Mim e ao
Meu Pai.”
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Eu: “Senhor, você tem feito muito. Você fez muito mais do que eu posso
contar e não posso agradecer o suficiente. Por favor, me perdoe por
reclamar. Eu amo a nossa casa e os pequenos animais que você enviou para
nós. Eu sinto muita alegria em tudo isso.

“Eu nunca quero parecer ingrato ou ingrato quando Você me esbanja
com coisas tão bonitas. Eu não sei o que o amanhã reserva, mas, com você,
minha família e meus amigos ao meu lado, eu realmente tenho tudo. Ah
sim… obrigada também por abrir uma porta para o meu marido. Isso
significa muito para nós, então obrigado.”

Jesus: “De nada. Eu também te perdoo por sua queixa, Erin. Contudo, você
não está sozinha. Houve muitos profetas que vieram antes de Mim pedindo
sinais, por cumprimento, por proteção e por misericórdia. Eles viviam com
medo de multidões enfurecidas. Eles viviam com medo de Minhas Palavras
voltando sem a verdade e as multidões sendo comprovados que estão
corretos. Isso era confuso para eles, pois nenhum deles conseguia ver o
quadro maior.

“Agora, o homem foi criado para cuidar da terra e dos animais. No
entanto, o pecado é o grande separador entre o bem e o mal. As bocas dos
animais foram então silenciadas e o companheirismo desapareceu. Os
homens então tiveram que lutar contra a terra, pois a alimentação da terra
era agora uma luta constante e ainda é para muitos.

“Antes disso, tudo era cuidado e havia fontes de água fresca e
curativa. Houve também uma abundância de comida. Esta foi a recompensa
do homem como o homem foi criado para adorar a Deus com todo o seu
coração. Coisas de beleza podem, então, trazer oportunidades de
'valorização', mas somente enquanto a fonte de onde isso veio nunca é
esquecida.

“Quando o homem decide adorar coisas que podem quebrar, queimar
ou ser roubadas em vez do Deus que as criou, ele então esqueçe o seu
Criador em ação de graças em troca de algo que não dá vida a elas, então
Eu os entrego a seus desejos pecadores ou Eu quebro e removo o que
causou as paredes entre nós, seus ídolos.”

Eu: “Eu te amo, Senhor. Eu sei muito bem que tudo na minha frente logo
vai queimar quando a Terra for refeita. Eu aprendi a não me apegar às
coisas, mas sim apenas a minha família e amigos, mas especialmente e
mais ainda a Você, meu Pai e Criador.

“Senhor, meu corpo está se voltando contra mim agora e não há nada
que eu possa fazer sobre isso. Até o descanso dói. Não consigo dormir
muito, pois até a pressão do meu colchão agora dói quando me deito. A dor
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é tão intensa que até me faz alimentar às vezes. Bem, eu acho que "sem
dor, sem ganho", certo, Senhor? "

Jesus: "Logo, Erin, muito em breve..."

Ele sorriu e riu pois Ele sabia que eu não tinha entendimento do
tempo que Ele falava.

“… E sim, sei que já tenho lhe falado isso antes. Agora farei tudo o
que Eu tenho prometido. Eu te amo. Mesmo que sua espera tenha
continuado, você não me amaldiçoado e Me largado. Em vez disso, você Me
procurou ainda mais.”

Eu: “Sim, Senhor, mas ainda estou reclamando da nossa espera. Meu
coração foi ferido por isso, como você é meu amigo e eu sei que você
poderia me curar em um instante, se quisesse. Eu olho para você em todas
as coisas. Eu te amo com todo o meu coração. Estou quebrado diante de ti
e com tanta dor. Diante disso, acho que ainda não entendo por que Você
não removerá pelo menos parte da grande dor em que estou.”

Jesus: Ele olhou nos meus olhos com uma empatia indescritível.

“Oh Erin, Eu tenho uma razão para isso. Você pode, por favor, confiar
apenas em Mim um pouco mais?”

Eu: “Sim, Senhor.” Sorri e ri. “Eu não vou a lugar algum… bem, pelo menos
não sem Você!”

Jesus: “Então, apegue-se a este rolo e Minhas Palavras como nada falado
por Mim ou escrito retornará vazio. Alegra-te, Erin, alegre-se. Continue no
seu curso e cuide daquilo que Eu tenho lhe confiado. Tenham fé em Mim
que Eu farei tudo o que Eu tenho lhe prometido. Confie em Mim para uma
colheita recorde na época devida.

“Agora, Eu tenho você, então não se preocupe.

“Alegre-se e alegre-se em Mim pois Eu sou o Deus Vivo, seu Noivo e
seu Amigo. Antes de você, não há outro Deus.”

Ele sorriu e riu.

“Enviarei presentes adiante para alegrar-te, pois irei mimar a Minha
Noiva.”

Eu: “Eu te amo, Senhor, com todo o meu ser. Você é meu maior presente e
tesouro.”

Jesus: “Você é Minha noiva em ouro de Ofir. Apesar de você ter sido
refinada no fogo da aflição, você ainda está aqui Comigo.

“Veja, Eu estou fazendo uma coisa nova. Você não percebe isso?

“Você bateu e Eu tenho aberto a porta perante você.”

Ele sorriu.
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“Não fique no corredor enquanto Eu chamo por você.

“Eu estou aqui.

“Entre… entre!”

Isaías 43:1-21 veio até mim. Eu li e chorei. Eu estou tão grata a Deus, a
você, Pai, por tudo na minha vida!

O sonho acabou.

4


