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354 - Jesus e a Mansão com Quartos Ocultos

Recebidos na segunda-feira, 2 de setembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Hoje sou grato a você! É lindo lá fora. Está claro, ensolarado e nos
anos cinquenta esta manhã. As folhas das árvores estão começando a
mudar novamente, em preparação para o sono eventual do inverno. Esta é a
minha época favorita do ano. Adoro as temperaturas frescas da manhã,
seguidas de quentes e perfeitas à tarde. Agora podemos até manter nossas
cortinas, pois não precisamos nos preocupar tanto com o calor.

Enquanto eu procuro beija-flores, não vejo nenhum há algumas
semanas. Muitos deles já começaram sua longa viagem ao México durante o
inverno. É um momento triste para mim, porque realmente sinto falta
dessas pequenas jóias voadoras, agora que elas foram embora. Também
sinto falta dos nossos perus selvagens que costumavam nos visitar. Nessa
época do ano passado, em setembro e outubro, um grande grupo deles
ficava no nosso quintal.

Infelizmente, desde as filmagens de perus no Dia das Mães no ano
passado, não vimos nenhum deles. Parece que esses pássaros incríveis não
retornarão a menos que você conceda uma recuperação milagrosa de seus
números. Sim, parece que a mudança de estação está aqui. Os animais
menores agora estão correndo para esconder nozes e engordar durante os
longos invernos aqui. Nossas meninas também estão de volta à escola,
juntamente com todas as suas atividades.

Suspiro... minha hora de descanso de verão acabou agora. Ainda
assim, eu prefiro levar isso a qualquer dia do que não ter mais a
oportunidade de ser mãe. Nossa filha mais velha está agora no ano 12 e
nossa filha mais nova está agora no ano 9. Embora pareça que o tempo
passa tão rápido, continuo estagnado. Em meu próprio poder, não há
remédio, cura ou ajuda. Somente você, Senhor, é meu remédio, minha cura,
minha ajuda e minha esperança. Eu te amo!

Sub-sonho 1 - “A Mansão Com Quartos Escondidos e a Aranha”
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Enquanto meu marido e eu morávamos em uma casa enorme, ainda
não tínhamos consciência de que era enorme. Utilizamos apenas a cozinha /
sala de jantar, uma pequena sala de estar, um quarto e um banheiro. Isso
parecia tudo o que sabíamos. Em um dia em particular, olhamos pela porta
dos fundos e notamos que havia muitas histórias acima de nós e que o
prédio se estendia para trás por muitos metros.

Percebi que as partes do edifício das quais não tínhamos conhecimento
(na verdade, a grande maioria) pareciam desorganizadas. Isso porque não
sabíamos que estava lá, então não a mantivemos. Voltei para a casa e notei
uma enorme porta de madeira que se misturava às paredes. Era uma porta
dupla de bolso que desapareceu nas paredes quando aberta. Uma vez
aberto, descobrimos uma enorme sala de estar / família.

Sobre a entrada e a sala havia uma grande teia de aranha. Parecia que
uma aranha enorme estava no centro da teia de aranha, então eu ofeguei.
Isso alertou meu marido e ele foi dar uma olhada. Nós dois rimos quando
percebemos que não era uma aranha, mas uma estatueta de plástico R2D2
enrolada no centro dela. Nós dois rimos enquanto especulamos como esse
brinquedo infantil teria terminado ali.

Então olhei para o teto e notei que havia um teto texturizado de
pipoca que costumava ser tão popular. Percebi então uma seção dobrada do
teto e da parede. Enquanto estava seco, era óbvio que havia sido danificado
por uma tempestade anterior. Parecia que o dano da tempestade tinha pelo
menos um ano de idade. Em todo lugar que eu olhava, eu estava
sobrecarregado com a quantidade de poeira, sujeira e sujeira.

Ao olhar em volta, notei mais coisas que não gostava. Esta casa
enorme era velha e com mofo. A decoração geral tinha um tema laranja e
marrom queimado horrível. O teto da pipoca me lembrou meu passado.
Quando estava de aluguel, lembro-me de passar muitas noites olhando da
minha cama para ver padrões na pipoca enquanto tentava dormir. Tudo isso
não era apenas o estilo que eu procuro atualmente.

De repente, fiquei triste que todo esse novo espaço foi descoberto.
Sentia falta de não saber o tamanho real da casa em que morávamos.
Sentia falta de apenas saber sobre o espaço administrável que tínhamos.
Este quarto, mas realmente toda a casa, precisava ser completamente
remodelado. Nem eu nem meu marido tínhamos energia. Não havia como
fazer isso, a menos que fôssemos curados e fortalecidos grandemente.

O sub-sonho 1 terminou.
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Nota: Quando eu e meu marido mais tarde discutimos o significado da
estatueta R2D2, pensamos que talvez fosse uma referência inteligente para
o R2B2 'fórmula guerra espiritual' Eu falei antes como uma forma de lembre
se. R1 = Repreensão. R2 = Arrepender-se. B1 = Ligação. B2 = Abençoe.
Embora não tenha certeza disso, achei que vale a pena notar.

Pai, eu devo estar cheio de ansiedade agora, pois esse sonho me
lembra de estar matriculado nas aulas da escola, mas não descobrir isso até
pouco antes dos exames finais e estar completamente despreparado. Este é
um sentimento terrível.

Sub-sonho 2 “Meu Amigo Não Vai Nos Ver”

Eu era uma jovem mãe novamente e estava sentada com meu filho
mais velho em um restaurante. Ele tinha apenas oito anos, então eu teria
mais de quarenta anos. Eu disse a ele que deveríamos ver se meu velho
amigo estava por perto. Terminamos de comer e fomos para o apartamento
dela. Ela estava na unidade 123 no térreo. Nós estávamos trazendo para ela
um pouco de comida do restaurante como uma surpresa.

Quando batemos, ninguém estava lá para responder. Eu decidi
telefonar para ela e ela atendeu. Eu a deixei saber que estávamos lá e
adoraria dizer oi para ela. Ela então apresentou várias desculpas realmente
ruins por não poder nos ver, então decidimos não segui-la e voltamos para
casa. Nós dois estávamos decepcionados.

O sub-sonho 2 terminou.

Nota: Na vida real, essa amiga nunca morou em um condomínio nem
morou em uma 'unidade # 123'.

Sub-sonho 3 "BFA Reversed"

Eu havia ganhado meu bacharelado em Belas Artes nos anos 80 e não
havia pensado mais nisso. No entanto, fui contatado e informado que a
universidade estava revertendo meu diploma porque nunca terminei todos
os créditos de classe necessários. Aparentemente, eles tinham acabado de
perceber e estavam agora entrando em contato comigo. Fiquei
extremamente incomodado com isso, pois não gosto de descobrir algo que
não fazia ideia de que era responsável.

O sub-sonho 3 terminou.

Todos os três desses sonhos foram tão tristes. Pai, estou muito feliz
que esses sejam 'apenas sonhos'. Por favor, ilumine através do Espírito
Santo os significados ou advertências aqui nesses sonhos. Meu estômago
agora está doente por causa desses três sonhos.
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Jesus: “Erin, suba.”

Jesus estava mais uma vez ao lado de Seu cavalo. Ele estava sorrindo
enquanto segurava as rédeas altas o suficiente para que eu pudesse vê-las.
Ele me acenou para ele. Não precisei ser perguntado duas vezes! Corri direto
para seus braços e ele me abraçou.

Jesus: “Eu estou aqui, Erin. Eu ainda estou segurando as rédeas. Meu
cavalo não está tentando me escapar. Enquanto as rédeas estiverem
frouxas, posso apertá-las se Meu cavalo se tornar indisciplinado.

O cavalo se virou para olhá-Lo. Ele então bufou e balançou a cabeça
como se estivesse rindo. Jesus cutucou o cavalo e as rédeas desapareceram.
O cavalo subitamente subiu nas patas traseiras e aterrissou de volta de
maneira completamente controlada. Jesus inclinou-se para o cavalo e eles
tocaram a testa a testa. Jesus voltou para mim e tinha um sorriso tão
grande que nós dois rimos.

Eu: “Senhor, eu entendo o seu ponto. O cavalo, seu amigo, estará com você
quando você vier nas nuvens. Ele não é indisciplinado e claramente não
precisa de rédeas. Você está no controle de todas as coisas. Comecei a
chorar. “Contudo, Senhor, sou apenas humano. Eu sou humano e claramente
a cada dia parece trazer mais dificuldades. Estou assustado. E o sonho da
casa enorme com quartos escondidos? Negligenciei as coisas?”

Jesus: “Erin, se houvesse desgraça e tristeza em sua vida, Eu lhe diria.
Nesse caso, você e seu marido estão contentes onde estão. Você está
vivendo e prosperando em seu espaço como é você. No entanto, um dia,
você descobre que tem mais, muito mais e está anexado à casa em que
vive. Isso significaria uma extensão do que você está fazendo atualmente.

“Como está por sua conta, ou seja, vocês dois em seu estado atual
não conseguem mais enfrentar. Você abre algumas portas de correr e
descobre uma sala que se encontra em desordem. Este quarto é antigo e no
passado. Há danos causados   pela água em uma das seções do teto e da
parede. Há também uma grande teia de aranha de uma aranha que não
mora mais lá. Você acha que vê uma aranha enorme, mas era um brinquedo
de plástico. Erin, o que você acha que esse sonho significa?”

Eu: “Bem, eu sempre vejo os cômodos de uma casa nos sonhos como
simbolismo espiritual. Para mim, isso parece ser um sonho de guerra
espiritual e que eu claramente preciso fazer mais trabalho.”

Jesus: “Hmm, enquanto o inimigo e seus soldados a conhecem, eu não lhe
disse que seus testes terminaram? Pense em cada um dos elementos deste

4



sonho, pois todos são importantes. Por exemplo, você realmente viu uma
aranha?”

Eu: “Não, era apenas uma grande e antiga teia empoeirada.”

Jesus: “Então, nenhuma ameaça, apenas a percepção das ameaças
passadas, certo? Nenhuma aranha, nenhuma ameaça atual. No entanto, a
web mostrou que já foi uma ameaça poderosa.”

Ele sorriu.

“As grandes aranhas constroem grandes teias destinadas a prender
presas.” Ele riu quando acrescentou:

“Esta aranha não era muito brilhante, pois prendia um brinquedo em
sua teia em vez de comida de verdade. Parece, portanto, que essa aranha
saiu, mas, mais provavelmente, morreu. Em outras palavras, essa ameaça
está no passado. Agora, e os danos causados   pela água? Conte-me sobre
isso.”

Eu: “Bem, claramente houve uma grande tempestade que causou danos à
água. No entanto, esta área danificada estava agora seca. O dano parecia
principalmente interno, então talvez isso signifique que está oculto?”

Jesus: “Então, a tempestade veio no passado, um ano atrás ou um pouco
mais. Era grande e causou alguns danos ao telhado. Esse dano então viajou
pela parede. No entanto, não houve outros danos. Hmm, o que você acha?”

Eu: “Bem, cerca de 18 meses atrás, tivemos uma tempestade. A evidência
do dano permanece, mas a estrutura é sólida.”

Jesus: “Então, o fundamento é sólido?”

Eu: “Sim. No entanto, e o dano oculto? Existe alguma?”

Jesus: “Erin, toda tempestade na vida traz agitação, depois muda, e
fortalece para a próxima tempestade. É assim que, quando a próxima
tempestade chegar, porque eles vêm...”

Ele acenou em minha direção e eu assenti em concordância.

“… Sua estrutura será sólida. Então, espiritualmente falando, Eu dei
descanso à sua casa. Por um ano, você descansou.

“No entanto, agora você está preocupada com o que aqueles ao seu
redor diriam sobre você agora que a tempestade passou. Eles estavam tão
chateados com você que agora buscam vingança e vão usar esse tempo para
destruí-la?” Eu concordei novamente.
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“Bem, a melhor maneira de descobrir é apenas perguntar. Remova a
fortaleza do medo naquilo que você acha que é possível versus o que é real.
Mesmo que a tempestade tenha passado, ela ainda causou danos.”

Eu: “Ok, Senhor, por favor, cure-nos!”

Jesus: “Você e seu marido, mas realmente toda a sua família, estão
descansando. Nenhuma porta se abriu porque todas foram fechadas por
Mim. Você vê que as portas foram abertas e está preocupado com algumas
ameaças percebidas. Embora isso seja compreensível, lembre-se de que EU
SOU QUEM EU SOU. Lembre-se que Eu seguro as rédeas. Erin, entenda isso.
Enquanto o inimigo tem planos para destruir você e seu marido, vou
remover esta ameaça.”

Me: Quarta-feira, 4 de Setembro de 2019 marca o primeiro aniversário
deste período de descanso. Oh Senhor, isso poderia ser o fim do nosso
período de descanso? Por favor, diga que é assim e conceda-nos o Grande
Presente que todos esperávamos!”

Jesus: “Erin, comecei o presente de um relacionamento mais próximo
Comigo e com o seu lugar perto do Meu Altar, sete anos atrás. Durante esse
período, você permaneceu fiel mesmo quando outros o incentivaram a parar.
Embora você tenha sido chamado de nomes horríveis e irritado muitos que
se sentiam mais merecedores do que você, você continuou Comigo.”

Eu: “Senhor, eu realmente sinto que há muitos que são mais merecedores
do que eu.”

Jesus: “Talvez Eu tenha chamado eles de outras maneiras ou talvez não
pudessem Me ouvir. Talvez eles não gostaram dos Meus planos para eles.
Embora existam muitos fatores, nesse caso a seu respeito, encontrei um
coração disposto. Seu coração era e continua sendo capaz.”

Ele sorriu para mim.

“... mesmo que ainda precisasse de alguns ajustes.

“Erin, você Me procurou. Você pegou o portão estreito. Amplo é o
portão e largo é o caminho que leva à destruição. Muitos escolhem o portão
largo. Pequeno é o portão e estreito é o caminho que leva a Mim. Erin, você
encontrou o caminho estreito! Você me ouviu chamar: 'Erin, este é o
caminho, entre nele', entendeu?”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Agora, enquanto você tentava percorrer outras rotas às vezes,”

Ele sorriu. “Eu estava lá para trazer você aqui para Mim.”
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Eu: chorando. “Oh Senhor, eu estou com tanto medo. Eu estou realmente
com medo. Por favor, ande rápido! Por favor!”

Jesus: “Eu não vou demorar, Erin. Eu venho no momento perfeito.

“Me chama e Eu te responderei. Há um vasto exército de anjos à sua
frente e ao seu redor.

“Eu estou com você, Erin. Seja forte e corajosa. Lembre-se de ser
forte e corajosa. Olhe para as colinas e ao redor delas, como existem os
meus exércitos de anjos.

“Eu sou o general e Rei sobre eles. Você é minha noiva e Eu protejo.

“Você é a filha do Rei e uma jóia em Minha coroa.

“Agora, não deixarei que o mal lhe aconteça.

“Alegre-se. Erin, alegre-se!

“Eu estou prestes a libertá-la de seus opressores. Agora, seja forte e
tenha coragem.

“Deus está dentro dela e ela não cairá.

“Deus a ajudará ao amanhecer!”

Ele me abraçou.

O sonho acabou.
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