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363 - Jesus e um Resumo da Visão Aberta

Recebidos na quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Meu coração está pesado hoje! Você tem falado com meu Espírito,
minha Alma e meu corpo de uma maneira maior. Você está preparando meu
coração completamente para se render aos Seus planos. Eu tenho um
marca-passo aqui que mantém um ritmo constante nos meus batimentos
cardíacos. No entanto, desde o último sábado, meu coração está passando
por vibrações incomuns. Não pode ser explicado porque não estou me
esforçando demais. Eu tenho muitos nutrientes, água e potássio.

Acabamos de perder energia devido a uma súbita rajada de vento
durante esta tempestade. Pai, por favor, restaure nosso poder e não permita
que a escuridão permaneça em nossa casa. Você tem me revelado mistérios
e não tenho certeza do que devo fazer com todas essas informações. Ontem
à noite, durante nossa sessão de oração na igreja, tive uma visão totalmente
aberta de Você no Céu.

Visão Aberta durante o culto de oração da igreja na noite
passada

Eu estava correndo por um caminho no Jardim de Deus. Eu estava
correndo em direção a uma luz tão brilhante quanto o sol. Ao me aproximar,
vi a forma de Jesus na luz. Assim que tive certeza de que era Jesus, corri
ainda mais rápido. Percebi então que as roupas que eu usava haviam se
transformado em um vestido de noiva. Quando cheguei a Jesus, Ele pegou
as minhas mãos nas Dele. Ele então me levou através dos destaques dos
meus encontros no céu.

Eu vi na escuridão uma cobertura de anjos com espadas abrigando o
caminho para a escada que leva ao céu. Eu me vi quando criança, mal
conseguia andar, mas com os braços estendidos para Ele e gritando 'Hayah'.

Eu vi Ele me pegar e como me sentia seguro em seus braços.
Enquanto eu descansava minha cabeça em Seu ombro, eu podia cheirá-Lo.
Seu cabelo era como seda tecida. Eu sabia que Ele me amava. Eu senti O
coração Dele batendo.

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-363/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-363/


Quando fiquei mais velha, Ele me levou à árvore com frutas junto ao
belo rio para me instruir sobre a fé. Quando me tornei mais experiente e
'capaz', Ele compartilhou mistérios mais profundos comigo. Ele me ensinou
as histórias do que lemos em Sua Palavra, mas raramente paramos para
considerar. Ele me ensinou o significado mais profundo além das cartas
escritas nas páginas.

Ele então me levou para a comunhão com Ele. Ele me mostrou os
campos de flores e as belas vinhas. Ele compartilhou comigo o porquê de ter
permitido o ferreiro. Ele me mostrou como foi permitido queimar a escória
em minha vida e moldar meu coração à vontade do Senhor, não para o meu
conforto pessoal.

Ele então compartilhou comigo a Cidade de Deus, a Cidade Dourada.
Esta bela cidade de grande mistério permanece para sempre iluminada pela
magnitude do poder de Deus. Esta é a cidade em uma colina que nunca
deixa de brilhar, dia ou noite, como um farol de Deus. Foi-me mostrado até
os Tribunais do Céu, onde Deus está sentado em Seu Trono. Embora eu
nunca pudesse vê-Lo diretamente, senti a Sua presença através de luzes de
esmeralda. Isso é difícil de explicar.

Os flashes de luz que vinham Dele iluminavam o Mar de Vidro abaixo
dele. O homem não tem causa contra Deus aqui em seus majestosos
tribunais. Um homem é reduzido a se humilhar no chão, porque todas as
células de seu corpo sabem se curvar ao trono de Deus. Não há escolha a
não ser ser humilhado na presença de Deus. Apenas um sopro de Deus pode
enviar uma onda de choque. Apenas uma risada de Deus pode fazer o chão
rolar.

Há também os tribunais nos quais o inimigo pleiteia seus casos contra
nós. O inimigo quer nos cobrar pelos nossos pecados e é aqui que Jesus,
nosso Parente Redentor, nosso Advogado, nos defende. No entanto, para o
nosso bem, o bem daqueles que Deus castiga, é emitido um veredicto,
completo com parâmetros, exclusões e permissões. Um certo período de
tempo para que tudo isso ocorra geralmente é incluído por Deus.

Visto que Deus nos ama e é imparcial e justo, Ele promete enviar
ajuda quando invocamos Ele. Muitas vezes, o inimigo é derrotado e Jesus
tem a vitória ao defender nosso caso. À medida que passamos por testes e
provações, muito poucos depois são permitidos por Deus quando nos
tornamos humildes e contritos, cedendo à vontade de Deus e não à nossa.

Também foi aqui que vi aqueles que me prejudicaram e meus filhos
foram colocados em fila por acusações contra eles diante do Trono de Deus.
Quando o meu nome foi chamado, houve um som de grandes gemidos.
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Percebi que muitos estavam nas mesmas correntes, ou usando aquelas
mesmas correntes, nos quais eles nos colocaram enquanto estavam na
Terra. Foi reconfortante saber que Deus é justo e Seu julgamento é santo.
No entanto, isso foi agridoce para mim e logo fiquei triste por esses inimigos
que haviam feito tanto contra mim.

Jesus então me levou ao vale de Beraca ou bênçãos. Lá, vi as mansões
de meus amigos e os lugares em que Deus está se preparando para nós.
Coisas que nem sabíamos que queríamos estão lá à nossa espera. Há tantos
presentes, grandes e pequenos, todos contidos lá. Existem características da
água, árvores, incluindo muitos álamos e bétula [tipos de árvores], além de
pequenos pássaros e animais doces.

O que realmente me surpreendeu foi que havia coisas que eu gostava
quando criança e que Deus lembrava que também continham ali.
Simplesmente, Ele conhece todos os pequenos detalhes. Ele se enche de
transbordar cada balde vazio que já tivemos e até alguns que nem
conhecíamos. Os anjos registraram todos os pequenos detalhes de nossas
vidas. Havia até animais de estimação que eu tinha quando criança,
esperando que eu voltasse para casa. Havia amigos e familiares e grandes
celebrações.

Embora eu tenha sido muito cautelosa ao escrever sobre isso a
princípio, Deus então me mostrou a noite no céu. Árvores e arbustos eram
iluminados com luzes vivas. Não há necessidade de cabos no céu, pois Deus
fornece poder diretamente. As estrelas brilhando no céu são tão bonitas,
cada uma brilhando como um diamante. Em um ponto, você me mostrou
fogos de artifício e até fotos feitas pelas estrelas.

Você me fez escrever sobre isso, lembrando-me que Sua Palavra
nunca declarou que não há céu noturno no céu. A Bíblia apenas afirma que é
a cidade de Deus que é constantemente iluminada, não importa a hora do
dia ou da noite. Você indicou que não ter noite privaria aqueles que amam a
iluminação bonita. Isso inclui eu e tantos que eu sei. As luzes são incríveis!
Quem não ama uma exibição de luz incrível?

Você me mostrou muitas coisas que existem no céu para nossa
alegria. Há tantos animais fofos e pássaros. Há um zoológico de bebês para
as crianças. Ainda comemos e temos comida e bebida maravilhosas, mas
sem a limpeza. Há tantas coisas esperando por nós, cada uma perfeita e
muito melhor do que qualquer coisa aqui na Terra. Fui então lembrada de
que tudo o que vi é apenas uma pequena fração de tudo o que está
esperando aqui!

Visão aberta terminou.
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Havia tantas coisas que me foram mostradas nessa visão. Foi um
lembrete maravilhoso de quanto Ele nos ama. Por favor, Senhor, levante o
Seu exército em breve! Estamos todos muito ansiosos para servi-Lo em uma
capacidade muito maior. Somente você pode nos fortalecer o suficiente para
nos dar a capacidade de realizar um feito tão bom. Por favor, faça isso em
breve, Senhor, pois estamos tão prontos!

Jesus: “Erin, suba.”

Jesus estava na minha frente. Ele sorriu para mim quando estendeu a
mão para me abraçar.

Jesus: "Olhe nos meus olhos."

“Agora, todas as minhas promessas são verdadeiras. Farei tudo o que
prometi.

“Estou prestes a fazer algo nos seus dias em que você não acreditaria,
mesmo que lhe dissessem.

“Agora, alegre-se. Eu Me alegro em você.

“Abençoarei aqueles que lhe mostrarem bondade pelo Meu Nome.

“Você é Minha.

“Lembre-se, o que o Pai não mostraria bondade para aqueles que
demonstram bondade com o Seu Filho? Não há diferença.

“Agora, alegre-se, Erin, como estou com você!”

O sonho acabou.
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