
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-375/

375 - Milhares de Cordeiros Crescem
Para Serem Ovelhas

Recebidas quinta-feira, 26 de dezembro de 2019 (Kislev 28)

Comunhão

Querido pai,

Eu sou grato por você! Eu te amo. Nós te amamos muito. Obrigado por
enviar Jesus para salvar o mundo. Nas duas últimas noites, tive sonhos
perturbadores envolvendo inimigos do passado e do presente. Eu realmente
não falo muito sobre eles com minha família, pois não quero ter que pensar
nessas pessoas. Dito isto, desde que você me fez revisar isso em meus
sonhos, orarei por eles.

Sub-sonho 1 - “Uma Pequena Casa Inimiga”

Eu estava em um auditório não muito longe de uma mulher em
particular que havia causado dano irrevogável à minha reputação, meus
negócios e meu coração. Ela me enganou durante um tempo em que eu era
muito vulnerável. Ela logo me notou e veio falar comigo. Fingi não me
machucar com o nosso passado.

Mulher: “Adoraria que você viesse à minha casa e a visse.”

Concordei em ir com ela e começamos a caminhar juntos. Depois de
um tempo, chegamos à casa dela. Ela estava morando em uma pequena
casa. Parecia ter o mesmo tamanho da minha casa quando eu tinha 4 ou 5
anos na Bell Street, uma casa com pouco menos de 183 metros quadrados.
Depois de entrar em sua casa, ela me disse para esperar por ela na área da
cozinha. Enquanto esperava, olhei em volta da cozinha e logo notei algo
estranho.

Em seu balcão de fórmica, havia cerca de vinte cartas nas bancadas.
Cada carta representava um demônio diferente. Por alguma razão, alguns
dos suportes foram conectados para que os cartões pudessem ser
recarregados. Isso não fazia sentido para mim, pois não acredito que isso
exista. Cada 'carta demoníaca' tinha uma descrição e, por trás de cada uma
delas, havia pilhas e mais dessas cartas. Esses cartões me fizeram sentir
muito instável.
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Percebi então que, à minha direita, havia um velho fogão elétrico com
queimadores e panelas. Eu podia ouvir a água pingando no fogão, então
olhei para cima. Acima de mim, havia um buraco no teto que permitia que a
água gotejasse. Onde quer que a água escorresse, o fogão ficava
enferrujado. Isso me disse que esse gotejamento ocorria há muito tempo e
fora deixado sem controle.

Depois de esperar um pouco mais para a mulher voltar, eu
simplesmente não aguentava mais. Finalmente saí e foi ótimo! Afastei-me e
nem olhei para trás nem uma vez.

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, eu tive ainda mais esse tipo de sonho recentemente e eles me
perturbaram profundamente. Fiquei bastante incomodado em meu Espírito
por causa deles. Por favor, remova esse sentimento horrível de mim para
que eu possa ter um momento feliz de comemoração com minha família.

Senti falta dos meus pais hoje. Eu visitei os obituários deles. Faz oito
natais desde que meus sonhos começaram, cinco desde que minha mãe
morreu e três desde que meu pai morreu. Anos, meses, dias e horas
começam a tirar memórias e diminuir o golpe inicial de perda. No entanto, o
aguilhão da morte nunca se foi. Muito tempo se passou desde o início de
tudo isso. Meus castigos já duram duas décadas.

É a primeira vez que nunca realizamos um plano, como um plano de
backup, um ninho de ovos ou um protocolo de emergência. Embora possa
parecer que não temos nada, eu sei que, com você, Deus, já temos tudo.
Pai, você é nosso plano, nossa primeira ordem, nossa esperança e nossa
última defesa. Por favor, considere usar-nos em breve. Senhor, todos nos
comprometemos a colocar nossas 'vidas terrenas' em espera para estar ao
Seu serviço!

Tivemos um Natal maravilhoso. Nossos filhos estavam todos em casa
juntos. Presentes foram abertos. Embora tenha sido um Natal enxuto este
ano, todos os nossos filhos ficaram muito felizes. Tento cada vez estudar
esses momentos e os queimo no meu banco de memória. Sou muito grato
por esse tempo juntos. Obrigado por mais um dia, pai! Devo admitir que há
dias em que me pergunto se verei essas promessas cumpridas em minha
vida. Gostaria de saber se estes são para nós agora ou talvez sejam para
nossos filhos.

Eu realmente não sei ao certo. No entanto, o que sei é que sou muito
grato. Embora eu não saiba como tudo ficará quando tudo acontecer, eu
apenas sei que será perfeito e que o mundo ficará admirado. Pai, posso
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pedir-lhe um presente especial? Se isso agradasse meu pai, você poderia
abençoar meus filhos, meu marido e meus amigos pardais, junto com suas
famílias e filhos?

Você também poderia protegê-los e abençoá-los abundantemente para
que eu pudesse ver isso na minha vida? Por favor, pai. Se este é o momento
e o nascimento é o resultado da primeira concepção e crescimento como um
feto tricotado por você no ventre, então conceba-nos, tricote-nos e
prepare-nos para o nascimento do seu grande exército. Por favor, faça isso
em breve, pai. Por favor, não esqueça de nós. Nós te amamos!

Jesus: “Erin, suba.”

Isso foi muito estranho. Fui imediatamente colocado em um cenário
semelhante ao da minha visão / sonho que tive há mais de quinze anos
atrás. Isso foi em 22 de novembro de 2004 para ser mais preciso. Era um
lugar doloroso, mas eu sabia que Deus me tinha aqui novamente para um
propósito. Embora esse sonho parecesse começar em um lugar que não
parecia o paraíso, logo se transformou em algo que definitivamente estava
no céu. Agora vou escrever isso à medida que se desenrola…

Acordei em um quarto escuro de hotel. A única luz na sala era das
luzes exteriores da rua e dos sinais de néon piscando. Logo percebi que já
tinha estado aqui antes em uma visão / sonho anterior de muito tempo
atrás. Este era um quarto de hotel acima de um cinema. Era por volta das
3:30 da manhã. Notei uma pequena mala e minhas roupas caíram sobre
uma cadeira. Ao me vestir, coloquei tudo o que estava disposto na cadeira.

Depois que terminei de me vestir, decidi que deixaria a mala para trás
dessa vez. Percebi que levar coisas era inútil, pois qualquer coisa que
levasse nessa jornada só criaria bagagem extra. Eu me vesti na escuridão,
então não tinha certeza se estava vestindo minhas roupas corretamente.
Finalmente, coloquei um casaco e um cachecol e saí do quarto de hotel.
Olhei de volta para a porta e virei a placa 'Não perturbe' para 'Serviço por
favor'. Eu ri enquanto fazia isso.

Desci as escadas correndo para o saguão do teatro. Não havia
ninguém lá. Corri por uma porta circular giratória para uma paisagem da
cidade recém-molhada pela chuva. Havia barulhos estranhos que me
cercavam. Eu podia ouvir algo como vapor do subsolo. Eu podia ouvir o som
distante de um limpador de rua. Havia luzes da rua e sinais de néon
piscando de diferentes empresas ao meu redor.

As calçadas de cimento molhadas eram como espelhos refletindo as
luzes. Eu sabia que este era outro lugar que eu tinha estado antes na minha
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visão / sonho de muito tempo atrás. Olhei para um relógio de rua e notei
que agora eram quatro da manhã. Era um relógio de ferro velho, com um
rosto iluminado e algarismos romanos. Hmm, você certamente não vê mais
esse tipo de relógio.

Eu andei rapidamente em direção ao extremo norte da cidade. Não sei
por que, mas sabia que era para onde eu deveria ir. Embora eu tenha
andado com mais confiança e menos bagagem desde que deixei isso para
trás, ainda me perguntava por que estava fazendo isso e por que havia
ficado em um quarto de hotel tão longe do meu destino. Depois de uma hora
ou mais de caminhada rápida, finalmente cheguei aos limites da cidade.

A orla da cidade era agora o começo da base de uma montanha alta.
Havia um parque à minha frente. Balancei minha cabeça e chorei de alegria,
pois bem à minha frente estava o familiar Boletim Florestal Celestial. Eu
quebrei e caí de joelhos. Havia também o portão familiar com a 'porta do
banheiro'.

Eu: “Oh Pai, a dor, a grande, grande dor de estar aqui novamente é tão real.
Por favor, me perdoe, porque eu mal posso respirar. Eu tinha grandes
esperanças e sonhos aqui antes. No entanto, eles foram o começo do pior
momento da minha vida. Foi sua vontade me esmagar e meus filhos
também. Foi também o começo de alguns dos meus melhores tempos.

“No entanto, quando dei à luz meu primeiro filho, isso marcou um tipo
de período de cativeiro para mim com meu ferreiro. Um jugo foi colocado
sobre mim e eu e meus filhos então fomos amarrados. Ainda assim, e
apesar de me arrepender de muitas coisas, nunca me arrependi nem uma
vez do presente dos meus filhos. Eles foram uma grande bênção de você,
Deus Pai.”

Fui para me aproximar do quadro de avisos. Eu ri quando vi que agora
tinha o horário do parque listado. Tentei lembrar o que eram essas horas
para anotá-las, mas Deus manteve isso em minha memória. Havia também
um aviso na placa para entrar por sua conta e risco, se você estivesse
entrando fora do horário de expediente.

Sorri quando me virei para a porta de madeira com a lua e a estrela
cortadas. Passar por ela era, de um modo bem-humorado, semelhante a sair
de uma porta velha da casinha. Era semelhante a um lugar em que morei
por alguns anos sem banheiro interno, mas limpo e perfeito. A trava se abriu
e a porta se abriu em direção ao parque.

Quando entrei pela porta, notei que havia um enorme rebanho de
cordeiros esperando por mim. Eram cordeiros, não ovelhas, e eram tão
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fofos. Eles também estavam por todo o lugar. Fiquei preocupado com eles e
decidi procurar o pastor deles.

Eu: chamando. "Olá! Olá! Você deixou seus cordeiros aqui. Eles precisam de
você! Olá!

Olhei em volta e atrás de mim. A cidade estava agora completamente
removida. Havia apenas um portão. No entanto, descansando naquele
portão estava um gancho de pastor. Decidi pegar o gancho e comecei a
juntar todos os pequenos cordeiros.

Eu: Mais uma vez, chamando. "Olá! Eu preciso de ajuda aqui. Não sei nada
sobre como manter esses cordeiros juntos. Estou me sentindo
sobrecarregado aqui!”

Segurando o Cajado de Gancho, comecei a andar pelo caminho em
busca do Pastor responsável pelo rebanho. Olhei para trás e notei que os
Cordeiros estavam todos no caminho. Eles estavam todos caminhando
juntos e me seguindo. Eu ri. Continuei por mais uma milha. Quando olhei
para os pequenos cordeiros, eles agora se tornaram mais fortes e em maior
número.

Eu me virei para encará-los e vi que o número deles agora aumentara
para milhares. Entrei em pânico e joguei o gancho do pastor. Corri o mais
rápido que pude, mas sabia pelo som deles que as ovelhas estavam
acompanhando. Olhei para frente e vi uma pequena caverna ao lado de um
afloramento de rochas. Era tão alto quanto eu e cabia nos meus braços
estendidos. No entanto, era apenas cerca de três metros de profundidade,
então não é um ótimo esconderijo.

Eu: “Isso é assustador! Eles poderiam me ultrapassar a qualquer momento.
Senhor, onde está você?

Eu me escondi nessa fenda até não poder mais ouvir os sons das
ovelhas. Quando pensei que a costa agora estaria limpa, espiei a cabeça.
Para minha consternação, descobri que eles ainda estavam lá e se deitaram
para esperar que eu saísse. Quando comecei a entrar em pânico novamente,
ouvi Jesus rindo.

Jesus: “Erin, saia dessa caverna. Você tem todo o céu rindo agora. Foi uma
cena bastante agradável.”

Eu: “Senhor, o que está acontecendo?”

Jesus: “Bem, saia primeiro e depois podemos conversar. Sim, está certo,
saia da sua caverna e saia daquele penhasco.”
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Notei que agora havia ovelhas acima de mim e ao meu redor, nas
fendas. Eu apenas balancei minha cabeça rindo ao ver Jesus parado no meio
do rebanho carregando uma das ovelhas. Ele ainda estava rindo.

Jesus: “Oh Erin, isso não é melhor do que você esperava?”

Eu: “Acho que sim. Bem, na verdade sim. Sim, Senhor, bate os anos de
punição.”

Jesus: Alcançando minha mão.

"Venha comigo."

Ele me levou de volta ao caminho empoeirado com o complexo padrão
estampado. Como havia neblina sobre a nossa cabeça, eu não conseguia ver
tão longe.

Eu: chorando. “Ah, não, eu sabia que isso estava chegando.”

Jesus: Rindo.

“Oh Erin, Eu sou a Luz do mundo, não 'o fantasma do passado do ano'.
Eu sou o seu Salvador. Eu sou o Adorador da sua Alma. Eu sou o Criador do
seu caminho e Eu sou o seu Amigo. Eu também sou seu advogado e parente
redentor.

Eu argumentei o seu caso e reduzi suas provações, entendeu? Agora
isso é bom. Eu estou aqui para lhe dar esperança e um futuro. Vamos ver.
Oh, eu vejo que você não tem mala com rodinhas neste momento. Você
deixou sua bagagem para trás.

Ele fingiu procurar minha mala enquanto ria. Ele estava tentando me
animar.

Jesus: sorrindo.

“Agora olhe para o que você está enfrentando aqui.”

Eu: “Suspiro, sim, Senhor, eu vejo. Esse intrincado padrão estampado. Ao
atravessá-lo, o nevoeiro permanecerá no mesmo ritmo que minha subida.
Isso significa que ainda não tenho idéia para onde estou indo, certo?”

Jesus: “Oh Erin, você está tão derrotada que acredita que Eu começaria seu
tempo de refinamento novamente? Embora tenha havido um longo período
de forno com muitos esmaltes, não lhe disse que o seu vaso terminou? Eu
tenho que lhe dizer que foi tocar e deixar algumas vezes lá para Mim.”

Eu: Minha boca estava aberta em choque. "O que? Verdade? Senhor, sério?”

Jesus: “Erin, Eu estou apenas tirando sarro da sua seriedade.”
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Eu: Chorando. “Oh Senhor, eu sei que estou agindo como um bebê agora,
mas parece que nada está dando certo. Nossas esperanças estão
desaparecendo. É por isso que, quando Você me trouxe de volta aqui para o
começo, pensei que você iria começar de novo comigo.”

Jesus: “Isso significa que você não confia em Mim?”

Eu: “Não, isso não é O caso. Eu confio em você, Senhor, mas nem sempre
confio em mim.”

Jesus: “Oh Erin, Eu amo você! Eu não sou o seu punidor. Eu sou seu
Libertador e Amigo. Eu sou o Bom Pastor e este é o Meu Rebanho.”

Ele voltou minha atenção para as Ovelhas. Agora havia vários
milhares.

Eu: “Uau, de onde tudo isso veio? No começo, eles eram cordeirinhos
fofinhos, mas agora são ovelhas lindas e fortes.”

Jesus: “Isso é porque eles fizeram uma jornada longa com você. Digamos
que Eu estou feliz por ter chegado quando Eu cheguei, pois eles certamente
não se encaixariam nessa pequena caverna com você.”

Ele sorriu.

“Agora, vejamos o que estamos enfrentando aqui. Temos um caminho
muito complexo pela frente. O que a sua sabedoria diz para você fazer?”

Eu: Rindo. “Vire-se e corra!”

Jesus: Sorrindo.

“Agora quem está sendo engraçado? Então, o que você quer fazer a
seguir?”

Eu: Eu pensei por um momento e depois ri. “Tudo bem, sério?”

Jesus: “Sim, seja o que for, por favor, vá em frente.”

Eu: “O padrão nesse caminho sempre me incomodou.”

Ele assentiu, concordando comigo, me dando permissão. Respirei
fundo e soprei ar da boca em direção ao caminho. O ar da minha boca então
se misturou com um breve vento forte e fez completamente desaparecer a
areia e a sujeira do caminho.

Jesus: Rindo e batendo palmas.

“Muito bem, Erin. E agora?”

Eu: “Estou cansada de lutar para subir. Eu quero que todos nós sejamos
fortes para que todos possamos subir esta montanha com facilidade.”

Jesus: Sorrindo.
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"Ok, Erin, vá em frente."

Eu podia sentir Jesus ali comigo. Comecei a correr com facilidade. Eu
pulei sem esforço e até dei alguns giros. Eu tentei um monte de coisas que
eu nunca poderia fazer antes, mesmo na minha melhor forma, e fiz com
facilidade. Fiz uma pausa e olhei para Jesus com uma risada alegre. Foi só
então que notei que as ovelhas de Jesus estavam fazendo as mesmas coisas
que eu. Cada um deles estava correndo, subindo, pulando e sacudindo com
facilidade.

Eu: “Ok, já que estou em um papel, devo admitir que também não suporto
a névoa. Senhor, eu gostaria de saber para onde estou indo e quanto tempo
levará para chegar lá.”

Jesus: “Você pergunta uma coisa difícil. Ainda assim...”

Ele sorriu para mim quando levantou a névoa. A luz do sol tornou o
caminho muito mais fácil de ver.

Eu: “Uau, essa é a jornada que temos pela frente.”

Jesus: “Sim, é.”

Eu: “Por que essa névoa sempre esteve aqui?”

Jesus: “Eu não estou convencido de que você teria cedido à Minha Vontade
para você, se soubesse a duração de seus problemas com antecedência.”

Eu: Chorando. Você está certo, Senhor. O que você fez foi certo. Agora, por
que você está levantando essa névoa agora?”

Jesus: “Porque você está aqui para ficar Comigo.”

Eu: “Obrigado, Senhor. Ainda estou assustada, quero dizer, realmente
assustada! No entanto, você está aqui. Prometerei ficar apenas se Você
prometeres nunca me deixar.”

Jesus: “Isto Eu farei. Eu estou aqui com você, Erin. Agora, você está pronta
para terminar esta subida Comigo e com minha tripulação aqui? Ele apontou
para as ovelhas atrás de nós.

Eu: “Mesmo com o nevoeiro levantado, ainda não consigo ver o caminho
todo. No entanto, com você, eu posso fazer qualquer coisa. Além de você,
nada é possível.”

Jesus: Sorrindo enquanto olhava nos meus olhos.

“Erin, o tempo de se conformar com as coisas deste mundo, esse
padrão, agora foi removida e desapareceu.”

Ele atualizou uma imagem em minha mente de onde eu tinha acabado
de soprar a areia e a sujeira, que incluíam o padrão, o caminho.
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“Este é o solo sagrado em que você está pisando.

“Olhe para frente. O céu está visível para você. O céu é visto em você.

“Agora, alegre-se, Erin, pois esse não é o caminho antigo. Esta é uma
nova subida e Eu estou com você até o fim dos tempos.”

Eu: “Oro para que você fique comigo por muito mais tempo, Senhor.”

Jesus: “Muito bem, Erin.

“Você tem ganhado sabedoria.

“Sim, Eu estou com você e sempre estarei com você.

“Agora, alegre-se.

“Olhe para frente para o que tenho para todos vocês.

“Olha!”

Eu olhei para frente. Tudo que eu podia ver era uma luz brilhante!

O sonho acabou.
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