
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-380/

380 - Jesus e o Tempo de Se Perdoar

Recebido domingo, 19 de Janeiro de 2020

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por manter nossa
eletricidade ligada durante esta enorme chuva de neve hoje. Saí brevemente
esta manhã para colocar algumas sementes e nozes para os gaios, esquilos,
pombas e corvos e a neve já estava nos meus joelhos. Não parou e isso foi
há quatro horas. Coloquei uma pequena bandeja secreta de nozes na porta
da frente para os pequenos esquilos vermelhos. Eu faço isso porque eles
geralmente são intimidados pelos esquilos cinzentos.

Pai, eu tive um sonho ontem à noite. Eu estava tentando voltar ao
lugar que eu amo. Como alguém pode perder tanto um lugar? Os cheiros, as
viagens, as caminhadas e o clima quase sempre eram perfeitos para mim lá.
No entanto, este também foi o lugar onde meu coração se partiu e onde
você me reparou. Quando acordei desse sonho, me senti triste e vazia.
Enquanto eu gosto de onde estamos, eu realmente amo muito o noroeste.

Pai, no meu aniversário, por favor, cure minha família e amigos do
Ninho. Pai, apenas me sinto quebrado. Até Jó experimentou recompensa.
Quero isso mesmo sabendo que não mereço nada. Eu só quero trabalhar
para você, Senhor, pois é você quem me criou. Você é meu pai. Você é tudo
para mim. Pai, uma vida servindo a Ti é difícil. Não tenho com quem
conversar localmente além da minha família imediata.

Não há ninguém perto de nós como nós. Nossos amigos do Nest estão
espalhados por todo o mundo. Isso é tudo por seu design. Isso é tudo para
Seus propósitos. Embora não compreenda tudo, apenas sei que confio em
você. Por favor, faça algo especial para nós no meu aniversário. Por favor!
Poderia, por favor, torná-lo o maior presente para todos nós?

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava no caminho da silvicultura. O belo lago com a fonte estava à
minha direita. Havia cisnes e patos. Era um lago bonito. Comecei a chorar
quando me sentei sob o salgueiro-chorão. Dois coelhinhos vieram até mim
para que eu pudesse acariciá-los.
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Eu: “Oh Pai, este é um lugar tão bonito. Obrigada.”

Nesse momento, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e era
Jesus com um grande sorriso. Ele sentou ao meu lado e me abraçou.

Jesus: “Erin, Eu sei que você está triste. Eu sei que muitos eventos foram
um choque para sua fé e sua família. Eu sei que muitas vezes você pergunta
o porquê e depois questiona a sua capacidade de entender tudo. Eu te enviei
ao seu marido. Eu construí esta casa para você. Tirei você do problema, mas
depois a levei de volta a diferentes graus de dificuldade. Eu entendo que
você está com medo e seus sonhos revelam isso. Agora, por que Eu faria
isso?”

Eu: “Não tenho certeza. Senhor, você afirma que me ama e me mostra que
faz de muitas maneiras, mas ainda assim não nos cura. Você é capaz. Você
coloca os membros de volta ao trabalho e até quem é cego agora vê. Quero
que minha família e amigos sejam curados. Vou tentar pedir isso em nome
deles. Você é meu melhor amigo. Senhor, você é o maior Milagreiro de todos
os tempos. Por favor, cure minha casa e meus amigos do site. Por favor,
mostre-nos como fazer isso. Por favor, mostre-nos o que fazer. Por favor,
ajude-nos.”

Jesus: “Erin, todas as minhas promessas são verdadeiras. Eu não tenho
esquecido de você e seus amigos. Tudo mudará muito em breve para Minha
Glória.

Para você e seus amigos, isso será para o bem, Erin, não para o mal.
Eu não trouxe você aqui para mantê-la em cativeiro e destruir a sua vida.

Você às vezes vive com medo. Como resultado, tornou-se difícil para
você vir a Mim algumas vezes. Isso também ocorre porque você está
cansada de pedir Minhas promessas para você, sua família e seus amigos.”

Eu: Chorando. “Sinto-me congelada e incapaz de fazer qualquer coisa. Eu
estou acorrentada. Eu não posso me perdoar. Eu sou incapaz de curar meus
filhos. Contudo, e mais do que isso, Senhor, nunca me senti bem o
suficiente, merecedora de qualquer coisa, digna de perseguir ou qualquer
outra coisa.”

Jesus: “Eu sei. Você também é um dos que precisam de cura.”

Eu: “Sim, Senhor, mas isso não me importa mais. Eu me adaptei ao que sou
e ao que não sou, e nunca posso estar aqui. Embora eu tenha esperanças e
sonhos, talvez estes não sejam para mim aqui.

No entanto, se você puder restaurar minha família e amigos do site
para melhor do que eles estão atualmente na Terra, idealmente, mesmo no
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céu, Senhor, farei o que você pedir. Farei isso da melhor maneira possível,
mesmo que não consiga fazer muito na minha condição atual.”

Jesus: “Oh Erin, você também será curada, junto com sua família e amigos.
Eu te amo e me alegro de você. Eu ouvi seus clamores em silêncio e
conheço os anseios profundos de seu coração. No entanto, agora, Eu estou
lhe pedindo uma coisa...”

Eu: “O que, Senhor? Te seguir todos os dias da minha vida? Para doar todas
as minhas posses terrenas? Senhor? Qualquer coisa. É só perguntar. Farei
qualquer coisa que você me pedir.”

Jesus: “Eu criei você e amo o trabalho que Eu tenho criado. Eu amo o vaso
que Eu tenho feito. Sua vida tem sido um grande testamento de amor; Meu
amor por você, seu coração se voltando para Me amar e você
compartilhando de todos esses problemas com o mundo.

A história de amor divina para Minha Noiva está escrita na tábua do
seu coração. Mesmo que seu coração tem sido partido, Eu tenho restaurado
ele. No entanto, você ainda não se perdoou. Você não se perdoa pelos seus
erros.

Você ainda se mantém acorrentada. Estou aqui com você hoje para
libertá-la disso. Você quer ser livre?”

Eu: “Ah, sim, Senhor, mas…”

Jesus: “Hmm, pensei que ouviria essa palavra. Esta é uma cláusula
condicional.”

Eu: “Senhor, preciso ser libertada. No entanto, peço que as vozes daqueles
que me amaldiçoaram, com cicatrizes em minha memória, me mantenham
amarradas por suas palavras, sejam apagadas e que você me conceda a
capacidade de não dar atenção a essas vozes. Eu ouvi muitas coisas ditas
sobre mim quando eu era pequena e isso machucou meu coração. Eu ouvi
coisas horríveis sobre mim.

Isso me impediu de sentir que eu era capaz ou merecedora de boas
coisas ou bênçãos de Ti, Senhor. Essas vozes vieram da minha família, das
pessoas mais próximas a mim e até dos meus amigos. Eu cresci sendo
medida e medida por meus fracassos e sucessos. Agora vou finalmente me
perdoar. Lamento ter questionado sua habilidade, Senhor. Lamento ter
questionado seus planos. Sinto muito.

Jesus olhou nos meus olhos e depois me abraçou gentilmente.

Jesus: “Oh Erin, todas as coisas feitas ou ditas sobre você moldaram e
fizeram com que você estivesse aqui comigo hoje. Eu sei que você não
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conseguiu o que o mundo esperava. Você conseguiu algo tão único, tão raro
e tão bonito. Você sabe o que é isso?”

Eu: “Você, Senhor?”

Jesus: “Bem, obrigado, mas não é a isso que estou Me referindo. É que
você está perante a Minha face continuamente e no Reino de Deus. Você
percebeu sua posição baixa, mas ainda fez o seu argumento. Você citou as
Escrituras.

Você deu contas históricas. Você disse 'por que não eu?' Bem, Meu pai
achou seu caso convincente. Ele escolheu você antes de você nascer.
Enquanto a jornada foi longa e difícil, eu estava com você durante tudo. Eu
nunca te deixei.

“Erin, sua vida não é sua. Você Me procurou com todo o seu coração e
lá você foi encontrado por Mim. Você nunca parou. Você acreditou. Quando
seu coração disparou e até parou, você ainda acreditava e nunca deixou de
Me amar. Embora você tenha ficado chateada comigo algumas vezes, ainda
assim permaneceu Comigo. Você tirou tudo de você. Você perdeu suas
ambições e seu orgulho. Você perdeu sua riqueza material. Você perdeu seu
status mundano. Erin, você fez tudo isso por Mim.”

Eu: “É difícil acreditar que Eu fiz tudo isso.”

Jesus: “Bem, você fez e Eu testemunhei. Eu estava lá. Liberte-se agora,
Erin. Quando venho buscar a Minha noiva, Eu não quero encontrá-la presa à
porta, apenas com a chave. Eu não quero encontrar nada da Minha Noiva
assim. Quem pode soltá-la, a não ser você? Erin, é hora de perdoar a si
mesmo.”

Eu: “Sim, Senhor, eu quero ser livre. Por favor, pegue as chaves. Eu acho
que existem várias correntes e fechaduras. Eu quero ser livre. Quero saber
que sou bom o suficiente. Eu sou filha de Deus. Fui criado pelas mãos do
oleiro.”

Jesus: “O seu nome está escrito na palma da minha mão. Erin, declaro que
você está livre neste dia.”

De repente, me senti mais leve enquanto escrevia isso.

Eu: “O que vem a seguir, Senhor?”

Jesus: “Bem, tudo é possível.”

Ele sorriu e riu.

Eu: "Senhor, você quer dizer que, esse tempo todo, eu poderia ter..."

Ele gentilmente me parou. Eu olhei nos olhos Dele e senti tanto
consolo.
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Jesus: “Por favor, pare, Erin. Você estava prestes a se condenar com os
lábios.”

Eu: “Sim, eu estava.” Agora rindo. "Você quer dizer para a eternidade?" Eu
estava apenas brincando.

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não por toda a eternidade. Agora, o inimigo não
quer que os filhos de Deus perambulem livres de correntes, soltos pelo céu.

“Erin, você será como os filhos de Jacó, e o inimigo não poderá
impedi-la.

“Agora, Erin, alegre-se! Eu te amo. Eu gosto de você. Eu fiz um grande
trabalho em você.”

Eu: “Obrigado, Senhor. Você é meu tesouro. Você é minha pérola
inestimável. Meu coração está cheio de amor por você.”

Jesus: “Venha, temos muito o que fazer. Você está pronta para o que farei a
seguir?”

Eu: “Posso ter algumas dicas de como tudo isso será?”

Jesus: “Sim, Erin. Eu vou...”

Ele então parou, sorriu para mim e fez um gesto para eu terminar a
frase com ele. Eu sabia exatamente o que dizer. Conversamos as palavras
juntos em perfeita união.

Jesus e Erin ao mesmo tempo: “... fazer algo em seus dias em que
você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem.”

Eu: Abraçando Ele. “Oh Senhor, obrigado por me animar!”

Jesus: “Você é amada, Erin.

“As Minhas promessas são verdadeiras.

“Ele sorriu”.

Nota final: senti fortemente que precisamos nos perdoar agora. Não
espere. Não se mantenha mais refém. Este é o desejo do inimigo, não de
Deus. Se você acredita que fez algo tão ruim que não pode ser liberado,
deve deixar isso de lado. O inimigo quer que você acredite que o que você
fez foi imperdoável. Seja o que for que você não possa se perdoar, mude
sua mentalidade agora. É hora de ser libertado.

O sonho acabou.
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