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O Convite 

 

Trecho do Sonho, ‘O Convite’ 

 

Sonhos do Senhor a partir de 12 de outubro de 2012 a janeiro de 2013 

Prelúdio para “palavras amargas tentam parar os sonhos” 

Ao ler esses livros, e até mesmo neste primeiro livro, você notará que o              

conteúdo está sempre se expandindo no escopo e se maravilha à medida            

que a série avança. Embora cada livro, e até mesmo cada sonho, seja             

independente um do outro, eles, no entanto, trabalham juntos para          

formar uma tapeçaria do que Deus está realizando em cada uma de            

nossas vidas e no próprio mundo. 

Nos primeiros trinta e oito sonhos que formaram esse primeiro livro, fiquei            

espantado quando o Senhor começou a falar comigo de maneira clara e            

concisa, mas ao mesmo tempo pessoal. Considerando que eu tinha sido           

ensinado que o Senhor era bastante sério, o que ele pode ser, eu também              

achei que ele fosse bem-humorado, envolvente e amoroso como o melhor           

dos "amigos" ou o maior dos "pais". 

À medida que esses sonhos continuaram, eles se tornaram cada vez mais            

claros e elaborados, em que cada conjunto de sonhos em um livro tem um              

tema diferente, mas ainda assim tem a quantidade perfeita de          

sobreposição. No entanto, todos esses sonhos tiveram que começar em          

algum lugar e, nesse caso, todos começaram com “The Invitation”. 

Escolhi o seguinte sonho como o trecho de “O Convite” para mostrar que             

falar com o Senhor não vem com uma vida fácil, como muitos pensam que              

deveria. De fato, o inimigo continua seus ataques contra mim e minha            

família e até mesmo usa amigos com a melhor das intenções para fazê-lo.             

Este sonho destaca que aceitar "O Convite" e ser um visitante bem-vindo            

no Céu não significa que tudo se tornou fácil para mim aqui na Terra! 

************************************************** **** 

Sonho 20 - Palavras amargas tentam parar os sonhos 

 

23 de novembro de 2012 

 

Um dos meus salmos favoritos que certamente se encaixa nesta          

temporada da minha vida pode ser encontrado no Salmo 119: 145: “Eu            

chamo de todo o coração responde-me, ó Senhor, e eu obedecerei aos            

teus decretos. Eu chamo por você. Salve-me e eu vou manter seus            

estatutos. Eu me levanto antes do amanhecer e choro por ajuda. Eu pus             
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minha esperança em sua palavra. Meus olhos ficam abertos através dos           

relógios da noite, para que eu possa meditar em Suas promessas. Ouça a             

minha voz de acordo com o Seu amor e preserve a minha vida, ó Senhor,               

segundo as tuas leis. ” 

Jeremias 29: 13-14: “Você me procurará e me achará quando me           

procurar com todo o seu coração ”.  

O sonho começa … 

O caminho na minha frente parecia uma tenda iluminada. Os anjos           

estavam de pé lado a lado juntos. A neve ainda estava cinco centímetros             

de profundidade, nítida e gelada. Acima de mim foi uma visão           

surpreendente. Havia anjos no modo de ataque cobrindo completamente a          

cúpula. 

A cúpula agora parecia respirar. Esta fera, ainda preta e vermelha, estava            

usando toda a sua força para tentar esmagar a cúpula e todos nós sob seu               

peso. Havia mais duas colunas grandes que haviam sido adicionadas à           

cúpula. Com estes, isto criou agora quatro pilares, em que cada um            

inclinou e apontou norte, leste, sul e oeste. 

Eu podia ouvir o chão trovejando enquanto vibrava e tremia. Eu parei            

quando cheguei na entrada do caminho. Fora do caminho, havia muito           

barulho. Sob a cobertura do dossel, ou barraca, ficava quieto. Os dois            

robins ainda estavam lá. 

Um dos robins era ainda mais gordo do que ontem. Na verdade, agora era              

ridiculamente gordo e não havia como voar. Ele mal podia pular. O outro             

pequeno robin estava no chão de lado. Eu peguei para confortá-lo e            

colocá-lo na minha mão. 

Eu podia sentir seus pequenos ossos e suas asas quebradas. Lembrei-me           

de um slogan usado pelo 'departamento de peixe e caça': “Se você se             

importa, você vai deixá-los lá.” Pensei: 'não desta vez', enquanto pegava           

o robin e colocava no bolso da camisa de flanela . 

Eu fiz uma careta para o pequeno robin gordo. Nesse momento, vi o robin              

robusto sair do caminho, bem no meio da zona de guerra, talvez para             

procurar ainda mais comida. 

Breakthrough assobiou para mim enquanto ele estava na base da escada.           

Ele fez sinal para eu me apressar para ele. Eu podia ver as formas das               

cabeças desses dragões vindo em minha direção enquanto eu subia a           

escada. 

Enquanto subia a escada, ouvi uma torrente de vozes vindas das cabeças            

dos dragões dizendo coisas horríveis sobre mim. As vozes me acusavam           

de tantas coisas. Quando essas palavras foram ditas, um anjo com um            

grande livro recolheu as palavras, enquanto outro anjo escreveu as          

palavras em um livro. 
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Quando o anjo escreveu as palavras, as palavras se tornaram como           

adagas. O livro era grande; cerca de trinta centímetros de largura quando            

aberto, trinta centímetros de comprimento e cerca de sete centímetros de           

espessura. As páginas eram brancas antes da escrita, mas a escrita era            

tão horrível que ficaram sujas, enlameadas e manchadas. 

As páginas até agora deixavam escapar um odor horrível. A tinta passou            

de uma bela tinta dourada para um vermelho carmesim brilhante. Quando           

o livro foi preenchido, foi cuidadosamente selado com uma fechadura e           

chave. As chaves e o livro foram ambos com o anjo através do Portal. 

Enquanto subia, fiquei chocado que as palavras contra mim fossem tão           

brutais. Eu também fiquei surpreso com a minha reação física enquanto,           

enquanto meu corpo subia, comecei a morrer. Minha pele ficou          

transparente e pude ver tudo; minhas veias, minha carne e meus           

músculos. Eu estava murchando enquanto essas palavras me matavam. 

Quando me aproximei do topo do Portal, a mão do anjo me puxou através              

do Portal com a ajuda de Breakthrough. Demorou um momento para           

recuperar a compostura. Outro anjo veio e derramou uma jarra de água            

do rio da Vida sobre mim. Foi como ouro líquido. 

Outro anjo me entregou um cálice de água para beber. Outro anjo veio             

me secar. Meu pijama virou um tipo de vestido feito de páginas rasgadas             

desses livros horríveis escritos sobre mim a partir das mentiras dos           

dragões. De fato, agora eu estava usando um vestido de mentiras. 

As mentiras estavam em muitos idiomas diferentes e eram tão numerosas           

que pareciam pesadas. Eu vi o anjo com os livros levantar mais alguns             

através de um tipo de carrinho. Ao todo, havia três livros cheios de coisas              

horríveis que diziam sobre mim. Eu olhei por um tempo, percebendo mais            

uma vez que eu estava usando um vestido dessas mentiras também. 

O avanço me afastou do vestido de mentiras para que eu não me             

concentrasse nisso. Eu me virei e vi Jesus lá. Que visão linda. Suas asas              

haviam mudado de novo. Ele ainda estava vestido de armadura e tinha            

sua coroa de ouro com jóias. 

Depois que acabei de passar por aquela batalha, estava ansioso para           

passar algum tempo com ele. No entanto, com tudo o que Ele ouvira             

desses dragões, eu me perguntava se Ele havia mudado de idéia sobre            

mim. 

O anjo me segurou por agora, já que eu não deveria ir a Jesus ainda.               

Notei que, ao redor dos meus pés, o lindo pó de ouro tinha um padrão               

estampado que seria matematicamente impossível de recriar. O enorme         

Mar de Vidro estava diante de mim e parecia também estar se expandindo             

a cada visita. 
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Eu fiquei lá e ouvi o golpe do Shofar. Houve vários golpes que terminaram              

com um longo golpe e depois silêncio por exatamente três minutos. Olhei            

ao meu redor e vi que havia milhões de crianças de todos os tamanhos e               

culturas diferentes, vestidas com lindas túnicas brancas com rostos         

dourados. 

Suas vestes estavam iluminadas e começaram a cantar. Eu reconheci a           

música! Era Rich Mullins, "Meu Libertador". Isso me tirou o fôlego e            

comecei a chorar. Meu anjo cumprimentou-me para me manter focado. As           

crianças então pararam de cantar. 

O anjo anunciou: “Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus! Seus            

caminhos são justos e verdadeiros! Que o seu nome seja louvado! Santo é             

Ele! ” 

O anjo então sorriu e se virou para mim com olhos tão simpáticos. 

Anjo:“ Ele está no Assento de Bema hoje! ” 

O coro de crianças cantou“ Meu Libertador ”novamente quando me          

aproximei dos risers do Trono. Desta vez, Jesus estendeu a mão para a             

minha mão. Quando ele tocou minha mão, meu robe esfarrapado de           

repente se transformou em uma túnica branca com belos roteiros que           

criaram um vestido acolchoado. Era uma tapeçaria com tecidos iluminados          

e era impressionante. 

Ele sentou-se no degrau superior e abriu as asas, fazendo sinal para eu             

me sentar ao lado dele sob as asas. Chorei quando me lembrei de ler              

sobre isso na noite anterior em Salmos. Eu estava segura. Meu           

comportamento estava quieto hoje. Eu estava machucado. 

Nós nos sentamos por um tempo olhando por cima dessa paisagem           

majestosa. Este coro de crianças parecia que eles estavam cantando nas           

margens do Nilo. Havia um brilho dourado ao redor deles. Foi realmente            

incrível. Eu chorei com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. 

Jesus: “O que está errado?” 

Eu: “Estou ferido”. 

Jesus: “Sobre o quê?” 

Eu me virei para olhar para Ele e Ele tinha tanto amor e simpatia em Seu                

rosto por mim. 

Eu: “Esses livros contêm mentiras horríveis sobre mim.” 

Jesus: “Você acreditou neles?” 

Eu: “No começo eu não fiz, mas eles começaram a se tornar parte de              

mim. As palavras de mentiras pareciam começar a me matar lentamente”. 

Jesus:“ Sim, mas o que mais? ” 

Eu:“ Quando as mentiras foram ditas, eles expuseram minhas camadas de           

carne. ” 

Jesus:“ O que mais? ” 

4 



Eu: "Eu me senti exposto, transparente e fraco." 

Jesus: "Então por que você ficou tanto tempo lá?" 

Só então, percebi que eu fiquei lá tempo suficiente para três grandes            

livros serem escritos sobre mim. 

Eu: “Eu não sei. Eu acho que queria ouvir o que as pessoas pensavam. Eu               

acho que pensei que poderia mudar isso. ” 

Jesus:“ Isso funcionou? ” 

Ele estava meio que rindo, como se Ele soubesse tudo sobre isso. 

Eu: “Não, eu nem tive a chance.” 

Jesus: “O mundo primeiro me odiou, então você também será odiado. É            

uma condição antiga. Há duas coisas para lembrar, duas coisas que           

existem em guerra. Um é o autor do livro da verdade, falando bem e              

dando vida ao seu corpo. Depois, há o autor do livro de mentiras. Ele fala               

todos os tipos de mal. O que você percebe? ” 

Ele então me mostrou a cena da escada. A besta começou lentamente            

falando mal. Então começou a sair mais e mais rápido. Os escribas mal             

conseguiam escrever rápido o suficiente. Então Ele me mostrou um belo           

pico de montanha, como dos Alpes suíços. 

Jesus: "Veja isto." 

Eu ouvi o som de um anjo soprando um chifre. Eu senti vibrações vindo              

desta buzina. Então eu vi uma pequena bola de neve se transformar em             

uma maior e maior quando ela pegou neve. Eventualmente formou uma           

enorme avalanche e derrubou todo o lado da montanha. 

Ele então alcançou à sua direita e tirou o cálice do rio da vida. Ele tomou                

um gole e virou o copo para que eu pudesse beber do mesmo lugar. 

Jesus: “Erin, vá em frente e beba”. 

Eu: bebi. "Eu não entendo como eu não estava nem com sede." 

Ele riu, mas ainda assim ele era tão gentil, radiante e bonito. 

Jesus: “Eu te dei a taça para beber da mesma maneira que eu bebi dela?               

Não foi do mesmo lugar que Meus lábios estavam? ” 

Eu:“ Sim ”. 

Jesus:“ Se você for participar do Meu cálice e beber o que estou bebendo,              

o que isso significa? ” 

Eu:“ Que eu vou beber o A mesma coisa que você bebe. ” 

Jesus:“ Sim, mas isto vem com um preço. ” 

Imediatamente, eu vi o véu sendo movido. Eu estava instantaneamente          

no Gólgota, só que desta vez, Ele não tinha falecido ainda. Ele ainda             

estava sofrendo na cruz. 

Jesus: "O que você vê?" 

Eu: "Você está pendurado lá na dor." 

Jesus: "O que mais?" 
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Eu: "Você está totalmente exposto e desnudado. Você está         

ensanguentado, maltratado e está com dor. ” 

Nesse momento, vi um guarda romano com uma placa que zombava de            

Jesus. O letreiro dizia: “O rei dos judeus”. Era em outro idioma, mas eu              

sabia o que ele dizia. Então vi que Seus amigos mais íntimos O haviam              

abandonado. 

Eu ouvi pessoas gritando coisas horríveis sobre Ele e eu vi esses demônios             

voando sobre todos eles. Eles eram como dragões. Fiquei horrorizado          

novamente ao ver isso deste ponto de vista acima da Cruz. 

Jesus: "Tome outro gole do meu cálice". 

Hesitei dessa vez. Ele começou a sorrir, mas me garantiu que estava tudo             

bem. Ele me deu um grande abraço do lado, como se eu fosse seu amigo. 

Jesus: “Andar comigo e participar de mim é castigado por causa de mim.             

Você entende? ” 

Eu:“ Mas, pela fé, eu creio que você me manterá segura do mal. ” 

Jesus:“ Sim, eu te livrarei de suas provações. ” 

Eu:“ Então, você ainda permitirá que eu vá através deles? 

Eu chorei. As lágrimas estavam fluindo agora. Eu queria que Ele tomasse            

a dor e não permitisse isso. 

Jesus: “Eu disse que te livraria de suas provações, não te afastaria delas.             

Que bem isso faria? Por que tão baixo? Ser encorajado. Logo suas            

provações terminarão. ” 

Ele então indicou dois anjos com caixas que eu reconheci. O primeiro anjo             

abriu uma das caixas. Dentro havia uma linda esmeralda sem cortes, ou            

pedra de berilo. Ele pegou. Eu reconheci isso. Ele me entregou e eu vi a               

sua origem. Foi da África. Olhando para ele, eu vi guerras e sangue             

derramado sobre esta pedra. Foi uma pedra de alto preço. 

Jesus: “Olhe”. 

Sorrindo, Ele pegou nas mãos e segurou. Ele formou algo tão brilhante            

que raios irradiavam dos buracos em suas mãos. Ele respirou e se abaixou             

e usou um pano na base de sua armadura para polir a pedra. Ele então               

me entregou. 

Jesus: "Um presente para você." 

Eu apenas sentei lá em reverência. 

Jesus: “Veja.” 

Naquele momento, vi que todas as coisas enganosas que estavam no           

centro dessa pedra agora haviam sido remodeladas nessa pedra precisa e           

multifacetada. 

Jesus: "Olhe ainda mais de perto." 

Eu vi o curso de toda a minha vida nesta jóia. Eu chorei. O anjinho               

mergulhou e pegou minhas lágrimas novamente para levá-las para serem          
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gravadas. Ele então apontou o segundo anjo com a outra caixa. Ele abriu             

e havia um coração de ouro. 

Jesus: “Isso significa tudo para Mim”. Ele colocou o coração na palma da             

mão. "Olha". 

Eu podia ver tudo da minha vida, do começo ao fim. Eu vi tudo e cada                

momento eu fiz algo gentil. Vi coisas que eu nem percebi serem            

significativas para ninguém. Tudo foi gravado naquele coração; tudo isso. 

Então Ele pegou o coração e colocou no meu peito enquanto outro anjo             

veio para ajudar. Ele puxou meu coração que estava danificado e           

morrendo. Ele pegou os pedaços e os substituiu por este novo coração. Eu             

estava chorando. 

A única coisa que eu tinha orado por toda a minha vida, Ele tinha acabado               

de realizar uma cirurgia cardíaca. Olhei para ele enquanto chorava e ele            

descansou minha cabeça em seu ombro. Ele é tudo: Meu Pai, meu Rei,             

meu Marido, meu Autor, meu Advogado, minha Taça, minha Porção, meu           

Cirurgião, meu Curador, meu Libertador e meu Redentor. 

Este foi o Rei da Glória e Ele é Santo. Naquele momento, pude sentir              

calor, cura, nutrição, amor e compaixão. Não havia amargura, apenas          

alegria. Eu tive um novo coração. Ele me deixou chorar lá por algum             

tempo. 

Jesus: “Você tem algo para Mim”. 

Lembrei-me do passarinho moribundo no meu bolso. Eu entreguei a ele.           

Ele segurou isto em Sua mão e se tornou uma linda pequena pomba.             

Tinha penas de ouro e asas de prata. Eu reconheci isso. Ele respirou e me               

devolveu. 

Eu tive muita alegria. Estava vivo e gordo. Teve uma linda música. Ele             

ficou no meu ombro esquerdo. Ele então apertou meu ombro e beijou o             

lado direito da minha testa. Desta vez, Ele era um amigo e um consolador,              

como um irmão mais velho. 

Jesus: "Erin, onde está a sua armadura hoje?" Eu olhei para baixo e             

percebi que tinha acabado de usar o meu vestido. Ele sorriu. "Coloque sua             

armadura se você for para a batalha." 

Eu: "Por que não posso ficar aqui agora?" 

Ele acenou com o braço e lá vi uma foto de meus filhos comparecendo ao               

meu funeral. 

Jesus: “Porque você deve mostrar a seus filhos como colocar suas           

armaduras. Afinal, estamos no meio de uma batalha épica. ” 

Ele me levou para uma grade. Ao longo da borda do corrimão, vi a Terra.               

A Terra foi uma batalha muito maior do que eu jamais imaginei. Era mais              

épico do que na escada e a fera parecia estar sempre no centro da              

batalha. 
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Jesus: “Ore para que a armadura de sua irmã seja forte. Ore por eles. ” 

Eu agora vi todo o Oriente Médio. Eu vi um círculo de decepção, um              

perímetro e a estratégia básica da guerra. Eu vi o inimigo em círculo             

completo ao redor de Israel. Eu vi um corredor, ou um tipo de cavalo              

rápido, correndo para diferentes pontos no círculo. 

O corredor estava carregando um pergaminho ou script. O roteiro estava           

cheio de mentiras e táticas orquestradas. Eu vi de volta acordos           

terminados de todo tipo. O pergaminho estava sendo passado por todo           

lado. Em cada lugar, o pergaminho era aberto e depois assinado como se             

um contrato estivesse sendo formado. 

O pergaminho continha a ordem dos eventos do inimigo. O dragão           

vermelho estava formando uma aliança com o dragão negro. O dragão           

negro representava os irmãos do pacto sombrio e era o oposto de tudo             

que era bom. 

Havia senhores e príncipes das trevas a cada passagem do pergaminho. O            

pergaminho também continha um roteiro de paz para declarar um grande           

engano posterior. Eu vi Israel em uma cobertura como um diamante           

brilhante no centro do deserto. 

Os senhores estavam planejando esmagar o diamante e separá-lo. Os          

senhores negros invejavam o brilho que Israel representa. Israel é uma           

estrela brilhante e brilhante com o favor celestial. 

Eu: “Senhor, é pior do que eu pensava. Quando isso vai acontecer? ” 

Ele começou a me mostrar formações nas estrelas e algo mais que            

projetava uma sombra. Não ficou claro. 

Eu: “Senhor, eu não entendo”. 

Jesus: “Eles têm um roteiro, mas Meu Pai é o Autor”. 

Eu: “Você virá em breve?” 

Ele me deu aquele grande sorriso de novo e eu apenas sabia que estava              

não vai ter uma resposta. Ele acenou para o anjo e as crianças             

começaram a cantar "My Deliverer" novamente. Quando olhei para trás,          

vi-o falando novamente para várias pessoas. 

Seus olhos olhavam nos meus. Ele sorriu e tocou seu peito sobre o             

coração com a mão direita e riu. Eu coloquei minha mão sobre o meu              

novo coração e fiz um arco para ele. Eu olhei e ele riu. 

Enquanto caminhava com o anjo, vi Seu cavalo branco. Tinha um lindo            

vestido de guerra por cima. Parecia tão majestoso e forte. Dei um beijo no              

nariz do cavalo. O anjo me ajudou no Portal. 

Anjo: “Vá para a Palavra e veja os padrões de guerra através dos tempos              

e através dos anais. Nada é novo. Há sinais antes de você. Leia Salmos              

45, cinge a tua espada e siga em frente na verdade. ” 

Eu:“ Perdoa-me? ”Eu estava claramente confuso. 
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Anjo: “O Salmo 34 e o Salmo 91 são para você. O rei está pedindo que                

você esteja em sua armadura completa agora. ”O 

sonho acabou ... 

Eu escrevi tudo, gravei e permaneci em adoração e comunhão com Ele por             

algum tempo. Eu agradeci a Ele pelas batalhas e provações. Sim, até            

agradeci a Ele que Ele não me salvou das provações, pois sei que Ele me               

livrará deles. 

Quando Ele fará isto, não tenho idéia, mas me conforto Nele. Em suas             

palavras, posso confiar. Paulo ainda nos encoraja como guerreiros em          

Cristo em 2 Coríntios 6: 1-11. Por favor, medite em oração sobre isso. 

Não temos muito tempo aqui para deixar nossa mensagem do amor de            

Cristo. Seja abençoado, use discernimento e oração. Faça referência às          

suas Bíblias e use-as como suas espadas. Agora, vá em frente na vitória. 

Amor e bênçãos ... pardal 
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