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A COLHEITA DO TRIGO  

Recebido Sábado, 20 de outubro de 2012  

Início do sonho...  

Mais uma vez eu estava num campo de trigo. Havia uma escada subindo             

para um portal. Eu estava realmente animada nesse momento, pois estava           

antecipando a minha visita com o Senhor! Dessa vez, o campo de trigo havia              

mudado.  

O trigo havia sido cortado e estava em fileiras. Os feixes estavam sendo 

levados e havia sujeira por toda parte. Vi os trabalhadores colocando os 

rolos de trigo em caminhões. Ouvi um dizer ao outro:  

Trabalhador: “Quando é que a fogueira vai começar?”  

O outro trabalhador respondeu: “Assim que ouvirmos a palavra e o vento 

diminuir.”  

Comecei a subir a escada. Dessa vez olhei para fora e vi um véu em cinza no                 

Céu, pairando sobre uma pequena cidade... como um manto... talvez          

fumaça. Bem na parte superior dos dois portais, anjos me cumprimentaram           

pelo nome e sorriram. Eles eram lindos.  

Lá, vi meu Senhor Jesus outra vez sentado, com os braços estendidos como             

se Ele estivesse me esperando. Meus olhos se encheram de lágrimas. Como            

nas outras visitas com Ele, percebi, mais uma vez, que eu era muito             

pequena, como uma criança de cerca de 76 centímetros de altura.  

Quando caminhava em direção a Ele, minhas pernas estavam 
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desequilibradas como se eu estivesse aprendendo a andar e tivesse perdido 

o equilíbrio. Comecei a chorar.  

Ele me recolheu em seus braços musculosos... Ele riu quando fui pegar nos 

Seus músculos para ver se Ele era forte! Ele era! Ele me segurou e eu 

chorei.  

Eu: “Quando, Hayah?”  

Eu não tinha ideia de por que O chamei assim ou de onde isso veio, ou era 

Pai ou Jesus. Mais tarde, descobri que em hebraico significa “Eu Sou.”  

Jesu: “Se lembra do que Eu disse antes? Continue a observar. Os sinais 

estão em um lugar, isto é, no fim da Colheita!”  

Ele sentiu que eu queria urgentemente fazer algo para ganhar mais pessoas 

para serem salvas, Ele leu meus pensamentos:  

Jesus: “Erin, não há mais nada a fazer, filha.” Agora viva, estejam em 

comunhão uns com os outros, permaneça na Alegria e no Riso e deixe o seu 

amor ser contagioso.”  

“Se você soubesse que dia Eu estava por vir, e soubesse que a colheita 

acabou, que o trigo seria peneirado e preparado para fazer pão e que o 

vinho estaria pronto para se beber, então como você gastaria o seu tempo?”  

Erin, se você soubesse que todas as coisas estavam prontas e preparadas 

para a Celebração e a única coisa que fosse exigida de você era que 

estivesse disposta a participar, como você passaria o resto do seu tempo?”  

Eu disse: “Eu acho que eu iria relaxar e esperar em antecipação pelo grande 

Evento.”  

Jesus: Ele sorriu e sacudiu a cabeça concordando. “Sim, isso é certo!”  

Então Ele continuou com as Instruções, com muita ênfase e me fazendo 

lembrar de que estava tudo sob Seu controle!  



Jesus: “Passe tempo em adoração, louvor e amor! Gaste tempo em           

comunhão! Ame o seu próximo! Ame os que a odeiam por Minha causa!             

Dessa forma, quando o dia chegar, você vai se alegrar em paz, sabendo que              

Eu Sou o Noivo; que Meu Pai Me enviou para vir para a minha Noiva!  

“O casamento acontecerá no tempo marcado.” Em seguida, Ele pegou meus           

braços diante de Si novamente e disse: “O Céu está pronto! Meu Pai             

preparou todas as festividades e você não tem que levar nada para a             

viagem, Eu não necessito de dote. Lembre-se, quero apenas corações de           

vocês, os que Eu tenho preparado antecipadamente para este dia!”  

Chorei de alegria enquanto Ele me segurava. Olhei para os detalhes do rosto 

dEle, tudo era o mesmo de que eu me lembrava. Eu não queria ir embora.  

Ele acenou aos anjos que me escoltavam, deu-me um grande e longo abraço 

e me disse que Ele nos ama! Quando eu estava saindo novamente, olhei 

para trás. Ele disse:  

Jesus: “Observe Israel e ore por Israel. Eu tenho algo para você no Salmo 

29 e Isaías 54. Procure!”  

Acenei para Ele. Fui sendo ajudada a descer a escada novamente e foi como 

se eu atravessasse um portal.  

Acordei do meu sonho. 
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