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SONHO 15 – Cântico dos Cânticos Experimentado 

Recebido sexta-feira, 16 de Novembro de 2012 

 

Sonho começa … 

Enquanto havia uma nova camada de neve no chão hoje, ainda havia um 

caminho claro para a escada. Duas fileiras de anjos alinhando o caminho 

com as suas espadas, mais uma vez formando um dossel sobre o 

caminho para eu andar. 

A atmosfera era pesada, escura e muita fria. Eu estava em completa 

escuridão, exceto, pelos anjos e a escada que estavam sendo iluminados. 

Ouvi gritos e gemidos na escuridão, mas não conseguia ver de onde 

estavam vindo. 

Notei que os anjos que revestiam o caminho eram um grupo novo. Havia 

uma parede dupla de proteção e outra linha de anjos de costa a costa 

para com os que estavam de frente para o caminho. Os anjos que 

estavam de frente para a escuridão ou para fora pareciam esfarrapados e 

desgastados. Eles eram muito fortes e alertas, como soldados. 

Meu anjo, Breakthrough/Sucesso estava lá na base da escada. Desta vez, 

um grande anjo guerreiro desceu até mim. Sucesso passou à frente dele 

e ele estava atrás de mim (retaguarda). Eu estava com certeza sendo 

fortemente guardada. 

A escada estava iluminada e quente, mas o ar estava muito frio. Parecia 

que estava ficando ainda mais frio. Levou um longo tempo para subir a 

escada hoje. 

No entanto quando eu finalmente cheguei no topo hoje, a imagem era de 

tirar o fôlego. Todos os anjos estavam de pé e cantando. Os diferentes 

coros de anjos cantavam em diferentes áreas mas, completamente 
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harmonioso. Eu simplesmente não poderia descrever o som. Era sem 

dúvidas superior até ao mais maravilhoso coral que eu já escutei. 

O canto era como um órgão de tubos em que cada diferente coral era um 

tubo neste enorme instrumento. Era como uma sinfonia completa com 

um coral acompanhando. A música é tão incrível que me faz chorar só em 

pensar enquanto estou digitando isso. 

Cada célula do meu corpo era parte disso e até a minha respiração parou. 

Olhei para o chão e havia uma substância em pó de ouro com o padrão 

mais incrível gravado nele cobrindo o caminho onde eu andei. Comecei a 

chorar porque quando eu tive minha primeira experiência, minha EQM 

(experiência de quase morte) em novembro de 2004, eu tive essa mesma 

visão, mas em um contexto diferente. 

Eu estava com medo de andar nesta terra de ouro, pois me preocupava 

que eu iria bagunçar o padrão com meus pés. Enquanto eu caminhava 

com a ajuda da minha escolta angélica, meus pés já não bagunçou o 

padrão, não estavam mudando. Eu ri porque os meus pés não afetaram o 

caminho de maneira alguma. 

Anjo: “O Senhor, vosso Rei, esta sentado em majestade no assento Bema 

hoje. Santo Ele é!” 

Em seguida, todos os anjos declararam isso em uma só voz e houve um 

vento forte. Na minha frente…. estava algo majestoso; lá estava Jesus 

vestido em Sua Armadura de Ouro. Ele estava usando um peitoral 

completo e armadura de metal dourado em Seu corpo. 

O pano era transparente, vermelho carmesim e azul marinho real. Seu 

cabelo era branco, ondulado e longo. Ele usava uma bela coroa. Suas 

asas ainda estavam abertas só 2/3 (dois terços) hoje. 

Seu peitoral tinha doze jóias. Reconheci essas jóias como semelhante ao 

peitoral sacerdotal do Antigo Testamento. Sua presença era linda e forte. 

Imediatamente eu tive pensamentos… 

Erin: “Quem sou eu? Quem somos realmente para que Ele cuidar de 

nós?” 

2 



Os anjos me escoltaram até Jesus. Houve silêncio com um aceno de mão 

dos dois anjos de cada lado Dele. Quando me aproximei, mantive minha 

cabeça baixa, tornei-me tímida. Ele estendeu Sua mão para pegar a 

minha. 

Em um instante, minha roupa mudou. Eu estava em um lindo vestido. Eu 

parecia um pouco maior, não era mais uma criança pequena. Eu ainda 

era pequena, mas mais alta do que 76.2 cm de altura. 

O poder e a força vindos Dele era surpreendente. Um anjo tinha 

preparado um lugar para mim à esquerda e abaixo Dele para que eu 

pudesse ficar perto Dele enquanto Ele segurava a minha mão. Hoje eu 

não estava sentada em Seu colo. 

Eu estava sendo cortejada pelo Rei, mas de um jeito santo. Em nenhum 

tempo durante esse sonho, ou nos próximos sonhos, houve qualquer 

conotação de natureza sexual, nunca; de maneira nenhuma! Quando 

publiquei estes sonhos, quando eu os tive, no começo dessa jornada, fui 

acusada de coisas terríveis e queria (não precisava) esclarecer que tudo 

isso era romântico, mas completamente santo. 

Meu cabelo era longo com uma coroa trançada, minha pele era bonita, 

minhas mãos estavam perfeitamente formadas e eu tinha uma pulseira 

de jóias que cobria a parte superior das minhas mãos enrolada em torno 

de meu dedo. Eu estava em tanta admiração, que só gaguejava com as 

minhas palavras. 

Jesus: Sorrindo. ”Você é linda.” 

Eu: Eu devo ter estado tão maravilhada e com temor porque gaguejei 

com minhas palavras. ”Você é tão bonito.” 

Jesus: “Obrigado.” 

Eu olhei para Sua coroa. Era de ouro e incrustada com jóias. Ele sabia 

que eu estava querendo dar uma olhada mais de perto, por isso Ele a 

tirou de Sua cabeça. Comecei a tentar impedi-Lo de fazer isso. 

Eu: “Ah, não, por favor, deixe-a.” 
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Jesus: Sorrindo. “Um Rei é um Rei, se uma coroa está sendo usada ou se 

montado em um filho de jumenta.” 

Ele riu e eu sorri. Depois, em outro download divino, eu vi todos os filmes 

românticos que eu já tinha visto e os sentimentos de anseio por este tipo 

de amor, este amor, Seu amor perfeito. Em sua maioria, os filmes tinham 

finais felizes, mas este era tudo isso e muito mais. 

Ele trouxe Sua coroa mais perto para eu ver e vi muitas jóias preciosas. 

Estendi a mão para tocá-las, minha mão passou sobre as jóias. Eu podia 

dizer que foram feitas por um mestre joalheiro. Levantei-me para colocar 

a coroa de volta na Sua cabeça, eu O abracei e comecei a chorar. 

Jesus: “O que está errado?” 

Eu: “Perdoe-me, mas, eu não me sinto digna desse amor.” 

Jesus: “Porque? “Você não é minha Noiva?” 

Eu: Ri e disse: “Acho que eu nunca realmente coloquei isso junto.” 

Jesus: “Quando Eu me tornei Seu Pai e ouvi você Me chamar de seu 

marido, não quer dizer isso?” 

Eu: “Sim, mas em Sua presença, sinto-me como uma rainha. Os anjos 

me tratam como se eu fosse importante.” 

Jesus: “Você é Minha Noiva?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Eu não sou um Rei? “Ele começou a sorrir aquele sorriso lindo. 

Eu: “Claro.” 

Jesus: “Então, o que a noiva tornar-se após se casar com um Rei?” 

Eu: Ri e pensei, Ele me pegou nessa. “Realeza.” Ele riu. Senhor, Você 

está vindo em breve para nós?” 

Jesus: “Você não esta vendo?” 

Eu: ”Sim, mas eu quero que Você fique aqui, então nós viremos até a 

Você. 

Comecei a dizer-Lhe como as coisas estavam ruins com Israel, a mídia 

…isso e aquilo, então, percebi novamente, Ele é Jesus, Ele já sabe. 
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Ele sorriu quando soube o que eu estava pensando. Ele estendeu a mão e 

me deu um abraço. Então, escolheu uma rosa bonita, amarela e dourada 

cintilante. Ele a entregou para mim. 

Jesus: “O nome da Rosa é ‘Coração de Ouro’, é para você, Meu amor.” 

Quando peguei a rosa sem espinhos, cada parte de mim se encheu de 

alegria. A rosa é, em particular, o nome da rosa, tinha um significado 

especial para mim que só Ele sabia. 

Isto não era uma grande ilusão. Este era o Cristo vivo na minha frente. 

Eu chorei. Ele segurou minha mão e a beijou, e depois a segurou contra a 

Sua bochecha. Quando eu olhei em Seus olhos, eles eram como milhares 

de mares, e eu me vi lá. 

Jesus: “Até que nos encontremos de novo.” 

Eu: “Eu te amo.” 

Jesus: “Eu te amo mais.” 

Eu: Não, não é possível. Ele parecia feliz e alegre por eu estar lá. 

Enquanto o coral cantava, eu comecei a chorar. Eu vi o cavalo branco em 

pé ao lado do Portal. Eu perguntei ao anjo que estava de pé lá, uma 

pergunta a respeito do Senhor. 

Eu: “Ele vai ficar bem, certo?” 

Anjo: “Sim, está escrito.” Eu imediatamente sorri quando ele disse isso. 

Então o anjo ficou mais sério. “A guerra está no ar, a batalha está 

acontecendo e o vale da decisão espera.” 

Eu: “O que isso significa?” 

Anjo: Novamente sério. ”Está escrito.” 

Sonho acabou… 
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