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A ESCADA 

 

28 de Abril de 2013 

 

Querido Pai Celestial, 

Você é meu melhor presente, meu amor e minha alegria, é minha porção             

para sempre e minha maior paz. Não há ninguém como Você. Você se             

importa e gasta tempo comigo. Você aqueceu meu coração e me levou em             

uma jornada especial, preciosa, inestimável. 

Senhor, nunca me deixe esquecer de tudo o que Tu fizeste, todo o curso              

de minha jornada e o amor que Você me mostrou. Você é a alegria do               

meu coração e o amor da minha vida. 

Sei que sou má, que não sou perfeita, que Você viu todas as minhas              

falhas, mas me ama de qualquer maneira. Você me deu um coração para             

amar profundamente e, somente através de Ti está a minha cobertura de            

paz, amor e alegria. Você fixou meus olhos em coisas eternas, removeu            

minhas ambições vãs e criou em mim um espírito novo e um coração             

limpo. Anseio por Ti Senhor, anseio pela Cidade de Ouro. Eu dou meu             

coração para Ti. Só Você pode encher o vazio do meu coração. 

Se for possível, anseio pelas Tuas cortes e desmaio por elas. Ao            

reconhecer minhas iniquidades e saber que não posso cobrir minha própria           

vergonha, se eu for apenas um escabelo para os céus, eu estaria feliz em              

servi-LO a seus pés. Preferia estar aqui do que entre os mortos-vivos,            

aqueles que não Te conhecem. 

Eu te amo Senhor, e continuarei nessa busca até o dia em que nos trouxer               

para casa ou cortar meu ‘cordão umbilical’. Senhor, eu amaria o tempo            

que poderia Te servir, dando testemunho da abundante colheita de almas           

que está prestes a acontecer. 

Então, enquanto espero, a Tua vara e o Teu cajado me confortam. Tua             

repreensão prova Teu amor e sou eternamente grata por esta disciplina.           

Que eu seja sempre de valor e digna de Suas suaves instruções. Eu Te              

amo. 

Jesus: ”Erin, venha para cá.” 

Eu estou em um campo de trigo. Reconheço este lugar. A suave brisa             

sopra através do topo do trigo, criando uma onda de luz dourada sobre os              

feixes. É muito calmo, mas o trigo canta enquanto a suave brisa sopra. 

O céu tinha um azul arroxeado lançado pelas nuvens. Era extremamente           

dramático. A luz vinha de todos os lugares. As cores eram magníficas. Eu             

tinha acabado de entrar na foto da vida real de um amigo que usava filtros               

complexos em suas fotografias. 
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À distância, vi a escada desde o início da minha viagem. Estava muito             

longe, mas eu não me importei. Era lindo onde eu estava e o trigo              

brilhava. Os sussurros das canções do trigo eram incríveis. 

Eu tinha cerca de 25 anos e estava em plena forma. Nesta idade, eu              

amava correr, especialmente depois da minha corrida diária de cinco          

milhas. Eu vi a escada e ouvi o Espírito Santo. 

Espírito Santo: “Erin, vá em frente corre para ela. Está na hora.” 

A Voz percorreu minhas veias. Ele era parte de mim, mas ao meu redor              

também. 

Parei e olhei para o meu caminho até a escada. Estava cerca de um quarto               

de uma milha; Uma perfeita volta final (na corrida). O vento começou a             

soprar mais um pouco e estava atrás de mim. O Senhor mostrava Seu             

favor. Ouvi um Shofar à distância. Eu ouvi, “Corra agora”, a corrida tinha             

começado.” 

Eu tinha dois morros para chegar até a escada. Corri, mas me segurei um              

pouco até que soube que poderia terminar bem; Um monte se foi. Fiquei             

surpresa como meus pulmões tinham tal capacidade. Era melhor do que           

quando eu tinha 25 anos. 

Estava quase na escada quando ouvi outro Shofar. Sabia que tinha que            

correr o mais rápido que pudesse. A escada parecia que estava           

desaparecendo. Agora eu estava correndo mais rápido do que já corri na            

minha vida. A escada começou a levantar. Eu estava a três metros de             

distância e me estiquei para alcançá-la. 

Minhas mãos voaram para frente enquanto eu as esticava. Fechei os olhos            

e orei. Eu a agarrei. A escada começou a me puxar para cima. Era longa.               

Enquanto a escada subia, eu ouvi outro Shofar, mas não vi de onde o som               

estava vindo. Olhei para cima e vi os Céus Abertos. Estava longe, mas me              

agarrei à escada enquanto me puxava para cima. 

Olhei para o vasto campo de trigo e comecei a chorar. Era a cena mais               

bonita e incrivelmente deslumbrante. Eu não estava na Terra, mas estava           

em outra dimensão; Um lugar de instrução pessoal do Senhor. 

Os detalhes que o Senhor passa para instruir é realmente incrível. Ele            

também é incrível. Olhei para cima e o Céu parecia um pouco longe.             

Decidi subir porque que tinha recuperado o meu fôlego quando corri, uma            

corrida épica e me atirei para agarrar a escada. Subi e cheguei em um              

tempo recorde. 

Vim através do Portal, mas estava dentro do Tevah, que era como um             

grande transporte em movimento, embora difícil de comparar com         

qualquer coisa na Terra. Havia pessoas ao meu redor. Todo mundo estava            

animado. Vi à distância, a estação de ancoragem à nossa direita. Todos os             

olhos estavam grudados na cena diante de nós. 

À distância estava a bela Cidade Dourada. Ouvi aplausos e as pessoas            

estavam chorando. Ouvi vez após vez: “Louvado seja Jesus, louvado Tu           

sejas.’ Havia todos os tipos de línguas faladas e nem um olho seco.             
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Mesmo digitando, isso me traz lágrimas e eu mal posso transcrever.           

Mesmo crianças pequenas estavam chamando a Jesus. 

À distância, havia um belo lago com fontes de água viva. Eu vi flamingos,              

cisnes e alguns pássaros que pareciam com um pavão, flutuando na água.            

O rio que alimenta o lago era o Rio da Vida. Vi as árvores na nossa frente                 

com as frutas incríveis. 

Quando o Tevah entrou na doca, as portas se abriram e o Shofar soou.              

Este foi um grande anúncio da chegada de apenas um dos Tevahs. Os             

corais de anjos cantavam. Havia o cheiro de rosas, jasmim e chuva fresca. 

Quando as portas se abriram, todos correram. Algumas pessoas corriam          

para os santos e outras diretamente para o rio. Vi meus amigos. Eu fiquei              

lá, circulando em 360 graus. Vi outro Tevah atrás deste e depois outro,             

até onde meus olhos podiam ver. Todos estavam vindo. 

Lágrimas simplesmente fluíam. Pessoas que nunca choraram antes na         

Terra estavam chorando e beijando o chão. Atrás de mim estava um            

homem russo e sua família. Eles estavam beijando o chão, agradecendo a            

Jesus em sua língua nativa. Uma das crianças ficou fascinada porque a            

grama estava reagindo às suas mãos. 

A grama está viva no Céu; Sim, muito viva. Eu estava rindo da maravilha              

inestimável desta pequena criança. Assim como estava lá, com lágrimas          

fluindo, senti um xale passar por cima da minha cabeça. Virei-me e lá             

estava meu anjo da guarda e um querubim alado do Trono. Fiquei feliz em              

vê-los. 

Quando o xale caiu sobre minha cabeça, minha túnica branca se           

transformou em um belo vestido; Chiffon seda com um brilho de ouro.            

Raiment (vestido com jóias nele) veio à mente. Deve ser o que Raiment é.              

Havia uma fita de ouro tecida ou corda que aumentava a minha forma. Foi              

completamente formado e adaptado para mim. 

Eu olhei para baixo e tinha aquelas sandálias bonitas em meus pés que             

tinham fitas tecidas em torno de meus tornozelos. Havia pequenas pérolas           

nas sandálias e no vestido. A parte da frente do corpete era incrustado             

com diamantes. No meu braço (no vestido) havia uma beirada de ouro            

com doze pedras preciosas, mas o berilo era a maior. 

Cada uma de minhas mãos tinha a fita dourada sobre elas e ela amarrava              

meus braços nus. No topo de cada pulso estava um belo berilo ou como              

uma esmeralda. Meu cabelo era mais longo do que é agora; Grosso e             

bonito. Estava numa trança muito grande. Ele veio para a frente no meu             

peito e eu vi que estava trançado em fitas de ouro, diamantes e pérolas.              

Este vestido me tirou o fôlego. 

Os anjos rapidamente me levaram para o Portal superior oriental. O           

grande anjo nos cumprimentou e o querubim voou e nos levou através da             

cidade, passando pelas mansões. Lá estava eu na varanda da Câmara           

nupcial. Estava tão feliz por estar aqui. Andei até a varanda e olhei para a               

cena. 
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Estava muito admirada, de boca aberta. Os jardins tiraram o meu fôlego.            

O Trono era enorme e a área ao redor era grande. O Trono é visível de                

todos os pontos da Cidade. A luz de nosso Senhor Deus permeia e             

magnifica o ouro puro da cidade. Cada residência é iluminada por Ele e             

pela Sua irradiação. É muito difícil de descrever, mas completamente          

incrível. 

Senti uma brisa suave e um sussurro no meu ouvido. Jesus chamou meu             

nome. Procurei por Ele, mas não estava aqui. Olhei em toda parte. Eu             

tinha acabado de ter falado com Ele alguns dias antes! 

Anjo: “Erin, você foi consagrada. Logo vai participar da cerimônia de           

casamento, mas agora você está sendo preparada para o serviço.” 

Erin: “Eu não entendo. Estou com um vestido de noiva.” 

Os anjos se entreolharam. 

Guardião: “Erin, este não é o seu vestido de noiva, mas o vestido da              

realeza. Você foi convidada para entrar no Salão do Rei. Você encontrou            

Seu favor. Erin você estudou Ester? Olhe para a seqüência.” 

Imediatamente me senti mal por não tê-lo estudado. Eles obviamente          

sabiam disso. 

Erin: “Perdoe-me, eu não estudei.” 

Guardião: “Sim, nós sabemos. O Senhor virá até você em sussurros gentis            

hoje. Nós vamos voltar.” 

Eles desapareceram abruptamente. Estava sozinha por algum tempo. Eu         

continuei pensando que ouvi seus sussurros, mas na verdade não.          

Finalmente, depois de algum tempo e esperar bastante, Ele sussurrou em           

uma brisa suave. 

Jesus: “Erin, estou aqui.” 

Erin: “Por que Você está na brisa e não aqui?” 

Jesus: “Eu não posso estar aí agora.” 

Erin: “Ok. Vou aceitar os Seus sussurros.” 

Jesus: “Você está pronta para vir para Casa logo?” 

Erin: “Sim. Eu mal posso suportar. Todos os dias estou cada vez mais             

pronta para vir para Casa.” 

Jesus: “Sim. Eu sei. Seja paciente. Só mais um pouco. Você gostou do             

campo de trigo e sua corrida hoje?” 

Erin: Ri. “Sim, isso foi divertido. Era lindo lá. Isso me lembrou o começo              

apenas sete meses atrás, exceto agora quando me atirei para a escada.” 

Jesus: “Você percorreu um longo caminho em sua jornada. Muito poucos           

optam por continuar.” 

Erin: “Porquê? Aqui está a minha Casa. A Terra abaixo está se            

desvanecendo rapidamente. Aqui, tudo é vivido e tem vida. Lá embaixo,           

tudo é maçante, falso e está morrendo.” 

Jesus: “Sim, e todos os dias cada vez mais.” 

Erin: “Senhor, por que a escada e o trigo hoje?” 

Jesus: “Oh, uma lição em Israel. Há algo acontecendo agora que tem            

significado. Você sabe o que é isso?” 
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Erin: “Não. Só sei que estamos nos aproximando do Pentecostes.” 

Jesus: “Sim. Isto está certo. Você pode dividir ‘pente’?” 

Erin: “Bem, se há um significado mais profundo, eu não sei disso. Eu só              

sei que é um termo para 50, certo?” 

Jesus: “Sim, 50 dias. Onde estamos hoje em Israel?” 

Erin: “Hoje seria o 33º dia?” 

Jesus: “Sim, boa observação. É o tempo de Omer. Você sabe o que é              

isso?” 

Erin: “Não, eu não tenho idéia. Nunca ouvi falar disso.” 

Jesus: “Erin, você viu o trigo e como ele formou uma onda sobre a              

colheita ao vento? O Omer é o feixe de trigo. Este é o tempo de               

contagem.” 

Erin: “Senhor, Você quer dizer como um censo? Você está contando o            

trigo na colheita? Mas a maioria em Israel não está procurando por Você.” 

Jesus: “Sim, mas isso foi antes de Eu ter vindo. Esta era uma tradição              

antes da Minha chegada à Terra. Um feixe de cevada foi tomado como             

uma oferenda ao Templo. A partir do momento da ‘oferta movida perante            

o Senhor’ para o tempo do festival, à noite é de 50 dias. Erin, você se                

lembra o que 50 também representa?” 

Erin: “Sim, meu ano do Jubileu. Você está me libertando.” 

Jesus: “Sim, 50. O ano do Jubileu começa com o som do Shofar, os              

escravos são livres e as dívidas são canceladas. Esta são as “7 semanas             

de contagem”. Sete semanas de sete dias. O jubileu é o tempo da             

liberdade.” 

Erin: “Este é o meu ano de libertação. Você está vindo para nos libertar.              

Este é o ano?” Ele não me respondeu. 

Jesus: “Durante este tempo em Israel, é um tempo de alegria e            

expectativa. Você está fazendo o mesmo aqui. Na tradição judaica, os           

israelitas foram informados de que, quando eles fugiram do Egito, a Torá            

chegaria a eles em 7 semanas. Eles ansiavam por instruções escritas por            

Deus. Todos os dias esperavam com entusiasmo.” 

Erin: “Eu estou fazendo o mesmo.” 

Jesus: “Em Israel, as 7 semanas se alinham de perto com os Sete             

Espíritos do Céu. Cada semana tem uma representação e é altamente           

significativo, contudo muito poucos põem isto junto. Isso é um pouco fora            

de ordem da perspectiva Celestial, mas, no entanto, é baseado nisso.” 

Semanas: 

1. Amor e doação 

2. Justiça e Disciplina 

3. Harmonia e compaixão 

4. Resistência e Perseverança 

5. Humildade e Esplendor 

6. Ligação a Deus 

7. Nobreza e Liderança 
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“Hoje é um dia em que os casamentos e celebrações podem começar de             

novo.” 

Erin: “Eu não sabia que os casamentos tinham parado. Então 33 é            

significativo?” 

Jesus: “Sim, na cultura judaica.” 

Erin: “Então, quando Você diz que virá em um dia como os dias de Noé, as                

pessoas estavam se casando e sendo dadas em casamento até que           

chegou a hora de Noé entrar na Tevah. Senhor, isto soa como um sinal              

para agora direto de Sua boca em Mateus 24.” 

Jesus: “Erin, sim, este é um sinal como está na Palavra. Leia a Palavra,              

não em parte, mas no todo. 33 também pode ser um tempo para o falso               

messias. Este dia representa a queima em Israel. Este é um tipo de             

festival de fogo, mas não para refinar e não é reconhecido por Deus.” 

Erin: “Senhor, eu não sei sobre isso. Estou confiando no que Você está             

dizendo e eu acredito em Você.” 

Jesus: “Logo os 7 dias de 7 semanas serão terminados e então vem o 50º               

dia; Um dia excelente! Nos dias de Moisés, os israelitas foram libertados            

da imoralidade e dos seus fardos. Este foi um momento de grande            

celebração. Quando eu retornei ao Céu, os discípulos receberam um          

presente especial de Mim no 50º dia. Um novo vento havia chegado. Um             

novo Espírito do Céu estava sobre eles.” 

Erin: “Senhor, eu quero que Tu venhas para nós agora.” 

Jesus: “Logo, Erin, muito em breve. Estou contente que estejas aqui. Você            

está linda, assim como no Salmo 45 e tem belos pés.” 

Eu estava tímida e corando (no rosto). 

Erin: “Você me faz bonita, Senhor.” 

Jesus: “Erin, você correu uma corrida excelente.” 

Erin: “Oh, a escada estava longe …” Ele me parou. 

Jesus: “Não Erin, sua vida; Sua vida tem sido uma boa corrida.” 

Erin: “Foi rochosa.” 

Jesus: “Você terminou forte; muito forte.” 

Eu estava chorando. Apenas digitando essas palavras me faz chorar. 

Erin: “Eu não sentia como se tivesse corrido uma boa corrida na vida.” 

Jesus: “Não haverá mais lágrimas tristes no Céu. Eu estou vindo para            

Você em breve.” 

Erin: “Senhor, este ano?” 

Sem resposta. 

Meu anjo da guarda caminhou até mim. 

Guardião: “Erin, não se preocupe quando Ele virá, mas saiba que Ele fará             

como prometeu. Você está se aproximando da linha de chegada. Ele           

explicou algumas coisas para você que podem ser encontradas nas          

Escrituras. 

“As semanas, a foice e o grão estão em Deuteronômio 16:9. A oferta pode              

ser encontrada em Levítico 23:15. A você foi mostrado isso antes. Em            

Levítico 25, você verá o Jubileu. A contagem das semanas é uma sombra             
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dos Setes Espíritos do Céu. Há um padrão aqui, mas a ordem dos             

israelitas não está na mesma ordem do Céu. 

“Em Êxodo 34, há mais, mas o mais relevante para você é em Atos 2;               

Significativo ao ponto de contar a oferta de trigo no segundo dia da             

Páscoa. Lembre-se de seu lugar a última vez no pé da Cruz? O que              

derramou sobre você? O que choveu? 

Erin: “Sangue e água.” 

Guardião: “Sim, mas em João 3:5 é uma mensagem; Ambos a mesma.            

Você foi chamada para um tempo como este; Um tempo muito bom para             

você ser chamada. Lembre-se do seu lugar. Olhe onde você está agora.            

Não seja desencorajada. Não desanime. Você é amada pelo Rei. Ele te deu             

a tua Escritura, Salmo 45; Regozije-se com isso. Alegra-te também e           

estude Ester. Há uma mensagem aqui e a hora é agora.” 

Visão terminou… 

Eu orei e adorei por algum tempo, agradecendo ao Senhor Jesus, pela            

minha jornada ou carreira. Estou orando para que Ele venha logo. Pela            

primeira vez, eu terminei um sonho desde o começo. Corri uma boa            

corrida? Ainda não sinto como eu tenho, mas só Ele sabe. Só Jesus             

conhece nossa jornada. Ele estabeleceu nosso curso. 

Por favor, note que esta é uma visão. Por favor, use discernimento ao ler              

estes sonhos. A Escritura é a lâmpada a seus pés e o Espírito Santo sua               

luz ao caminho. Ore por iluminação através do Espírito Santo. Eu não sou             

profeta, mas estes são de natureza profética. 

Muito amor e muitas Bênçãos … Erin, aka Sparrowcloud9 
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