
Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answer

ed/full-dreams/dream-280/ 

Jesus e os primeiros oito dias de Sivan 

terminados na terça-feira, 15 de maio de 2018 

Recebido no domingo, 13 de maio de 2018 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por me manter por perto para os seus              

propósitos. Você retornou todos os meus filhos para mim quase quatro           

anos atrás ... obrigado. Só porque você é tão incrível, então você me             

surpreendeu, trazendo-me um marido e seus dois filhos. Graças a você,           

agora temos uma casa cheia com tantas risadas. 

Quanto à minha infância, fui criado por uma mãe solteira. Estou tão feliz             

que você foi capaz de fazer isso onde eu posso ser principalmente uma mãe              

ficar em casa. Enquanto eu estava com raiva de você em primeiro lugar por              

me permitir ser ferido, agora percebo que isso era para que eu pudesse             

ficar em casa mãe, mas ainda assim trazer alguma renda. Obrigado mais            

uma vez! 

Os últimos meses foram uma luta para mim em quase todas as áreas.             

Minha cabeça dói, a dor é desconcertante às vezes e a dormência no meu              

rosto e braços é bastante assustador às vezes. Eu só rezo para que o              

aglomerado de vasos sanguíneos, o angioma, permaneça intacto. Eu rezo          

para que nenhum dos vasos sanguíneos estourem antes que eu possa ver            

um especialista. Na realidade, eu oro para que a breve Transformação tire            

isso daqui. 

Meu sonho na noite passada foi bastante perturbador ... A 

descrição dos sub-sonhos começa ... 

Eu tinha sido convidado para ser um orador convidado em uma conferência            

que seria uma vigília de oração e um evento de adoração que durasse a              

noite inteira. Eu reconheci os dois pastores que estavam liderando este           

evento como aqueles que eu conhecia nos anos 90. 

Quando olhei ao redor, notei que havia milhares de pessoas presentes.           

Quando olhei ainda mais perto, logo percebi que havia muitas pessoas que            

eu conhecia. Alguns deles até reconheci que estavam lá apenas para mim,            

pois normalmente não participariam de um evento como esse. 

Eu deveria falar nos Lares esperando por nós no Céu. Enquanto eu era             

originalmente para falar bastante cedo, a minha vez foi continuamente          

atrasada. Agora demorava tanto tempo que eu estava começando a me           
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sentir um pouco enjoada. Quando olhei para a ordem restante dos eventos,            

imaginei que agora não estaria falando até a meia-noite. 

Enquanto continuava minha espera para falar, eu tinha reservado várias          

reuniões curtas com uma costureira que eu sabia que estava alterando um            

vestido para mim. Eu precisava do vestido por um tempo específico. Eu não             

sabia exatamente quando precisava, mas sabia que era para breve. 

Dado o prazo apertado, a costureira foi gentil e me disse para não me              

preocupar e que ela manteria sua loja aberta. Consegui me medir, mas tive             

que voltar ao local. Antes de sair, a costureira me lembrou que eu só tinha               

até as 2:30 da manhã para voltar para a montagem final, para que ela              

pudesse terminar de alterar o vestido às 3:00 da manhã. 

Como eu ainda acreditava que estaria falando perto da meia-noite,          

concordei com isso, pois isso me daria bastante tempo. Mesmo que o            

pastor já tivesse me chamado para o palco, ele ainda não estava me             

permitindo falar com os participantes. Agora eram 2h15 da manhã e eu            

sabia que ainda haveria algum tempo antes de eu estar de pé. 

Eu estava ficando desanimado por esse atraso contínuo e finalmente decidi           

que não tinha escolha a não ser sair para encontrar minha costureira às             

2h30 da manhã como combinado. Ela rapidamente fez o ajuste final e, em             

seguida, lembrou-me que eu tinha que estar de volta às 3:00 da manhã             

para pegar o vestido pronto. 

Voltei para o palco e me disseram mais uma vez que eu não seria chamado               

por mais tempo. Eu assisti então como um orador diferente surgiu. Eu não             

tenho certeza do que ele estava dizendo, mas não deve ter sido bom, já              

que muitos dos participantes estavam se levantando e saindo. 

Eram 3 da manhã e hora de pegar meu vestido. Olhei pela vitrine da              

costureira e vi meu vestido pronto pendurado ali. Assim que fui pegar meu             

vestido, finalmente fui chamado para falar. Eu encontrei alguns amigos de           

confiança e perguntei se eles se importariam de pegar meu vestido para            

mim. Eles concordaram em fazer isso por mim. 

A essa altura, eu estava muito fraca, extremamente cansada e doente em            

muitas áreas do meu corpo. Já passava das 3:00 da manhã e o pastor mais               

uma vez me chamava para o pódio. Mesmo que eu estivesse agora lá e              

esperando, mais uma vez eu não liguei para falar. Eu estava ficando cada             

vez mais desanimado. 

Era agora cerca de meia hora antes do amanhecer e finalmente fui            

chamado para falar. No entanto, mal havia ninguém. Assim que comecei a            

falar, os dois pastores que haviam organizado isso vieram até mim e me             

disseram que não havia mais tempo para eu falar. Logo percebi que eles             

haviam intencionalmente me impedido de falar. 

2 



Meu nível de frustração cresceu ainda mais, um feito que eu não achava             

que pudesse ser possível. Eu suspirei em voz alta e me perguntei se meu              

vestido tinha sido levantado. Assim como pensei nisso, e para minha           

surpresa e deleite, vi um pequeno grupo de meus fiéis amigos esperando            

por mim com meu vestido. Percebi que o amanhecer estava começando a            

se quebrar. Minha tristeza e doença mudaram instantaneamente para         

alegria e saúde! 

Descrição dos sub-sonhos sobre ... 

Recebido na terça-feira, 15 de maio de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado             

pelo meu marido. Obrigado por mais de três anos e meio de paz do meu               

principal inimigo. Obrigado pelo meu tempo para ser mãe para os meus            

filhos e uma esposa para o meu marido. 

Pai, me sinto quebrado hoje ... de novo! Estou com muita dor e não estou               

mais perto de ter qualquer resposta à minha condição que não seja um tipo              

de tumor no meu cérebro. Este tumor está causando sangramento e           

pressão nos meus nervos e músculos. Minha coluna vertebral está sob           

estresse e é difícil para mim ser feliz como resultado. 

Por favor, permita que os testes sejam prescritos hoje pelo meu médico. No             

mínimo, haverá ainda mais registros sobre minha condição atual.         

Parece-me lógico que, quanto maior o vale e a batalha, maior a vitória no              

céu para meu pai. 

Eu também estou um pouco aflito hoje porque há agora ruídos de            

construção vindos da propriedade do vizinho. O sinal sonoro constante de           

um grande equipamento dificulta muito a paz. O chão nesta propriedade           

está sendo nivelado e levantado. Este homem não é gentil e seu estilo de              

vida é uma abominação para você. Por favor, pare com isso em breve. 

Obrigado Pai, por continuar a curar meu marido. Ele está ficando melhor e             

mais forte a cada dia que passa. Ele também tem uma paz para ele que eu                

nunca vi antes. As mudanças foram notáveis e boas. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na frente de Jesus. Estávamos em um caminho           

que passava de uma vinha a uma piscina em um bosque de álamos. Eu              

estendi a mão e abracei-o com força. Eu coloquei minha cabeça em seu             

peito e comecei a chorar. Enquanto apenas por um momento, fiquei           

consciente de que minhas lágrimas em sua túnica de linho branco poderiam            

manchá-lo. 
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Jesus: “Não se preocupe, Erin, não há problema em chorar. Suas lágrimas            

na minha roupa não vão deixar uma mancha. Suas lágrimas são as minhas             

assim como o tecido que as absorve. ” 

Ele foi tão gentil que meus lábios começaram a tremer. Seu amor é tão              

demorado que minhas lágrimas escorreram ainda mais pelas minhas         

bochechas em apreciação. 

Eu: “Sinto muito, Senhor, por tudo que fiz. Sinto muito pela minha falta de              

fé. Por favor, ajude-nos, Senhor. Muitos de nós precisamos do Seu poder            

de cura e em breve! Fiquei impressionado com o que parece ser o último              

capítulo do meu livro da vida. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, isso não parece correto, Erin. Sua história não é sua.             

Você não escreve a história da sua vida. Aqueles que tentam fazer isso             

muitas vezes acertam um obstáculo no caminho que diz "beco sem saída".            

Erin, um beco sem saída é apenas isso e para muitos. 

“O que você percebe como um capítulo final não é. Primeiro de tudo, eu              

não terminei com você ainda. Sua vida não está completa. As minhas            

promessas foram cumpridas ainda? Hmm, até onde eu posso ver, apenas           

um pequeno punhado foi preenchido. 

“Erin, mesmo se eu fosse determinar um dia para o seu fim, sua vida ainda               

não seria um 'beco sem saída'. Enquanto o seu passado levou a uma morte              

para si mesmo, o seu futuro mantém a vida sem fim. Uma porta aberta vai               

te aguardar lá. Você verá uma linha de chegada e ouvirá uma multidão             

aplaudindo. Seu 'fim' será uma celebração de alegria, não um beco sem            

saída escuro. ” 

Eu:“ Isso significa que a porta pela qual eu estive esperando é o fim de               

mim aqui na Terra? ” 

Jesus:“ Não, Erin. Esta porta é apenas o começo de um novo capítulo aqui              

na Terra. Isso mesmo, Erin, isso também será por aqui, não apenas por 'no              

Céu'. ” 

Eu:“ Isso significa que você pode trazer um pouco do Céu para a Terra,              

certo? Na terra como no céu, certo Senhor? Oh Senhor, como eu oro para              

que isso se torne realidade! ” 

Como eu estava pulando de excitação, Ele estava sorrindo para o meu filho             

como reação. Eu estava cheio dessa felicidade que isso poderia acontecer           

para nós aqui na Terra. 

Jesus: “Embora a sua oração seja boa, esta já foi uma promessa feita por              

Mim, como está escrito na Minha Palavra e declarado pelos Meus lábios há             

cerca de dois mil anos.” Ele riu. “Apenas lembre-se de não deixar de fora a               

parte sobre 'Meu Pai Que está no Céu, santificado seja o Teu Nome, venha              

o teu reino, seja feita a tua vontade na Terra como no Céu.” 
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Eu: Rindo. “Não se preocupe, Senhor, não vou. Eu até acrescentarei a parte             

sobre 'nos conceda hoje nosso pão cotidiano e nos perdoe nossas ofensas            

assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair            

em tentação, mas nos livre do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a                

glória para sempre ... AME! ” 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, Erin. Eu andei de mãos dadas com você ao             

longo dos anos. Eu te ensinei lições da Minha Palavra. Se você pudesse ver              

tudo o que eu fiz com você desde o começo até agora, você veria uma               

grande diferença em você. 

“Você agora separou completamente seu coração das coisas que o mundo           

oferece. Você fez isso porque agora sabe que essas coisas não duram. Você             

aprendeu que eles realmente não têm valor além de uma medida de valor             

terrestre. Você aprendeu que tudo isso é parte do engano do inimigo. 

“Agora, coloquei algo em seu coração. O que é isso? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Você colocou Seu 'Sermão no Monte', assim como           

eventos de Sivan 1 a Sivan 8, incluindo Pentecostes, no meu coração. Você             

também colocou 'O Pai Nosso' e 'As bem-aventuranças' no meu coração.           

Devo admitir que tudo isso de alguma forma me faz sentir esperançoso por             

um breve milagre, talvez até mesmo pela nossa cura! ” 

Jesus:“ Diga-me tudo o que você aprendeu com sua pesquisa. ” 

Eu:“ O mês de Sivan é mencionado apenas uma vez a Bíblia e é              

referenciada no livro de Ester. Hoje representa a celebração do primeiro dia            

de Sivan, o começo de um novo mês no calendário hebraico. 

“Amanhã é o segundo dia de Sivan e é chamado de 'O Dia da Distinção'.               

Este é o dia em que o povo hebreu aceitou a Torá e o dia em que Moisés os                   

instruiu a se tornar um reino de sacerdotes e uma nação santa (Êxodo 19:              

6-8). 

“No terceiro dia, Moisés foi instruído a 'estabelecer um limite'. Este limite            

foi estabelecido para as pessoas ao redor da montanha, em preparação           

para a próxima revelação a ser dada três dias depois (Êxodo 19: 9-15). 

“Juntos, esses três dias são chamados de 'Três dias de separação'. Isso era             

para ser um chamado para as pessoas se prepararem para a revelação que             

estava prestes a acontecer em Sivan 6. Êxodo 19: 11,15, 'Prepare-se no            

terceiro dia'. 

“Comentários feitos no Talmud são os seguintes: 'Bendito seja nosso Deus,           

que deu uma tríplice Torá a uma nação tríplice, através daquele que ficou             

em terceiro lugar no terceiro mês'. As notas para este então definiram cada             

um desses 'três' como segue: 

● Tríplice Torá: Refere-se à Torá, profetas e escritos. 

● Três nações: Refere-se a Cohanim, Levitas e Israelitas. 
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● Aquele que estava em terceiro lugar: Refere-se a Moisés. foi o           

terceiro filho nascido depois de seu irmão Aaron e sua irmã Miriam 

● O terceiro mês: Referências do mês de Sivan, o terceiro mês no            

calendário hebraico 

Jesus: “Muito bem, Erin. Agora, por que eu teria pedido a você para fazer              

isso? ” 

Eu:“ Bem, eu sei que você nunca faz nada sem sentido e camadas, então              

estou supondo que isso pode ser algum tipo de padrão que devemos            

aprender. ” 

Jesus : "Dê-me o padrão." 

Ele sorriu para mim quando cruzou os braços sobre o peito. Ele fez isso              

com bom humor e eu ri. Ele é sempre tão gentil e amoroso. Eu só queria                

que todos soubessem disso sobre Jesus. Se assim for, todo mundo na Terra             

iria segui-lo. 

Eu: “Bem, eu vejo muitos trios. Terceiro mês, terceiro dia, etc. Vejo que             

também coincide com o Pentecostes. Parece que você abençoou os          

israelitas com a Torá e revelação durante esse tempo. Os israelitas foram            

abençoados como nação e receberam instruções de você. Houve também          

os três dias antes de você voltar de estar no sepulcro. ” 

Jesus:“ Sim, Erin. Eu vim para libertar os cativos. Depois que me levantei,             

apareci para muitos com revelação. Havia também milagres, sinais e          

maravilhas. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor faça o mesmo por nós agora. Muitos de nós              

puderam usar esses milagres, sinais e maravilhas hoje. Eu me sinto           

desesperado e cansado. Eu sinto que, se você colocar todas as           

bem-aventuranças juntas em uma pessoa, seria eu agora. Bem, dada a           

minha falta de alegria nos dias de hoje, talvez menos os 'puros de             

coração'”. 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, eu sei… eu sei. Lembre-se de quem é o Potter. Você               

é meu vaso, uma criação do Potter. O vaso não se molda nem se coloca na                

fornalha da aflição. É o Potter que cria um vaso para o Seu uso. 

“Agora, eu dei a você alguma revelação. Enquanto eu sei que você está             

com pouco espírito agora, logo, muito em breve, a aurora vai se romper.             

Eu te amo, Erin. Não seja desencorajado. Não tenha medo como você é             

amado pelo rei. Ele me abraçou. 

“Este é um novo dia, Erin, um novo dia! Eu nomeei vigias em suas paredes.               

Eu designei anjos a seu respeito para guiá-lo em todos os seus caminhos.             

Eu respondi a seus pedidos de ajuda e providenciarei suas necessidades.           

Não se preocupe, Erin, como presentes estão vindo para você ... talvez até             

em 'três'. ”Ele riu. 
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Eu: “Você quer dizer algo como 'incenso, ouro e mirra'?” 

Jesus: “Sim, Erin, algo assim. Lembre-se de que você já tem o dom de              

Mim. ” 

Eu:“ Oh Senhor, você é meu tesouro! Não há presente maior! ” 

Jesus:“ Suas provações terminarão em breve. Um novo capítulo e um novo            

amanhecer estão no horizonte para você, Erin. Eu também vou dar uma            

nova vida em você. Eu te amo. 

Ele me abraçou e me segurou enquanto eu chorava. 

Eu: “Eu te amo tanto, Senhor! Você é meu tesouro. ” 

Nesse momento, um visual do Salmo 45 veio a mim, junto com a paz do               

Salmo 46. Eu sorri para Ele enquanto parafraseava meus pensamentos          

subsequentes. 

Eu: “Deus está dentro dela. Ela não vai cair. Deus a ajudará no             

amanhecer”. 

sonho acabou ... 
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