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O Cântico dos Cânticos Começa a Florescer 

18 de Novembro de 2012 

Sonho começa … 

A atmosfera hoje estava escuro e pesada com fumaça. O ar estava muito 

frio e o solo estava coberto com uns doze centímetros de neve. Havia um 

batalhão inteiro de anjos; talvez mil ou mais. Haviam tantos acima de 

mim que seria praticamente impossível qualquer arma romper este 

escudo Divino. 

Eu ouvi uma batalha de proporções épicas acima de mim. O inimigo não 

era capaz de passar. Eu sei que ele queria me matar nesse dia, se ele 

tivesse permissão. Os anjos revestiam o caminho, estavam tão perto um 

do outro que as espadas formavam uma estrutura de metal acima de 

mim. 

Havia um vento leve e quente no caminho. Contudo, por fora estava 

muito frio fora do caminho. Quando esse vento morno batia nas espadas, 

fazia música e era incrível. Fiquei olhando para as espadas e elas eram 

incríveis. 

Breakthrough estava na base da escada com seu ‘assobio’ engraçado 

para chamar a minha atenção. Breakthrough me permitiu subir à escada 

primeiro. 

Eu notei que eu nunca prestei atenção a ele antes, exceto, pelo som que 

ele fazia e pelas chamas azuis que pareciam sair de suas asas. 

Em poucas palavras, Breakthrough era, em termos terrestres, 

incrivelmente bonito. Seus olhos irradiada com simpatia, mas ainda assim 

não têm a profundidade que Jesus tinha em seus olhos. Notei também 

que os olhos desse anjo parecia ter sempre uma pequena lágrima. 

Breakthrough sempre me acolheu com um sorriso e estava sempre feliz 

para me levar até a escada. Eu sabia por sua posição, que ele era o chefe 
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de um exército maior, talvez dos nossos anjos da guarda. Enquanto eu 

realmente não sei, só em ver os recursos que Deus preparou para nós e 

os detalhes meticulosos organizados pelo Rei que Ele é, nenhum detalhe 

é deixado de lado. 

Deus é tanto de ‘cérebro direito, criativo e romântico,’ como também de 

‘cérebro esquerdo, matematicamente lógico e altamente organizado’. Ele 

verdadeiramente é para todos e nós somos parte Dele. 

Enquanto eu subia, a escada estava alinhada com os anjos. Cada um 

segurando a escada com um braço e espada com o outra. Era intenso, 

enquanto eu podia ouvir a batalha furiosa em torno de mim. 

Meu anjo que estava na retaguarda fazia uma brisa com sua espada. Eu 

ficava pensando que se uma dessas espadas deslizasse e viesse até mim, 

isto certamente seria o meu fim. Eu sorri porque sabia que isto nunca iria 

acontecer. 

Eu desejaria que todos os nossos militares pudessem ver as formações 

que estes anjos guerreiros faziam juntos. Era realmente uma arte de 

guerra. Eu nunca pensei sobre a guerra como astuta antes. Certamente, 

alguém poderia ficar aqui e aprender muito mais sobre a arte de 

estratégia e de batalha que eu nunca soube que existia. Era 

verdadeiramente incrível. 

Eu me senti tão segura, protegida. Engraçado, eu não tinha nem sequer 

um cabelo fora do lugar, nem uma contusão, e ainda, aqui eu estava 

andando através do campo de batalha. Contudo, eu também não acredito 

que estava na pior parte dela. 

Hoje, no topo da escada, olhei ao redor para encontrar Jesus no Trono 

com Suas asas abertas aproximadamente dois terços. Ele estava falando 

com os 24 anciãos. Eles estavam reunidos abaixo Dele para conversar e 

discutir assuntos. 

A conversa parecia séria, mas, quando Jesus olhou para me ver, Ele 

imediatamente sorriu e brincou. Eles todos riram e um deles acenou para 

mim. O negócio era sério, mas, terminou de modo positivo. 
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Enquanto eu estava sendo escoltada pelo anjo que me saudava, Sucesso 

novamente estava perto do Portal. Quando o anjo intercalou seu braço no 

meu, ele começou a me levar por cima deste belo mar de cristal. Eu 

estava descalço e podia sentir o calor debaixo dos meus pés. 

Olhei por um momento para a mesa do banquete, não estava ainda 

totalmente preparada. Eu imediatamente fiquei desapontada porque eu 

queria jantar com o Rei. Eu olhei para Jesus e fiquei me perguntando se 

eu tinha vindo cedo demais. 

Anjo: “Santo, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso! 

Bem-aventurado é o Cordeiro que se assenta no Trono em Majestade. 

Santo é Ele!” 

Então, novamente a sinfonia Bittersweet(Doce e Amargo) começou a 

tocar enquanto eu me aproximava Dele. Jesu parecia tão ‘lindo’; por falta 

de uma palavra melhor, e Ele olha para mim como se estivesse satisfeito 

comigo. Eu fiquei de repente tímida e envergonhada por suas atenções. 

Ele se levanta para me saudar e gentilmente segura as minhas duas 

mãos. 

Jesus: “Venha comigo.” 

O momento que Ele tocou minhas mãos com a Dele, minhas roupas se 

transformaram em um belo vestido arejado e leve. Eu tinha uma coroa 

trançada; mas não uma coroa real; mais como uma coroa de uma 

donzela. 

Eu tinha um colar com jóias trançadas no meu cabelo. O colar caique caia 

na minha testa. Meu vestido parecia quase irlandês ou Norte-Europeu em 

sua origem. Haviam fitas de ouro trançadas em meu corpete. 

Pensamentos vieram a mim. 

Eu: “Qual a razão para todos esses vestidos, especialmente quando eles 

pareciam ser de diferentes partes do globo ou de diferentes nações?” 

Eu anotei mentalmente para pesquisar mais tarde. Jesus, começou a 

correr à frente de mim como se estivéssemos brincando de pega- pega. 
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Ele estava rindo e estávamos tendo um tempo ótimo. Mais pensamentos 

vieram a mim. 

Eu: “UAU, em todas as minhas representações de Jesus e em minha 

compreensão Dele, eu não sabia e nunca ouvi falar, Dele correndo.” 

Ele era, simplesmente, o atlético perfeito. Eu corri atrás com toda 

velocidade e Ele deixou eu O pegar debaixo dessa árvore bonita. A árvore 

era enorme, velha, requintada e com grandes galhos. Esta árvore era 

uma das vistas mais incríveis. 

Olhei ao redor para ver os anjos, estava acostumada a ver uma multidão, 

mas havia apenas um par de atendentes e Seu cavalo branco. Agora de 

volta a árvore; como posso descrever isso sem arruinar o visual? 

Bem, era uma árvore decídua com folhas bonitas. Tinha fruta, mas tinha 

a forma de um carvalho. Na realidade ela parecia conter aspectos de 

todas as variedades de árvores aqui da Terra. Não somente isto, mas 

havia várias frutas diferentes, com cada fruto sendo muito bonito. 

As folhas eram quase da mesma forma como das de árvores de álamo, 

mas elas formavam um coração. Quando as folhas se moviam faziam um 

som como sinos em harmonia, ou como um mini coral de anjos. Eu podia 

ver tantas cores nestas folhas. 

Ao lado da árvore havia um rio. O rio não era enorme, parecia um riacho. 

O rio continha truta arco-íris e a água era como água glaciar. Ajoelhei-me 

na beirada do rio. 

Eu estava em êxtase em ver esse rio. Eu já tinha visto um rio como este 

uma vez antes, perto do Chateau Lake Louise no Canadá, mas este rio 

nem se comparava. 

Os peixes no rio eram lindos; as belas trutas da cor do arco-íris, eram 

como se fossem verdadeiramente da cor do arco-íris. Eu ri sobre isso 

enquanto colocava a minha mão na água.” 

Jesus: “Você gostaria de beber?” 

Eu: “Sim.” 
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Naquele momento Ele pegou um bonito cálice dourado e o mergulhou no 

rio, tomou um primeiro gole como se testasse a água, em seguida, deu à 

mim. Estávamos bebendo do mesmo copo; eu estava bebendo água do 

Seu copo! As minhas lágrimas devem ter sido um indicador da magnitude 

do momento. 

Jesus: “O que está errado? Você não gosta de água?” 

Comecei a chorar, porque naquele momento percebi que eu era a mulher 

no poço. Estava quebrantada e eram muitas as minhas lágrimas. Um 

desses pequenos ‘mini anjos’ sobrevoou e recolheu minhas lágrimas, 

juntamente com um pouco da água do copo com um ‘mini balde’ e voou 

para isto ser gravado. 

Jesus se aproximou e me abraçou para me confortar. 

Jesus: “O que você provou no copo?” 

Eu: “Era tão rico, mas refrescante e doce.” 

Jesus: “Sim, essa água é boa.” 

Ele começou a rir. Seu sorriso era enorme. 

Eu: “Não quero quebrar o clima, mas, eu Te vi ontem, Você estava 

sobrecarregado. Não havia nada que eu pudesse fazer para confortar 

Você.” 

Jesus: “Sim, este é um momento muito difícil. O resultado é agridoce, 

mas, meu Pai sabe o Meu negócio e Eu entendo o Dele. Você não deve se 

preocupar, mas, se alegrar. Suas orações por Mim são carinhosamente 

estimadas.” 

Então, Ele me levantou do chão e me rodou em brincadeira. Nós voltamos 

para a árvore. 

Jesus: “Venha aqui e olha.” 

Quando olhei para o tronco da árvore, cada fibra de sua casca dava vida. 

A base da árvore era grossa, aproximadamente 3 metros e meio de 

diâmetro. Enquanto a minha mão rolava sobre ela, vi a vida das pessoas, 

bilhões de pessoas tecida naquele tronco. 

5 



Enquanto a minha mão corria sobre ele haviam ondas de luz e música e 

quando eu tirava a minha mão do tronco, parava. Quando eu coloquei 

minha mão de volta no tronco, ela ficava iluminado e emitia sons. 

Eu estava rindo. Ele começou a rir e parecia se divertir com a minha 

curiosidade. Eu me virei e O abracei e Ele me abraçou de volta. 

Eu: “Isto é incrível.” 

Jesus: “Que tipo de árvore você vê?” 

Eu: “Bem, ela é composta de vidas. É a Árvore da Vida?” 

Jesus: Rindo. “Sim.” 

Em seguida, com um aceno de Seu braço eu podia ver o corte transversal 

dentro dos anéis dentro dessa árvore. 

Me: “Que é isto?” 

Jesus: “Será que você não estudou isso na escola ou pensou sobre isso?” 

Eu ri e me lembrei das aulas de ciência e biologia. Eu falei 

cautelosamente, pois não fui boa aluna de Ciências. 

Eu: ”Os anéis representam a idade da árvore.” 

Jesus: “Sim, O que você ver? Olha mais de perto.” 

Eu vi muitos anéis e de repente percebi que eles eram sinais da história 

do Jardim do Éden e até antes disso. Eu percebi que eu fico esquecendo 

de colocar Jesus lá porque Ele parecia completamente moderno para mim 

aqui. 

Eu: ”Esta é uma árvore muito antiga.” 

Declarei, mas, percebi que não tinha conhecimento de tudo isso. 

Jesus: Ele sorriu. “Sim, ela é.” 

Ele me levou pela mão para o outro lado da árvore onde havia um belo 

cobertor na base do tronco. Alguns anjos tinham acabado de preparar um 

piquenique para nós. Eu estava feliz, mas, me virei para Ele com uma 

pergunta. 

Eu: ”Eu pensei que nós íamos jantar?” 

Jesus: “Eu sei que você pensou. A mesa está sendo preparada e ainda há 

muito para se preparar.” 
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De repente vimos como pelos olhos de um pássaro a mesa do Banquete. 

A mesa era enorme. Havia multidões de anjos preparando tudo isso 

juntos. 

Eu: “Eu pensei que Você tinha dito que os preparativos tinham 

terminado?” 

Imediatamente me contive, porque isto claramente não estava indo de 

acordo com os meus planos. Eu percebi que eu estava fazendo tudo, a 

respeito de mim e eu me arrependi por fazer isto. Jesus estava rindo 

como um marido o faria quando tinha uma surpresa especial para a sua 

esposa. 

Jesus: ”Sim, tudo está no lugar para a recepção, mas, você quer que seu 

alimento esteja frio ou o seu vinho fique ruim? 

Eu: Eu pretendi esta emburrada e resmungar. “Claro que não.” 

Jesus: “Olhe.” 

Lá, na nossa frente estava um mini banquete com o que se parecia ser 

uma pita torrada. Havia uma garrafa de vinho, mas, não uma garrafa 

moderna. A garrafa era de vidro queimado ou fiado com um invólucro de 

tecido de couro e jóias. Eu nunca vi nada parecido com isso. 

Nós nos reclinamos em posições confortáveis para comer essa comida 

magnificente. Todos os elementos estavam em frente de nós enquanto 

Ele rasgou o pão ao meio, me deu um pedaço. Ele então derramou vinho 

em apenas um cálice e Ele primeiro tomou um gole para se certificar de 

que era bom, em seguida, um anjo colocou mais vinho no copo e Ele me 

entregou a taça para eu beber. 

Jesus: “Por favor, Erin, coma um pouco de pão comigo.” 

Ele amorosamente tocou no meu cotovelo para levantar o pão até os 

meus lábios e comer o pão, ao mesmo tempo que Ele. Naquele momento, 

enquanto nós comíamos juntos do pão, pareceu tão simbólico do que Ele 

fez na Cruz e eu comecei a chorar. 

Jesus: “O que você está pensando?” 
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Eu: “Que momento inigualável, sem preço. Mil reis poderia me dar o 

dinheiro das nações, mas, por esse único momento, eu nunca iria 

trocá-lo.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Nós juntos nesta comunhão debaixo desta árvore.” 

Ele sorriu com tanto amor para mim que minhas mãos mal podem digitar 

esta parte do sonho. 

Eu: “Eu nunca fui amada desse jeito na Terra.” 

Jesus: “Você sempre foi amada desse jeito.” 

Eu: “Porque não antes, por que só agora?” 

Jesus: “Não são todas as coisas boas cobiçadas ou roubadas?” 

Eu: “Sim.” 

Lembrei-me, em um momento, cada vez que alguém roubou meus 

sonhos e com palavras frustraram as minha esperanças, e com isso 

destruindo minha alegria. 

Jesus: “Este é um momento perfeito.” 

Então, estendeu a mão e me entregou o copo. Eu esperei as instruções 

Dele. 

Jesus: “Erin, por favor beba.” 

Em seguida, pegou o copo da minha mão. Ele simbolicamente colocou o 

copo nos Seus lábios no mesmo local da onde eu havia bebido, para me 

mostrar que Ele era o meu Copeiro e estava cuidando de mim. 

Jesus: “Qual foi o gosto do que você provou?” 

Eu: Comecei a dar a Ele o ‘relatório do vinho’. “Era bom; tinha gosto de 

fruta, era grosso, vermelho, rico.” 

Jesus: Ele começou a rir. “Não realmente, o que você provou?” 

Ele me deu a taça novamente. Eu coloquei meus lábios para o local onde 

Ele havia bebido. 

Eu: “Eu senti que eu bebi em amor incondicional como nada na Terra. 

Quando eu bebi, e pude sentir o amor que Tu poderia ter por nós. Eu 

pude sentir o meu sangue sendo misturado com este vinho.” 
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Percebi que esta aceleração morna que eu provei do vinho foi o Seu amor 

incondicional derramado por mim, e na verdade por todos nós. 

Ele sorriu e acenou para os anjos limparem o cobertor. Nós dois nos 

deitamos perto um do outro. Era hora de olhar para as nuvens e imaginar 

formatos; eu amava isso quando era criança. 

Nós dois estávamos olhando para o céu deslumbrante. As nuvens não 

lançaram nenhuma sombra e nem bloqueavam a luz. Ele segurou a 

minha mão como um Pai amoroso seguraria a mão de sua filha. Ficamos 

lá por um longo tempo olhando para o céu. 

Eu: “Eu nunca quero ir embora.” 

Jesus: “Eu não quero que você vá nunca.” 

Quando Ele começou a levantar-se, eu notei que Seu cavalo estava 

deitado à beira do rio e se levantou quando Jesus se levantou. A capa de 

púrpura estava envolta por cima do Seu ombro. Ele usava Sua coroa 

enquanto me ajudou a montar em Seu cavalo. 

Ele me colocou na frente e ficou atrás com os braços segurando a crina 

do cavalo para ter certeza de que eu estaria segura. Então, fomos 

cavalgando para o Portal. Ele desceu primeiro e segurou a minha mão 

para me ajudar a descer. Ele se abaixou e segurou as minhas duas mãos 

e olhou diretamente para mim. 

Ele sorriu dentro dos meus olhos e segurou minhas mãos enquanto eu 

pisar no Portal. Indo embora estava ficando cada vez mais difícil e Ele me 

abraçou por um tempo bem longo. Nenhuma palavra foi falada. Minha 

cabeça estava pressionada direta sobre o Seu coração e isso formava 

uma parte da canção. 

Ouvi a versão da Bittersweet Symphony Celestial tocando. Finalmente 

quando eu tive que ir, Jesus disse ‘tchau por agora’ para mim no Portal. 

O Portal fechou enquanto eu descia. Os anjos estavam na mesma 

formação de antes. Oh como eu odiei retornar para a Terra desta vez. 

Sonho terminou…  
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