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Sonho 344 - Jesus iluminará nossos caminhos com a verdade 

 

Recebido Segunda-feira, 29 de julho de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por nos levar para casa em segurança. Uma série de eventos,            

verdadeiramente por Sua mão como resposta às orações, nos levou para           

casa atrasando nosso último vôo por tempo suficiente para nos permitir           

embarcar a tempo. Se tivéssemos perdido este voo, teríamos ficado presos           

no aeroporto até um vôo matinal no dia seguinte. 

Obrigado também por manter nossos filhos seguros no estado de          

Washington. Os adultos envolvidos em uma planejada viagem de rafting          

iriam beber muito. Bem, você parou seus planos em cada turno. Eles tinham             

um refrigerador grande de álcool disfarçado em garrafas de litro de plástico.            

De alguma forma, as garrafas eram todas misteriosamente esvaziadas,         

embora várias pessoas estivessem sempre lá e o refrigerador nunca fosse           

deixado sem vigilância. 

Decepcionados com a perda, eles ainda decidiram entrar na água para a            

longa e normalmente fácil viagem de rafting. Esta viagem é geralmente tão            

mansa que eles estavam indo com algumas crianças muito pequenas. Uma           

das mulheres está grávida. Havia um total de cinco crianças de cinco anos             

ou menos. 

Bem, quando eles desceram o rio, eles se encontraram com algumas           

corredeiras inesperadas. Para tornar as coisas ainda piores, havia também          

alguns galhos de árvores abatidos e outros problemas. Como resultado,          

várias balsas foram lançadas e uma jangada foi completamente destruída.          

Cada pessoa perdia algo como resultado. Bem, todos, exceto meus dois           

filhos. Eles perderam celulares, chaves, alto-falantes, sua comida e outras          

coisas. 

Eu sabia que esta deve ter sido sua proteção divina para os meus filhos, pois               

eles eram os únicos livres da perda. Obrigado também que os adultos não             

estavam bebendo. Se tivessem, eles teriam dificuldade em ajudar os outros           

e manter todas as jangadas, exceto uma, em segurança. Felizmente,          

nenhuma das crianças foi perdida ou ferida. 

Quando estávamos em nossa viagem, eu e meu marido decidimos fazer uma            

excursão até Bend, Oregon. Enquanto nós só gastamos aproximadamente         

1,5 hora que dirige ao redor de cidade, era uma viagem emocional para             

mim. Eu chorei quando me lembrei de tantas esperanças sendo destruídas           
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lá. Embora houvesse tantos ataques lá, eu ainda sentia mais alegria e            

segurança do que qualquer outro lugar. Este também foi o lugar onde eu             

encontrei Deus e comecei minha 'jornada de refinador'. 

Enquanto o ar estava quente, ainda baixamos as janelas para absorver os            

odores frescos de lá. Especialmente perfumado, ainda era o mesmo lugar de            

que me lembrava. Meu marido foi finalmente capaz de ver a si mesmo e ele               

também simplesmente adorei. Suspiro ... Pai, como pode um lugar          

desencadear tantas emoções? O único outro lugar que realmente faz isso           

para mim é Sandpoint, Idaho. No entanto, nesse caso, as memórias são da             

minha mãe. 

Agora, suponho que, se eu morasse em Bend ou Sandpoint, tenho certeza            

de que não seria um grande negócio depois de um tempo. Dado que passei              

10 anos em Portland, Oregon, você pensaria que Portland faria o mesmo. No             

entanto, isso não acontece ... é apenas Portland. Sim, conheço muitas           

pessoas, conheço meu caminho e é onde meus filhos nasceram, mas é            

simplesmente "apenas Portland" para mim. Eu não sinto as mesmas          

emoções. 

Depois, há o Tri-Cities, WA. Ugh, este era um lugar desolado. Meus            

pensamentos sobre esta área como sendo um lugar de grande punição não            

mudou. Minha ferida incapacitante aconteceu lá. Eu tive outros ferimentos,          

mas o que ali teve lugar em 8maiode
de 2014 foi o que me tirou da minha                

saúde. Foi o golpe final. Ainda assim, sou grato por este lugar, mas apenas              

por uma coisa. 

As Tri-Cities foram onde meus sonhos começaram. Este foi o lugar onde            

passei mais tempo de joelhos em oração do que em qualquer outro lugar.             

Estes foram os tempos de grandes lágrimas e tremores. Estes foram meus            

tempos de quebrantamento. Estes foram meus tempos do deserto, cinco          

anos quase para o dia. Enquanto eu morava em Bend por mais um ano do               

que o meu tempo nas Tri-Cities, parece que passei o dobro do tempo nas              

Tri-Cities. 

Nas Tri-Cities, observei a esperança após a esperança ter sido destruída de            

tempos em tempos. Ainda assim, eu acreditei. Eu fui humilhado e depois            

fiquei quieto. Eu me retirei da vista. Ainda assim, eu acreditei. Eu ouvi             

rumores sobre o que as pessoas estavam dizendo sobre mim, a maioria das             

quais eram falsas, e eu não podia fazer nada. Ainda assim, eu acreditei. Na              

minha opinião, você então enviou alguém para me resgatar deste lugar           

desolado. Senhor, você enviou meu marido e eu logo fui capaz de sair. 

Ainda assim, muitas coisas permanecem em espera. Eu ainda espero em           

você para enviar uma editora para esses sonhos. No entanto, eu sei porque             

você ainda não o fez (ou assim eu acho). Por que alguém que não conhece a                

Deus olha para mim e para os meus sonhos como crível se Deus nunca me               
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curou ou fez como prometeu? Neste momento, apenas meus amigos Nest           

viram os milagres e sutilezas de nosso amoroso Pai, todos com esperanças            

do que virá em breve. 

Como estou agora, não posso fazer coisas normais sem grande dificuldade.           

Eu também acabei de descobrir que tenho catarata em ambos os meus            

olhos. Embora precisem ser removidos em algum momento, agradeço que          

esta seja uma cirurgia relativamente pequena. No entanto, continuo cheio          

de fé de que seus milagres curarão isso, não a faca de um cirurgião. Pai, eu                

olho para você como meu cirurgião celestial. O que você pode fazer é             

infinitamente melhor do que qualquer médico terrestre. 

Oh Pai, por favor, considere usar-nos em breve. Nós desejamos ser usados.            

A escola da menina começa em apenas cinco semanas. Obrigado também           

por abrir uma porta para o meu marido. Graças a sua provisão continuada,             

temos o suficiente para viver até o final de agosto. No entanto, depois disso,              

o problema começa. Nossas vidas estão claramente em suas mãos. Por suas            

mãos, por favor, faça um caminho para o meu marido encontrar o trabalho             

novamente e em breve. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava bem na frente do arco para a bela vinha. Olhei em volta para ver                

se havia anjos ou trabalhadores. Não havia nenhum. As uvas ainda estavam            

lá e era como se tivessem permanecido congeladas no tempo. As uvas não             

estavam mais ou menos maduras do que antes. As vinhas eram lindas.            

Também havia colina depois de colina rolante. Realmente não há lugar mais            

bonito que o céu. 

Eu: “Isso é incrivelmente lindo, Senhor. Mesmo o lugar que eu amo, Bend,             

Oregon, empalidece em comparação ao céu! Oh, como eu desejo estar aqui            

em breve. Senhor, onde você está? 

Suspirei quando senti o leve toque de fumaça de madeira no ar. Eu corri              

através do arco para o bosque de aspen. Quando olhei para o final do              

caminho de pedra, eu congelei no lugar e engasguei. No final do caminho,             

cercado por um halo de luz, estava Jesus montado em Seu belo cavalo. Ele              

tinha uma coroa na cabeça. Era difícil vê-lo claramente como a luz do Filho /               

Sol e Sua glória brilhava tão intensamente. 

Corri para Ele o mais rápido que pude. No pouco tempo antes de eu chegar,               

lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Seu belo cavalo cutucou seu          

nariz em minha direção. Eu ri e beijei sua bochecha. O Senhor parecia             

incrivelmente bonito em seu cavalo. Ele parecia um herói de cinema de ação             

inconquistável, mas muito mais. Meu coração pulou uma batida quando          

desmontou da sela para me cumprimentar. 

Jesus: “Erin, você está preocupado com muitas coisas, mas não esteja. Eu            

estou aqui com você. ” 
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Eu: Eu fiz uma reverência e ele riu. “Meu Senhor, nunca te vi assim no belo                

caminho com a tua coroa e o teu cavalo. Certamente devemos estar perto! ” 

Jesus:“ Eu sou a verdade, Erin, e este é o caminho… ”Ele apontou para o               

caminho das pedras. “… Para a verdade e a vida eterna. Aqui, do meu lado,               

onde fui perfurado, está agora onde está a espada da verdade. Em breve,             

cortará as mentiras dos homens. Enquanto o mundo não pode vencer a Mim             

ou a Minha verdade, eu posso vencer o mundo. Minhas promessas são            

verdadeiras. Eu te amo, mas não foi você quem primeiro me amou. É eu              

quem te amei primeiro. 

“Agora, posso assegurar-lhe que não sou fraco e não estou longe dos que             

me amam. Você não está esquecido. Como eu poderia te esquecer? Ele            

segurou a palma da mão e meu nome iluminado. “Erin, seu nome está             

escrito nas palmas das minhas mãos.” Ele sorriu. “No entanto, e mais ainda,             

veja o que posso fazer com as mãos. Usarei a espada da verdade para              

cortar as mentiras dos homens iníquos. Erin, eu não me esqueci de você. ” 

Eu: Chorando. “Sinto muito, Senhor. Nossas vidas são insinuações aqui e o            

tempo passa tão rápido. Assim também minha memória se desvanece e até            

se torna seletiva ao longo do tempo. Eu não estou armazenando memórias            

como fiz uma vez. Parece que a capacidade do meu cérebro é muito menor              

do que era antes. Eu estou esperando que você conserte isso na            

Transformação. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, você não me conhece agora? Se eu desejo que             

você recorde uma memória, então você se lembrará dela. Se eu quero que             

seus filhos guardem suas memórias de um trauma que ressurge, então é a             

Minha vontade. No entanto, sou muito mais do que tudo isso. Você nunca é              

removido de mim. Enquanto o inimigo quer que você acredite que eu estou             

morto ou não me importo, ele também entende verdadeiramente que eu           

estou vivo e ele nunca me superou. 

“Eu tenho as chaves da vida e da morte e sou eu quem libertou os cativos.                

Desde que ele não teve a autoridade que ele esperava, seu tempo sobre a              

terra está chegando ao fim. Onde quer que você vá, minha luz está com              

você. Veja, a verdade expõe a escuridão. Uma lâmpada ilumina uma sala e a              

escuridão foge. É pelo desígnio de Deus que você brilha porque eu habito em              

você. Enquanto o inimigo odeia você e seus filhos, ele também odeia tudo o              

que está ao seu redor. 

“Embora haja um aumento na oposição negativa à luz positiva, você ainda            

permanece no Meu caminho. Este caminho é Meu caminho e está bem            

iluminado e livre das trevas. Existem muitos nomes aqui também. Como           

você pode ver, esse caminho leva à vinha e há a colheita tardia, a maior que                

o mundo já conheceu. Eu não tenho intenção de sacrificar minhas luzes para             

a escuridão ou permitir que elas sejam extintas. 
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“Erin, isso está escrito na Minha Palavra, entendeu? Eu me delicio com a             

verdade. Eu desprezo a maldade e as línguas mentirosas. Mesmo assim,           

você notou que as mentiras agora prevalecem e que você está ouvindo mais             

da narrativa de relatos negativos do mentiroso-chefe sobre isso. Esta não é            

sua imaginação, pois estou permitindo isso. Agora, por que eu permitiria           

isso? ” 

Eu:“ Eu não tenho certeza. ” 

Jesus:“ É a Grande Separação; cordeiros de cabras, os puros dos pecadores,            

as trevas da luz. Veja, o inimigo tentou criar uma área cinzenta neutra como              

verdade para enganar. Você recebeu um aviso disso, como viu cinza           

cinzenta. Bem, na história, as cinzas refletem a morte e áreas inabitáveis. A             

cinza cinzenta também representa essas 'áreas cinzentas'. No entanto, para          

mim, não há "áreas cinzentas", pois é uma ou outra. 

“Erin, nem uma pessoa é perfeita. Nenhum. Se eu fosse salvar apenas o             

perfeito e sem pecado, o Céu estaria vazio. No entanto, não é. Lembre-se,             

vejo o coração. Eu posso até cortar a língua. Foi assim que um ladrão foi               

salvo e o outro não. Eu vejo através do coração. Existem santos aqui que              

você nunca esperaria e há aqueles que não estão aqui que você esperaria.             

Por quê? Porque seus lábios os condenaram. Eles não eram humildes. De            

fato, eles fizeram muitos tropeçarem. ” 

Eu:“ Senhor, você é muito sério hoje. ” 

Jesus:“ Erin, não deixe o inimigo lhe dizer que Deus o desqualificou. Não             

desanime. Minhas promessas são verdadeiras. Eu não julgo um homem pela           

sombra de sua pele. Eu julgo somente pelo seu coração e amor por mim.              

Não dê ouvidos aos ímpios, pois o inimigo os incitou. Lembre-se, eu vim não              

para abolir a Palavra de Deus e Suas Leis, mas para esclarecer isso. 

“Eu também vim libertar aqueles que foram amarrados pelas correntes da           

Lei em vez de serem libertados por ela, entendeu? É um homem mau que              

diz "ah ha, olhe, veja, isso é mal ... esse homem deveria ser punido" quando               

ele é culpado de muito mais. Eu vim para cumprir profecias e esclarecer as              

palavras dos profetas. Eu não vim para substituí-los e denunciá-los. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor, por tudo que você faz, tanto visto quanto invisível. ” 

Ele sorriu para mim e depois me abraçou. Ele então montou seu cavalo             

novamente. 

Jesus: “Erin, eu estou aqui. Não se preocupe. Alegrar. Embora eu deva ir por              

agora, lembre-se de que estou sempre com você. ” 

Eu:“ Senhor, aonde você está indo? Posso ir com você? ” 

Jesus:“ Ainda não. Estou preparando um caminho para você onde antes não            

havia nenhum jeito. Ele sorriu. “Não se preocupe, pois haverá muito para            

você fazer. Agora se alegrem. Você esperou por isso. Lembre-se de quem eu             

sou. Não tenha medo. 
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Assim que olhei para cima, o sol brilhou ao redor dele. Seu cavalo então fez               

um som de relincho impressionante quando saltou para suas pernas          

traseiras. Nem a pintura nem a foto jamais viram uma visão mais majestosa             

do que eu estava vendo. O Herói Conquistador está em seu fiel cavalo! Ele é               

verdadeiramente o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eu podia ver as              

mãos do Senhor nas rédeas do cavalo. Ainda mais importante, eu podia ver             

sua coroa brilhante. 

Sonhe mais… 

6 


