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OS ESTADOS UNIDOS ESTÃO NA BÍBLIA 

 

6 de Novembro de 2012 

 

Início do sonho... Havia uma escada, mas desta vez a atmosfera estava 

congelando. Havia neblina e o chão estava congelado. Claramente, a 

colheita havia acabado. Um círculo de luz iluminava o solo na base da 

escada. Novamente, havia dois anjos no topo da escada para me saudar. 

Eles não eram tão grandes como os da última visita. Eles eram lindos. 

Anjo: “O Senhor está no Assento Bema (Plataforma Elevada) hoje.” Vi 

Jesus à distância. Corri a toda velocidade em direção a Ele. Notei que Ele 

tinha asas e elas estavam mais espalhadas do que antes (Salmo 91:4). 

Seus cabelos brilhavam como ouro claro, Estavam mais compridos desta 

vez. Gritei para Ele. Agora, devo pausar aqui e explicar essa ideia, o 

conceito de Jesus ter asas. Enquanto esta é a primeira vez em que eu 

menciono que Ele tinha asas, não foi a primeira vez que eu as tinha visto. 

Porém, fiquei com medo de escrever a esse respeito. Quando eu não quis 

escrever a respeito das asas desta vez, o Senhor me assegurou ou 

garantiu que estava “ok” escrever a respeito disto, e que eu iria achar isto 

bem na Bíblia, escondido à vista de todos. E com certeza lá estava, bem 

na Bíblia. E um dos teólogos com quem conversei ficou surpreso por eu 

não saber sobre isso. Agora em retrospectiva, percebo que em muitos 

desses primeiros sonhos Jesus tinha asas. Porém, por todas as coisas 

serem possíveis a Ele, algumas vezes as asas estão lá e outras vezes não. 

Tudo depende dEle e do que Ele quer ilustrar. Eu acho essas asas 

fascinantes, mas, depois de algum tempo, Ele raramente tinha asas nos 

últimos sonhos. Suspeito de que, quanto mais nos aproximamos do 
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Arrebatamento, Ele terá novamente essas asas. Eu: “Hayah, tenho medo 

do que está por vir.” Chorei como uma criança pequena. “Senhor, fique 

aqui, eu não quero que nada aconteça com Você. O Senhor é o meu Pai. 

Por favor, fique aqui comigo.” Eu estava implorando a Ele com todo o meu 

coração. Ele sorriu para mim, soltou uma risada e simplesmente 

segurou-me em Seus braços. Eu amo Jesus tanto que não consigo 

imaginá-Lo sofrendo numa guerra, mesmo quando instintivamente saiba 

que Ele não poderia ser ferido. Jesus: “Você sabe que Eu devo vir para 

vocês, mas não se preocupe, porque nada vai acontecer Comigo. Erin, 

agora Eu sei o quanto você Me ama e isto aquece o Meu coração.” Olhei 

em volta e notei que quase 1/3 do exército – juntamente com os sete 

anjos maiores que eu havia visto – não estavam lá. E não somente isto, 

mas alguns dos anjos incomuns também não estavam lá. Jesus podia ver 

que eu os estava procurando. Jesus: “Eles foram à guerra.” Eu: “Senhor, 

eu pensei que a guerra já havia começado. Eu sinto.” Jesus: “Sim, você 

está correta, mas agora o Céu está descendo, o Senhor dos Exércitos está 

voltando à Terra. Esta próxima porção de eventos deve ocorrer primeiro, e 

então Eu vou junto com o restante. O restante ajudará a trazer para casa 

os filhos do Senhor. “Tudo está se desenrolando agora. Será um dia 

normal para muitos, eles estarão trabalhando, fazendo negócios como 

sempre. Para muitos outros, será horrível. Mas, para Minha Noiva, um dia 

glorioso. Lembre-se de Israel.” Eu: “O que será da América, a minha 

terra? A América não é falada na Palavra.” Jesus: “Oh, sim, está lá. 

Quando a Palavra foi escrita, você acha que certas nações e continentes 

seriam ignorados? Claro que não, estão bem aí, à vista de todos. O mundo 

é rebelde, assim como o é esta geração. “Esta terra era do Pai 

originalmente. Ela foi dedicada como uma nação para o Meu Pai. Ela era, 

ainda é e sempre será a terra dEle.” Ele mudou e começou a falar na 

Primeira Pessoa, como se Ele e Deus fossem a Mesma Pessoa. Isto foi um 

mistério para mim e eu comecei a tremer porque isso foi um mistério para 

mim. Jesus: “Em seus termos, Israel é a Minha propriedade especial, 
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Minha casa e Meu quintal. Foi roubada do Meu povo. Eles eram Minhas 

propriedades especiais, mas ela tem encolhido nas mãos dos homens. “Os 

rebeldes estão profanando os Lugares Santos do Senhor, pois estão 

dividindo a terra. O pacto foi quebrado, e Minha terra, a terra do Pai, foi 

dividida simplesmente por causa da justiça para com os rebeldes e por 

causa da falsa paz. “O Pai pediu que a nação da América fosse Sua 

também, pois ela fora criada para proteger e defender a Minha terra e os 

Judeus. Por um tempo Eu até tinha feito a Inglaterra, uma pequena 

nação, porém muito grande e muito poderosa. Contudo, a Inglaterra 

também ficou comprometida, e então Eu tirei o poder deles. “O Pai 

removeu o Seu favor da terra e a terra encolheu. Esta eleição (de 2012) 

forçou os meus próprios filhos a se comprometerem em ambos os lados. 

Ao mesmo tempo em não há uma maneira certa para votar, Eu garanto a 

vocês que os candidatos já foram pré-selecionados para um tempo como 

este.” Eu: “Hayah, o que é que qualquer um de nós pode fazer, então?” 

Jesus: “Faça o que você tem que fazer, de acordo com o que tiver 

decidido e acreditado. No entanto, isto verdadeiramente não importa no 

grande esquema das coisas. Tudo está no lugar e todas as eleições já 

foram decididas pelo Meu Pai. Será que o Meu Pai não sabe de todas as 

coisas com antecedência? Será que Ele não sabe ‘isto ou aquilo’ para Seus 

próprios propósitos?” Eu: “Hayah, Você parece tão diferente agora. Espero 

que eu não O tenha irritado, por causa da minha ignorância e medo.” 

Jesus: Ele olhou para mim com os olhos e voz confortantes. “Não, as suas 

perguntas estão nos corações das multidões. Tenha coragem. Lembre-se 

de que o Pai está completamente no controle de tudo. “Haverá 

argumentos entre os cristãos e mais divisões, enquanto a América é 

dividida da mesma forma como Israel foi repartido. Não estava isso 

predito na Palavra? O mundo olhará com horror para esta outrora grande 

nação. Como já aconteceu uma vez à sua terra-mãe, que originalmente a 

deu à luz. “Observe Israel no meio da tempestade. As profecias estão se 

cumprindo agora. Orem por Israel e vocês serão abençoados. Orem pelas 
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famílias, preparem e equipem as suas próprias famílias, porque a hora 

está próxima. Não tenham medo. Tenham coragem. No Livro de Josué não 

é repetido pelo Pai, vez após vez, o porquê de outros na história 

enfrentarem as mesmas dificuldades? Lembrem-se, vocês foram todos 

nomeados para este momento especial. Orem e incentivem um ao outro. 

Brilhem como luzes. Permitam-Me carregá-los. Não tenham medo. “Vocês 

não vão sofrer vergonha. Não se espantem, vocês que estão tristes, eu 

usarei outros para mostrar bondade para com vocês. Eu ainda continuo a 

buscar e chamar aqueles aos quais posso mostrar misericórdia, mesmo 

nessa hora tardia. “Aqueles que optaram por não ajudar meus filhos 

aflitos serão apagados da memória. Aqueles que optarem por mostrar 

bondade, mesmo a menor parte, Eu vou cobri-los durante as 

tempestades. “Por último, a linha divisória foi traçada (a separação entre 

o povo de Deus e os que não pertencem a Ele). No meio desta 

tempestade, clame por Mim, Eu vou responder de uma maneira que você 

nunca pensou ser possível; de formas milagrosas. “Você não vai sofrer 

danos. Todos vocês se escondam debaixo das Minhas asas. Orem e não 

cessem. Estas orações são mais importantes do que você possa imaginar. 

Eu te amo. Eu amo todos vocês.” Eu: “Eu também Te amo.” Eu estava 

chorando... O anjo me levou para o Portal. Anjo: “Medite sobre isto para 

obter compreensão neste tempo. Há muitos mais, mas estes serão 

especiais: Joel, Oséias, Zacarias, Salmo 83, Salmo 45, Salmo 78, Salmo 

34, Salmo 23. Releia o Salmo 45 duas vezes, e encontre alegria nisso, 

porque o Amor está vindo para baixo.” 

Fim do sonho… 
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