
 

Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-24port/ 

Cave Mais Fundo Ainda 

2 de Dezembro de 2012 

Algo novo aconteceu nesta visita comparado com as outras. Eu estava no            

Portal quando vi uma mão gentilmente me alcançando para me puxar           

através do Portal. Ouvi uma voz familiar, mas, eu estava em choque            

querendo entender porque a mudança da rotina que nem reconheci          

completamente a voz Dele. 

Voz: “Agora, venha aqui comigo.” 

Rapidamente me compus, vi que era Jesus e O abracei. 

Eu: “Sim, havia uma ordem e …” 

Ele riu, gentilmente apertou a minha mão e me levou imediatamente para            

o balcão. 

Jesus: “Você orou para perguntas serem respondidas com mais clareza.          

Bem, aqui Eu estou.” 

Eu: “Uau, pensei que Você havia me dito que Você não era um ‘gênio de               

lâmpada’ pessoal.” 

Eu estava brincando com Ele. Enquanto Ele riu, eu não pude fazer nada             

mas rir com Ele também. E até mesmo o anjo com o fio de prumo estava                

rindo. 

Jesus: “Você tinha perguntas para Mim.” 

Eu ainda estava um pouco desorientada. Eu estava pensando, ‘Hmmm, eu           

havia comido um bife pequeno grelhado, um pouco de pão de azeitona            

com queijo bem tarde ontem a noite. Talvez eu tenha comido muito antes             

de dormir e estava imaginando coisas?’ 

Eu: “Isto é o Senhor, certo?” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não foi algo que você comeu.” 

Ah sim, Ele pode ler os meus pensamentos. Eu ri também. 

Jesus: “Você orou com um desejo sincero de obter uma resposta para que             

você possa transmitir as palavras certas. Você Me buscou para obter           

maior clareza e Me pediu ainda maior entendimento. Isto não é para si             

própria, mas isso é bom porque você deseja Me servir bem. Este foi um              

pedido puro.” 

Eu: “Então, a Palavra diz que quando eu O busco com todo o meu              

coração, serei encontrada por Você. Houve outras vezes que procurei          

Você, mas, nunca deste jeito.” 

Jesus: “Bem, Eu lhe respondi de maneiras diferentes. Eu sempre lhe enviei            

ajuda.” 

Ele acenou com o braço e abriu um véu. Em um instante me mostrou o               

que havia acontecido há um ano atrás quando eu caí de joelhos em             
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oração, nossa eletricidade ia ser cortada um pouco antes do Natal e minha             

conta estava no negativo em $20,00 dólares. 

Eu iria receber meu salário só em 10 dias, e pra fazer as coisas piores, nós                

quase que não tínhamos comida. Eu tinha que pagar $125 dólares à            

companhia de eletricidade até ao meio-dia para evitar que a luz fosse            

cortada dentro de 24 horas. Não havia presentes debaixo da árvore de            

natal este ano. 

Juntando tudo isso, eu estava em uma batalha de custódia. Se eu não             

podia nem sequer manter os serviços públicos (água, luz e telefone)           

ligados, meu ex-marido iria batalhar para me dar o título de ‘mãe incapaz.’             

E por isso, não me atrevi a falar uma palavra a ninguém que eu precisava               

de ajuda. Eu estava desesperada. 

Eu estava desesperada enquanto esvaziava minha bolsa das moedas para          

ver o que eu poderia fazer para não deixar que cortassem a luz, e ter a                

custódia dos meus filhos. Coloquei todas as moedas em minha frente e            

sabia que isso não era o suficiente. Tudo o que pude fazer foi agradecer a               

Ele pelo o que eu tinha. 

Segurei as minhas poucas moedas diante dEle no Céu e disse, ”Senhor, eu             

preciso de um milagre. Se Você pode alimentar cinco mil pessoas com            

apenas o suficiente para alimentar uma família, Você pode certamente          

pode pagar a minha conta de energia elétrica. Senhor, eu sei que Você me              

ouve!” 

Neste ponto, eu estava chorando. Eu ouvi a minha filha acordar e estava             

se preparando para ir à escola, então eu me recompus. Ninguém podia            

saber, eu não estava dizendo uma palavra a ela ou a ninguém. Eu lhe              

disse que estava levando o lixo para fora, para dar tempo de enxugar             

minhas lágrimas. 

Enquanto eu parava de chorar, atrás da casa, ela foi para a porta da              

frente para pegar um pouco de ar fresco. Eu então a ouvi me chamar,              

“Mãe, algo está na porta.” 

Lembrei-me do que eu tinha pensado, “Oh não, é a notificação da            

companhia elétrica de que o serviço vai ser cortado. Eu estou em sérios             

apuros agora com as minhas lutas. Quando eu voltei para ver ‘a            

notificação,’ em vez disso, eu encontrei um cartão simples, mas elegante,           

branco, com laço branco e grande. Por fora, dizia, “Erin, você é amada!” 

Comecei a chorar enquanto via isto através do ponto de vista do Céu, eu              

sabia dos meus próprios pensamentos naquela época. Abri o cartão e caí            

de joelhos e chorei. Dentro dele estavam 5 notas de $100 dólares            

novinhas. 

Eu agradeci a Deus pela a provisão inesperada. Foi o suficiente para pagar             

a minha eletricidade, comprar comida, e comprar alguns presentes para o           

Natal para as crianças. 

Não havia assinatura, nenhum vestígio, ninguém sequer sabia, nem         

mesmo um cartão de oração deixado na igreja, eu não tinha falado uma             
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palavra a ninguém por causa da obtenção da custódia das crianças, por            

necessidade e não por orgulho. 

Depois de agradecer a Jesus, uma vez mais, por esta provisão miraculosa,            

Ele começou a me mostrar cinco outras coisas há algumas semanas atrás            

que Ele tinha feito em meu favor. Eu estava chorando e agradeci a Ele              

novamente O abraçando. 

Jesus: “O que você acha?” 

Ele tinha um olhar muito caloroso e animado em Seu rosto, como se Ele              

entendesse que eu precisava saber isso. Neste momento, eu estava          

envergonhada com a minha falta de fé e de ação de graças. 

Eu estou chorando de novo enquanto Ele me coloca sob Sua asa. Isso me              

fez chorar ainda mais porque eu nunca tinha me sentido tao segura em             

toda a minha vida. 

Eu: ”Eu acho que sempre soube que Você fez isso por mim, só não              

lembrava. Na realidade, eu deveria ter sempre me lembrado. Haviam          

detalhes que Você me mostrou que eu tinha, condensado, minimizado ou           

esquecido. Porque isso acontece comigo?” 

Jesus: “O inimigo roubou o seu entendimento da bênção e sua capacidade            

de recordar os milagres. Você gostaria que Eu te mostrasse tudo o que             

aconteceu desde do começo?” 

Me: “Não, Senhor, eu tenho que acreditar agora que Você tem estado            

sempre comigo. Você respondeu às minhas orações.” 

Jesus: “Não, Eu nem sempre respondo suas orações.” 

Imediatamente vi empregos que eu tinha pedido e não consegui. Eu me vi             

preenchendo um pedido de empréstimo hipotecário para uma casa que eu           

não podia pagar, vi um carro que alguém havia comprado antes de mim.             

Eu vi meu filho não ser aprovado para entrar em uma certa escola por              

causa da sua necessidade especial. 

Eu: “Por que Você está me mostrando isso? Isso só tirou as bênçãos que              

Você acabou de me mostrar.” 

Então, em um instante, vi todas as coisas que teriam ocorrido se eu             

tivesse recebido o que eu estava querendo. Foi horrível. Se eu tivesse            

comprado o carro, eu teria sido gravemente ferida. Se eu tivesse pego o             

empréstimo para a casa, eu teria perdido a casa. Meu filho teria sido             

ferido. Havia outras coisas. Ok, agora eu estava chorando. Minhas mãos           

estavam sobre a minha boca. 

Jesus: “Você acredita que Eu te amo.” 

Me: “Oh Sim.” 

Eu fiquei de joelhos diante Dele, pela primeira vez, eu estava deitada a             

Seus pés. Eu coloquei meu rosto para baixo e chorei. 

Eu: ”Obrigada, obrigada e obrigada por salvar minha vida.” “Obrigada por           

não me deixar sofrer mais do que eu poderia suportar.” 

Ele me levantou gentilmente com a Sua mão estendida e me deu um             

abraço como um Pai de verdade, não como um pai terreno que tinha me              
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abandonado. Suas asas me abraçavam gentilmente, posso somente        

descrever como um casulo de amor. 

Agora eu estava verdadeiramente quebrantada enquanto abaixei minha        

cabeça para Ele em gratidão completa. Com Sua mão Ele virou meu rosto             

para olhar nos Seu olhos. Quando eu olhei, eu pude ver um amor sem              

medidas brilhando saindo dos Seus olhos para dentro dos meus e aqueceu            

o meu coração e cada célula no meu corpo. 

Jesus: “Erin, Eu escolhi você e Eu te amo. Se Eu sei quando um pardal cai,                

não vou saber quando você está prestes a cair?” Eu chorei e lágrimas             

escorriam pelo meu rosto enquanto Ele falava Palavras tenras para mim.           

“Você é corajosa o suficiente para continuar?” 

Me: “Eu vim até aqui. Por favor, me mostre como servir a Ti.” 

Jesus: Um grande sorriso se formou no rosto Dele. “Eu estava esperando            

que você dissesse isso. Agora Erin, venha aqui.” 

Ele me trouxe para o balcão ao lado do anjo com uma linha de medir ou                

linha de prumo. Eu olhei para baixo na Terra e vi o Oriente Médio abaixo               

de mim. Eu vi o relógio de sol e em torno dele estava o anel externo. 

Os cavaleiros estavam no anel externo. Enquanto cavalgavam eles         

formaram uma aliança secreta de lugar para outro. Um plano estava se            

formando mais profundo do que a especulação original. Eu vi a atual            

revolta em países diferentes. 

Jesus: “O que você vê?” 

Eu: “Estou vendo mais do que as notícias estão realmente cobrindo. Eu            

estou vendo um prompter de televisão que possui apenas 10% da           

cobertura. Eu vejo os cavaleiros indo para a cidade futurista, muito           

moderna e que tem a ‘Torre mais Alta.’ 

“Eu vejo alguns dos tesouros mais ricos do mundo. Eu, então, vejo o óleo              

(petróleo) e grandes investimentos escondidos. Vejo os príncipes das         

trevas celebrando lá.” 

Jesus: “Qual foi o seu primeiro pensamento quando você viu a ‘Grande            

Torre’?” 

Eu: “Isso me lembra uma torre de Babel moderna.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Eu vejo muito troca de dinheiro em grande valor. Há investimentos            

de outros governos que têm interesse aqui que não estão na linha de             

prumo. Sobre a cidade estão anjos das trevas, segurando uma manta           

escura invisível. Por causa da extrema riqueza lá, o mundo ignora esta            

cidade e ela está sob um manto invisível.” 

“Eu vejo uma mesa de conferência elaborada na Torre. Na mesa eu vejo             

10 líderes. Alguns estão presentes fisicamente e outros presentes via          

satélite. O dinheiro é trocado e óleo estava sendo         

comercializado/permutado. Havia um marcador de jogo de dados situado         

no centro da mesa.” 

Jesus: “Sim, mas, elabore.” 
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Eu: “Os chips (moedas de plásticos igual a de Las Vegas) são colocadas             

em torno do dome que cobre Israel. O povo sentado ao redor da mesa são               

reis poderosos da Terra, mas, o reino deles era guardado em confiança e             

segredo.” 

“A única coisa que eles todos tinham em comum era que eles eram             

impulsionados pelo dinheiro e pelo poder, mas, e mais importante, pelo           

mal do dragão negro. O óleo estava bem no centro de todas essas             

atividades.” 

Jesus: “Quem se senta à mesa?” 

Eu: “Vejo que 6 desses líderes se curvam ao dragão negro e estão             

mergulhados em religião. Quatro desses líderes não são dessa cultura ou           

crença religiosa como os outros seis, mas, todos os dez servem ao mesmo             

dragão vermelho em seu desejo por controle e riqueza.” 

Jesus: “Esses dez líderes estavam lá em ordem de planejar eventos           

específicos para o avanço dos planos deles. Mas, no entanto os seis            

acabarão eventualmente traindo os quatro líderes porque os seis tinham          

concordado com um pacto secreto para ganhar ainda mais poder às custas            

dos outros quatros.” 

Eu: “Senhor, quem são estes homens?” 

Jesus: “Eles são reverenciados por sua riqueza, mas estão em silêncio e            

pretendem serem passivos na batalha.” 

Eu: “Então, esses homens não são líderes mundiais proeminentes?” 

Jesus: Riu e sacudiu com a cabeça concordando. “Oh sim! mas lembre-se,            

defina líder hoje? Um touro é grande e assustador, mas, coloque um anel             

em seu nariz … ele então não é liderado pelo anel e por quem o alimenta?” 

“Você pode ficar surpresa. Lembre-se, o mal mora em lugares secretos,           

cavernas escuras e escondidas à vista de todos.” “Eu sei onde eles estão.             

Eles não podem se esconder de Mim.” 

Eu: “Senhor, quando isso vai acontecer?” 

Jesus: “Está acontecendo agora e as coisas não são como parecem.” 

Eu: “Acho que isso faz sentido.” 

Jesus: “Lembre-se, o desenrolar dos acontecimentos vai parecer confuso.         

Contudo, não se enganem; há uma ordem no caos.” 

Eu: “Então, por que esses líderes precisam se preocupar com o pequeno            

Israel quando eles têm tanto? Esses líderes certamente têm todo o           

dinheiro e poder que eles possivelmente querem, então porque eles se           

preocupam com a pequena terra de Israel?” 

Jesus: “Sim, este é um gigante adormecido. Olha.” 

Eu vi óleo no centro do mal deles. Enquanto isso parece ser óbvio, não era               

somente sobre o petróleo, mas a necessidade do mundo por óleo. Vi anéis             

como ganchos de nariz em todo os outros sub-líderes, aqueles que nós            

pensamos que controlam o mundo mas não controlam, todos sendo          

controlados por petróleo. 

5 



 

Estes sub-líderes sabiam disto, sem óleo, eles não teriam um país para            

liderar. Era o máximo em controle por esses dez líderes poderosos e eles             

se deleitavam com o medo que evocavam sem o resto do mundo nem             

mesmo está sabendo sobre isso. 

Eu: “Então somos todos escravos?” 

Jesus: “O mundo tem estado a servir este mestre e não é nenhuma             

surpresa, mas isso vai mais fundo. Agora olha.” 

Eu vi os seis líderes religiosos novamente, mas quatro desses lideres não            

era da área. Esses líderes, por sua vez, promoveram dez figuras públicas            

separadamente que surgiram como líderes mundiais de destaque, mas,         

estavam na verdade sob o controle completo deles. 

Estes dez cabeças (pessoas públicas), com aparências de poder, mas          

realmente com nenhum, foram movimentados como se fossem pedrinhas         

de jogos, em uma mesa de dados, cada uma controlando uma área ou um              

país poderoso e ninguém podia ver as cordas dos seus mestres de            

marionetes. 

Os seis líderes religiosos adoravam o dragão preto com o objetivo final de             

destruir tudo o que Deus tem de mais caro ou precioso. Eles acreditavam             

que, se destruírem a propriedade de Deus, a ascensão de seu salvador, o             

dragão vermelho traria o paraíso para eles. 

Eles acreditavam que esse paraíso pessoal só poderia ocorrer quando          

todos os outros foram eliminados. O segredo do seu objetivo está           

mergulhado em um paciente e longo roteiro de eventos que vem           

acontecendo há mais tempo do que eu poderia imaginar. 

Eu: “Senhor, quem são estes homens? Mas a inteligência do mundo não            

sabe?” 

Jesu me mostrou algumas casas exóticas em todo o mundo. Casas que eu             

nem sabia que existiam. Elas possuíam grande segurança, satélites, uma          

rede de mal muito profunda e longa. 

Jesus: “Sim, eles sabem. Pessoas foram mortas porque os expôs. Eles têm            

sangue em seus bolsos traseiros.” 

Eu: “Então, o que estamos vendo nos jornais e notícias realmente não é             

verdade toda?” 

Jesus: “Bem, sim e não. Os eventos fazem as notícias e eles estão nas              

notícias para mostrar que estes eventos são reais. No entanto, os mais            

importantes eventos, muitos feitos em segredo, são mantidos habilmente         

camuflados.” 

Eu: “Então, Senhor, os 10 reis não são reis literais, ‘mas são reis             

financeiros’? Mas, e a Bíblia e o que ela diz? Parece ser uma questão de               

geografia?” 

Jesus: “Leia-a novamente com essa perspectiva que acabei de revelar a           

você. Sabemos que o inimigo não será ruidoso, senão todo mundo o veria             

e as coisas nem sempre são como parecem. Vai parecer que sim, mas há              
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mais do que isso do que é visto. Erin, você não esta indo fundo o               

suficiente.” 

Eu: “Então, todos esses países não estarão necessariamente indo se          

envolver em guerras?” 

Jesus: “Não Erin, eles irão participar das guerras porque isto está           

roteirizado e está escrito. Enquanto parece que esses dez controlam os           

acontecimentos, mas é realmente Deus permitindo somente aquilo que a          

Bíblia disse que iria acontecer.” 

“As guerras vão acontecer, mas não na ordem esperada. Olha para os            

negócios sujos que os 10 líderes. Enquanto a ordem é vista com os             

mesmos jogadores, este é um local de encontro diferente.” 

Eu: “O que é o fio de prumo? 

Jesus: “Significa, equilíbrio, balanças e julgamento de lá da Cadeira Bema,           

e é uma medida.” 

Eu: “Como as balanças com os 10 blocos e Israel.” 

Jesus: “Sim, os dez estão sendo expostos. Não vai demorar muito.” 

Eu: “Então, o que é o relógio de sol?” “Qual é o significado?” 

Jesus: “Você não estudou?” 

Eu: “Sim, mas eu não tenho o entendimento?” 

Jesus: “Cave mais fundo, pesquise mais profundamente.” 

Eu: “Senhor, parece que somos impotentes para mudar esses eventos.” 

Jesus: “Volte atrás e revise os profetas da Bíblia (menores e maiores) com             

base nessas informações que Eu lhe dei agora. Veja se você não tem             

iluminação.” 

Eu: “Você ainda está a anos de distância, vai demorar a retornar?” 

Jesus: “Erin, define um ano, em termos Celestiais.” 

Eu: “Então, eu não sei. Por que me mostrar isso se não há nada que               

alguém possa fazer?” 

Jesus: “Para que você possa orar e tenha entendimento. Haverá um           

momento em que as comunicações serão interrompidas. Eu lhe dou          

informações para você espalhar as Boas Novas do Evangelho. Eu quero           

que você saiba que Eu virei para Minha Noiva e não tardarei. Ele apontou              

para o Seu cavalo. 

“Em um cavalo muito rápido e poderoso.” Ele deu um sorriso           

tranqüilizador. “Agora, ore por sua irmã (Israel). Ela é o foco, bem como             

aqueles que estão do lado dela. 

Ela é um alvo porque é favorecida por Deus e odiada pelo dragão             

vermelho. Se o dragão vermelho a odeia, o dragão negro a odeia. Há uma              

teia do mal sendo feita.” 

Então eu vi uma enorme aranha tecendo uma teia preta sobre toda a             

Terra. As pessoas estavam em suas próprias casas sendo destruídas e           

pegas na teia do mal disponível. 
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Havia um grande anjo guerreiro com uma tesoura/clipper gigantes e uma           

espada. Vi-o cortar a teia em várias áreas. Isto causou a aranha a gritar e               

atacar. Ambos estavam lutando e estava ficando mais intenso. 

Jesus: ”O que você vê?” 

Jesus: “Uma teia gigante em torno da Terra causando a luz a ser             

removida. É a web em todo o mundo (www)?” ( A internet). 

Jesus: “Sim. Esta é mais outra dependência e distração que o inimigo tem             

planejado.” 

Jesus: “Senhor, eu não tinha nem idéia.” 

Jesus: “Sim, o inimigo quer que você esteja confortável aqui. O que que a              

aranha então faz?” 

Eu: “Coloca veneno em nós, nos paralisa, e, em seguida, nos enrola na             

teia de modo que não podemos escapar.” 

Jesus: “Muito bem, isso é suficiente por esta noite. Você vai ter perguntas,             

então, por favor estude. Há mistérios na Bíblia que está escondido, mas à             

vista de todos. Leia novamente em Efésios, os mistérios do Evangelho. 

“Olhe em Romanos 16 sobre estes mistérios. Se tudo estivesse à vista de             

todos, então não haveria nenhum desejo de pesquisar mais fundo e Me            

conhecer. Lembre-se, Eu não Sou um Senhor raso.” 

Eu: “Mas, Senhor Você tinha acabado de me dizer que tudo é simples.             

Agora preciso cavar mais fundo para o escondido?” 

Jesus: Ele estava rindo. “Tente não complicar as coisas. Você está           

influenciada por noções preconcebidas baseadas na lógica e na         

investigação. A compreensão humana de estudiosos é uma outra versão          

de meia verdades adicionando complexidade sem necessidade. 

“O que Estou mostrando a você pode ser encontrado por você,           

simplesmente Me pedindo por revelação. Pela obediência quando o Espírito          

Santo pedir para cavar mais fundo, isto é Eu chamando você para usar             

sua bússola corretamente na floresta. Agora, isso é simples certo?” 

“Erin, você preferiria vir diretamente a Mim para Eu te iluminar o            

entendimento da Bíblia ou passar por artigos intermináveis de estudiosos          

de teorias, os quais se colocam em um campo educacional mais elevado            

do que o resto de nós?” 

Eu: Estava rindo, “Eu prefiro muito mais ter Você me mostrar na Palavra             

onde posso encontrar.” 

Jesus: “Lembra-se da corrida? O inimigo quer que você esteja distraída e            

derrotada. Espalhe a boa notícia de que Eu estou aqui para Minha Noiva,             

para responder perguntas e ajudar. 

Além disso, eles precisam saber que não há muito tempo, então todos            

vocês precisam cingir suas espadas, ir adiante na verdade, use os seus            

cintos e ter a Mim como o seu capacete.” 

Eu: “Obrigada.” 
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Eu, então, me curvei para Ele. Sorrindo, Ele bateu no peito e apontou para              

Seu olho e apontou para mim. Fiz uma reverência e ri. Eu agora tinha um               

novo entendimento de que o Seu olho estava no pardal. 

Eu andei até ao anjo e olhei para trás em direção a Jesus. Ele virou-se,               

acenou e voltou para a balcão. Ele estava entre os outros. 

O anjo disse: “Lembre-se, ainda está chovendo.” Ele colocou o pano na            

minha cabeça. “Você está sendo solicitada para rever, Isaías, Joel, Ageu,           

Daniel, Ezequiel novamente e o Salmo 83. Use as novas lentes e pense de              

forma diferente. Este é uma mudança de paradigma para você.” 

“Você está no meio de uma guerra. Você não estuda seus adversários            

para conhecer a estratégia deles? Não seja como uma onda, seja forte e             

defenda a Verdade. Coloque a sua armadura completa, jejue e ore por sua             

irmã Israel e abençoe ela.” 

Sonho acabou… 

É tempo de todos nós nos lembrarmos de quantas vezes nós temos sido             

abençoados por Jesus, mesmo sem estarmos cientes disso. É hora de dar            

graças, de amar e perdoar. Hora de andar como um guerreiro de Cristo.             

Nós não temos muito tempo. Se isso não é de interesse, por favor, não              

continue lendo. Ore para que suas orações sejam agradáveis ao Senhor.           

Eu oro para que isso abençoe a todos. 

Amor e Bênçãos ……… Pardal 
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