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A ÚLTIMA CHAMADA 

16 de Dezembro de 2012 

Houve uma tempestade de vento épico aqui no domingo, com ventos de            

cerca de 105 quilômetros por hora que bateu o vale do deserto em que              

vivemos. Às vezes, todo o telhado parecia que seria arrancado e todas as             

janelas chacoalhavam como se elas estivessem prestes a implodir. Eu          

fiquei ouvindo sons muito alto como de um trem de carga, isso deixou a              

mim, meus filhos e nosso cão acordados a maior parte da noite. 

Durante a noite e por cerca de duas horas, o Senhor me concedeu outro              

sonho. Eu acordei de repente as 03:30h (da madrugada) ao som de restos             

de construção batendo na casa. Assim que fui para a sala de estar as luzes               

piscaram e um pipoco veio do meu computador. 

Quando olhei a tomada do meu Mac computador estava completamente          

queimada. Isto era sem dúvidas um ataque do inimigo, ele havia destruído            

meu laptop logo após a série de sonhos ter começado, agora o meu Mac              

com toda a minha carteira de desenhos, fotos da família e todos as             

entradas de sonhos estavam destruídos. 

De repente percebi o quão dependente sou da tecnologia. Eu imaginei que            

o mesmo acontece com o inimigo, em que ele depende da tecnologia, e             

isso era um ataque chave. Deus sabia de antemão que isso poderia            

acontecer quando Ele me sinalizou sobre a nossa vulnerabilidade com o           

uso de tecnologia, Ele me mostrou em algumas ocasiões durante os meus            

sonhos. 

Até agora Jesus foi 100% preciso com tudo o que me foi mostrado.             

Durante o curso desses sonhos Ele sempre tomou o cuidado de suprir            

todas as minhas necessidades e nem uma vez me deixou ficar no chão por              

muito tempo. Ele enviou as pessoas certas no momento certo para fazer            

tudo funcionar para Sua glória. 

Com este problema do computador, Ele enviou o milagre de um novo            

computador e eu nem sequer pedi para Ele. Eu estava orando por cura             

divina sobre o antigo, mas, Ele me agraciou com um novo, para que eu              

pudesse continuar nesta viagem surpreendente de amá-Lo mais e         

compartilhar o Seu amor com todos aqui. 

O tempo é muito curto agora e talvez esta jornada (com os sonhos) seja              

uma carta de amor a deixar para o futuro. Talvez haverá um tempo em              

breve, quando Bíblias terão de ser trocadas por alimentos, quanto não           

haverá mais qualquer acesso para aqueles que ficarem. Então, talvez,          

apenas testemunhos, de boca em boca, ou histórias serão luz final para            

levar alguns para Casa. 
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Pessoalmente, acredito que o acesso à internet será raro ou muito vigiado,            

que ninguém ousará falar de Jesus, uma vez que tivermos ido para o Céu.              

Difícil dizer, mas, se existem cartas ou qualquer coisa que possamos           

deixar como um roteiro para o Céu, então eu digo, vamos fazer o que              

pudermos. 

Enquanto a tempestade rugia, eu cochilei momentaneamente, ouvi Jesus         

dizer: “Eu estou mostrando-lhe grandes mistérios e estou revelando coisas          

mais profundas. Seu conhecimento e profundidade da Palavra vai         

aumentar e você vai compartilhar com outros como nunca antes. Seja           

forte, tenha coragem, Eu estou aqui com você, mas você deve chamar por             

Mim.” 

Eu sabia que era Ele e que era uma mensagem para todos nós. A              

mensagem era bem clara e repetia durante toda a noite até que eu a              

escrevi no papel. 

Sonho começa … 

Desta vez o meu anjo da guarda me encontrou exatamente onde eu            

estava, na batalha. 

Anjo: ”Erin, esta é uma batalha épica. O Senhor pede a sua presença. Esta              

batalha é do Senhor. Seja forte e tenha coragem. Venha.” 

Ele tinha o rosto mais calmo, como se o próprio Senhor estivesse ali a              

falar comigo através dele. Quando me aproximei do caminho, toda a           

cúpula estava iluminada. Eu não sei como poderia haver dezenas de           

milhares de anjos aqui, mas, haviam e também muita atividade no           

interior. 

Eu vi um anjo, talvez fosse Miguel, dando comandos e os anjos gritando e              

aplaudindo cada vez que a catapulta era lançada. Os anjos lutando fora da             

cúpula tinham construído uma parede ao redor do perímetro da cúpula e            

tinham feito uma espécie de trincheira também. 

Anjos do Céu estavam descendo de lá e preenchendo buracos com o que             

parecia óleo dourado. Os anjos traziam (esse óleo dourado) para baixo e            

subiam para buscar e trazer mais. Era fascinante ver e então notei que os              

anjos celestiais estavam agindo na defensiva ao invés de ofensivamente.          

Eles estavam protegendo a cúpula e o caminho. Eles não estavam indo            

agressivamente após este exército demoníaco. 

Meu anjo guardião ficou comigo e Breakthrough estava esperando na base           

da escada. Breakthrough e meu Guardião me cercavam e haviam anjos           

que cercavam a escada. 

Eu notei que a neve de ontem formou um bloco duro de cerca de 15 cm. A                 

cúpula não estava fria, mas, não estava quente como no exterior. A            

temperatura na cúpula estava em torno de cerca de 15 graus. 

Os três pássaros pequenos e grotescos ainda tinham seus próprios          

excrementos em suas bocas. Uma destacou-se em particular e eu notei           

que o excremento dele era vermelho e branco. Eu não vi a mãe grávida              

esta manhã. 
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Breakthrough assobiou lembrando-me de me apressar. Enquanto       

subíamos a escada eu vi os dragões vermelho e preto, e a aranha no topo               

da cúpula. Eles estavam olhando diretamente para mim. 

Meu Guardião disse: “Não olhe o mal nos olhos.” 

Eu percebi que quando eu encarava os meus olhos ficaram paralisados em            

seu olhar. Eles podiam ver a fraqueza em mim e tornaram-se mais forte             

pelo meu medo. Eu poderia dizer que se eles tivessem uma chance eles             

aproveitariam a oportunidade para me matar imediatamente. 

Breakthrough assobiou enquanto o anjo líder gritou para mim. Esse anjo           

deve ter percebido que o meu medo estava causando uma certa brecha            

perto do Portal. Como resultado milhares de anjos invadiram a área e suas             

espadas estavam penetrando fora da cúpula e contra o inimigo. 

Quando me aproximei do Portal no topo da escada, a luz começou a ficar              

tão brilhante que eu já não podia ver o mal do lado de fora esperando               

para me devorar. O meu anjo chegou perto de mim para falar. 

Anjo guardião: “Jesus está ansioso para vê-la hoje. Mantenha-se         

focalizada sobre onde você esta indo.” 

Ele apontou para a parte superior do Portal e fez sinal para que eu              

continuasse. Meu Anjo Guardião e Breakthrough vieram através do Portal          

comigo hoje. O anjo recepcionista deu-me uma bebida do cálice enquanto           

outro derramou um líquido de ouro sobre meus olhos. Meu guardião           

colocou o belo pano de linho sobre a minha cabeça. 

Eu finalmente podia respirar profundamente após vir através daquele ar          

denso da cúpula. Eu me virei para procurar por Jesus e lá estava Ele. Uma               

vez mais, Ele é a mais gloriosa e mais incrível visão. Ele é o incrível Rei,                

meu Rei e seu Rei. 

Suas asas eram peroladas e como na textura de pele, mas também eram             

brancas como Seu cabelo e estavam espalhadas para além do          

comprimento da área da plataforma. Sua coroa com as sete coroas com            

pináculos refletia/ atraia a luz de Sua Presença. 

Ele sorriu e meu coração parou porque eu notei que Ele estava sorrindo             

para mim! Sua pele e Seu rosto resplandecia como o sol. Sua armadura             

era de ouro brilhante e a Sua espada cingia o Seu lado. Seu Cetro de               

Justiça era longo e de ferro iluminado e estava em Sua mão direita. 

Se eu não tivesse tido essa substância dourada sobre meus olhos, eu não             

teria sido capaz de ver e observar os detalhes de Sua beleza. De uma              

longa distância eu ainda podia ver a profundidade de Seus olhos e eles,             

Seus olhos, tinham expectativa e o desejo como um Noivo real no dia do              

Seu casamento. 

Ele ansiava muito por mim, mas realmente por todos nós, como a Sua             

Noiva santa. Eu estava me perguntando como isso era possível. Enquanto           

eu estava olhando para Ele percebi que não existe um ser criado na Terra,              

ou no Céu, nem as estrelas, nem o sol, que poderia até mesmo chegar              

perto, nem a uma grama de Sua Majestade e esplendor. 
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Seu amor para alguém como eu está além das palavras e sem descrição             

porque Ele conhece as profundezas de mim, o meu ser mais íntimo e Ele              

conhece todas as coisas. Ele me formou no ventre de minha mãe e Ele nos               

escolheu. 

Meu anjo guardião me colocou de pé. Na verdade, ele parecia orgulhoso            

de mim. Eu pensei para mim mesmo que a não ser Jesus, este anjo sabia               

absolutamente tudo sobre mim. Eu concluí que Jesus tinha colocado este           

anjo para estar comigo desde o início. 

Ele era um guerreiro muito forte e eu entendi que ele tinha de ser forte               

para poder me guardar. Eu pensei sobre as lutas que ele deve ter lutado              

em meu favor, deve ter sido incrível. 

Ele percebeu que eu estava estudando-o e rapidamente virou minhas          

atenções para longe dele, porque ele não estava confortável comigo me           

concentrando nele em vez de me concentrar em Jesus. Eu virei para a             

minha direita e havia agora 5 Anjos com Shofars e o anjo no centro tinha               

um grande shofar. 

Então, imediatamente ouvi; Ta-da, Ta-da, Ta-da e um longo toque. Os           

sons dessas trombetas Celestiais se estendeu até aos perímetros das          

montanhas. Quando o som ecoou de volta, parecia que passava em           

minhas veias por todo o período de 3 minutos de silêncio. 

Os anjos do Senhor anunciaram: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus            

Todo-Poderoso! Eis o Cordeiro de Deus. Ele está acima de todo o Universo             

em honra e glória. Ele reina em justiça, retidão e amor. Santo é Ele. 

Em seguida, a bela e divina música Processional começou. Um vez mais            

ela parecia uma mistura de Bittersweet Symphony & Cannon D. Eu estava            

na beira deste vasto Mar de Cristal. 

Jesus estava sentado em Seu Trono, mas quando a música começou Ele            

se levantou para me receber. Eu vi estas 4 criaturas para trás e a acima,               

onde a Sua luz cor de esmeralda refletia. Estas criaturas começaram a se             

mover para os lados e para longe da área … para não tomar a atenção               

para si. 

A única coisa que eu percebo com esses seres celestiais é que eles agem              

com humildade e reverência para com Jesus, não porque Ele exige isso            

como um Rei abusivo, mas, porque Ele é tão Santo que tudo se submete à               

Sua Divina Presença e Glória, e eles querem se submeter. 

Jesus: “O que você acha?” 

Eu: “Não há palavras. Tudo aqui é significativo e tem profundidade.” 

Jesus: “Sim, não há nada de superficial aqui no Céu.” 

Eu: “Cada elemento aqui é uma parábola, tudo tem vida e respira e tudo              

tem um propósito.” 

Jesus: Sorrindo. ”Sim, tudo tem um propósito debaixo do Céu e no Céu.”             

Ele sorriu. 

Eu: “No, Senhor, eu quero dizer tudo, desde o cálice que eu uso pra              

beber, o dreidel (um pião de quatro lados, jogado durante o feriado            
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judaico de Chanukah) na balança da Justiça e até as rosas. Há tanta coisa              

para assimilar e tanto para descobrir.” 

Jesus: Sorrindo. ”Você não achava que isso era o Paraíso?” 

Eu: “Eu acho que a minha idéia de Paraíso foi limitada pelo meu nível de               

compreensão. Aqui, isto está além das palavras. Agora, quando eu leio           

minha Bíblia ela ganha vida para mim como nunca antes. É um milagre. 

Jesus: “É por isso que Eu não concedo-lhe todas as respostas com os             

Meus lábios, você só iria entender com seus ouvidos. Quando Eu digo a             

você para ir pesquisar isso na Palavra, então ela não se torna uma paixão?              

Você também então não corre atrás para achar na Palavra?” 

Finalmente eu tive um momento enorme de entendimento do que Ele           

estava me pedindo. 

Eu: Muito animada. “Oh, sim.” 

Jesus: “Quando você Me desejar e Me buscar com todo seu coração, Eu             

vou desdobrar camadas sobre camadas de significado das coisas         

cotidianas. Quanto mais fundo você desejar os mistérios de Mim, maior           

será a sua recompensa. Não te apresentei uma porta aberta?” 

Eu: “Sim. Isso é sabedoria.” 

Jesus: “Lembre-se que as trevas na Terra opera da mesma maneira,           

também por parábola e isto também está escrito. Há sinais em todos os             

lugares que o governante das trevas está aumentando sua estratégia e           

está expandindo suas tendas.” 

Eu: “Sim, está ficando pior na Terra.” 

Jesus: “Lembre-se se o mal estar aumentando é também sinal do Meu            

retorno em breve. Lembre-se que tudo que você vê acontecendo na Terra            

é geralmente o oposto do que esta acontecendo aqui no Paraíso.” 

Então Ele abriu um véu com o braço muito brevemente. Eu vi a             

organização das trevas e um exército com diferentes hierarquias. Eu vi           

diferentes hierarquia de demônios controlando regiões, cidades e casas. 

Vi-os controlar a mídia, os meios de comunicação, fontes de alimentos,           

água, farmácias, escolas, até mesmo igrejas, mas especialmente as         

igrejas. Eles eram altamente organizados e extremamente mal. 

Eu: “Senhor, acho que eu sempre soube disso porque está escrito sobre os             

poderes, principados em Romanos e Efésios.” 

Jesus: “Sim, mas, essas Escrituras também têm sido coberta como se com            

um véu pelo inimigo para diminuir a exposição do reino invisível. Às vezes,             

até mesmo alguns dos Meus eleitos caíram sob esse véu escuro.” 

Eu: “Senhor, eu tenho caído nessa armadilha ou sob véu?” 

Jesus: “Sim, mas, agora mais do que qualquer outro momento da história,            

Eu estou exigindo que você deve ir além de sua compreensão limitada e             

buscar a Mim como nunca antes porque não resta muito tempo agora.” 

Ele então me mostrou áreas do mundo onde há tão poucas luzes            

(crentes). Havia países com tão poucas luzes e eles pareciam muito vazios            

como um oceano sem luz. Eu estava sendo mostrada uma vista da Terra à              
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noite e áreas inteiras estavam escuras, exceto por pequenas luzes          

cintilantes. 

Eu:”Senhor, estas luzes estão sozinhas no escuro?” 

Jesus: “Não.” 

Então Ele me mostrou guerras inteiras nas regiões celestiais sobre uma           

pequena luz em uma vila na África Ocidental. Quando eu fiz um zoom para              

ver melhor, vi uma pequena habitação com uma família Africana com           

todos orando. 

Eu vi uma pequena Bíblia guardada em um buraco e à família lendo. Ao              

redor deles, vi uma feiticeira médica apenas 3 casas abaixo na rua, os             

amaldiçoando e planejando a morte dessa família cristã. Eu literalmente vi           

uma guerra contra a luz e a escuridão. 

Eu: “Senhor, isso me perturba. Por favor, vá lá e limpe esse mal agora em               

Nome de Jesus.” 

Jesus: Ele sorriu e estendeu a mão para me abraçar. “É difícil para você              

entender os Meus caminhos, Eu percebo, mas, lembre-se que Eu espero           

os comandos do Meu Pai. Eu venho em breve e tudo está quase no lugar.” 

Eu: “Depois de ver o que Você acabou de me mostrar, por favor me fale               

como eu posso voltar para lá (Terra) e fazer uma diferença?” 

Jesus: “Todas as Minhas luzes que foram nomeadas para esta época tem            

um Propósito Divino. Assim como o mal tem seus soldados terrestres que            

espalham a escuridão como uma praga, assim também, Eu tenho          

guerreiros celestiais que espalham luz para o mundo. Eu não te mostrei no             

início dessas visitas o quão importante são suas orações?” 

“Naquele momento Ele me mostrou orações simples feitas, até por          

pequenas crianças, especialmente as pequenas criancinhas, formando       

espadas de luz que cortam a escuridão criando portais nos quais Anjos            

celestiais poderiam descer como uma multidão do Céu para ajudar. 

Eu: “Oh Senhor, isto é do mesmo jeito que acontece na cúpula.” 

Jesus: Ele balançou a cabeça em aprovação. “Sim.” 

Eu: “Senhor, parece que o mal está vencendo lá em baixo.” 

Jesus: “Sim, parece que sim, mas isso é uma ilusão, uma estratégia            

temporária do inimigo para os Meus filhos acreditar que Eu virei as costas             

para o que está acontecendo, causando assim uma perda de esperança.” 

“Lembre-se, que essas entidades malignas eram uma vez no passado          

parte dos Exércitos de Deus, eram anjos celestiais de alto escalão. Eles            

eram altamente qualificados nas artes da guerra e sábios na sua           

compreensão da ordem da Criação. 

“No entanto, eles estão agora contra o Céu e tudo o que é Santo. Eles são                

o oposto de todas as coisas boas, porque eles caíram.” 

Eu: “Quando vejo o tamanho destes anjos caídos e o aumento da violência             

e do caos … .é verdadeiramente assustador.” 

Jesus: “Sim, mas isso também está escrito em Daniel e Apocalipse. Agora            

quando você ler através das profecias, iluminação Celestial irá ocorrer, sua           
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compreensão vai multiplicar. Isto irá lhe trazer paz sabendo que Eu           

também Vou retornar muito em breve.” 

Ele então me mostrou a mesa do banquete e eu vi anjos adicionando mais              

algumas configurações para a mesa. 

Jesus: “Isso é parte da razão pela qual o mal parece estar ganhando.             

Quando esses eventos das trevas se desdobrarem, os últimos apelos serão           

dados aos perdidos para se reconciliarem com Deus e uma última           

mensagem para aqueles que ainda têm uma chance de vir para o Céu. 

Alguns vão cair de joelhos e proclamar que Eu sou seu Senhor e Salvador,              

mas outros vão voltar-se para as trevas. É a última chamada e os últimos              

não salvos que Eu recebo agora, porque a escória está subindo ao topo.” 

Eu: “Então é por isso que os eventos estão ficando mais horríveis?” 

Jesus: “Sim, Eu sei que isso parece difícil e injusto, mas lembre-se os             

Meus caminhos não são os seus. Eu protejo aqueles que são Meus e nem              

um será perdido, nenhum um. Não se preocupe continue a orar,           

concentre-se em Mim, Minha devoção a você e Meu Amor Divino para com             

a Minha Noiva. 

Erin, Eu não Vou tardar mas, virei na hora marcada.” 

Eu: Eu O abracei, mas Ele sabia que eu não queria voltar para a Terra,               

mas eu sabia que tinha que voltar porque eu queria ter certeza de             

resgatar meus filhos e amigos. 

Eu: ”Eu te amo.’ 

Jesus: Ele bateu no peito sobre o coração duas vezes. “Eu também te             

amo.” 

Eu me curvei com a minha mão sobre o meu coração. Ele riu e saiu para a                 

balaustrada com os 24 anciãos e alguns anjos. 

Meu Guardião colocou o lenço de linho sobre minha cabeça no Portal            

enquanto o Cavalo Branco me cutucou. Inclinei-me para beijar o cavalo e            

quase perdi o lenço. Meu Guardião segurou o no lugar e não o deixou cair. 

Sonho acabou…  
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