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Trecho dos Sonhos do Ferreiro 

 

Sonhos do Senhor de janeiro de 2013 a maio de 2013 

 

Prelúdio de “Os Caídos e Direções de Satanas” 

 

Nestes vinte e seis sonhos que formam este segundo livro, o Senhor            

parece mudar um pouco o tom do primeiro livro para discutir como o             

inimigo vem contra nós. Este livro é apropriadamente intitulado "O          

Ferreiro", como nosso inimigo continuamente nos derruba como um         

"ferreiro" libera metal em forma e remove suas impurezas. 

No entanto, aprenderemos que, enquanto o Ferreiro não faz isso para o            

nosso bem, Deus permite isso para nos ajudar a nos transformar naquilo            

que Ele quer que sejamos. Embora eu diga que este segundo livro mudou             

de tom do primeiro livro, na realidade cada um dos sete livros, com o              

oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com os           

outros. 

Por exemplo, embora o tema que resida em The Blacksmith seja o ferreiro             

como seria de se esperar, os temas dos outros sonhos contidos em O             

Convite, As Mansões, A Casa de Deus, O Êxodo, As Profecias e A Hora              

Final, bem como a tribulação, todos residem em cada um desses livros,            

incluindo este como o tema de The Blacksmith, por vezes, aparece em            

cada um deles também. 

Escolhi o seguinte sonho como o trecho de “O Ferreiro”, a fim de mostrar              

que o inimigo só pode trabalhar em nossas vidas sob perímetros           

específicos, conforme estabelecido pelo próprio Deus. Em outras palavras,         

o inimigo não pode fazer mais e não pode fazer menos do que o que o                

Senhor coloca em Suas Cortes. No entanto, essa punição pode aumentar           

em nós, dependendo da nossa reação ao teste, mas até mesmo essa            

punição adicional é pré-estabelecida pelo próprio Deus. 

Agora, essas limitações de Deus enfurecem o inimigo? Absolutamente!         

Satanás deseja o livre reinado para fazer o que quiser, ao mesmo tempo             

que odeia tanto a todos nós, que seu ódio não pode ser medido. Então,              

por que satanás nos odeia tanto? É porque somos a imagem de Deus e ele               

odeia a imagem de Deus ao representar sua derrota. De fato, toda a luta              

entre o bem e o mal existe porque o mal quer se libertar de Deus e até                 

acredita que ainda pode. 
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Esses sonhos também nos lembram que ser martelado por 'O Ferreiro'           

nem sempre é uma questão de coração ou pecado, embora possa ser,            

mas também poderia ser o Senhor usando nossas provações para nos           

tornar quem Ele gostaria que nos tornássemos. Agora, eu gosto do The            

Blacksmith quando ele vem contra mim? Absolutamente não! 

No entanto, se eu sei que o Ferreiro está sendo usado para me aproximar              

de Jesus pelo Pai, então isso torna mais fácil de tomar. Enquanto a             

coleção de sonhos em The Blacksmith como um todo ilustra isso, o            

seguinte sonho lhe dá um bom vislumbre do trabalho de Deus em nós             

usando The Blacksmith… 

********************************************************* 

Sonho 40 - Orientações dos Caídos e Satanás 

 

24 de janeiro de 2013 

 

Eu estava novamente correndo descalça no caminho escuro e coberto de           

neve e usando apenas meu robe branco com a blusa azul por cima. Estou              

mais uma vez fugindo de algo com grande medo. É novamente cerca de             

30 graus Fahrenheit na atmosfera e agora eu não posso nem sentir meus             

pés devido ao frio. 

No entanto, desta vez eu posso ouvir passos atrás de mim junto com os              

sons das coisas vindo atrás de mim. Embora eu esteja correndo o mais             

rápido que posso, eles estão começando a se aproximar de mim quando            

vejo o Portão com a luz da glória à minha frente. 

Em vez de parar como da última vez, desta vez corro através do Portão e               

os dois anjos estão esperando por mim lá. Eu imediatamente me lembrei            

do meu lugar, caí de joelhos e comecei a soluçar. Fiquei tão aliviada por              

estar segura aqui que rapidamente me inclinei diante do Senhor no lado            

'seguro' do Portão e estou chorando. 

O anjo à minha direita pôs salve em meus olhos para que eu pudesse ver               

como o anjo à minha esquerda colocava uma brasa nos meus lábios. A             

brasa afrouxou meus lábios e tinha gosto de mel. Eu estava me sentindo             

triste e oprimido quando o anjo à minha direita, em seguida, derramou o             

óleo de alegria sobre a minha cabeça. 

Enquanto meu corpo ainda estava molhado da chuva, este óleo estava           

quente em mim e me trouxe conforto e paz instantâneos. Lágrimas           

começaram a escorrer pelo meu rosto novamente, quando eu estava tão           

feliz por estar de volta na frente do Senhor de toda a Criação. 

Enquanto eu me lembrava de que quem quer que estivesse me           

perseguindo me queria morta, eu agora não conseguia nem lembrar de           

quem eu estava fugindo e por que isso não importava mais como eu             
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estava agora na presença de Deus Todo-Poderoso e estava         

completamente protegido. 

Os dois anjos então me levaram a meus pés e vi que eu estava na beira                

do Mar de Vidro. A luz de glória de seu trono brilhava sobre a paisagem               

como uma brasa brilhante e dourada ou uma onda dourada de luz. Isso foi              

tão surpreendente de ver que de repente me lembrei de onde era o meu              

lugar e comecei a tremer em resposta. 

O vento começou a soprar de novo e pareceu quente, mas com um toque              

de frescura como um dia de primavera. O vento rodando de todos os             

quatro cantos parecia agora me cercar e eu ouvi o sussurro calmo de             

Jesus nele. 

Jesus: “Erin, você recebeu a honra de um presente. Meu pai tem mistérios             

para mostrar a você. Não tenha medo como você foi dado ouvidos para             

ouvir, olhos para ver e uma mão para escrever. Você deve apenas            

escrever o que é permitido, enquanto todo o resto permanecerá selado até            

o momento apropriado. Você é amado, por isso seja forte e corajoso e não              

tenha medo. ” 

Assim que o vento começou, ele cessou. Eu então ouvi uma voz como o              

som da água correndo com a intensidade de um furacão, mas também era             

como uma sinfonia ao mesmo tempo. 

Senhor: "Erin, venha para fora." 

Eu dei um passo para a frente com os pés como se estivesse em pé no                

vasto Mar de Vidro, mas meus pés não tocaram o chão quando eu estava              

de alguma forma acima dele. 

Senhor: "Você está de pé em terra santa." 

Eu olhei para baixo e vi que meus pés estavam tão machucados como se              

eu tivesse passado por um campo de batalha. Eu sabia que tinha fugido             

da minha casa rapidamente, sem tempo para encontrar sapatos e era           

evidente, pela visão dos meus pés, que eu havia corrido por quilômetros. 

Meus pés foram cortados, ensangüentados e sujos quando Deus         

instantaneamente transformou meus pés para que eles agora fossem         

lindos. Tornei-me profundamente consciente dos meus pés porque tive         

muito medo de levantar os olhos, mas permaneci olhando para baixo. 

Minha blusa azul que eu estava usando também tinha sido          

instantaneamente transformada em um belo manto branco brilhante e         

realmente não precisava de adornos ou enfeites para ser simplesmente          

deslumbrante. Minha pele, meu cabelo e meus pés agora eram bonitos e            

pareciam o brilho de uma pérola. Eu não estava usando nenhuma jóia e             

não precisava estar aqui. 

Senhor: “Erin, não tenha medo.” 
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Os anjos à minha direita e à minha esquerda pegaram meus braços e             

começaram a me aproximar Dele. Eu ainda sentia medo de olhar para            

cima, mas senti os anjos à minha direita me cutucando para fazê-lo.            

Quando finalmente olhei para cima, vi uma luz dourada ao redor e vindo             

Dele. 

Eu então vi o contorno leve de Seu Trono e ele brilhou como uma safira               

rica e profunda que eu de alguma forma sabia que tinha sido cortada e              

lapidada por Sua própria respiração. A brilhante mistura dos raios          

dourados da luz refletia-se no brilho do trono de safira e emanava disso. 

A luz dourada e o azul profundo da safira misturavam-se no ar como um              

belo raio circular de esmeralda que estava completamente ao redor da           

área. No entanto, essa cor era realmente ainda mais incrível do que a cor              

da esmeralda, mas essa cor em particular que eu estava vendo realmente            

não tinha nome ou comparação na Terra. 

De fato, não havia nome para tantas das cores que eu podia ver no Céu,               

pois meu conhecimento limitado de cores e misturas primárias e          

secundárias era baseado apenas em nossa paleta da Terra. A melhor           

descrição que posso fazer é que a cor era "uma esmeralda do alto". 

Na minha frente agora era o Criador de todas as coisas, Deus, mas eu              

ainda não conseguia olhar para a Sua imensa glória. Eu não podia vê-lo,             

mas apenas ao redor dele, pois nem mesmo a forma dele era algo que eu               

pudesse reunir com meus olhos. Tudo que eu pude ver foi um espectro de              

brilho do Criador do Céu e da Terra e isso me fez tremer. 

Os anjos pararam em um determinado lugar sobre o mar. Enquanto eu            

sentia que agora estava extremamente perto do Trono, na realidade eu           

ainda estava bem longe. Sem perceber o que estava acontecendo, meu           

corpo estava realmente chorando e lágrimas escorriam pelo meu rosto. 

As próprias células do meu corpo foram completamente atraídas para          

Deus e eu sabia que meu corpo reconhecia Deus como o Criador e que              

minhas próprias células desejavam estar de volta em Seu presença. Não           

havia dor no meu corpo e nada contrário, pois tudo aqui é perfeito e em               

equilíbrio. Meu coração sentiu tanto amor que agora foi superado com o            

amor da Sua presença. 

Senhor: “Criança, tenho mais para você ver. Você está pronto? ” 

Sem um pingo de hesitação, meu corpo respondeu com um sim, mesmo            

quando meu cérebro ainda não estava lá. O oposto é verdadeiro aqui na             

Terra, mas aqui eu sabia que Deus cuidaria de tudo. 

Imediatamente, enquanto permanecia no vasto mar dourado, houve um         

grande terremoto no Céu diante dos meus olhos, quando o chão se partiu             

em dois antes de mim. Eu sabia que essa separação não era permanente,             

já que a divisão que eu havia visto antes já havia sido restaurada             
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lindamente. Em vez disso, isso significou que eu olhasse para a parte real             

da Terra para a qual Ele estava direcionando minha atenção. 

Lá embaixo eu vi um jardim incrivelmente exuberante e vi uma cobertura            

ou manta de amor, como um escudo sobre a Terra como uma tenda             

gigante. Através disso e para a região do que parecia em algum lugar             

perto do Irã moderno, toda a massa de terra da Terra estava junta antes              

da separação das regiões. 

Eu vi quatro rios vindo de um jardim exuberante e saindo como portões             

em todo o jardim. Eu procurei em meus bancos de memória qualquer            

coisa remotamente parecida com a que eu tenha visto, mas era como se o              

Senhor Deus tivesse me permitido montar meus pensamentos, mas por          

um momento. 

Em essência, se eu fosse pegar todos os lugares bonitos que eu já tinha              

visto ou visto de fotos e colocado todos juntos, este composto ainda seria             

uma comparação insignificante do vasto jardim que estava diante de mim           

aqui no céu. Cada rio que eu vi aqui é como água glacial canadense e é                

puro, fresco, claro e doce a gosto. 

De repente eu estava sendo preenchido com o conhecimento de que esses            

rios haviam regado o Jardim do Éden e não havia necessidade de chuva.             

Desses lindos rios, as próprias raízes foram regadas. 

Havia uma abundância de vida selvagem e vi todo tipo de animal de toda              

a Terra presente no jardim. Cada animal era bem alimentado, gentil e            

amoroso e eu até vi um leão sentado ao lado de um cordeiro. Eu vi uma                

incrível variedade de árvores que deram frutos e sabiam que esta fruta            

era incrível. 

No entanto, uma das árvores no jardim se destacou para mim como era             

no centro do jardim e era uma árvore incrível de se ver. O fruto dessa               

árvore era abundante e perfeitamente maduro. O rio principal que          

alimentava os quatro rios também regava a árvore. 

Na base desta árvore, vi um tipo de cerca baixa iluminada em torno dela              

que parecia estar alertando que ninguém deveria ir além desse ponto. Eu            

não tinha certeza se estava vendo uma cerca na realidade ou se essa             

cerca era na verdade apenas no reino espiritual. 

Quando olhei para dentro da cerca, vi uma "cobra" que parecia ter pernas.             

Não era tanto como uma verdadeira cobra que vemos hoje, mas mais            

como um tipo de lagarto, mas com um rosto humano. Quando vi essa             

'cobra', percebi que essa cerca estava ali para confinar a 'cobra' à árvore e              

mantê-la dentro dessa área cercada. 

Enquanto esta 'cobra' se mantivesse atrás da cerca, ele estaria livre para            

vagar ao redor da árvore. Eu então percebi que esta era a Árvore do              
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Conhecimento do Bem e do Mal. Do meu ponto de vista, parecia que o              

Senhor conteú essa 'serpente' maligna apenas nos confins dessa árvore. 

Embora eu não tivesse me lembrado de nada assim nas Escrituras, isso            

realmente parecia fazer perfeito sentido para mim ao vê-lo.         

Estranhamente, também entendi que o Jardim inteiro era um paraíso,          

quase como se o Céu estivesse na Terra. 

Eu vi anjos vagando livremente e visivelmente entre o Jardim. Fiquei           

espantado que eu estava sendo capaz de ver isso e me senti            

extremamente humilde por tudo isso. Então senti meus próprios olhos          

sendo atraídos para essa árvore, como se também estivesse sendo          

tentada a provar a fruta. 

Aqui e depois de todo esse tempo eu achava que Eva era ignorante para              

comer essa fruta, mas ainda assim eu encontrei minha própria carne           

agora atraída para prová-la também. Eu realmente me senti atraído pela           

fruta mesmo com meu conhecimento prévio das ramificações de comer a           

fruta. 

A Eve então apareceu e ela era incrivelmente linda e até mais bonita que              

qualquer mulher viva hoje. Sua pele era perfeita e sem defeitos, já que             

não havia idade para ela. Não vou ser descritiva, já que não havia roupas              

nela, mas falando de uma mulher sobre outra mulher, eu sabia que estava             

olhando para uma das mulheres mais bonitas já criadas. 

Eva andou livremente pelo Jardim até que em um dia em particular essa             

'cobra' chamou Eva. Eu não precisava ouvir a conversa para saber disso,            

mas sabia que satanás estava persuadindo Eva e colocando dúvidas nela. 

Eu então vi a mão dela se mover através da barreira protetora ao redor do               

perímetro que era quase como um escudo de plasma dourado. Vi quando            

a mão dela hesitou por um momento, mas depois pegou a fruta. Ela             

removeu a fruta fora desta barreira e finalmente deu uma mordida. 

Então, ao meu lado e na frente de Deus, vi dois anjos aparecerem que eu               

reconheci e esses anjos estavam em ambos os lados da fenda. Um dos             

anjos tinha escamas enquanto o outro anjo tinha um relógio de sol. No             

entanto, o relógio de sol estava agora fora da seqüência do tempo como             

um perímetro e havia mais marcas originalmente do que agora. Os dias            

então se tornaram mais curtos e a morte foi acelerada. 

Quando olhei para o anjo à minha direita, vi que o movimento das             

escamas desequilibrava o homem, enquanto o fruto da Árvore do          

Conhecimento inclinava a balança contra a humanidade. O equilíbrio         

perfeito e os dias do Céu nesta Terra agora se foram. Quando vi a              

separação final se desdobrar diante de mim, comecei a chorar de tristeza. 

A visão de tudo isso me afetou quase mais do que qualquer coisa que              

observei nesses sonhos além da Crucificação de Jesus no Gólgota. Eu           
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chorei quando olhei para esta cena do ponto de vista do céu. Eu vi coisas               

no Jardim começarem a morrer quando as ervas daninhas começaram a           

cobrir o verde exuberante e “sufocar” toda a vida. 

O Jardim estava morrendo e a vida agora era medida pelo 'Relógio'. Eu vi              

Adão, também bonito na aparência, mas forte, bonito e perfeito como um            

homem poderia ser e na própria imagem do próprio Deus. Eu vi Adão e              

Eva quando Adão então comeu também do fruto e sabia que ele a amava              

tanto. 

Eles tinham ambos participado da ingestão desta fruta porque ambos          

tinham visto que a fruta era boa. Quando eles fizeram isso, eu            

imediatamente vi o véu celestial sobre seus olhos sendo levantado. Uma           

vez que o véu foi levantado, isso mudou seu foco de abundância para falta              

e de aceitação para vergonha. Eles estavam agora focados em sua carne            

em vez de Deus. 

Naquele momento, vi que o Espírito do Deus vivo havia sido retirado deles             

e que agora eles sabiam que estavam nus. Eu vi anjos no jardim de luto               

quando isso ocorreu. 

Eu então vi Jesus andando no jardim e chamando por eles. Quando Ele os              

chamou, eles ficaram com medo e se esconderam. Ele os chamou           

novamente e os encontrou em sua posição agora vergonhosa. 

Eu vi Jesus repreendendo-os, mas Ele também estava sofrendo a perda e            

podia ouvir choro de todo este paraíso que agora desaparecia. Eu então vi             

Jesus repreender a 'cobra' e amaldiçoá-la. Quando Ele amaldiçoou a          

'cobra', eu vi este objeto tipo humanóide reptiliano com o poder sendo            

sem pernas agora e deslizando sobre sua barriga. Eu então vi o Senhor             

removendo Adão e Eva do lado de fora dos Portões do Jardim. 

Senhor: "Erin, olhe de perto." 

Minha visão então ampliada e eu vi um retrocesso deste evento através da             

incrível tecnologia celestial. Eu vi o Senhor Jesus dizendo à serpente que            

ele golpearia o calcanhar dos homens continuamente, mas que ele seria           

derrotado eventualmente pela semente de Adão e do Filho de Deus.           

Enquanto Jesus falava de si mesmo, a serpente não tinha compreensão e            

sabia apenas que, eventualmente, Jesus o derrotaria. 

O anjo no topo da grande abertura no Céu trouxe a Bíblia para mim. Ali vi                

o começo e o fim em Gênesis 3:15 e em Apocalipse. A serpente se tornou               

muito maior no tempo e agora era um dragão. Eu vi a destruição final da               

cobra e, embora eu já soubesse sobre o resultado de satanás com            

antecedência, foi tão reconfortante ver sua derrota acontecer        

pessoalmente. 

A então viu uma parte do Apocalipse sendo iluminado. Primeiro Apocalipse           

2: 7-10 foi iluminado e Apocalipse 12: 11-13 foi iluminado. Eu vi do meu              
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ponto de vista que o acesso da cobra para punição veio do Jardim e a               

porta aberta veio de Eva. Em essência, a porta aberta mais eficaz de             

Satanás veio de Eva e continua a vir hoje através das mulheres. 

Vi então que a pequena cerca dourada ao redor da base da Árvore do              

Conhecimento do Bem e do Mal, bem como o véu de plasma que protegia              

a Árvore, não era vista por Adão ou Eva. Em vez disso, estes foram              

criados por Deus para que a 'cobra' não fosse permitida a vagar            

livremente por todo o Jardim, mas apenas ao redor desta árvore. 

Em essência, Deus havia confinado satan a esta parte do Jardim apenas,            

mas a sedução da Árvore que era tão bonita com a fruta tão             

perfeitamente madura seria a arma de satanás. Ao usar essa tentação, a            

serpente sabia que a única coisa que ele poderia fazer era tentar a única              

criação que não estava na criação original e que era Eva. Satanás também             

sabia que Adão amava Eva e sabia que, se pudesse tentá-la, ele poderia             

usá-la para derrubar Adão com ela. 

Eva veio do lado de Adão e, portanto, era sua igual, pois ela não se               

originou da cabeça ou do pé de Adão. Se Eva tivesse sido criada da cabeça               

de Adão, ela governaria Adão. Se Eva tivesse sido criada a partir do pé de               

Adão, ela estaria sob seus pés ou oprimida. 

Eva, em vez disso, era a companheira perfeita para Adão e a perfeição             

feminina de Adão. Usando isto para sua vantagem má, a cobra foi para o              

ponto mais fraco do coração de Adão ao chegar até ele através de Eva. 

Quando tudo isso aconteceu, o Senhor então amaldiçoou a cobra com o            

espírito de satanás e lembrou a serpente de seu lugar e isso seria baixo              

para o chão ou sujeira. Não só isso, mas satanás estaria agora em conflito              

com as mulheres até que o Senhor venha e atinja a cabeça de satanás no               

fim dos dias. 

Enquanto isso, Satanás continua a infligir a semente de Eva, assim como            

todos os descendentes de Eva para a vida aqui na Terra. Satanás,            

portanto, inflige homens principalmente através de mulheres, pois as         

mulheres são o ponto mais fraco do homem. 

Agora eu vi este ex-jardim perfeito e exuberante cultivando ervas          

daninhas e cardos. Essas ervas daninhas e cardos sufocaram a vida e a             

morte como se estivessem em uma onda de movimento rápido. O espírito            

de satanás não foi expulso do Jardim, mas deslizou para fora do Jardim             

em busca de Adão, Eva e sua eventual descendência. 

A cobra estava chateada com o Senhor, mas ele estava livre para infligir             

dano à semente de Adão e Eva, como Deus permitirá. Então, quando me             

ajoelhei na presença de Deus, fiquei inseguro sobre o tempo ou a ordem             

de tudo isso, quando vi outro evento que não pode ser contido no tempo.              
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Quando este evento ocorreu, o tempo ainda não estava sendo medido           

pelos padrões terrestres. 

O anjo apontou para a Bíblia e eu vi pela primeira vez Isaías 14: 12-15               

iluminar e então vi Ezequiel 28: 12-17 iluminar. Havia uma seção da Bíblia             

iluminada depois de Malaquias e, finalmente, a Bíblia se voltou para Lucas            

10:18. 

Eu estava agora olhando para o céu logo depois que o Senhor criou a              

Terra e Adão, mas antes do dia de Eva ou talvez em sua formação. Eu vi                

Deus como Ele criou a Terra e vi que Ele realmente desfrutou de Sua              

Criação e pensou nisso como Sua obra de arte. 

O Senhor estava satisfeito com a Sua Criação dos Céus, mas o Senhor             

ansiava por algo mais que pudesse ter comunhão com Ele. Como o Senhor             

é um artista magistral, Ele abrangeu toda a vida, tudo o que é sagrado,              

todas as coisas boas e belas e Ele é perfeito e puro no Jardim original. De                

fato, tudo isso veio do nosso Santo Padre, o originador da respiração e da              

vida. 

Eu então vi o anjo apontar para Filipenses 4: 8 e percebi que era assim               

que nós deveríamos ser e inspirar uma comunhão íntima com o Senhor            

Deus e permanecer nesta comunhão com Ele. Ajoelhei-me e observei a           

vista deste filme celestial. 

Lá eu vi aproximadamente setenta anjos principais. Esses anjos foram          

criados pelo Pai para auxiliá-lo e governar os anjos designados para cada            

um desses setenta anjos principais. Eu vi essa incrível hierarquia no Céu,            

pois o Céu é altamente organizado, altamente aperfeiçoado e nada como a            

Terra. 

Eu vi os anjos observarem e servirem ao Pai Deus enquanto Ele dava vida              

à vida e Ele falava a luz em ser. Enquanto observava tudo isso             

transpirando deste grande deck de observação do Céu, notei que um ou            

dois dos anjos pareciam se destacar. 

Um desses anjos eu reconheci ser Lúcifer, pois ele era uma versão menor             

do Senhor e tinha o mesmo tipo ou padrão de luz que emanava dele como               

Jesus. A luz de Lúcifer era impressionante e realmente não havia luz como             

aquela, exceto pela luz de Deus e de Jesus. 

Com o tempo, aqueles anjos que estavam sob a liderança de Lúcifer            

começaram a louvá-lo, onde esse louvor acabou levando a esses anjos           

adorando-o. De fato, esses anjos começaram a adorá-lo como Deus          

porque Lúcifer era semelhante à imagem de Deus e mais diretamente           

acessível do que Deus aos anjos que estavam diretamente sob seus           

cuidados. 
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Lúcifer era lindo, mas havia outros anjos iguais à sua beleza também.            

Também me pareceu que havia outros vinte anjos chefes que também           

tinham milhares de anjos sob eles. 

Agora devo notar que, enquanto eu estou vendo apenas o que parecem            

ser setenta anjos, eu não entendo tudo o que estou vendo porque não há              

palavras terrenas para descrever um pouco do que estou vendo. Deus           

criou os anjos para o companheirismo e para que desfrutassem de Sua            

presença, servissem a Ele e o adorassem em majestade. 

Em vez disso, esses anjos em particular ficaram tão interessados na           

beleza e nos dons uns dos outros que muitos pararam de procurá-lo. No             

entanto, Deus desejou ter algo muito mais profundo do que os anjos            

poderiam oferecer, então Ele decidiu criar o homem à sua imagem e para             

seu deleite. Lá o Senhor poderia andar livremente entre os homens no            

Jardim e ter acesso total. 

Dos setenta anjos além de Lúcifer, vinte desses anjos também começaram           

a olhar para Deus de maneira diferente. Esses vinte anjos sabiam que            

nunca poderiam ser Deus nem ser maiores do que ele. No entanto, eles             

pensaram que, desde que a costela foi tirada do lado de Adão e Eva foi               

então criado Adão igual, então eles também poderiam se tornar iguais a            

Deus. Eles sabiam que não podiam estar acima de Deus, mas acreditavam            

que poderiam se tornar iguais. 

Vi então que os outros anjos permaneceram santos ao Senhor e O            

adoraram no todo e não em parte. Esses anjos então levaram suas            

observações desses vinte e um anjos ao Pai no Trono logo após o Senhor              

ter acabado de criar a Terra. 

Nos Tribunais do Pai Altíssimo, o Pai decidiu derrubar todos os vinte e um              

anjos chefes junto com aqueles anjos sob seu governo na Terra. Como o             

Senhor declarou nas Escrituras, eu então vi Lúcifer atirar do céu como            

uma estrela cadente e como um relâmpago. 

Lúcifer desembarcou na Terra com aproximadamente um terço do Céu          

lançado com ele. Houve um grande luto e tristeza quando os anjos que             

foram expulsos amaram o Senhor e acreditaram em suas obras para que,            

depois de algum tempo, voltassem para casa e tivessem esperança. 

Enquanto eu estava admirado com o que estava vendo, agora também eu            

tinha uma grande tristeza quando vi que esses anjos eram lindos, se            

rebelaram e agora estavam tristes. Eu vi a falta de esperança quando            

esses anjos caíram da graça e vi o Céu chorar pelos filhos do céu. 

O Céu chorou, mas eu sabia que se esses anjos tivessem permanecido, o             

Céu estaria dividido. Independentemente disso, não há poder como o de           

Deus, então eu permaneci confiante de que Deus ainda teria governado,           
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não importando o que e que todo o Céu e a Criação também soubessem              

disso. 

Senhor: “Erin, estes mistérios estão sendo mostrados a você agora como           

eles foram reservados para este tempo.” 

Só então, eu vi um homem no Céu que eu reconheci como o tinha visto               

aqui antes. Este homem era um dos antigos dias e ele tinha o favor do               

Senhor sobre ele. Ele era como Jesus, mas não Jesus. Ele era bonito e              

jovem na aparência, mas com o longo cabelo branco de alguém muito            

mais velho. Então ouvi um anjo do Senhor falar comigo. 

Anjo: “Este é um dos pais de Noé. Ele vai orar por você como um manto.                

Ele nunca viu a morte e o favor do Senhor está sobre ele. ” 

Senhor:“ Erin, agora olhe com seus olhos, ouça com seus ouvidos e            

escreva com suas mãos. ” 

Eu estava tremendo quando mais uma vez fui lembrada por isso. lugar            

como uma mulher e realmente "um ninguém". Eu não sou padre e não             

tenho alta posição e sou até gentio. Eu me senti pequena e o Senhor              

ouviu meus pensamentos enquanto eu tremia diante Dele. 

Eu vi uma onda de luz e um anjo instantaneamente colocou um tipo de              

cobertura sobre mim. O anjo então colocou salve em meus olhos. Outro            

anjo veio e me deu um cálice de água do rio da vida. 

Senhor: “Erin, você está pronto para ir mais longe?” 

Eu: “Sim, Pai, glória seja para Deus no mais alto. Por favor, abençoe meus              

olhos para ver, meus ouvidos para ouvir e minha mão para escrever como             

Você disse à Sua Glória e será feito para mim neste dia. ” 

O anjo apontou para eu me concentrar novamente através da fenda no            

Mar de Vidro abaixo para a terra. Eu vi Adão e Eva terem filhos e               

multiplicar-se. Do meu ponto de vista, isso aconteceu muito rapidamente,          

mas da perspectiva da Terra isso levou várias centenas de anos. 

Durante esse tempo, vi esses anjos caídos tentando encontrar uma          

maneira de voltar para o céu. Eles queriam apelar para Deus, mas os             

ouvidos de Deus não estavam abertos aos seus gritos. 

Vi então um desses anjos caídos, mas não satanás, governar sobre uma            

área que tinha uma das populações maiores da descendência de Eva. No            

entanto, as mulheres nesta área, as filhas de Eva, eram bonitas na            

aparência, gentis e alegres. 

Este lindo anjo caído ficou atraído por uma das filhas de Eva e voltou seus               

pensamentos para ela mais e mais a cada dia que ele a observava. 

Ele então pensou: “Se Deus não nos permitiu voltar e nós vagarmos nesta             

Terra até os dias das decisões de Deus sobre o nosso destino, então eu              

tomarei essa mulher como se ela fosse criada pela minha costela. Então            

me tornarei mais parecido com aqueles em que o Senhor ama. ” 
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Este anjo caído então reuniu todos os outros vinte anjos, exceto Satanás,            

e disse-lhes:“ Tomemos estas mulheres para ser nossas esposas e criar           

nossa própria raça que o Senhor também pode vir a amar. Então o Senhor              

pode ser misericordioso e amar tanto a nós como aos filhos nascidos de             

nós. ” 

Os anjos concordaram com isso juntos por juramento. Mesmo que a           

serpente tenha traído Eva e o Senhor disse que haveria conflito entre os             

dois pela eternidade, eles ainda continuaram a desobedecer a Deus ao           

olhar para as mulheres. 

Quando os anjos fizeram essa coisa proibida com essas mulheres, a última            

gota de qualquer santidade que restou deles foi embora. Ao fazer isso, o             

favor do Senhor e seus laços com o Céu e a eternidade estavam agora              

sujeitos a morte e separação e os anjos se tornaram corruptos como            

resultado. 

Esses anjos caídos corromperam as filhas de Eva. Eu vi anjos usando seus             

dons para mudar o curso da humanidade e agora ser adversário. Os anjos,             

em união com as mulheres, criaram hostilidade e os anjos caídos           

começaram a desprezá-los também. 

No entanto, satanás permaneceu desinteressado em mulheres e, portanto,         

não participou com os outros vinte anjos caídos e seus seguidores. O            

plano de Satanás ainda tinha o mesmo objetivo, mas o curso dele era             

diferente. 

Os anjos caídos então começaram a ensinar habilidades e habilidades aos           

homens para que eles fossem adorados pelo homem como deuses, em vez            

de eles adorarem o único Deus verdadeiro. O resultado do que esses            

caídos haviam ensinado teve o efeito oposto da adoração celestial. 

Eu vi um anjo ensinando sobre maquiagem, adornos e embelezamento.          

Isso criou vaidade, inveja e ciúme para destruir e, eventualmente,          

também levou à luxúria e à prostituição. 

Eu vi um homem mostrando como criar metal e formar armas para a             

colheita, mas principalmente para a guerra e para a guerra uns contra os             

outros e destruir uns aos outros. 

Eu vi outros criando fontes curativas de plantas, flores e raízes. Isso era             

para que o homem pudesse se curar e não precisaria mais clamar e             

depender do Senhor para curar. Este foi o começo dos produtos           

farmacêuticos e da medicina. Drogas, vícios, dependência e morte vieram          

disso. Os presentes deste anjo acabaram se transformando em testes de           

sangue e genética, doenças e afins. 

Eu vi outro ensinando os mapas do céu ou das estrelas. Este anjo fez as               

estrelas em ídolos esculpidos para os caídos, assim adorando as estrelas           

levaram a divindades e depois deuses ou imagens de si mesmos. As            
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estrelas eram outro Céu e se tornaram um véu que os humanos não podiam              

ver além do Deus do Céu, que podia ouvi-los, girar e salvá-los. 

Essa prática foi o começo da astronomia, que é boa, e da astrologia, que é               

ruim, assim como a adoração dos caídos como deuses. Então o plano dos             

caídos era para o homem depender das estrelas e da adoração de outros             

deuses e, portanto, não mais precisando do Deus de toda a Criação. 

Eu vi outro com o dom de obras de fibra. A capacidade de tecer roupas               

finas separava as pessoas de maneira vergonhosa, criando divisão de          

classes de acordo com as roupas. Destruição através de classe, posição,           

orgulho e vaidade veio também deste poder. 

Outro era como um mago e podia manifestar coisas, evocar imagens, criar            

milagres e ilusões. Isso criou o medo e a adoração do autogoverno dos             

milagres. Este foi o início da feitiçaria e magia e a adoração de semideuses              

com a ilusão ou aparência de poder. 

Outro foi um construtor e arquiteto de estruturas. Este anjo tinha sido            

especial no Céu e este foi um presente que Deus havia deleitado. Este anjo              

ergueu um edifício para edificar a si mesmo e ele ensinou os humanos a              

adorá-lo e começou as raízes da escravidão. 

Seu plano e os outros eram para construir templos de honra para si             

mesmos, onde as pessoas pudessem viajar para adorá-los. Eles também          

erguiam edifícios altos o suficiente para alcançar o céu. Ensinando aos           

humanos e aos descendentes de anjos essa habilidade, eles acreditavam          

que poderiam até mesmo derrubar o céu. Eles queriam santuários imortais           

para que os humanos fossem distraídos e fossem a eles para adorar não a              

Deus. 

Outro foi o criador do governo e da ordem complexos, a estrutura das             

guerras, cidades, estados, regiões e tribos. Isso também fazia parte da           

opressão, escravidão e governo. Fora disso veio a troca monetária,          

negociação, impostos e jogos de azar. Este anjo detinha o interesse de            

satanás mais. Estes dois estavam em uníssono juntos, pois o mal precisava            

desse tipo de estrutura para prosperar. 

Outro anjo ensinou pesos e medidas, calendários, relógios e itens          

relacionados para registrar ou medir os dias. Este anjo sofreu e mediu os             

dias como instruídos por Deus após a queda. O anjo acompanhou a nova             

ordem do tempo; a medida de semanas, meses, anos e a profundidade e             

altura das coisas. Este anjo tinha as habilidades da matemática e começou            

a registrar os dias até que a permissão fosse concedida e o Senhor             

começasse a executar juízos. 

Outro anjo ensinou comunicação através da linguagem, escrevendo        

registros, desenhos, símbolos e códigos. Este anjo acabou por trazer a           

tecnologia e a posterior e rápida decadência da pornografia, da internet e            
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do eventual acesso a residências sem a necessidade de uma chave. Este            

anjo pode entrar na mente dos humanos e destruí-los por dentro. 

Esses foram apenas alguns dos dons que foram ensinados aos humanos           

como anteriormente concedidos a esses anjos caídos pelo Senhor. Havia          

muitos mais e cada um desses anjos trocou seus conhecimentos para           

outros, a fim de criar uma teia de autoridade e a adoração dos mortos pelos               

humanos. 

As mulheres que tiveram relações com os anjos caídos logo tiveram filhos            

que eram gigantes. Esses gigantes consumiram mais do que a terra poderia            

fornecer. Esses gigantes também tinham grandes desejos de desejo pelos          

olhos e por sangue. Eles se tornaram os principais devoradores da terra e             

tudo o que havia nela. 

Os anjos caídos foram proibidos de compartilhar com a humanidade os           

segredos do Céu; assim, quando fizeram isso, introduziram ainda mais          

pecado e morte. Então, quando os anjos caídos produziram gigantes, eles           

também foram uma abominação para o Senhor e fizeram com que o avanço             

do mal se tornasse tão penetrante que o Senhor agora tinha que intervir. 

Tudo estava morrendo e corrompendo a um ritmo cada vez maior. Os anjos             

caídos que tinham desfrutado das mulheres terrenas que eles tomaram          

agora sabiam que haviam cometido um grave pecado contra o Criador do            

Céu. Depois de um tempo, os anjos se arrependeram e quiseram parar com             

a esperança de voltar de onde caíram. Os anjos caídos viram então a             

corrupção que causaram quando o mundo começou a experimentar todas          

as coisas contrárias ao céu. 

Um dos anjos caídos reconheceu então que havia um humano em particular            

que caminhava de perto para o Senhor e ainda mais perto do que até              

mesmo Adão andara. Enquanto isso, enquanto me ajoelhava e olhei para o            

que estava vendo e realmente quão rápido tudo tinha ficado ruim, comecei            

a chorar diante de Deus no céu. 

Eu tinha visto a origem de todas as coisas malignas e observei a aceleração              

da morte. O anjo a minha esquerda me entregou uma taça e eu bebi do Rio                

da Vida. 

Senhor: “Erin, fala”. 

Eu: Eu estava tremendo. “Senhor, isto não está nas Escrituras. O homem            

requer ... ” 

Imediatamente minha boca não tinha mais as palavras como o Senhor, em            

Sua santidade, não estava me permitindo questionar o que eu estava           

vendo. Eu fiquei fraco e chorei. Agora eu me perguntava se Ele iria parar              

tudo, incluindo esses sonhos com ele. 

Ali estava eu, na beira dessa imensa fenda, olhando através do Mar de             

Vidro da Criação, na presença de Deus e Criador de todas as coisas, e de               
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repente percebi minha própria rebelião e hábitos carnais. Mesmo quando          

senti isso, senti um calor me cobrir e até mesmo enquanto escrevo e ainda              

hoje. 

Este calor era como um cobertor de cura e, agora com a cabeça baixa e               

incapaz de falar, senti uma mão sendo colocada sobre a minha cabeça pelo             

que eu pensava ser um anjo à minha direita. Então senti uma mão no meu               

ombro para a esquerda. 

Senhor: “Erin, esses homens favorecidos estão orando e fortalecendo vocês          

para esta difícil tarefa de atribuir aos mistérios. Houve um véu que eu             

permiti manter escondido. Os grandes mistérios que agora começarão a ser           

revelados à sua geração são pelo Meu design. 

“Agora os dois homens de favor do Céu e da Terra nunca viram a morte,               

mas foram removidos deste lugar por um milagre. Os espíritos desses           

homens estão sobre esta geração como está escrito. Eles atestarão e           

testemunharão coisas como essas. ” 

O anjo então apontou novamente para os caídos e seus filhos criados. Eu vi              

coisas tão repugnantes. Então compreendi com ainda maior clareza Sodoma          

e Gomorra. Eu vi esses homens nessas cidades propondo anjos para           

praticar a homossexualidade. 

Eu vi crimes contra animais sexualmente como coisas tão malignas          

permeiam a paisagem. Eu até vi bebês de prostitutas sendo jogados nas            

ruas como lixo. Os resultados do que o caído fez estavam em toda parte e               

permanecem conosco até hoje. 

Senhor: "Filho, você tem uma pergunta?" 

Eu tinha muitos, mas um estava pesando em mim. 

Eu: "Senhor, quem são esses dois comigo?" 

Ele começou a rir e o chão tremeu em resposta. 

Senhor: “Erin, à sua direita está Enoque e à sua esquerda está Elias. Eles              

andaram comigo e suportaram muito. ” 

Eu tinha outra coisa a dizer a Deus e uma coisa que não me atrevo. Eu                

questionei minha dignidade novamente e meu lugar como estes grandes          

homens de Deus oraram por mim um manto de proteção e unção sobre             

mim. No entanto, eu era como a mulher no poço. A outra questão estava              

prestes a ser respondida, então eu nem sequer falei. 

Eu então podia ver uma visão de perto de uma região muito perto de onde               

o Jardim esteve uma vez onde o dossel sobre a Terra começou a se afinar               

como hoje com nossa própria atmosfera. Eu vi o sol ficar muito mais             

quente, mas não tão quente como hoje, quando vi o anjo com a Bíblia              

apontando para Isaías. 

Eu vi vários anjos caídos seguindo Enoque em toda parte porque o Espírito             

do Senhor estava sobre Ele e esses anjos caídos ansiavam pela           
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reconciliação com Deus. Por sua vez, Enoque tinha uma humildade e           

gentileza como Jesus. 

Enoque foi gentil, mas muitas pessoas foram repelidas por sua santidade           

enquanto ele emanava luz. Isso porque a maioria dos humanos gostava de            

seus pecados e luxúria e estava na escuridão e não era exposta. Enoque os              

fez desconfortáveis em comparação. 

Um dia, os anjos caídos decidiram ir a Enoque para interceder por eles             

desde que Enoque tinha sido levado e andou com o Senhor em lugares             

celestiais. No entanto, ao fazer isso, os anjos fizeram exatamente o oposto            

do que os anjos deveriam fazer, pois deveriam servir ao homem em nome             

de Deus. 

O Senhor estava zangado e angustiado com isso e agora desejava que            

nunca tivesse criado o homem. O anjo com a Bíblia então iluminou Gênesis             

6: 6. Quando fiquei olhando para a Bíblia, surgiu outro livro dentro da Bíblia              

e vi os escritos de Enoque e os registros de tudo isso. 

Eu conhecia o Livro de Enoch, mas não entendi e fui ensinado a não              

acreditar neste livro. Eu vi outro anjo conter o Livro de Enoch em uma jarra               

de vidro e coloquei isso para o lado. Eu podia ver um registro válido através               

do vidro, mas não consegui tocá-lo. 

O Senhor mandou chamar Enoque e mais tarde vi Enoque falando aos            

anjos. Havia agora um grande luto, tristeza e lamento, pois o Senhor havia             

recusado a petição de Enoque em favor dos anjos caídos. Enoch se abaixou             

e me puxou para mais perto do que eu estava vendo para maior clareza. 

Vi então que Deus não estava chateado porque os anjos pediam perdão a si              

mesmos e a seus filhos, mas ficou chateado por eles estarem tentando usar             

Enoque para interceder por eles. Essa intercessão era um papel que os            

anjos caídos deveriam saber que não era permitido na hierarquia celestial. 

Quando Enoque entregou esta mensagem, vi o Senhor mandar os sete           

arcanjos, dos quais satanás era uma vez, junto com um grande exército            

para ajudar. O Senhor deu o mandamento de mandar os anjos para debaixo             

do solo por um tempo de julgamento posterior. 

Um dos anjos caídos ficou extremamente irritado com isso e parecia um            

líder dos anjos caídos. Como a raiva queimou e a tristeza alcançou esses             

anjos, eles lamentaram que não iriam mais desfrutar das crianças que           

haviam gerado e amavam agora. Apesar de toda a sua maldade, os anjos             

de alguma forma aprenderam a amar seus filhos malvados, conhecidos          

como os nefilins. 

Então vi anjos celestiais derrubando os filhos desse anjo principal. Este anjo            

principal era então ainda mais zangado do que o resto e por isso estava              

mais atado do que os outros. Pelo que pude perceber, quase todos os anjos              
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foram mantidos em cativeiro e seus descendentes foram programados para          

destruição, alguns imediatamente e alguns em uma data posterior. 

Eu então vi Satanás e notei que ele era o mesmo espírito que estava sobre               

a cobra no Jardim. Satanás recebera agora o privilégio de uma cobra            

deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Essa cobra ou satanás odiava            

mais as mulheres por causa de sua maldição e porque ela foi construída à              

mão por Deus e não criada como Adão. 

De fato, satanás desprezou as mulheres ainda mais que os homens. Ele não             

era influenciado pela luxúria das mulheres como os outros anjos caídos que            

reconheciam a beleza das mulheres ou como Adam. Satanás foi arrogante. 

Como satanás não lutou durante a batalha com os outros anjos caídos e             

seus filhos gigantes. Em vez disso, satan sentou na fenda de uma rocha             

acima da batalha. Como resultado, o Senhor decidiu dar temporariamente a           

carga satânica da Terra. A área em que ele se sentou para ver a batalha era                

vermelha como barro nesse vale em particular. Uma vez dado cargo,           

Satanás se colocou em um trono semelhante à terra como uma imagem            

menor de Deus. 

Então Enoque me mostrou os pensamentos de satanás e ele queimou com            

ódio, porque o Senhor tinha o poder que ele desejava. Eu vi um dos anjos               

do exército do Senhor dar satan um conjunto de acusações como leis e             

perímetros escritos em um pergaminho. 

Eu então vi uma petição de satanás a Deus que se ele fosse agora governar               

esta terra que ele recebeu da Terra, ele poderia ser onipresente como Deus             

e com a habilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus não              

apenas disse não a esse pedido, mas ao contrário, Satanás só pôde deslizar             

de um lado para outro e tomar a forma de outras formas. Não só isso, mas                

ele permaneceria reptiliano com sangue frio como gelo. 

Então satan pediu um governo para ajudá-lo. Vi que o Senhor estava            

zangado porque sabia que Satanás estava tentando enganá-lo. Como         

satanás pensou para si mesmo, suas palavras pareciam scripts em uma           

página para Deus e todos os seus maus pensamentos eram visíveis do céu. 

O Senhor então respondeu dizendo a Satanás que o curso de cada um dos              

Seus filhos e Sua Criação seria determinado por Ele e somente por Ele. Não              

só Deus não estava permitindo a liberdade de satanás sobre os filhos de             

Adão, mas também que o proceder de cada homem seria determinado pelo            

próprio Deus e que satanás estaria sujeito às leis do Senhor. Satanás teria             

então que apelar a Deus em suas Cortes, a fim de infligir tribulações aos              

filhos do Senhor e a quem Deus havia escolhido com Sua marca antes de              

nascerem. 

Satanás queimou de raiva quando percebeu que Deus não lhe havia           

concedido o que ele havia pedido, mas agora o restringia ainda mais. Seu             
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plano era eventualmente transformar o homem contra Deus e um ao outro            

para que Deus desprezasse o homem e determinasse que eles eram muito            

corruptos para o Céu e a Salvação, tirando assim a Deus das crianças que              

Ele ama. 

Depois desse tempo de tristeza, vi Satanás escolher vários humanos para           

governar com ele. Eu então o vi procurando a descendência remanescente           

do anjo caído para revisar as fundações originais dos caídos. Mesmo que            

eles estivessem confinados e trancados no subsolo, eles ainda poderiam se           

comunicar. 

Quando Satanás trabalhou na Terra, o mal começou a povoar muito           

rapidamente. Agora quase não restavam seres humanos que parecessem         

bons, pois quase todos estavam agora sob o domínio de satanás. O Senhor             

Deus de Seu Trono decidiu então que todas as criaturas vivas estavam            

corrompidas e que era hora de destruir a Terra. 

No entanto, Deus ainda mantinha uma comunhão íntima com Enoque, pois           

o Senhor lhe concedera favor tanto quanto aos filhos. O Senhor manteve            

Enoque com Ele e eu observei enquanto a duração da vida do homem ficava              

mais curta. A morte foi acelerada como o primeiro meio de controlar o mal.              

Deus encurtou os dias do homem e, portanto, sua influência do mal. 

O Senhor então colocou Noé e sua família separados também. Quando o            

dossel da Terra foi levantado, as chuvas vieram. Antes disso, e           

principalmente em pares, cada uma das criaturas terrenas de Deus          

encontrou uma arca que havia sido construída para resistir ao dilúvio que se             

aproximava. 

Quando o dilúvio cobriu a Terra, vi o Senhor moldar a Terra,            

desmembrando a massa terrestre que já havia se juntado. Ele separou-as           

em regiões à medida que as inundações continuavam. Quando essas          

massas de terra se separaram, vi que os anjos caídos em suas câmaras             

estavam separados junto com a terra. 

De fato, o Senhor estava separando-os ainda mais para impedir sua           

comunicação posterior. Notei então que os templos que os anjos caídos           

erigiram para si mesmos estavam sobre as áreas onde os caídos foram            

sepultados no subsolo até o julgamento e eram um tipo de marcador. 

Eu então vi a chuva parar e a água recuar nas fendas ou pontos de grade                

divisivos da Terra. Cada ponto de grade era uma massa de propriedade            

para os caídos e a Terra estava agora dividida em continentes e ainda mais              

separada por uma grade de linhas de falha. 

Literalmente, colocando linhas de 'falha', Deus estava dizendo aos anjos          

caídos que isso era culpa. Assim, essas linhas de falha eram seus limites e              

marcavam seus territórios. Então cada um dos herdeiros remanescentes         
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dos caídos vagou pela terra, devorando-a sobre as regiões de seus pais,            

continuando com as práticas de seus pais até o dia em que o Senhor caísse. 

Os nephilim não foram completamente apagados e eles, juntamente com          

seus descendentes e demônios, poderes e principados, todos governam e          

decaem a Terra hoje. 

Senhor: “Erin, você deve agora descansar um pouco, mas tome coragem e            

escreva claramente o que lhe foi mostrado.” 

Eu me inclinei para o Senhor em agradecimento. Eu chorei como não pude             

olhar para Ele diretamente devido ao brilho de Sua glória, mas Ele sabia             

que eu O amava com todo o meu coração e que eu estava com medo do                

que me foi mostrado. 

Enoque e Elias, junto com os anjos, andaram comigo até o Portão. Uma vez              

lá, Enoque derramou um pouco de óleo sobre minhas mãos e Elias            

derramou óleo sobre a minha cabeça. Enoque então falou comigo sem           

palavras. 

Enoch: "Erin, eu sei que nada disso faz sentido para você agora, mas logo              

isso ficará claro quando você começar a ver tudo isso." 

Comecei a chorar e o anjo apareceu e limpou minhas lágrimas com o             

pequeno pano de linho. 

Enoque: “O véu logo será levantado e haverá grande medo. Você e outros             

devem espalhar as Boas Novas sobre o amor do Senhor e o que os espera e                

perseverar até o fim. Eu sei que você tem perguntas. Lembre-se que nem             

toda palavra que saiu de nossas bocas foi bem recebida também. ” 

Enoch olhou para Elijah e ambos sorriram um para o outro em            

concordância. 

Enoque: “Minhas palavras foram autorizadas a serem removidas da Bíblia          

original para este tempo posterior e o sinal de que uma vez houve as              

referências ao Livro de Enoque no Livro de Deus. Agora eu posso ver este              

tempo para as Palavras que o Senhor deu para ajudar a dar a conhecer os               

grandes mistérios. Você se lembra quando nos viu antes? ” 

Eu: Eu estava chorando. “Sim.” 

Enoque: “O Senhor nos enviou para dizer-lhe para continuar a sua jornada,            

mas para remover os obstáculos que estavam impedindo você de tudo o            

que o Senhor desejava para sua vida. Você era filho do mundo, mas agora              

é filho de Deus. Você anda entre nós em lugares altos e você é amado pelo                

rei. 

“Muitos de vocês, como nós, nunca verão a morte. Isso é uma bênção e              

outros testemunharão isso, mas isso não acontecerá como alguns esperam.          

Sim, mais uma coisa. Lembre-se dos que caíram com o dom de            

calendários? ” 

Eu:“ Sim ”. 
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Enoque:“ Por acaso você viu qual calendário era o calendário de Deus? ” 

Eu:“ Creio que sim. ” 

Enoch:“ Erin, mude sua perspectiva. Observe Israel e lembre-se do          

calendário hebraico. Agora, volte para seus marcadores e os revise em           

termos desse calendário. Volte e lembre-se que Israel é o seu marcador e o              

inimigo mais odiado destes ao seu lado, a Noiva. Também o que ocorre             

depois da neve e o que você procura? ” 

Eu:“ Sinais de primavera como flores. ” 

Eu notei então que Enoque era muito bonito como era Elias. Eles também             

eram tão maravilhosos e tão cheios de amor e conhecimento quanto os dois             

tinham andado tão próximos do Senhor. Enoque apertou minha mão e           

Elijah apertou meu ombro quando ambos se voltaram para voltar a estar            

em comunhão com o Senhor. 

Enoch: "Nós vamos vê-lo novamente, Erin." 

Eu estava tão feliz com isso. Um dos anjos alados então me cumprimentou             

no Portão. 

Angel: “Erin, muito tem sido modificado ao longo dos anos, mesmo quando            

a hora do dia começa e termina. Israel é o seu marcador para os sinais do                

retorno de Jesus. O Senhor pede que, mesmo que você duvide da ordem,             

escreva exatamente como viu. 

“Não dê ouvidos àqueles que você tem para a esquerda ou para a direita,              

pois eles não viram o que lhes foi mostrado. Eles não podem falar e o               

Senhor os manterá de você. Quando a trombeta soa, nem tudo estará            

pronto e muitos ficarão atordoados. Ore por essas pessoas. 

“Há muitas referências, pois agora os Scripts começarão a ser iluminados           

como nunca antes. O Corpo de Cristo será como um. Você recebe o dom de               

um vidente e deve escrever o que vê. Outros receberão os presentes para             

discernir e testificar. 

"Não tenha medo. Tome coragem como uma lição de Elias aguarda.           

Aprenda sobre aqueles que oram por você. O Salmo 82 é uma referência             

agora que fará sentido e acompanhará este Salmo 83 em conjunto. 

“Os salmos 39 e 40 são um lamento para este tempo e há uma mensagem               

no Salmo 41, portanto, não vire a página. O Salmo 104 é a confirmação do               

que você foi mostrado e é uma boa mensagem. Lembre-se de ver os             

padrões da história como tudo aconteceu antes e nada é novo. 

“Agora entendam as raízes das práticas do mal e sejam tímidas disso.            

Busque o Senhor com todo o seu coração e alma e não conduza ao seu               

próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele          

deixará seu caminho claro mesmo quando estiver escuro e houver neve. 

O anjo apertou minha mão e colocou um xale em cima de mim. Esta série               

de sonhos ocorreu ao longo de três noites, juntamente com esta mensagem            
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pessoal. Houve uma paz milagrosa e uma cobertura de amor sobre mim e             

meus filhos nos dias de hoje. O inimigo tem estado longe de mim e o único                

problema que tive foi minha própria preocupação e minha própria carne. 

Eu oro para que isso te abençoe e que o manto do Senhor esteja em todos                

aqueles que são abençoados pelo Senhor. Que você tenha paz em suas            

casas enquanto esperamos pacientemente que o Senhor retorne para Sua          

Noiva. 

Amor e bênçãos ... pardal 
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