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Deus e o Raiar da Aurora 

Terminou no domingo, 17 de setembro de 2017 

13 de setembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por nos manter sustentados. Onde           

você nos tem agora é realmente uma linda 'cela de prisão' e a área ao               

redor é uma incrível 'prisão'. Obrigado por tudo o que você fez por nós. 

Pai, estou triste, assustado e desanimado hoje. Eu não estou em paz.            

Você requer tudo de mim quando eu venho a você, então estou            

preocupado em vir até você agora, pois meus pensamentos estão tão           

ansiosos! Lá, eu disse ... sim, mesmo que você já soubesse disso. Eu             

nunca mastiguei minhas unhas antes, não assim, mas estou agora. Que           

nojo! 

Até meus sonhos são muito complexos agora, quase como filmes épicos.           

Onde eu começo mesmo? O que eu faço? Pai, quem sou eu, mas,             

realmente, quem é algum de nós, que devemos receber alguma coisa de            

Você? No entanto, o que eu sei é que você de alguma forma ainda nos               

ama e eu sou muito grato por isso. 

Eu assisti as notícias sobre a "terra amaldiçoada" recentemente. Tantas          

áreas estão sendo completamente obliteradas. Alguns até estão sendo         

apagados do mapa. Senhor, tudo isso está me deixando tão triste. Estou            

triste por meus amigos e familiares que residem nessas áreas. Estou           

triste por meus amigos e familiares que têm casas e fazendas ameaçadas            

pelas inundações e incêndios. 

O problema pode vir tão rapidamente. Calamidades podem acontecer em          

um piscar de olhos. Para onde uma pessoa pode ir quando recebe tão             

pouca advertência? Onde está a segurança deles? Muitas vezes, os          

problemas podem descer igualmente em uma determinada área, mas         

algumas casas são removidas e algumas casas ficam ilesas. Pois mesmo           

aqueles 'ilesos', então o que eles devem fazer? 

Quando alguém está preso em calor recorde e condições sufocantes e a            

energia está desligada, de onde virá o alívio frio ou as fontes            

refrescantes? Por isso que ainda permanece que a tempestade não          

devastou ou o fogo não consumiu, os ladrões então vêm pilhar. Aqueles            

que prometem ajudar, muitas vezes, trazem muito pouco. É tão torto. 
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Pai, você está em toda parte e vê tudo. Você me disse que estas são               

suas últimas "poucas chamadas" para um mundo adormecido. Agora         

você está dizendo àqueles que sabem pouco: 'Pare o que você está            

fazendo e olhe para Mim. Eu criei você. Você não é nada sem mim. Eu               

estou aqui. Volte-se para mim e eu vou levar você. Estou com você. Eu              

te amo. Volte-se para mim agora e seja salvo. 

Pai, baseado em meus recentes sonhos, é óbvio que Você não está            

acabado de trazer julgamento sobre as nações. Pela experiência, sei que           

essa devastação será seguida por doença, estresse econômico e         

corrupção. Tantas terras estão divididas agora, mas especialmente a         

"terra amaldiçoada". As pessoas estão sendo tão irracionais umas com as           

outras. 

As coisas que nossos filhos estão sendo ensinados na escola agora estão            

se tornando cada vez mais perturbadores. Pela primeira vez, estou          

considerando seriamente o homeschooling. Acabei de receber um        

questionário para estudantes que permite que alguém se identifique         

como homem, mulher ou 'outro (explique)'! 

Pai, o que exatamente se entende por "outro"? O tempo em que estamos             

agora só tem que ser pior do que até mesmo nos dias de Noé! Para               

piorar as coisas, até mesmo o preço dos alimentos se torna insuportável.            

As coisas estão tão caras agora que eu declarei recentemente que esta            

semana será a semana da torrada francesa e da panqueca. 

Embora eu saiba que estou "reclamando" agora, também sei que o temos            

relativamente bom em comparação com tantos outros, especialmente no         

sul. Pai, somos muito gratos a você. Eu tentei entrar em contato com             

alguns dos meus amigos que moram lá e eu não acredito que eles             

possam sequer responder. Eu rezo para que tudo esteja bem. 

Também estou preocupado com uma família na República Dominicana         

que patrocinamos. Nós agora patrocinamos esta família há mais de          

quatorze anos e estou preocupado com eles. Sua área foi muito atingida            

pelos furacões e ainda não há praticamente nenhum alívio em chegar lá.            

Oh Senhor, por favor, proteja-os, junto com todos os nossos amigos em            

outras áreas. 

Quando assisto ao noticiário agora, fico em choque com a aparência           

apocalíptica de tudo. As fotografias de toda a devastação são de tirar o             

fôlego e entorpecer a mente. Parece que eles foram tirados de um filme             

de desastre épico, mas, não, esta é a nossa realidade agora. Só vai             

piorar! Oh Pai, por favor, salve-nos em breve! 

De repente, lembrei-me de algo que me ocorreu recentemente na          

segunda-feira, apenas alguns dias atrás. Meu filho mais velho e eu           
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acabamos de chegar à cidade e pegamos minha filha mais nova de sua             

escola. 

Nós dirigimos então para apanhar nossas duas crianças medianas da          

escola secundária. Enquanto os céus estavam nebulosos, você ainda         

podia ver que eles eram de um azul lindo. Estava muito quente. Então             

percebi que as folhas agora estavam mudando rapidamente. 

Enquanto eu estava dirigindo, mas apenas por uma fração de segundo, o            

cenário ao meu redor de alguma forma mudou para algo que eu tinha             

visto quando eu morava a 3.000 milhas de distância. Enquanto a estrada            

era idêntica, o cenário estava agora de alguma forma alterado. Tão           

rápido quanto, o cenário voltou. 

De alguma forma, eu sabia que não era Deja Vu. Senhor, por que você              

permitiu isso? Você me deu um sonho bastante estranho que me lembrou            

um que Joseph teve, mas diferente ...  

descrição do sonho 1 começa ... 

Eu estava em pé em um campo de trigo maciço. Diretamente à minha             

frente havia doze trouxas de trigo. Sorri quando de repente me lembrei            

dos onze trouxas de trigo com que José havia sonhado (Gênesis 37). 

Ao inspecionar cada um dos doze feixes de trigo, notei que cada um             

deles tinha características ligeiramente diferentes. No entanto, eu        

também sabia de alguma forma que cada um desses feixes tinha sido            

retirado do mesmo campo. 

Enquanto eu caminhava por esse campo de trigo maciço, o clima parecia            

muito semelhante a um belo dia de outono em meados de setembro.            

Quando olhei ao redor, vi que as colheitadeiras estavam muito ativas. 

Eu já havia passado de onze dos doze feixes de trigo quando decidi             

sentar-me na base do décimo segundo feixe. Eu cheirava a fumaça de            

madeira no ar e era deliciosamente perfumada. Enquanto eu me sentava           

lá, minhas lágrimas inesperadamente começaram a fluir pelas minhas         

bochechas. Comecei a rezar com todo o meu coração enquanto          

continuava chorando. 

Eu: “Oh Senhor, por favor nos ajude. Nós precisamos de ajuda! Tantas            

pessoas estão com problemas agora. Nosso lar está sob ataque agora.           

Mesmo nossos cães de estimação, mas, na verdade, todos os animais ao            

nosso redor estão agindo de forma estranha. Pai, o que está           

acontecendo?”  

descrição do Sonho 1 foi ... 

Recebido em sexta-feira, 15 de setembro de 2017 

Várias coisas horríveis aconteceram algumas noites atrás e todas elas          

foram feitas para me tirar toda a esperança. Bem, funcionou, pelo menos            

temporariamente, e minha esperança e alegria desapareceram. Eu        
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estava agora em grande desespero. Eu senti principalmente o mesmo          

ontem, assim como eu simplesmente não conseguia me envolver em          

torno da dor que eu estava sentindo desta mudança nos eventos. 

Pouco antes de ir para a cama, senti de repente que Deus me levou a ler                

um periódico em particular no qual eu havia escrito. Esta revista era do             

tempo exato em que estamos agora, mas em 2011. Passei ainda mais            

tempo neste diário. manhã também. 

Eu lamentei enquanto lia este diário, pois era um pouco antes de uma             

data de julgamento marcada para outubro de 2011. Eu estava em uma            

luta enorme para manter meus filhos. Eu estava completamente deserta          

e tinha muito poucas opções ... bem, eu realmente não tinha nenhuma            

opção neste momento. 

Toda a esperança que me restava estava em Deus. Eu já havia feito tudo              

o que sabia que poderia fazer com minhas próprias forças. Mesmo que            

meu 'Little Red Journal' tenha sido incrivelmente difícil para eu ler           

novamente, este diário foi ainda mais difícil de ler. Uau! 

Este diário estava cheio de lamentações. Enquanto eu primeiro registrava          

fatos e eventos, era rapidamente seguido pelos gemidos do meu coração           

partido. Eu tinha sido abandonado pela família e amigos, pessoas que           

disseram que nunca sairiam ou me trairiam. Bem ... 

Apesar dos meus inimigos continuarem rumo a mim, eu ainda rezava por            

eles. Seus ataques continuaram e continuaram e prosseguiram. Depois         

que eu orei com tudo que eu tinha, eu finalmente descobri que, se Deus              

estivesse realmente comigo, Ele cuidaria das coisas. Por outro lado, se           

Ele não estivesse comigo, eu estava prestes a perder a única coisa que             

mais importava para mim ... meus filhos. 

Quando olho para trás agora, sinto que meu "grande crime" na época foi             

simplesmente para eu ser tão cego a ponto de ter confiado em um             

homem que no final tinha apenas um objetivo em mente - destruir-me            

completamente. Eu não tinha como lutar e minha conta bancária estava           

vazia. Para piorar, recebi um ultimato do meu advogado. 

No final de um determinado dia, em meados de setembro de 2011, eu             

agora tinha até o final do dia para chegar a US $ 3.800 ou meu advogado                

se retiraria do conselho. Isto foi agora menos de um mês antes do             

julgamento e fiquei horrorizado. 

Entrei em pânico e comecei a vomitar. Eu não tinha opções reais e nada              

para vender. Eu já tinha vendido todas as minhas jóias e objetos de valor              

para esta batalha judicial em andamento. Eu tinha alguns outros itens           

que eu vendi, mas isso equivalia a centenas, não milhares. 

Se o dinheiro não fosse concedido neste momento, orei para que o            

Senhor pelo menos me desse mais tempo. Depois de orar com todo o             
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meu coração, meu telefone logo tocou. Foi meu advogado. Ele me disse            

que ia me dar até o final de setembro para levantar os US $ 3.800 MAIS                

ainda mais para pagar o próximo julgamento com antecedência. 

Para meu horror, as pessoas ao meu redor, familiares, amigos e até            

mesmo aqueles que eu mal conhecia, começaram a me dizer para           

abandonar a luta e simplesmente ir embora. Fiquei muito irritado quando           

alguém me disse que isso era um sinal de Deus para ir embora.             

Perguntei a eles: "Por que Deus gostaria que essas crianças crescessem           

sem uma mãe que as ama?" 

Eles não tiveram resposta. Enquanto continuava a ler este diário, meu           

coração começou a bater mais forte. Embora a dor desse período de            

tempo tenha sido anos atrás, ler isso fez minhas feridas ainda parecerem            

cruas e frescas. Doeu ver tudo o que me foi permitido acontecer. 

Eu li que então me ajoelhei para declarar tantas das promessas que Ele             

nos deu na Escritura. Mesmo que eu sentisse que toda a esperança            

estava perdida, eu declarei para Ele o mais alto que pude. Eu gritei para              

Ele em desespero e inseri meu nome enquanto escrevia isso. Escrevi o            

seguinte enquanto esperava Seus milagres: 

● Salmo 46: “Como Deus está dentro de você, você não cairá. Deus            

o ajudará no romper do dia. ” 

● Isaías 62: 11-12: “ O Senhor fez uma proclamação até os confins            

da Terra. Diga a Erin: 'Veja, seu Salvador vem. Veja, Sua           

recompensa é com Ele e Sua recompensa O acompanha ”. 

● Ester 8: 8; Ageu 2: 18,23: “A partir deste dia te abençoarei. Eu             

vou fazer você gostar de um anel de sinete para eu te escolher,             

Erin! Nada selado com o anel de sinete do Rei pode ser quebrado! ” 

Recebido em domingo, 17 de setembro de 2017 

● Ageu 2: 5: “ Pois eu estou contigo, Erin! ” 

● Isaías 30:18: “ O Senhor é o Deus da justiça e abençoado são             

aqueles que esperam por Ele. ” 

● Jeremias 42:11: “ Porque estou angustiado com o desastre que          

causei a você. Não tenha medo do Rei da Babilônia que você agora             

teme. Não tenha medo dele, declara o Senhor, pois eu estou           

contigo e te salvarei e te livrarei das suas mãos. ” 

● Isaías 49:17:devastaram se “Os teus filhos pressurosamente       

virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão          

do meio de ti.” Todos os seus filhos se reúnem e vêm até você.              

Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, você saberá que eu sou o              

Senhor. Aqueles que esperam em Mim não ficarão desapontados! ” 
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● Romanos 3: 4: “ Você será provado pelo que diz e ganhará seu             

caso no tribunal. ” 

● Salmo 121: “ O Senhor cuida de mim, agora e para sempre mais .              

” 

● Naum 1: 7: “ O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia.              

Ele cuida daqueles que confiam nEle. O que quer que eles (o            

inimigo) conspirem contra o Senhor, Ele acabará e o problema não           

virá pela segunda vez. ” 

● Sofonias 3: 14-20: “ Alegre-se e regozije-se, Erin! O Senhor tirou           

sua punição. Ele voltou seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está             

com você. Nunca mais você temerá algum mal (ou estará longe           

Dele). O Senhor, seu Deus, está com você. Ele é poderoso para            

salvar. Ele terá grande prazer em você. Ele vai acalmá-lo com o            

Seu amor. Ele se alegrará com você cantando. Eu removerei de           

você as tristezas pelo banquete designado, pois elas são um fardo           

e um opróbrio para você. Eu te restaurarei! ” 

● Salmo 75: 7: “ É Deus quem julga! ” 

● Salmo 77:14: “ Você é um Deus que faz milagres! ” 

● Salmo 72: “ Ele julgará o seu povo com justiça, seus aflitos com             

justiça. Ele livrará os que clamarem, os aflitos que não tiverem           

ajuda. ” 

● Salmo 17: 8: “ Guarda-me como a menina dos teus olhos.           

Esconde-me à sombra das tuas asas! ” 

● 2 Crônicas 20:15: “ Isto é o que o Senhor diz: Não tenha medo              

nem desanime porque a batalha é de Deus. Você não terá que lutar             

essa batalha. Tome sua posição e permaneça firme e veja a           

libertação que o Senhor lhe dará. Não tenha medo. Não seja           

desencorajado. Tenha fé no Senhor e você será bem sucedido. Dê           

graças! ” 

● João 17: “ Eu invoco a Jesus e Ele diz: Proteja-os do maligno.             

Santifica-os pela verdade. ” 

● João 16:23: “ Eu lhe digo a verdade, Erin: Meu Pai lhe dará tudo o               

que você pedir em Meu Nome. Peça e você receberá e sua alegria             

será completa. ” 

Eu então escrevi a seguinte oração em meu diário de 2011 logo depois             

que escrevi isto… 

● Oração: “ Senhor, Deus, peço agora em Nome de Jesus, (1) para            

conceder-me o dinheiro para lutar; (2) Para me conceder a vitória           

e retornar meus filhos para mim; (3) Para nos devolver à nossa            

terra e nos fornecer uma casa e dinheiro para dar e viver; e (4)              
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abençoar aqueles que nos magoaram. Eu pedi isto em Nome de           

Jesus, Amém! ” 

Eu então escrevi mais Escrituras, mas novamente personalizadas… 

● Zacarias 2: 7: “ Isto é o que o Senhor diz: Depois que eu te enviei                

contra seus inimigos, quem tocar em você, tocará o maçã do meu            

olho. Eu certamente levantarei sua mão contra eles. Eles então          

saberão que eu te enviei. Seja ainda diante do Senhor! Então você            

governará a Minha Casa e se encarregará dos Meus Tribunais. Eu te            

darei um lugar entre aqueles que estão aqui (contra você). ” 

● Josué 1: 5: “ Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua              

vida. Como eu estava com Moisés, assim estarei com você. Eu           

nunca vou sair ou abandonar você. Seja forte e corajoso. Seja forte            

e muito corajoso. Obedeça meus comandos. Então você será bem          

sucedido. Seja forte e corajoso. Não fique apavorado. Não         

desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você aonde quer que            

você vá! ” 

Depois de declarar essas promessas para 'lembrar a Deus' delas          

(sorrisos!), Ficou ainda pior para mim pelos próximos dois dias. Logo           

ficou tão ruim que eu pedi a Deus que me "limpasse da face da Terra". 

Então pensei em meus filhos e pedi a Ele para remover este último             

pedido. No entanto, eu ainda estava esmagado e quebrado com toda a            

minha esperança. Então eu disse a Deus: 'Eu te amo, mas parece que             

você agora me abandonou. Até parece que Jesus também me deixou! 

Então eu tive este sonho em 19 Setembro de 2011 ... 

Sonho 2 descrição começa ... 

Eu estava lendo uma Bíblia quando, de repente virou-se para Isaías 33.            

Quando olhei para a página, um dos versos foi destacada ... 

Isaías 33:22: “ Pois o Senhor é nosso juiz, nosso legislador e nosso rei.              

Ele cuidará de nós e nos salvará ”. 

Assim que terminei de ler este versículo destacado, a Bíblia de repente se             

voltou para os Salmos. Todo o Salmo 40 foi destacado. Neste sonho, eu             

resumi em minhas próprias palavras como um 'resumo pessoal' ... 

Salmo 40 (meu resumo pessoal): “Esperei pacientemente que o         

Senhor me ajudasse e Ele se virou e ouviu meus gritos. Muitos agora             

verão o que Ele fez por mim e ficarão maravilhados. Eles então colocarão             

sua confiança no Senhor também. Eu terei alegria em fazer a Sua            

Vontade, meu Deus, pois Suas instruções estão escritas em meu coração.           

Vou contar a todas as pessoas sobre a sua justiça. Não terei medo de              
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falar por Ti, ó Senhor, e não guardarei a Boa Nova da Tua Justiça              

escondida no meu coração. Eu vou falar sobre a sua fidelidade e poder             

salvador. Eu direi a cada um de Seu amor e fidelidade infalíveis. ”A 

descrição do sonho 2… 

Apesar de eu ter sido martelada ainda mais por mais quatro dias depois             

disso, eu me mantive firme. Então, e por um milagre, chegou uma carta.             

O cheque em anexo tinha sido devido a mim de vários anos atrás, mas              

eu não tinha ideia que essa 'dívida comigo' existia. Fiquei chocado, pois            

foi três vezes mais do que o meu advogado estava pedindo! 

Eu não tinha absolutamente nenhuma idéia de que esse cheque havia           

sido emitido ou que eu devia mesmo esse dinheiro. Este ainda é um dos              

meus maiores milagres até hoje. Ele tinha sido escrito e enviado no início             

de Setembro de 2011 e eu depositei iton sábado, 24 de setembroth,
2011.            

Os fundos foram, então, totalmente disponível para mim na         

segunda-feira, 26setembrode
de 2011. 

Graças a este 'dinheiro milagre', I finalmente foi capaz de continuar           

minha luta pela custódia dos meus filhos sem limitações. Esse dinheiro           

milagroso me deu tanta confiança que até assustou meu inimigo. 

Agora temendo uma longa e cara batalha judicial, um acordo foi logo            

alcançado. Finalmente, e no Yom Kippur em outubro de 2011, a custódia            

de meus filhos me foi devolvida. No entanto, meu filho mais velho decidiu             

que queria ficar com seu pai com base na promessa de seu pai de              

colocá-lo em uma escola particular. 

Infelizmente, esta foi mais uma das promessas quebradas de seu pai.           

Depois de anos perguntando a seu pai quando ele acompanharia sua           

promessa de colocá-lo em uma escola particular, isso nunca aconteceu.          

Foi ainda outro truque do inimigo para roubar todos nós usando este            

'homem'. 

De qualquer forma, com o dinheiro que "salvei" por não ir a tribunal,             

decidi comemorar e levei as três crianças em uma viagem "de volta" para             

o Oregon. Como eu ainda queria ser cuidadoso com o meu dinheiro            

'apenas no caso', decidi que só iríamos embora por três dias. Ainda é um              

período de férias que todos nós lembramos até hoje. 

Nós se hospedaram no 'sofisticados hotel' (para nós) e 'mesmo piscina'!           

Fomos ao museu, ao cinema, tomamos sorvete e comemos pizza. Nós           

louvamos a Deus por tudo como sabíamos que era dele. Foi realmente            

uma viagem que nenhum de nós jamais esqueceria e ainda não o            

fizemos. 

Ficamos todos felizes por podermos mais uma vez visitar os lugares que            

adoramos visitar quando moramos em Oregon. Este era o lugar onde           

estávamos todos tão felizes (se não fosse por 'ele'). Então, pedimos a            
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Deus, se estiver em sua vontade, que um dia ele volte para nossa casa              

aqui. 

Bem, pai, meus filhos são mais velhos agora e eu ainda sou mais velho              

... sorrisos. Enquanto minha mãe já faleceu, pelo menos foi depois de            

termos nos reconciliado. Você cuidou de nós no dia-a-dia e nos instruiu.            

Você nos manteve seguros em seu tremor. 

Eu recentemente tive um estranho sonho sobre uma Árvore Broom que           

parecia de alguma forma se relacionar com tudo isso ... A 

descrição do Dream 3 começa ... 

Eu estava andando por várias fileiras de árvores para venda em um            

viveiro de jardim local que um amigo meu possuía. Enquanto eu           

caminhava ao redor do lado de uma estufa, notei uma árvore alta de 16              

'em uma panela extremamente grande. Procurei a minha amiga e          

perguntei-lhe sobre esta árvore. 

Eu: “Qual é a história daquela árvore alta ao lado da estufa?” 

Amigo: “Ninguém quer porque não vai crescer aqui. Além disso, a altura            

é muito alta em 16 '. Também seria necessário estar em ambientes            

fechados nesta época do ano, pois agora é passado o tempo que pode             

ser plantado fora. Ah sim ... agora também é muito grande para eu me              

mexer. Por todas essas razões, vou deixar onde está e deixar morrer. ” 

Eu:“ O que? Esperar! Eu vou comprar de você em vez disso. ” 

Amigo:“ Erin, você realmente não precisa de mais estresse. Se eu fosse            

você, não assumiria os cuidados desta árvore ”. 

Eu:“ Enquanto agradeço a sua preocupação por mim, ainda quero          

comprá-la! ” 

Amigo:“ Bem, tudo bem. No entanto, eu vou apenas dar esta árvore para             

você, pois eu ainda teria que pagar para que ela seja removida assim             

que ela morrer. ” 

Eu:“ Oh, muito obrigada. A propósito, que tipo de árvore é essa? ” 

Amigo:“ Ah, é uma árvore Broom. Agora, você tem certeza que está            

pronto para isso? ” 

Eu:“ Oh sim! Para onde estou indo, Deus me fortalecerá e manterá a             

árvore saudável. Como vou agora plantá-lo na terra onde ele pertence,           

ele vai prosperar. ” 

Amigo: Sorrindo. "Bem, então, você também deve saber que o          

significado da Árvore da Vassoura é 'renovação'!" 

Descrição do Sonho 3 sobre ... 

Pai, você está agora nos preparando para mais uma vez retornar à terra             

que amamos tanto, mas por um diferente finalidade. Você está nos           

levando de volta para ficar diante daqueles que disseram coisas tão           

horríveis e falsas sobre nós. Nós passamos por tantas tempestades          
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juntos que eu até tentei capturar o que nós estávamos passando em uma             

pintura em pastel ... 

 

Enquanto essa porta em particular pode estar aberta já, nós          

continuaremos a ficar onde estamos até que você nos fortaleça e nos            

conceda o capacidade de passar por esta porta. Embora façamos o nosso            

melhor para permanecermos satisfeitos aqui, devo admitir que já         

estamos inquietos e ansiosos com a empolgação da perspectiva de          

retornar a esta linda terra. 

Embora seja difícil esperar por você às vezes, agora também sei que seu             

tempo é sempre perfeito! Nós te amamos e te agradeço por tudo o que              

fizeste por nós. Isso tudo é um verdadeiro milagre. Mesmo assim, agora            

pedimos que em breve faça tudo o que você nos prometeu. Pai, eu oro              

para que você faça isso para todos nós em breve, muito em breve, no              

Nome de Jesus, Amém! 

Comecei então a voltar ao meu diário para refletir sobre alguns dos            

versículos bíblicos que acabei de escrever para esse sonho. Logo cheguei           

à parte em Isaías 30:18 que falou sobre 'esperar por Deus'. Comecei a             

pensar em como é difícil esperar, especialmente durante os momentos de           
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incerteza, mas também como as coisas geralmente vão mal quando não           

esperamos ... 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

Eu imediatamente me encontrei de joelhos no chão. chão da Corte           

Celestial de Deus. 

Deus: “Eu estou com você, Erin. Agora, você continuará a esperar por            

Mim? ” 

Eu:“ Sim, pai. No entanto, isso já é tão doloroso e está piorando ainda              

mais. ” 

Deus:“ Não se preocupe, Erin, pois minha força é aperfeiçoada em suas            

provações. Eu sou o Deus da Justiça e, seus filhos, eu salvei. Eu não              

deixarei nada vir contra você. Mesmo se eu permitisse que algo viesse            

contra você, eu não deixaria nenhum mal chegar até você. 

“Eu lhe disse que um dia te livraria completamente de seus inimigos. Em             

breve farei isso por você e você estará na Terra para vê-lo. Todos os              

seus inimigos vão confessar e eu vou fazer tudo o que foi feito para você.               

Não se preocupe, pois farei tudo o que prometi. Minha recompensa é            

comigo e eu estou aqui. Eu te amo, Erin. 

“Mesmo que você tenha pago um ótimo preço, eu vou lhe devolver tudo             

o que foi roubado de você. Sim, vou até te devolver todos os anos que               

foram roubados. Eu falarei carinhosamente com você e lhe concederei          

1.000 vezes mais do que você perdeu. 

“Eu vi o mal feito para você em segredo. Embora eu saiba que às vezes               

parece que não ouço seus pedidos, ouço cada um deles. Eu ouvi suas             

orações por aqueles que o prejudicaram e por aqueles que continuam           

tentando prejudicá-lo. Eu ouvi você implorar por misericórdia para         

aqueles que não têm entendimento. 

“Enquanto eu sou o Deus da Misericórdia, Erin, lembre-se que eu           

também sou o Deus da Justiça. Assim, agora usarei Minhas escalas para            

medir os pesos do mal contra os pesos do seu bem. Alguns agora até              

acusam os mortos e profanam a reputação daqueles que gritam de seus            

túmulos. 

“Mesmo que você ainda ore pelos ímpios, não terei piedade daqueles que            

retribuíram sua bondade para com o mal. Embora eu faça isso por você,             

também farei isso para todos aqueles a quem chamei. Eu ouvi os gritos             

dos oprimidos, mas agora os seus opressores serão obrigados a chorar.           

Eles vão chorar, mas eu não vou ouvir. 

“Erin, ouvi seus gritos e agora o mantive longe de seus inimigos por 'um              

tempo e tempos'. No entanto, eu vou agora curar você, fortalecê-lo e            

trazê-lo de volta para o lugar que eu tinha permitido a sua vergonha, a              

terra natal que você uma vez amou tanto e ainda faz. 
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“Quando eu te levar lá, as pessoas que você conheceu lá, mas            

especialmente seus inimigos, não irão reconhecê-lo a princípio. De         

muitas maneiras, o seu retorno a essa terra será semelhante ao de José,             

depois que aqueles mais próximos a ele o deixaram para morrer. 

“Erin, tudo isso já está alinhado para aqueles que foram maus para você             

lá durante este estágio particular de sua vida. Eu fiz tudo isso por você              

para que você seja capaz de vê-los cair de joelhos, horrorizados com a             

simples visão de você. ” 

Eu:“ Oh Pai, obrigado por isso, mas eu certamente não sou Joseph.            

Enquanto José não tinha feito nada de errado, eu fiz tantas coisas            

erradas! ” 

Deus:“ Erin, você não desejou que seus inimigos o vissem          

verdadeiramente como eu te vejo? ” 

Eu:“ Sim, Pai. ” 

Deus:“ Bem, Erin, porque seu coração é bom, você logo será provado por             

suas ações. Enquanto você continuará a abençoar aqueles que o          

abençoam, aqueles que desejarem e ainda quiserem sua morte serão          

envergonhados. Eu conheço as coisas escondidas nos corações dos         

homens. 

“Eu sei o que foi pensado em você. Eu sei o que foi feito para você. Eu                 

sei o que foi dito sobre você. Eu sei como eu usei você como medida.               

Sim, Erin, você tem sido uma medida. Eu usei você como uma            

embarcação para medição e, mesmo que você tenha enchido você com o            

bem, você ainda foi odiado além da medida como resultado do Meu uso             

de você. 

“No entanto, tudo isso não é uma surpresa para Mim, Erin, como está             

escrito que, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos,            

amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes, desobedientes aos pais,        

ingratos, profanos. , desamorosas, irreconciliáveis, fofocas maliciosas       

sem autocontrole, brutais, inimigos de todos os bons, traiçoeiros,         

imprudentes, presunçosos e amantes do prazer, e não de Mim (2           

Timóteo 3: 2-4). 

“Estas são todas as maneiras do oposto dos bons frutos. Contudo, para            

aqueles que estão com sede de mim, você representará a verdade. Suas            

palavras serão como fontes refrescantes para elas. Você será uma 'taça           

oferecida a eles' e eu terei o Meu Espírito em você. 

“Quanto àqueles que se opõem a você e recusam o que você irá oferecer              

a eles, esses homens de mente depravada, esses homens que se opõem            

à verdade, ao invés disso, desfrutam daquilo que o soberano dos ímpios            

oferece. Eles logo descobrirão que o que o soberano do mal lhes oferece             

não satisfaz e leva à morte. 
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“Lembre-se de que os arrogantes também continuarão a justificar suas          

ações pecaminosas usando Meu Nome. Em seus corações, eles acreditam          

que estão escondidos da Minha visão como se eu fosse um corcel com             

cegonha. Bem, Erin, eu não sou um corcel e não tenho viseiras. 

“Enquanto eu busco no coração de um homem bom para chamá-lo de            

Meu, eu também busco o coração de um homem iníquo para ver se resta              

algum remanescente de bem nele. Se eu, então, descobrir que não há            

nenhum, então uso "um bom homem" para medir suas ações. Eu então            

uso isso para impor justiça aos iníquos em Meus Tribunais. 

“Você, seu marido e seus filhos, mas também os outros que escolhi, são             

uma medida para os iníquos. Não faria sentido que todos vocês           

experimentassem a perseguição dos maus como resultado? Enquanto        

você, Erin, todos aqueles que eu escolhi também têm. Os ímpios           

constantemente perseguem os aflitos e conspiram contra os bons. 

“Depois de fazer isso, esses homens perversos se gabam do seu mal            

como se eu nem existisse. Eles acreditam que estão livres para continuar            

(Salmos 10: 2-4). No entanto, Erin, seu teto é de vidro e seus ossos              

estão apodrecendo dentro de seus corpos como eles mesmos estão          

mortos. 

“Agora mostrarei aos ímpios que os vejo e tudo o que eles fazem. Não              

permitirei sequer que eles tenham um advogado para defender o seu           

caso. O único defensor que eles terão é o mal de seu curso e as mentiras                

de seu caminho. Eu vejo tudo, eu medi tudo e sei tudo. 

“Enquanto esta vida tem sido difícil para você, eu usei 'a fornalha da             

aflição' para refinar você e moldar seu 'coração de ouro' para os Meus             

propósitos. Alegra-te, Erin, como o seu luto em breve se transformará           

em dança. Agora, Erin, você se lembra das duas Palavras que eu dei a              

você que continham tantas de suas promessas? ” 

Eu:“ Sim, pai! Estas foram na revista que você recentemente me levou.            

Parecia impossível na época que isso se tornasse realidade. No entanto,           

essas duas palavras se destacaram para mim. Ainda me lembro dos dois            

claramente. 

“Você me disse para colocar meu nome em Isaías 61 e 62. Você então              

me disse que faria tudo o que estava escrito ali, já que todas as profecias               

escritas em Sua Palavra sempre acontecem. Senhor, eu sei muito pouco           

sobre minhas origens. Muito poucos registros foram mantidos. ” 

Deus:“ Eu sei, Erin, como isto também é pelo Meu design. Você deve             

esquecer a casa de seu pai por enquanto, eu, seu rei, estou fascinado por              

sua beleza. Você é meu, Erin. Eu convoquei você pelo nome e é eu que               

te resgatei. 
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“Agora, preste muita atenção. Quando você passa pelas águas, elas não           

te cobrirão. Quando você andar pelo fogo, você não será queimado. As            

chamas não vão te machucar. Eu sou Deus e você é precioso para mim.              

Erin, eu te amo. ” 

Eu: Chorando. “Eu também amo você, pai, muito. Eu já achei impossível            

sequer conhecê-lo. Em vez disso, agora eu te amo com todo o meu             

coração. Você é tão bom e incrivelmente ... bem ... incrível! Obrigado Pai             

... muito obrigado! 

“Embora eu não tenha gostado tanto da minha vida aqui, eu não trocaria             

esses problemas por uma vida mais fácil se isso significasse não saber            

Você como eu faço agora. Oh pai, eu sinto muito que muitas vezes             

"lamento" para você quando estou angustiado. Enquanto você é meu pai,           

você também é o único pai que eu já conheci. ” 

Deus:“ Não tenha medo, Erin, como estou sempre com você. Eu não te             

esqueci. Eu prometo que você logo colherá tudo de bom que você            

costurou. Você colherá isto não apenas no céu, mas também na terra            

como no céu. Você vai beber o vinho doce de seus próprios vinhedos. 

“Mesmo que você tenha vivido em um terreno baldio deserto que           

ninguém iria querer passar, eu mudei isso e vou mudar isso de novo. Eu              

comprei a terra que você é como é meu para dar a você. Lá, você               

plantará vinhas em breve. Seu fruto estará livre de qualquer coisa que            

venha contra ele. 

“Você vai ver isso aqui, Erin, e não do túmulo. Embora você tenha dito              

em seu coração: 'Mas, pai, eu sou velho, meus ossos secaram e minha             

esperança se foi', eu digo: 'Preste muita atenção pois agora vou abrir os             

túmulos do meu povo e trazê-los de volta Para a vida. Agora vou trazer              

todos aqueles que escolhi de volta à vida ', entendeu? ” 

Eu:“ Eu acredito que sim, pai. Estou esperançoso. ” 

Deus:“ Embora você tenha dito em seu coração: 'Quando, Senhor?          

Quando isso será? Minha esperança se foi e meu dinheiro é gasto. Quem             

intervirá para a nossa família? ', Eu digo:' Ao romper da aurora '! ” 

Eu:“ Obrigado, pai, mas que dia? Que amanhecer? ” 

Deus: Ele riu e eu sorri. “O 'dia perfeito' e o 'amanhecer perfeito'! Eu te               

amo. Não tenha medo. Eu ouvi seus gritos. Eu medi os ímpios. Agora             

estou prestes a fazer algo em seus dias que você não acreditaria, mesmo             

que lhe fosse dito, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, pai! Por favor vindique minha vida. Por favor, justifique-me e            

aos meus filhos. Pai, por favor, salve-nos! We love You, Father, but            

please, please do not delay!” 

God: “I promise you, Erin, I will not delay!” 

Dream over… 
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