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Um Sonho Incomum, Visita e Visão de Deus 

12 de agosto de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Por favor, por favor me ajude! Por favor nos ajude. Pai, estou loucamente 

apaixonado por você. Eu sou uma 'criança louca de Deus' porque eu te 

amo com todo o meu coração. Há coisas que eu gosto na vida, mas sua 

atração e interesse não me cativam como você faz. Sua Palavra diz que: 

● Quando nós clamarmos por ajuda, Você nos responderá. 

● Quando precisarmos de ajuda, você nos salvará. 

● Quando estamos afundando, você põe nossos pés em Solid Rock. 

● Quando as ondas quebram sobre nós, Sua mão poderosa nos traz 

para fora das águas escuras. 

● Quando estamos com sede, você nos dá água refrescante. 

● Quando estamos com fome, você enche nossas barrigas. 

Eu tive um sonho ontem à noite de grande perda ... 

Sub-sonho 1 começa ... 

Eu estava chorando a morte de alguém muito perto de mim. Eu não sabia 

quem era. Amigos vinham me consolar. Eu não tinha certeza se a pessoa 

que havia perecido poderia ter sido eu mesmo, mas acho que não. Eu só 

sei que eu tive que atravessar uma grande divisão de norte a sul antes de 

um certo período de tempo. 

Logo me vi em um tipo de igreja subterrânea bem iluminada com paredes 

de pedra. Enquanto estava lá, tive apenas um tempo limitado para ajudar 

um dos amigos do meu filho. Esse amigo havia perdido tudo em sua vida 

e ele não tinha mais esperança. Ele ficou aleijado e esses foram seus 

últimos momentos. Ele havia chegado a essa igreja clandestina em busca 

de conforto, mas mal era notado. 

Enquanto havia alguns homens uniformizados e pareciam até sacerdotes 

católicos, eu não tinha certeza. Antes que eu pudesse chegar lá, ele 

entrou em um dos confessionários privados para receber conforto. Quando 

um padre nunca veio, ele decidiu tirar a própria vida. O jovem então se 

matou no confessionário e morreu. 

Ao lamentar essa perda, recebi dois textos de fontes incomuns. Um texto 

veio da minha falecida mãe e o outro texto veio do meu falecido pai. Eles 

estavam me alertando de antemão que alguém também estava com 
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problemas do outro lado da grande divisão. Eu tive que sair com pressa 

para ir para esta próxima crise. 

Acredito que cheguei tarde demais, assim como comecei a receber 

condolências de fontes improváveis, incluindo meu padrasto, um amigo 

muito bom e vários outros. Embora eles estivessem fazendo um ótimo 

trabalho tentando me consolar, eu ainda estava em grande tristeza e 

culpa. 

Sub-sonho 1 over… 

Quando acordei deste sonho, fiquei profundamente perturbado. Pai, as 

pessoas que morreram fizeram isso porque eu não consegui chegar a 

tempo. Eu não fiz isso. Eles morreram sem ouvir as Boas Novas porque eu 

tinha me atrasado. Eu até comecei a me perguntar se esse sonho tinha 

sido na carne ou no Espírito. Eu não sei. 

Este foi um sonho altamente incomum, pois senti uma grande tristeza 

quando acordei. Mesmo agora, várias horas depois, essa dor ainda está 

comigo. Embora eu não saiba quem eram essas pessoas, senti o Espírito 

Santo me assegurar que não era meu marido ou filhos que haviam 

inesperadamente morrido. Eu também tive um sonho antes deste sonho 

que me perturbou… 

Sub-sonho 2 começa… 

Antes de ir para a cama na noite passada, nós assistimos a um drama de 

horror intitulado “Quiet Place”. Um de nossos amigos recomendou esse 

filme, pois ele achava que parecia uma alusão aos anjos caídos que ainda 

estão por vir. Neste filme, a maioria da humanidade foi morta por essas 

criaturas e a única maneira de sobreviver é permanecer absolutamente 

quieta. 

Meu sonho era uma espécie de "prequela" para o filme "Lugar Tranquilo". 

O mundo ainda era normal e bem povoado quando essas criaturas 

horripilantes chegaram. Eu vi o caos completo enquanto as pessoas 

tentavam escapar desses anjos caídos. Embora eu não descreva "as 

matanças", vou dizer que ele foi classificado como uma das cenas mais 

perturbadoras que já vi em meus sonhos. 

Sub-dream 2 over… 

Oh Pai, eu ainda estou sentindo os efeitos desses sonhos aterrorizantes. 

Eu estou no fundo de mim mesmo. Eu não tenho certeza de nada além do 

seu amor por todos aqueles que amam você. Minha filha mais velha e eu 

rimos e nos divertimos muito dirigindo para a cidade ontem. Eu não ri e 

me senti como uma criança novamente por algum tempo e me senti 

fantástica. 

Estamos diante de uma semana incerta pela frente e é realmente muito 

assustador. Eu coloquei um e-mail endereçado a algumas pessoas muito 
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altas na companhia do meu marido pedindo ajuda ... bem, realmente, 

misericórdia. No entanto, essas pessoas são tão importantes que não 

tenho certeza se elas me responderão. Precisamos de você para 

transformar alguns corações. 

Pai, só você pode mudar isso. Só você, senhor. Eu te amei toda a minha 

vida, até as partes da minha vida onde ainda não te conheci. Por favor, 

por favor nos ajude. Eu vi a área de desembarque, o Rio da Vida, as 

árvores da fruta, a Cidade Dourada e os jardins. Eu vi a grande festa e o 

desfile ... os aplausos. 

Eu cresci para conhecer Você, meu Senhor, e meu coração mudou. Isso eu 

agora entendo. Isso eu agora aguardo também. Este é meu Lar, não na 

Terra, mas aqui no Céu. Hoje é Elul 1 e agora estamos aqui há mais de 

1400 dias. Já passaram 20.291 dias desde o meu nascimento. 

Agosto tem sido o meu mês de grandes movimentos, ou assim parece. 

Agosto geralmente significava uma mudança de local. Isso se encaixa para 

os dois últimos de nossos grandes movimentos ... 

● Eu estava no lugar do meu coração (ou o lugar onde meu coração 

foi quebrado), Bend Oregon, por exatamente seis anos, de agosto 

de 2003 a agosto de 2009 

● eu estava no deserto , Tri-Cities Washington, por exatamente cinco 

anos, de agosto de 2009 a agosto de 2014 

Se for em Tua vontade, Pai, talvez uma grande mudança removendo 

todos os nossos problemas e preocupações possa acontecer novamente 

neste mês, o mês de agosto de 2018 Nesse caso, eu teria estado nesta 

'terra das árvores' por exatamente quatro anos, de agosto de 2014 a 

agosto de 2018. Tudo o que sei é que, seja o que for que Você faça 

conosco, será divino e perfeito. 

Oh Pai, não me lembro de um momento da minha vida em que realmente 

fui livre. Eu sempre estive em sua fornalha de aflição. Este forno parece 

me alcançar não importa aonde eu vá. Embora eu não possa dizer que 

isso mudará aqui nesta vida, eu sei que, um dia, eu vou atravessar e ser 

levado para onde eu pertenço aqui no céu! Eu vou um dia ser o lar. Oh 

Senhor, por favor, não esqueça de mim aqui. Por favor nos ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu ouvi a Voz de Deus enquanto estava em uma área de luz branca. Eu 

estava em um vazio. Não havia terra, nem céu, nem terra e nem 

referência de direção. Eu não tinha definição. Eu não tinha lugar definido. 

A única coisa aqui era a luz branca e a Voz de Deus ... 

Deus: “Erin, eu te criei para isso. Seu nome está escrito na palma da 

minha mão. Você é mais que 'apenas uma partícula' para mim. Eu criei e 
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modelei toda boa parte de você. O mundo destruiu tudo o que você 

possuía. Tudo o que era contrário ao Meu trabalho, a escória, foi 

queimado na fornalha da aflição mundana. 

“Você se desenvolveu na criança que eu esperava e sabia que você seria. 

Tal como acontece com o ouro, você está no processo final de polir e polir. 

Erin, havia um processo a seguir quando você pediu um coração de ouro. 

Você não escolheu isso primeiro para si mesmo, mas ao invés disso eu 

escolhi você por isso. 

“Você não escolheu a mim, mas eu escolhi você primeiro. Portanto, sua 

vida não é sua, sua vida é minha. Você é minha filha. Você foi criado para 

este momento especial. Você suspeitou desde o início que sua vida era 

única. Agora estou confirmando isso para você. 

“Um dia em breve, você será superado com tanta alegria e reverência 

quando revelar o que foi planejado para você desde o começo até o fim. 

Você agora se vê como um pontinho e ninguém de importância. No 

entanto, isso é falso. Você chegou agora ao ponto em sua jornada de 

manifestações sobrenaturais do Meu Reino Celestial. 

“Você está se esforçando para escrever agora porque agora tem dúvidas 

de que sou eu. Erin, eu sou quem eu sou. Não há ninguém diante de Mim 

e ninguém depois de mim. Entenda o que eu digo. Comigo, não há 

começo nem fim. Você está em um lugar comigo, um vazio sem começo 

nem fim. 

“No entanto, você me ouve. Eu estou aqui. Uma voz. Não se preocupe 

com as coisas anteriores. Eu tenho você. Eu te amo. Estou satisfeito com 

você. Eu não preciso de você, exceto para confiar em Minha Voz. Me ouça. 

Você completou seu curso. 

Houve um lampejo de luz ... A 

visão começa ... 

De repente, eu estava de pé em uma montanha na Terra. Era lindo e eu 

podia ver até onde o Oriente é do oeste. Minha visão era perfeita. Eu 

estava usando um vestido feito de ouro real. Era modesto e leve. Havia 

uma roupa de baixo de linho branco puro. O vestido de ouro era como um 

pedaço de jóias. Meu cabelo era comprido e trançado. Enquanto eu não 

conseguia ver como eu estava, eu podia ver vislumbres quando olhei para 

baixo. Percebi que minha pele não tinha mais defeitos de idade. 

Eu agora tinha uma grande visão, não de mim, mas de Deus. Mesmo que 

eu tivesse paz, meu coração ainda estava pesado com as tarefas à frente. 

Enquanto eu ainda estava na Terra, não me sentia mais aqui. Embora eu 

não soubesse quais seriam minhas tarefas agora, sabia que tinha muito o 

que fazer antes que meu noivo viesse para mim. Nesse momento, era 

tudo que eu realmente sabia. Eu estava animado. 
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Visão sobre ... 

Eu não entendo completamente nada disso. Isso era diferente de tudo que 

eu já experimentei com Deus. Tudo sobre estas últimas doze horas com 

Ele foi incomum e sem referência. 

Sonhe mais… 
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