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Sobre os Livros e Sonhos  

 

O Senhor me levou a uma longa jornada com esses sonhos. Enquanto os             

sonhos progridem, Jesus me mostra mais e mais detalhes e desbloqueia           

mistérios complexos. Isso não aconteceu de repente, mas ao longo de           

muitos anos e agora com sete livros e contando. Enquanto muitos que            

encontram esses sonhos a princípio acreditarão que esses sonhos foram          

dados por Deus para aqueles que já acreditam em Seu Filho, Jesus, eles são              

realmente muito mais do que isso. Surpreendentemente, os cristãos não são           

nem mesmo a audiência primária pretendida pelo Senhor para todos esses           

sonhos. Desde que você foi de alguma forma levado a encontrar esses            

sonhos, é bastante provável que você esteja atualmente desiludido com          

pessoas que se dizem cristãs que você viu agindo repetidas vezes como            

qualquer outra coisa além de cristãos. Ou talvez você tenha freqüentado           

uma igreja e tenha sido ferido por comportamento ímpio, pois isso está            

acontecendo mais do que nunca e em mais igrejas do que nunca. Ou talvez              

você tenha lutado para ler a Bíblia e tenha sido informado de que esse              

"livro" não é mais relevante para um mundo moderno. Se isso descreve            

você, saiba que você é apenas um dos muitos que estão passando por um              

sistema religioso em que muitas dessas instituições se tornaram frias e           

obsoletas com o tempo! No entanto, posso assegurar-lhe que você é MUITO            

bem-vindo aqui, pois posso me relacionar muito bem com o que você            

experimentou, já que experimentei tudo isso comigo e com muita          

frequência, quando isso continua piorando à medida que nos aproximamos          

de Sua vinda. para nós. Independentemente de como você chegou aqui, eu            

agora lhe peço com todo meu coração que você realmente dê a esses             

sonhos a chance de ajudá-lo a ver o Senhor de uma forma diferente. Igrejas              

e pessoas são imperfeitas, assim como eu, mas Deus é perfeito e posso             

assegurar-lhe que Jesus é mais do que você poderia imaginar e o oposto de              

todas essas coisas que você pode ter visto ou aprendido. Esses sonhos            

ajudarão você a ver isso como a verdade em um mundo cada vez mais              

enganoso. Se você é um cético aqui para investigar o que são esses sonhos              

ou se você é alguém cuja alma está gritando que deve haver mais nesta              

vida e na próxima vida, eu acredito que você simplesmente não pode ler             

esses sonhos sem ser muito afetado . Enquanto esses sonhos são destinados            

também aos cristãos, o Senhor especificamente me informou que esses          

sonhos são realmente destinados aos perdidos e desiludidos como você. De           
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fato, o Senhor também me informou especificamente e me avisou que meus            

piores críticos e adversários para esses sonhos serão "outros cristãos".          

Enquanto continuarei a ter amigos cristãos que o Senhor me assegurou que            

continuarão fiéis e ficarão comigo em tudo isso, muitos desses "outros           

cristãos" em breve publicamente dirão coisas como as seguintes ...  

● Por que o Senhor escolheria alguém? como Erin que experimentou...           

(preencha um dos muitos espaços em branco, pois serei o primeiro a admitir             

que eu tinha uma 'vida ímpia' que levava a Ele me tirando de uma vala de                

desespero)?  

● Por que Deus não escolheria um estudioso da Bíblia para esse propósito?             

Onde está o doutorado de Erin em teologia?  

● Por que Deus usaria uma mulher para isso e não um homem?  

Realmente, essas críticas e muitos mais logo virão e sem cessar, como já foi              

dito pelo Senhor para esperar isso. Agora, não é que eu não possa me              

relacionar com essas críticas, já que também eu mesmo perguntei muitas           

dessas mesmas coisas. No entanto, cada vez que faço essas perguntas, o            

Senhor rapidamente me lembra que muitas vezes ele escolhe a pessoa mais            

improvável no momento mais improvável e que, dessa vez, essa 'pessoa           

mais improvável' simplesmente é eu e só isso. Tempo. O Senhor muitas            

vezes me lembra que é preciso ler tudo sobre o que ele fez por Maria               

Madalena, uma ex-prostituta, para descobrir que Ele não olha para
  

o nosso lado de fora, mas sim o que poderia ser, através dele, do lado de  

dentro. Se esses ataques descreverem o que você experimentou ao procurar  

o Deus Verdadeiro da Bíblia, saiba que esses ataques não são de Jesus, mas  

do inimigo que quer que você fique perdido e distante de Jesus, pois Ele é o  

único que pode salvar você.  

Eu apenas sei em meu coração que esses sonhos são a resposta para você,  

pois eles se tornam mais e mais maravilhosos à medida que a glória de Deus  

é revelada à medida que esses livros continuam. Enquanto cada sonho é  

independente um do outro, eles também estão interligados e se relacionam  

com conceitos anteriores de sonhos anteriores. Tenho certeza de que você  

aproveitará a jornada do começo ao fim sem fim, tanto quanto eu.  

Muito obrigado por ter tempo para vir aqui para investigar e ler esses  

sonhos. Que você seja tão grandemente abençoado por esses sonhos e  

livros quanto eu! Ao ler e estudar esses livros, você notará que o conteúdo  

está sempre se expandindo em escopo e maravilha, mas mesmo assim tudo  

isso teve que começar em algum lugar e, nesse caso, tudo começou com “O  

Convite”.  

"O convite" desde então progrediu para a série que eu estou atualmente  
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trabalhando chamado "The Tribulation". Agora, mais de duzentos sonhos  

mais tarde, esses sonhos trabalham juntos para formar os primeiros sete  

livros da série Heaven's Gate, como segue:  

● Livro 1: O Convites  

● Livro 2: O Ferreiros  

● Livro 3: As Mansões  

● Livro 4: A Casa de Deus  

● Livro 5: O Êxodo  

● Livro 6: As Profecias  

● Livro 7: A Hora Final  

Eu só sei que o Senhor falará ao seu coração nestes sonhos e livros como  

Ele falou a vida em meu coração e, mais importante, no meu próprio Espírito  

e Alma. Ao procurar por este site, você encontrará exemplos de sonhos para
  

cada um desses sete livros, juntamente com todos os sonhos mais recentes  

que estão começando a formar o oitavo livro.  

Oro para que todo o conteúdo que você encontra aqui seja apenas para Sua  

glória e não para a minha, pois Jesus e Seu Pai são dignos de todos os  

nossos louvores e eu sou apenas um vaso defeituoso com o qual Ele está  

trabalhando para trazer isso a você. Elevar-me em qualquer coisa seria  

insensato, mas elevá-lo em todas as coisas é sabedoria.  

Portanto, é minha mais sincera esperança e desejo que esses sonhos e livros  

que o Senhor me presenteou realizem todas essas coisas e te levem a um  

relacionamento com Jesus que você nunca pensou ser possível! Que você  

logo descubra que mesmo a eternidade não será tempo suficiente para você  

agradecer a Ele por tudo o que Ele fez e fará por você e pelo incrível amor  

que Ele tem por você e cada um daqueles que Ele ama e ama.  

Com amor e bênçãos, Erin  
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