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Sonhos do Céu e Interpretações  
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Em 21 de novembro de 2004, fui ao hospital para um procedimento de             

rotina. Eu optei por estar completamente acordado para este         

procedimento, pois meu corpo havia rejeitado a maioria das anestesias,          

assim como a maioria dos analgésicos. Durante esse procedimento, pude          

conversar com a equipe enquanto eles trabalhavam em mim. Como isso           

continuou, eu comecei a experimentar inesperadamente uma grande        

quantidade de dor e isso foi seguido por suores e tremores. Quando            

comecei a perder a consciência, a última coisa que ouvi foi “Erin, aguenta             

aí só mais uns dois... Estamos perdendo ela! Estamos perdendo ela !!”            

Esse incidente começou meu primeiro Epísodio Perto da Morte, ou NDE.           

Enquanto vivia este episódio no hospital, Deus me levou para a base de             

uma montanha. Lá Deus me disse que eu estava prestes a passar por uma              

das estações mais negras da minha vida e como sempre o Senhor estava             

correto. De fato, comecei uma jornada com Ele através do mais escuro            

dos vales por um aparentemente interminável sete anos. Durante esse          

tempo, meu problema cardíaco continuou a piorar e esse evento inicial foi            

apenas o começo do primeiro de uma série de episódios perto da morte.             

Mais tarde, descobriríamos que isso era resultado de uma arritmia          

incomum que, na verdade, fazia com que meu coração parasse de           

repente. Isso chama de Resposta Repentina de Brady. Durante esses          
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tempo, continuaria a experimentar essas paradas. Algumas delas foram         

classificadas como 'eventos registrados' e outras foram classificadas como         

'eventos não registrados'. Sempre que elas ocorriam, eu era levada para           

visitas no Céu e até mesmo à Cidade de Ouro de Deus, o Lar de Seu                

Trono. No início, mantive essas visitas confinadas a meus diários pessoais,           

pois não queria parecer "não ser de boa mente", falando em termos            

médicos. No entanto, essas visitas anunciavam os sonhos que viriam mais           

tarde e serviram de base para a criação desses livros. Um incidente em             

particular se destacou quando na Sexta-Feira Santa de 2008 meu coração           

parou de repente. Este foi uma parada extraordinariamente grave e          

aconteceu durante uma apresentação no trabalho. Testemunhas lá        

estavam um arquiteto, um construtor e vários colegas de trabalho; eles           

estavam nesta apresentação. Essa situação que passei bem perto da          

morte, que foi classificada como um 'evento registrado', um anjo do           

Senhor me disse que eu era importante para Deus e, mesmo quando eu             

escrevo isso hoje, minha memória está tão clara como se tivesse           

acontecido recentemente. Nessa experiência que foi especialmente       

registrada, finalmente recebi um diagnóstico formal dos médicos de que          

esse problema cardíaco continuasse haveria a possibilidade real de morte,          

a menos que eu concordasse em implantar um marcapasso. Com três           

crianças pequenas, eu sabia que isso era algo que eu teria que passar             

mesmo com as possíveis complicações desta cirurgia. Depois da cirurgia          

do marcapasso, essas situações cessaram e minhas visitas ao Céu foram           

temporariamente suspensas. Eu então passei por um período de seca ou           

um 'período de deserto' onde eu não ouvi do Senhor por cerca de dois              

anos. De muitas maneiras, esse período de solidão era insuportável com           

base no fato de que essas visitas anteriores tinham significado muito para            

mim. Durante esses dois anos, eu inadvertidamente acabei tomando         

algumas decisões que meus inimigos viram como oportunidades de me          

atacar. Enquanto sob esses ataques repentinamente intensificados,       

busquei a Deus com completo abandono e persegui o Senhor com todo o             

meu coração e cada fibra do meu ser. No entanto, fiquei bastante            

preocupada que meu tempo de milagres tivesse terminado com o meu           

novo marcapasso, mas eu ainda pedia a Ele de joelhos todos os dias e às               

vezes literalmente por horas. Em meus persistentes gritos a Deus, meu           

longo período de deserto finalmente chegou ao fim e Deus mais uma vez             

começou a trabalhar sobrenaturalmente em minha vida e com uma          

extensão ainda maior do que antes. De fato, em outubro de 2012,            

comecei a experimentar uma incrível série de sonhos proféticos e visões           
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que continuaram até hoje. Meus amigos e eu em oração, logo após,            

tomamos a decisão de finalmente reunir todos esses sonhos e publicá-los           

como eu os recebi, começando neste mesmo mês. Um resumo de como            

esses sonhos e visões começaram, aqui eu mostro como o Senhor me            

concede esses sonhos e visões: Primeiro eu tenho o sonho à noite e             

depois que eu acordo eu tomo comunhão e oro. Enquanto sento para            

escrever esses sonhos em meu diário, Jesus me dá uma visão aberta do             

sonho em que Ele quer que eu me concentre. Durante este tempo, esta             

visão é tão clara que eu posso experimentar e olhar onde quer que Ele              

deseje. Em segundo lugar, ao reviver o sonho, começo a escrever em meu             

diário e, de alguma forma, tudo isso acontece comigo, nem mesmo tendo            

que olhar para o diário enquanto escrevo, mesmo quando estou dentro           

dessas visões. Surpreendentemente, minha escrita flui do Espírito Santo e          

eu sou capaz de escrever em tinta sem qualquer necessidade de correção.            

Terceiro, essas páginas escritas à mão são enviadas para meus amigos           

para digitação e postagem. Em retrospecto, não tenho dúvidas de que           

tudo isso aconteceu dessa maneira, para que as datas em que esses            

sonhos foram postados pudessem ser verificadas como se estivessem         

realmente acontecendo na data indicada por centenas, senão milhares, de          

testemunhas oculares. Desta forma, ninguém poderia dizer que esses         

sonhos foram postados após um evento e, portanto, foi escrito em           

retrospectiva. Em vez disso, isso forneceu uma prova concreta de que           

esses sonhos eram todos escritos com "previsão" e na data indicada que o             

sonho ocorreu. Curiosamente, se não for humorístico, se eu tentar          

escrever algo diferente de exatamente o que o Espírito Santo está           

pedindo, minha visão do sonho se encerra imediatamente e sou forçada a            

parar de escrever. Sempre que isso acontece, minha memória fica          

temporariamente em branco e eu preciso parar e orar antes que o Senhor             

permita que o baixar comece novamente. Esse processo divino resultou          

em eu me tornar mais como um repórter ou escriba. Em outras palavras,             

eu não posso influenciar ou mudar esses sonhos ou o que está escrito,             

mesmo se eu tentasse como o Senhor simplesmente não permitiria. No           

final, posso assegurar-lhes que os detalhes contidos nesses sonhos são          

tão incríveis que só podem ser inspirados por Deus, pois simplesmente           

não tenho tempo, energia ou educação para receber crédito por nada           

disso. O que é tão maravilhoso sobre esse processo incrivelmente divino é            

que recebo uma verificação tripla de tudo que escrevo sobre esses sonhos.            

Mais uma vez, primeiro tenho o sonho, revivo o sonho em uma visão             

detalhada e, finalmente, o Espírito Santo me ajuda a escrever o que o             
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Senhor quer que eu testemunhe. Ao experimentar esses sonhos e visões           

subseqüentes, eu realmente aprendo com o Senhor enquanto eu vou e           

vivo ao vivo '3-D'. O lado negativo desses sonhos é que eu também             

experimento eu também experimento em 'live 3-D'. Quando se trata          

desses eventos obscuros que me são mostrados, isso muitas vezes pode           

ser bastante horrível, já que todos os sons e cheiros acompanhantes são            

difíceis de suportar ou até mesmo de descrever algumas vezes. Em uma            

nota lateral, meu marcapasso continua gravando meus 'eventos cardíacos'         

e estes facilmente medem aproximadamente trinta eventos por dia. De          

fato, a cada poucos meses eu recebo uma cópia impressa desses eventos            

cardíacos e eles registram esses eventos como um sismógrafo.         

Curiosamente, os eventos que estou vivenciando no Céu estão, de certa           

forma, registrados no log de eventos do meu marcapasso. Agora, a coisa            

que é importante ter em mente é que eu não sou um profeta ou mesmo               

um autoproclamado profeta, mas apenas um vidente e um escriba. Na           

realidade, sou apenas um tipo de repórter celestial. Ironicamente, nem          

gosto de escrever, mas por qualquer razão que o Senhor só saiba, Ele             

escolheu, com muito humor, que eu escrevia com mais frequência do que            

jamais desejaria. Mais uma vez, eu certamente não sou um estudioso,           

nem sou "tão especial" que sinto que eu mesmo mereço esse presente. No             

entanto, como mostrado nas Escrituras, Jesus se especializou em dar          

generosamente a pessoas indignas, então eu levarei este presente com          

um coração muito feliz. Dentro dos sonhos, eu realmente preciso enfatizar           

mais uma vez que estou meramente sendo usado pelo Senhor como um            

exemplo, mas quase realmente mais como uma ilustração. Durante essas          

tragédias e perdas, ganhei um relacionamento amoroso com Jesus e Ele           

sempre me mudou da vida comum que eu estava levando. De fato, agora             

eu pessoalmente vi a beleza do Céu, mas o Senhor me disse que o que               

me foi mostrado ainda é apenas uma pequena fração do que está            

esperando por aqueles que amam a Deus. Como você experimentará          

nesses sonhos, você descobrirá que o Senhor é muito mais do que aquilo             

que todos nós aprendemos. Embora esses sonhos nunca contradigam a          

Bíblia, esperamos que ajudem a iluminar a Bíblia para que você se torne             

ainda mais uma história de amor divina escrita nas tábuas de nossos            

corações. Enquanto muito poucos descobriram a camada após camada do          

amor que Deus já nos deu através de Suas Palavras, eu oro para que              

estes sonhos o ajudem a descobrir isto como Ele tem para mim agora.             

Lembre-se sempre que o Céu é um mistério divino e não há falta. De fato,               

o Céu é perfeitamente sagrado, um lugar de perfeição e não há morte ou              
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decadência de qualquer tipo. O céu é um lugar de absoluta beleza,            

precisão e habilidade, diferente de tudo na Terra. Não só isso, e de             

alguma forma surpreendente para mim, o Céu é também um lugar com            

tecnologia de ponta que simplesmente não pode ser compreendida ou          

combinada com qualquer coisa que o homem possa criar ... e tudo sem             

um único "fio elétrico"! Comparado com a Terra, o Céu é lógico e             

intrinsecamente misterioso, mas infinitamente grande e intensamente       

pessoal ao mesmo tempo. Novamente, isso é um mistério para mim           

também, mas esses sonhos vão ajudá-lo a ver tudo isso de uma forma             

mais clara, ou pelo menos esse é o meu maior desejo para cada um de               

vocês. Através desses sonhos poderosos e com a ajuda do Espírito Santo,            

eu acredito fortemente que você virá a conhecer seu Senhor e Salvador            

muito mais intimamente do que você jamais sonhou ser possível.          

Lembre-se, Jesus é sempre o grande assunto e isso não é diferente nesses             

sonhos. Dado onde estamos e nos aproximando do fim, eu sinceramente           

acredito que Ele está agora fazendo a Si mesmo e Seu Lar para nós no               

Céu que Ele planejou para nós, conhecidos por pessoas de todo o mundo.             

De modo algum esses sonhos são um substituto para as Escrituras na            

Bíblia, mas sim esses sonhos ilustram lindamente as verdades bíblicas. 1           

Coríntios 2: 9 resume o que tenho visto ao visitar o Céu: “Mas, como está               

escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem           

penetraram o coração do homem ou da mulher, as coisas que Deus            

preparou para aqueles que O amam. ” Ao ler esses sonhos, você pode se              

perguntar“ agora por que Jesus escolheria Erin, uma gentia e pecadora           

comum, para esses sonhos e visões? ” Você deve saber de antemão que             

eu também pedi ao Senhor essa mesma pergunta muitas vezes para           

contar. No entanto, sempre que eu fiz a mesma pergunta ao Senhor, Sua             

resposta sempre foi tão simples: “Erin, por que não você?” Aprendi desde            

então a simplesmente aceitar Sua resposta, embora muitas vezes difícil          

para mim, e oro para que você também vai (sorri) ...  
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