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Deus e os Milagres nas Colinas de Golã 

4 de abril de 2019 

Recebido sábado, 23 de março de 2019 

Meu marido e eu tivemos mini-sonhos com 'encontros' ontem à noite: 

Meu mini-sonho 

eu estava esperando pela minha 'data' (significando tanto a data da           

Transformação como a minha 'data', Jesus). Eu estava no vestido mais           

lindo. Era um precioso vestido de Noite e custaria uma fortuna na terra.             

Olhei em volta, mas não havia ninguém por perto, exceto por um            

estranho que não reconheci. Eu fui até ele. 

Eu: "Com licença, mas onde está todo mundo?" 

Estranho: "Eles estão no torneio de basquete." 

O mini-sonho do meu marido 

Eu tinha um pedaço de papel dobrado na mão. Eu ouvi uma voz me dizer               

para desdobrá-lo e olhar para dentro. Continha uma só frase ... 

“O Martelo dos Agagistas - 9 de Abril” 

Comentário 

Não sabíamos que esses dois mini-sonhos se encaixavam uns nos outros           

até procurarmos as datas do torneio de basquete, o único em que            

podíamos pensar do. March Madness, o enorme torneio de basquete da           

NCAA, já começou em 19 de março e termina em 8 de abril, na véspera               

do 'O Martelo de Agagites' (da família de Hamã - inimigo de dos Israelitas              

do livro de Ester) em 9 de abril. Note que Haman era um Agagita e que                

Hamã era um 'Martelo' e um 'Agagita'. 

Recebi a manhã de quinta-feira, 4 de abril de 2019 

Prelúdio: Um grande amigo meu estava se preparando para uma guerra           

demoníaca. Depois de me contar o que estava acontecendo, orei sobre           

isso e recebi uma resposta inesperada do Espírito Santo. O seguinte é            

meu e-mail responder ao meu amigo. 

Resposta (com edições): Todos os guerreiros escolhidos por Deus         

estão atualmente em um padrão de espera. Isso significa que não há            

grandes milagres nem grandes problemas agora. Os problemas que         

permanecem aqui hoje são apenas daqueles problemas baseados em         

antigas permissões do inimigo. No entanto, também não há grandes          

cadeias sendo quebradas. Por quê? 

Isto é porque há um grande movimento do Espírito de Deus que em             

breve ocorrerá. Como os demônios e os servos malignos também sabem           

que isso está para acontecer, há uma grande guerra nos céus celestiais            
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agora. As entidades aqui sabem que 'O Grande Tempo de Deus' está            

próximo. Então, o que o inimigo faz na guerra? Eles mantêm a sua terra,              

não importa o quê. 

Há também um grande aumento nos suicídios agora. Por quê? Porque é            

eficaz. No entanto, matar o host causa um problema. As entidades então            

não têm lugar para ir. Então, agora, eles estão assumindo uma posição            

de fortaleza. Um animal enjaulado (ou um demônio neste caso) chuta e            

grita e ruge. 

Dadas essas limitações, como podemos parar isso? A resposta é          

surpreendente. Basta colocá-lo para dormir! Sim, eu sei que parece bobo,           

mas colocá-lo para dormir em seu 'lugar do sótão'. Nos tempos em que             

estamos agora, a libertação é rara e ineficaz. No entanto, isolar a            

entidade vinculando-a também tem seu próprio problema. A entidade         

ainda funciona verbalmente no "quarto superior" do hospedeiro (o         

cérebro de uma pessoa). 

Então, o que devemos fazer agora? Devemos orar para que o inimigo seja             

colocado para dormir. Eu creio que este é 1 Samuel 26. Neste momento,             

e até que os guerreiros do reino de Deus sejam chamados para a batalha,              

não devemos nos empenhar a menos que Deus nos dê instruções           

específicas para fazê-lo. Isso significa que será tão claro que você não o             

questionará. 

Há uma razão pela qual devemos esperar até que seja ativado. Enquanto            

estamos agora totalmente armados e prontos para partir, não devemos          

nos antecipar ao nosso Comandante, Jesus. Se você fizer isso, o inimigo            

saberá sua posição e isso abrirá as portas para problemas. Mesmo assim,            

você não deve se preocupar porque, graças ao poder e amor de Deus por              

nós, isso também passará (sorrisos). 

Você deve orar para que o inimigo durma! Isso está funcionando para            

uma situação em que estou agora. Continue orando para que o inimigo            

seja "drogado" pelos anjos com tranqüilizantes celestiais para mantê-los         

dormindo, tornando-os cansados e ineficazes. Então, quando o grito de          

Deus chegar, todos nós derrubaremos esses tigres adormecidos.        

Entretanto, até então, não podemos fazer mais nada durante esse          

período de nosso 'padrão de retenção'. 

A próxima parte é a direção pessoal de Erin em relação ao sonho de seu               

amigo íntimo: 

Enquanto o Senhor lhe mostrou esta situação em seu sonho, Ele não lhe             

deu diretrizes. O que Ele te deu foram observações sobre o modo como             

as coisas estão operando. Eu vou orar por um sono profundo para vir             

sobre as fortalezas do inimigo na sua ... vida. Há um padrão repetitivo             

para o que você vê. É como uma escada rolante subindo e descendo no              
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cérebro dela. Seja forte, meu amigo, e entenda que, embora isso pareça            

ir contra o que nos foi ensinado na guerra demoníaca, ainda é            

perfeitamente Deus, pois é especificamente baseado nos tempos        

incomuns em que nos encontramos hoje. 

Recebi o início da tarde de quinta-feira, 4 de abril de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia. 

Eu imediatamente ouvi a Voz de Deus falando comigo enquanto me           

sentava em minha cadeira devocional escrevendo minha oração de         

abertura. Como você pode ver, eu escrevi muito pouco (sete palavras no            

total) antes de Deus começar a falar. 

Deus: “Fique quieto, Erin, fique quieto. Estou com você. Para o norte da             

Galiléia é Filipos. O anjo apontando para lá agora será enviado para você.             

Eu estou mudando estrategicamente. Não se preocupe, pois o tempo do           

Meu Reino está para vir. O tempo do Céu tornado visível na Terra é              

agora. Não ouça outras diretrizes além da Minha. Você logo sentirá uma            

mudança em seu Espírito. Você precisará descansar e eu instruírei você           

lá. Você só deve envolver o inimigo quando eu te ligar. Não se mova para               

fora dos perímetros que fixei. Agora, eu lhes dei marcadores para           

enquadrar o tempo em que vocês estão. ” 

Eu:“ Pai, Você está removendo anjos do norte do Mar da Galiléia, assim             

como das Colinas de Golã? A guerra vem a qualquer momento? Eu ouvi a              

música Lua Má Levantando esta manhã (pela CCR). Você me chamou           

para ver a data do lançamento dessa música apocalíptica. Foi lançado em            

abril de 1969. Estamos agora exatamente a 50 anos deste lançamento.           

Pai, não há acidentes quando se trata de você. O que está prestes a              

acontecer? ” 

Deus:“ Confie em mim, Erin. Há muito tempo, mostrei a você um            

tabuleiro de jogo de risco com tropas. Isso não é incomum. Esta            

propriedade em Israel é muito procurada e objeto de debate. Nove           

príncipes vieram depois disso. Eles vão em breve tentar recuperá-lo. ” 

Eu:“ Você está se referindo às Colinas de Golã? ” 

Deus:“ Sim, Erin. Este é o deserto ... esta é a minha terra. De 

repente eu e inesperadamente adormeci. 

Sonho 1, “Cinco Lírios de Vidro”… 

Eu estava olhando por cima de cinco longos lírios de vidro. Eles eram             

impressionantes e não deste mundo. Eu tinha um lindo vaso. Na base            

desse vaso havia uma placa de vidro com orifícios projetados          

especificamente para conter essas flores de vidro "cortadas" em seu          
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lugar. Este vaso com placa de vidro é referido como "sapo". Eu com             

muito cuidado, um de cada vez, coloquei os lírios no vaso. 

Uma rajada de vento sacudiu minha janela e me acordou. Olhei para o             

relógio e notei que havia dormido por 15 minutos. Eu instantaneamente           

me lembrei que ainda estava falando com Deus. 

Eu: “Pai, e estas flores de vidro? Estes eram tão bonitos e intrincados. Eu              

nunca vi lírios como esses antes! ” 

Deus:“ Erin, eu estou dando a vocês pedaços de uma foto maior. Agora,             

onde estava o Sermão da Montanha? ” 

Eu:“ Oh, onde Jesus alimentou 5.000 pessoas? Os milagres… os milagres           

do Senhor! ” 

Deus:“ Sim. No entanto, também estou dando aulas de geografia, tempo           

e paciência. Você sonhou com cinco lírios de vidro. Estes foram formados            

após lírios que morrem depois de serem cortados. Eles são lindos, mas            

depois eles se foram. Com flores de vidro, elas não murcham e morrem.             

Você é capaz de apreciá-los para sempre. Agora, talvez este seja um            

mistério ainda maior para se desdobrar. Há a terra dos milagres, o local             

de nascimento destes. No entanto, há mais para isso. Eu chamei anjos a             

seu respeito para guardá-lo em todos os seus caminhos. ” 

Eu:“ Os lírios de vidro… os cinco… eles representam algo que está prestes             

a ser quebrado? ” 

Deus:“ Hmm, você não os quebrou nem Eles foram lascados, quebrados           

ou falhos para começar. Eles não estão prestes a ser destruídos. Eles            

representam o meu esplendor, meu amor por você. Estes são um           

presente e algo maravilhoso que você irá exibir em breve. Agora, nem            

todas as coisas estão condenadas e tristes lá. A primavera é a época de              

inquietação, florescimento e novos começos. As árvores estão acordando         

do sono de inverno e fragrâncias agora enchem o ar. Agora surgem, Erin,             

e alegrai-vos, para vos tenho dado um grande 

presente.” 

Sonho acabou. 
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