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Jesus e Nossos Vasos Estão Sendo Assinados 

17 de abril de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por seu amor, misericórdia e graça.            

Por favor, perdoe-me, pai, por me sobrecarregar com a atividade de           

sexta a domingo. Eu não consegui descansar como você me disse várias            

vezes. Eu continuei com minhas próprias forças e não reconheci o dia de             

descanso de sábado. Como resultado, estou doente com a gripe. 

Bem, realmente começou no domingo. Hoje é o primeiro dia que passei            

sem dor profunda nos pulmões, então obrigado. Eu acredito que foram           

tantos orando por mim que me curou. Enquanto eu ainda estou exausto e             

fraco, Pai, obrigado por desistir da doença. Atingiu tanto e foi bastante            

humilhante. Você me deu um sonho há uma semana atrás… 

Sonho 1, “A igreja queimada”… 

Eu estava em uma igreja incendiada que estava em um nível de meados             

do século. A estrutura havia sido destruída pelo fogo e apenas as paredes             

e a fundação permaneciam. Dois lados da estrutura eram feitos de tijolos            

ou lajes e os outros dois lados eram feitos de metal. Eu estava andando              

pelos restos carbonizados quando notei que alguém invadiu a igreja.          

Enquanto eu não tinha certeza se eu estava lá fisicamente ou em espírito,             

eu tinha certeza que essa pessoa não sabia que eu estava lá. 

Quando cheguei mais perto, notei que essa pessoa era uma mulher. Ela            

estava pilhando itens no altar. Ela havia coletado uma bandeja de           

comunhão, alguns castiçais e outros itens. Nenhum desses itens eram          

coisas que edificavam a Deus. Olhei em volta e notei que não havia uma              

cruz e nem uma única referência a Jesus. Os itens que esta mulher             

estava roubando não tinham nenhum valor. Enquanto eu continuava a          

olhar em volta, decidi que a igreja estava muito danificada para ser            

reconstruída. 

Sonho 1 termina. 

Quando acordei deste sonho, eu ainda estava profundamente perturbado         

com isso. Ao orar ao Senhor sobre o que tudo isso significava, Ele colocou              

uma visão na minha cabeça. Embora eu não tenha certeza se eram dois I              

maiúsculos ou dois números 1, definitivamente eram dois personagens         

semelhantes a bastões. Eu achei essa visão tão incomum que passei o            

resto do dia procurando por dois objetos lado a lado. Então veio na minha              

cabeça a música ‘Esmagando Cobras' por Crowder. De repente, eu          
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percebi que as letras dessa música são o que estamos procurando           

agora…temos 

“Não tenho medo, terrores da noite, flechas que voam durante o dia. Dez             

mil podem cair, mas nós permaneceremos. Nós não estamos com medo,           

uma promessa de Deus nunca pode ser arrancada, andando em mãos de            

anjos, cobras esmagadoras, seguras sob a sombra de Suas asas. Nossa           

fortaleza e nossa força, nossa fortaleza, estamos recuperando nossa         

liberdade, nossa batalha foi vencida. Nós fomos libertados, de volta dos           

mortos que viemos, estamos recuperando nossa liberdade, nossa batalha         

foi vencida. 

Nós fomos libertados, de volta dos mortos que viemos, não temos medo,            

uma promessa de Deus nunca pode ser arrancada. Andando em mãos de            

anjos, esmagando cobras, seguro sob a sombra de Suas asas, nossa           

fortaleza e nossa força, nossa fortaleza. Estamos recuperando nossa         

liberdade, nossa batalha foi vencida, fomos libertados, de volta dos          

mortos que viemos. 

Você o vê, Rei do Céu, Campeão de toda a criação? Olhos de fogo, voz de                

trovão. rasgando o céu maravilhado, vestido de luz, nós O vemos           

chegando, em um cavalo que é branco como um raio. Você o vê? 

Você o vê, Rei do Céu, Campeão de toda a criação? Olhos de fogo, voz de                

trovão, rasgando o céu maravilhados, vestidos de luz, nós O vemos           

chegando, em um cavalo que é branco como um raio. Você o vê? Você o               

vê? 

Você o vê, Rei do Céu, Campeão de toda a criação? Olhos de fogo, voz de                

trovão, rasgando o céu maravilhados (correndo pelo céu), vestidos de          

luz, nós O vemos chegando (quebrando o trovão), em um cavalo que é             

branco como um raio. Você o vê? Você o vê? 

Estamos recuperando nossa liberdade, nossa batalha foi vencida,        

fomos libertados, de volta dos mortos que viemos. Estamos         

recuperando nossa liberdade, nossa batalha foi vencida, fomos libertados,         

de volta dos mortos que viemos. De volta dos mortos nós viemos, de             

volta dos mortos nós viemos, nós viemos, nós viemos, nós viemos, nós            

viemos! ” 

Mais tarde na semana, na sexta-feira, 12 de abril de 2019, ocorreu uma             

série de eventos surpreendentes que cumpriram uma profecia que o          

Senhor havia me dado sobre meu marido pessoalmente. Esta profecia foi           

dada a nós alguns meses atrás em 7 de Nisã, que é 12 de Abril. 
Enquanto              
 

 

eu tinha esquecido essa profecia, meu marido não tinha. Sem que eu            

soubesse, ele tinha um grande véu para Deus no cumprimento desta           

profecia. Como essa profecia foi cumprida veio de uma maneira tão           

inesperada, nós dois ainda estamos sorrindo sobre isso. 
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A história começa comigo deixando as meninas na escola. Eu estava           

dirigindo para casa ouvindo a estação de rádio cristã quando eles           

anunciaram que estavam vendendo ingressos para um show de uma          

banda cristã. Decidi que levaria as meninas, juntamente com uma amiga           

da minha filha, para este concerto. Este foi um aviso de última hora, já              

que o show seria a mesma noite. Fui à estação de rádio que vendia os               

ingressos esperando que já estivesse esgotada. 

Quando entrei no estacionamento, o Senhor me disse para dar um           

presente para a estação de rádio de uma certa quantia em dólar. Quando             

perguntei sobre isso, Ele repetiu a quantia específica novamente e me           

disse para não mais doar nem menos. Ok, embora eu achasse que os             

ingressos estariam esgotados, eu deveria parar e dar um presente          

também, então eu fiz. Entrei e disse à recepcionista que queria quatro            

ingressos para o show daquela noite e que também queria dar uma            

doação. 

Para minha surpresa, não só havia quatro ingressos disponíveis, mas o           

gerente, o disc jockey e o contador saíram para me receber e me             

agradecer pelo presente. Eles então me deram dois ingressos grátis para           

o concerto daquela noite como um sinal de sua apreciação. Enquanto eu            

não queria aceitar este presente, eles foram bastante persistentes e eu           

disse que tudo bem. No entanto, devido ao presente que eu tinha feito, a              

recepcionista precisava de nossas informações. Enquanto dava a ela         

nossa informação, ela olhou para cima e disse: “Espere, eu conheço seu            

marido. Eu costumava trabalhar com seu marido antes de vir para cá            

para trabalhar ”. 

Ela então começou a me contar tudo sobre o problema que a empresa             

estava enfrentando e que sua antiga empresa havia perdido um número           

específico de funcionários, uma divisão inteira que havia trabalhado lá.          

por anos. Um dos funcionários que saiu foi um veterano de 22 anos. Para              

nosso espanto, o número de pessoas que combinava perfeitamente com o           

número que o Senhor predisse partiria em uma profecia dada a nós            

pessoalmente com meses de antecedência. 

A parte surpreendente é que essa informação nos foi fornecida na data            

exata em que o Senhor previu que "receberíamos um relatório de um            

espião em 7 de Nisã". 7 de Nisã é também a data em que Joshua enviou                

espiões para Jericó. A informação que meu marido recebeu foi          

diretamente de alguém que anteriormente trabalhava "em Jericó". Como         

meu marido sabia que ela era confiável, ele sabia que o relatório dela era              

correto. 

Se o Senhor não fizesse eu doar naquele dia, eu não daria meu nome e               

nunca receberíamos o 'relatório de espião'. Como eu disse antes, há           
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muito me esqueci desse relatório de espionagem sobre a profecia de 7 de             

nisã, mas meu marido secretamente estava orando para receber isso          

naquele mesmo dia. Que isso aconteceu da maneira que aconteceu          

verdadeiramente mais uma vez mostra que os caminhos de Deus são           

verdadeiramente muito mais altos que os nossos. 

Mesmo que eu tenha ficado um pouco preocupado em fazer essa doação            

relativamente grande, dado o atual “status de desemprego” do meu          

marido, o Senhor então reabasteceu isto dentro de três horas e           

novamente de uma maneira inesperada. Ele não terminou de fazer esse           

dia especial. Enquanto nos disseram que aparecessemos ao concerto às          

5pm, nós deveríamos ser contados para chegar às 7pm. Essa falta de            

comunicação acabou funcionando bem por vários motivos. 

Como estávamos lá duas horas antes, perguntaram às garotas se elas           

queriam ajudar a banda a se preparar para o show. Todos os três             

estavam animados para fazer isso e deram um retumbante sim. Em           

troca, eles atualizaram todos os nossos quatro ingressos para que          

tivéssemos agora assentos no centro da primeira fila. Senti-me culpado          

por obter um upgrade tão prestigioso, mas eles foram tão persistentes           

que eu tive que dizer sim. 

Enquanto esperávamos o show começar, eu não estava muito feliz em           

ver um inimigo meu jurado entrar no auditório. Embora eu nunca tenha            

feito nada a essa mulher, ela decidiu parar de ter meu marido e seus              

filhos como amigos simplesmente porque ele se casou comigo. Era          

estranho como ela estava lá para vender mercadorias. No entanto,          

quando a banda, as pessoas da estação de rádio e os disc-jockeys se             

aproximaram de nós para falar como havíamos doado e ajudado com a            

montagem, era como se estivéssemos sendo tratados como 'realeza'. 

Olhei para essa mulher e ela estava tão furiosa quanto qualquer um que             

eu já vi. Eu realmente podia sentir suas maldições vindo em minha            

direção. Depois do show, fomos até a mesa dela quando queríamos           

comprar algumas de suas mercadorias. Eu disse oi para ela e ela fingiu             

não saber quem eu era no começo. Por causa do modo como o Senhor              

havia estabelecido isto (isto é, nós parecendo a realeza), eu não era mais             

desajeitado, mas ela certamente era. Ninguém pode dizer que o Senhor           

não tem senso de humor, certo? 

Enquanto o show foi divertido, também foi desgastante e nosso sábado           

também teve atividades. Eu também fiz planos para o domingo e isso            

acabou sendo um grande erro. Eu estava exausto e, no domingo à tarde,             

eu estava dolorido e dolorido. Logo percebi que era a gripe. Eu decidi             

deitar na cama e assistir ao Torneio Masters. Meu marido disse-me para            

não se preocupar com o jantar ou qualquer coisa naquele dia e ele e as               

4 



crianças cuidaram de mim e de si mesmos. Mal sabia eu que este Torneio              

me daria uma grande alegria. 

Para encurtar a história, eu chorei quando Tiger Woods venceu o Torneio            

Masters. Já faz 11 anos desde a sua última vitória (há aquela II             

novamente). Sua vitória foi uma das minhas maiores felpas, pois rezei           

para que sua eventual vitória fosse um tipo de redenção para todos nós             

que sofremos sob maldições e difamações. Eu me machuquei assim que           

Tiger Woods começou a se tornar um golfista. Foi uma subida tão rápida! 

Eu o observei e segui suas vitórias. Ele era tão talentoso e tão incrível de               

assistir. Então, muitas coisas se desfizeram para ele de uma só vez.            

Havia os assuntos e os ferimentos. Tanto estava vindo contra ele e tão             

rápido que ele caiu fora de disputa. Ele não era mais o talentoso jogador              

de golfe limpo. Ele não era mais o modelo. Eu até me lembro do pastor               

de nossa igreja usando ele e Anakin de Guerra nas Estrelas como uma             

analogia de cristãos tendo tantas promessas, e depois perdendo tudo. 

Este serviço também foi há 11 anos e lembro-me de rezar para Tiger             

Woods ser resgatado. Eu orei para que Deus o chamasse e permitisse que             

ele visse uma vitória mais uma vez. Eu rezei para que ele usasse o              

casaco verde para ganhar os Mestres mais uma vez. Eu nunca parei de             

orar por ele, mesmo quando ele caiu dos top 500 jogadores de golfe. Eu              

me lembro de estar tão chateada quando ouvi as pessoas falarem dele ...             

”Ele nunca vai…”, “Ele está acabado…”, “Não há esperança”, e assim por            

diante. 

Eu oraria então a você, Pai, para “Por favor, cale a boca daqueles que              

amaldiçoam. Por favor, nos vindique em breve. Abençoe Tigre, não de           

maneira material, mas tirando-o publicamente do seu problema e         

restaurando-o. Restaurá-lo como ele costumava estar certo antes de você          

vir para nós. Por favor faça isso como eu desejo ver isso! ”Eu me lembro               

de Você, então, respondeu para mim e disse:“ Eu tenho ele, Erin. Vou             

fechar a boca de velhos leões. ” 

Bem, quando eu vi Tiger vencer no domingo à noite, foi um cumprimento             

das promessas do Senhor para mim… mas também um tipo de lã. Como             

meu marido e meus filhos vão atestar, eu chorei: “Louvado seja Jesus,            

como Tiger Woods acaba de ganhar os Mestres novamente. Depois de           

toda a vergonha, eu o vi colocando o paletó verde nele, exatamente como             

eu havia rezado. Agora estou completa! ”Embora eu saiba que é uma            

coisa pessoal, era algo que eu esperava ver antes que tudo no mundo se              

desfizesse. 

Algo mais aconteceu esta manhã quando eu estava levando as meninas           

para a escola. Enquanto ouvíamos o rádio, a música "Crushing Snakes"           

voltou a tocar. Os dois disseram: “Mamãe, essa música é sobre nós e o              
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que virá em breve!” Sorri e deixei-os cair, rezando por sua proteção antes             

de deixarem o carro. Mais tarde recebi um texto da minha filha mais             

velha com uma foto do que ela havia escrito no quadro-negro da sala de              

aula antes da aula ser tocada. Era da música ... 

“Você O vê, Rei do Céu, Campeão de toda a Criação? Olhos de fogo, voz               

de trovão, rasgando o céu maravilhados, vestidos de luz. Nós O vemos            

chegando, em um cavalo que é branco como um raio. Você o vê? ” 

Espero que ela não seja repreendida por fazer isso. Mesmo que           

frequentem uma escola cristã, você nunca sabe hoje em dia e na época             

do secularismo. Apenas escrever sobre o que ela escreveu trouxe          

lágrimas aos meus olhos. Oh Pai, não há Deus maior que você em todo o               

Universo. Você é nosso Criador, nosso Pai e nosso Amigo. Oh pai, como             

eu anseio pelo dia em que você se levantar de um exército e fazer tudo o                

que você disse que faria. 

Em Isaías 53, Você enviou Jesus, nosso Tender Shoot, e Ele foi pisoteado.             

Muitos de nós sabem o que é ser pisoteado, amaldiçoado, mentido,           

falsamente acusado e humilhado pelo inimigo de Deus. Levante-se, pai,          

levante-se e venha como um poderoso guerreiro e rei. Nos indique, pai.            

Restaure-nos ao que você pretendia que fôssemos. Podemos então dizer:          

“É Deus quem fez isso. Afastem-se da sua maldade e se arrependam            

porque o Reino de nosso Senhor está sobre você! ” 

Pai, o mundo precisa de você, mas eles não o vêem. Pai, você me disse               

que é a hora da grande queda das alturas. Desde que você me disse isso,               

tem havido o relógio caindo da torre do relógio, mas também tem havido             

uma enorme quantidade de pessoas caindo de lugares altos. Alguns          

foram acidentes, outros foram crimes, alguns foram empurrados, outros         

foram jogados e outros ainda escorregaram. 

Existem dois II's na palavra “Fall”. Parece que isso está relacionado. No            

“11” / 29/2018, o relógio caiu da torre da Universidade Purdue. Desde            

então, tem havido pessoas caindo e até crianças sendo jogadas. Parece           

tão extremo agora. Você me disse que agora estamos na11ª
hora, por            

isso, Senhor, por favor, mostre-nos o que devemos fazer. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava deitado em um cobertor macio de grama debaixo de uma            

árvore florescendo. O ar estava perfumado e eu podia ouvir uma bela            

canção de alguns pequenos pássaros. Eu estava no enorme jardim de           

Deus. É tão lindo e exuberante. Não há nada parecido na Terra. Ao longe,              

pude ouvir o som de uma cachoeira. Eu sentei e rapidamente pulei para             

os meus pés. Eu me senti forte e totalmente vivo. 

Meus braços eram magros e minhas pernas também. Eu fui sentir meu            

estômago e lá novamente estava uma parte magra do corpo. Eu podia            
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respirar com facilidade. Lágrimas de alegria correram pelas minhas         

bochechas sobre quão saudável estou aqui no céu. Eu comecei a correr.            

Eu estava logo saltando de uma rocha para a próxima pedra. Eu fiz o meu               

caminho sobrenaturalmente e não tive medo de cair. 

Eu cheguei no rio. Mesmo que eu estivesse ao lado de uma enorme             

cachoeira, eu não estava com medo aqui. Enquanto eu sentia que o            

Senhor estava aqui em algum lugar, eu ainda não conseguia vê-lo. 

Eu: em voz alta "Senhor, onde você está?" 

Jesus: "Eu estou aqui, Erin!" 

Eu podia ouvir a voz dele vinda do rio abaixo. Eu pulei uma grande pedra               

para poder olhar para o rio. Para minha surpresa, vi Jesus com milhares             

de anjos enchendo Vasos com Água Viva. Eu fiquei tão animado! O            

Senhor acenou e fez sinal para eu me aproximar. Eu não tive que ser dito               

duas vezes. Eu pulei de pedregulho para pedregulho e logo estava certo            

na área próxima aos anjos dele. 

Jesus: "Venha aqui, Erin." 

Ele fez sinal para eu chegar mais perto Dele. Ele apontou para as             

margens do rio da vida. Fiquei sem fôlego e admirado quando, ali            

mesmo, alinhando as margens do rio, estavam os belos vasos que Ele            

havia feito para nos representar. Minha boca se abriu de assombro           

enquanto eu O observava dizer uma bênção sobre cada vasos antes de            

assinar, ou marcar, o topo de cada um deles. 

Seu sorriso me disse que ele sabia que eu estava curioso para saber por              

que os tops estavam sendo assinados, não o fundo, como é o caso usual.              

Eu então observei como Sua mão individualmente escreveu Seu Nome, o           

Nome do Senhor, de uma maneira visível no topo de cada um desses             

Vasos. 'Sim!', Exclamei para mim mesmo, 'o Criador do Universo estava           

tomando o tempo para assinar cada um dos nossos vasos!' Eu não pude             

acreditar em meus olhos e literalmente me belisquei para ter certeza de            

que realmente estava vendo isso. Eu fui! 

Eu: “Oh Senhor, estes Vasos são tão claramente sobrenaturalmente         

belos, certamente todos saberão que vieram de Você. No entanto, por           

que você está assinando o topo de cada navio em vez do fundo? ” 

Jesus:“ Erin, enquanto eu andava no burro antes, agora eu vou a cavalo.             

Por quê? ” 

Eu: fiz uma pausa para pensar sobre isso por um tempo. “É porque você              

veio a primeira vez, não como um rei, mas como 'um homem sem             

majestade'? Hmm, não sei bem por quê. ” 

Jesus:“ Porque o mundo teve 2000 anos de 'universidade' para estudar           

sobre Mim, eu agora virá como um Rei em um corcel branco. Eu não vou               

chegar na parte traseira ou no fundo, mas sim como a liderança na             
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cabeça. Portanto, aqueles que eu marquei serão marcados claramente,         

pois não há vergonha em acreditar em quem eu sou. ” 

Eu:“ Ah, entendo. Há clareza agora! ” 

Jesus:“ Bem, sempre houve clareza, mas muitos escolheram viver no          

meio do nevoeiro. ” 

Eu observei quando Ele então marcou cada Vaso, e então preencheu-o           

com Água Viva. Os anjos designados então pegariam o vasos, saltariam           

em um cavalo com asas e voariam para o céu. Isso não foi feito de forma                

caótica, mas sim como uma celebração alegre. 

Eu: “Os anjos parecem tão felizes e você também, Senhor. É tão bom ver              

Você assim! ” 

Jesus: Olhando para mim e sorrindo. “Bem, Erin, já faz muito tempo que             

vem. Isso marca um ótimo momento para vir… um tempo e tempos como             

nenhum outro. Meu exército de anjos teve que se afastar com bastante            

frequência. É uma coisa difícil para eles para testemunhar todas as coisas            

feitas em oposição ao Reino do Céu e da justiça e ter que se afastar. " 

Eu:" Espere ... Você quer dizer que mesmo os anjos estão animados com             

isso também? " 

Jesus:" Sim, Erin. A batalha tem sido longa e muitas blasfêmias foram            

proferidas contra Deus e Seu Reino. Agora, isso marca o começo e eu             

estou claramente na cabeça deles. ”Ele apontou para os Vasos. 

Eu: “Onde estão os anjos com os vasos depois de terem sido selados e              

cheios?” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Com certeza você já sabe?” 

Eu: sorrindo. “É preciso a glória de Deus para esconder um assunto e a              

honra dos reis para procurá-lo… ou, devo dizer, um pardal?” 

Jesus riu e me espirrou com um pouco da água do Rio da Vida. 

Jesus: sorrindo. "Venha, Erin, e beba." 

Só então, Ele marcou uma bela vela iridescente com gravuras. Ele então            

colocou o vasos na água, encheu-o e colocou-o nos meus lábios. Eu bebi             

e ... de repente eu fui tirada do sonho! Eu sabia que isso era de               

propósito. Eu chorei por algum tempo como eu esperava saber como era            

... saber ... o que aconteceria a seguir. Então senti a presença do Senhor              

encher minha sala devocional. Ele falou comigo e eu escrevi o que Ele             

disse ... 

Deus: “Erin, minhas igrejas podem queimar e desmoronar como o meu           

favor não está sobre a estrutura. Em vez disso, Minha igreja está nos             

corações daqueles que aceitam Meu Filho. Um dia, todas as coisas que            

criei na Terra serão queimadas. Como prometi a Noé, não inundarei a            

Terra novamente. Então, do fogo, purificarei a terra de toda sujeira e            
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começarei de novo. A terra será muito melhor do que antes e lá estarei              

com o meu povo. 

“No entanto, Erin, a minha igreja tornou-se um covil de iniqüidade, um            

lugar de corrupção, em que o oposto dos frutos habita dentro dela. Oh,             

Erin, como eu desejo habitar nos corações dos homens; não na arca, nem             

na tenda, nem no tabernáculo, nem nos bancos nem no altar, mas no             

tabernáculo do coração. Aqueles que me amam de todo o coração, eu fiz             

os meus sacerdotes no santuário do meu santo templo. 

“Erin, seu coração é como uma brasa que não queima dia ou noite. Seu              

coração é a lâmpada. É mais valioso para Mim do que qualquer estrutura             

construída pelo homem. Portanto, estou aqui para lhe dizer que me           

agrado de você e que não irei "passar" por você. Toda a sua vida tem               

sido uma série de "passwords", mas eu estou aqui para que você saiba             

que eu escolhi você e eu te amo. 

“Eu não me esqueci de você e minhas promessas são verdadeiras. Agora            

você foi marcado e seu nome está escrito na palma da minha mão.             

Agora, regozije-se, porque eu digo para aquele que não era amado, você            

é amado. Eu digo para alguém que era 'um escravo', agora você está             

livre. Eu vi para aquele que foi 'rejeitado', eu escolhi você. Alegrem-se,            

Erin, pois achei seu coração digno. ” 

Depois que Ele disse isso, eu sabia que minha visita terminará por hoje.             

O Espírito Santo então imediatamente colocou várias Escrituras no meu          

coração. Isso é exatamente como está escrito na Palavra de Deus, em            

todos os capítulos - 1 João 3, Salmo 11 e Salmo 91. O 

Sonho acabou. 
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