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O COMEÇO 

1 de Outubro de 2012  

O Senhor tem me levado a uma longa jornada com sonhos. Enquanto os 

sonhos vão progredindo, Jesus me mostra mais e mais detalhes e revela 

mistérios complexos. Isto não aconteceu de repente, mas durante o curso de 

muitos anos. Ao todo são sete livros, dos quais este é o primeiro.  

Esses sonhos são maravilhosos, a Glória de Deus é revelada mais e mais, à 

medida que o livro é escrito. Mesmo que cada sonho seja independente um 

do outro, eles se interligam e relatam conceitos anteriores aos primeiros 

sonhos.  

Tenho certeza de que você vai gostar da jornada, do começo ao fim (ainda 

não concluído), do mesmo modo que me interessei.  

Lhe agradeço por dedicar tempo para ler esses sonhos. Que você possa ser 

tão abençoado(a) por esses sonhos e livros quanto eu fui.  

O primeiro sonho, considero como o início de um estágio no qual haverá 

progressão. Eu não sabia como esses sonhos iriam progredir, quando 

comecei nessa jornada com Jesus. Mas eles têm florescido e 

abundantemente. E sou grata a Ele, para sempre, por esse dom de sonhar.  

Quando você estiver lendo esses sonhos, vai perceber que às vezes uso 

verbos no passado e no futuro, até mesmo dentro do mesmo parágrafo. Isto 
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não é por acidente, mas reflete a natureza única das visões e sonhos 

enquanto eu os escrevo.  

Algumas vezes escrevo o que estou vendo do jeito que o vejo. E outras 

vezes sou tocada a escrever o que estou vendo depois de tê-lo visto. 

Não se preocupe quando isso acontecer.  

Ao ler e estudar esses livros, a partir deste primeiro, você notará que o 

conteúdo vai sempre se expandindo em tamanho e maravilha. Contudo, isso 

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

Convite”... 

Sonho 1 - O Começo… 

Depois de duras provas, no decorrer das últimas seis semanas, a guerra 

espiritual foi pesada e diferente de tudo que eu havia encontrado na minha 

caminhada. Eu estava esvaziada, comecei a receber passagens da Bíblia: 

Salmo 91, Jeremias 29:10-12, Salmo 29 e, finalmente, Isaías 54. Anotei 

estas passagens, mas não as revi até depois de receber esta palavra. 

Comecei chorando e clamando a Jesus e Ele respondeu.  

Eu: “Me ajude, Jesus!”  

Jesus: “Filha, reconheço tudo o que você está passando, eu vejo isso. Não 

há nada para você fazer, mas fique firme e espere em Mim. Eu estou nisto, 

haverá um novo dia. Estas coisas vieram contra você e você não fez nada 

para isto acontecer. Eu sei que está chateada e desanimada.  

“Eu moldo as ferramentas que o Ferreiro usa. Todas estas coisas e eventos 

têm um propósito! Espere e ore, se concentre em Mim, deixe-Me carregar 
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você! Pode o ferido em batalha carregar a si mesmo para um lugar seguro?  

Eu não requeiro ou exijo nada de você, exceto seu amor contínuo e 

esperança em Mim.  

“Sua vigilância e seu esperar em Mim me trazem tanta alegria! Fico muito 

feliz em saber que, apesar de todas as trevas aqui (aí na terra), meus 

eleitos brilham como faróis na tempestade! Cada observador (crente que 

espera por Jesus) brilha como uma luz, como uma lanterna. Se apenas mais 

luzes brilhassem, mas muitos têm dormido! Eu conheço os corações 

especiais de quem Me procura ou Me busca.”  

“Àqueles com uma Esperança especial, derramarei Minha bênção, enviarei 

anjos para destruir os muros de qualquer impedimento e terão vitória. 

Haverá um derramamento de paz. E uma parede de proteção irá mantê-los 

seguros. Não haverá mais dúvida.  

“Não há nada que você possa fazer neste momento, mas espere e veja o 

que vou fazer! Por que estou prestes a fazer uma coisa em seus dias que 

você não iria sequer imaginar, mesmo se lhe fosse dito!” .  

“Até mesmo os eleitos do inimigo declaram que Eu estou chegando! Eu não 

vou demorar, mas virei como foi prometido, em Meu próprio Tempo Perfeito. 

Eu não vou permitir que aquele que procura destruir a minha criação venha 

ditar ou impor Meu tempo!”  

“Minha Palavra contém conhecimento, o Espírito Santo será Mensageiro dela 

e o destruidor não pode silenciá-lo! Me busque e você será encontrada por 

mim. Crie tempo, em meio ao caos, para ainda ouvir a Minha voz. Quando 

você se aquietar, Eu vou rugir com clareza!  
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“E, no mais, não se assuste, Eu não vou permitir que minha preciosa noiva 

seja marcada ou manchada! Se anime! Mantenha seu olhar em Mim! Veja o 

que Eu estou prestes a fazer! Você é Minha alegria! Meu Espírito está dentro 

de você. Eu amo aqueles que Me amam e você é uma entre os Meus filhos!”  
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CINCO ANJOS, CINCO CAIXAS  

Domingo, 7 de outubro de 2012  

Jesus: “Erin, sobe aqui.” Vi uma escada que ia até o Céu. Era um campo de 

trigo. Eu subi a escada; parecia durar para sempre. Um anjo me ajudou na 

parte superior, agarrando o meu braço. Eu estava em uma paisagem 

diferente, muito diferente de qualquer coisa que eu tinha visto antes. Era tão 

linda! É difícil de descrever. Jesus, então, me virou e mostrou os cinco anjos 

que Ele havia nomeado. Todos os cinco estavam ajoelhados diante dEle. 

Cada um tinha uma caixa em frente de si. Eu: “Senhor, o que significam 

estas cinco caixas?” Jesus dirigiu minha atenção para a primeira caixa. Ela 

continha uma grande pedra de berilo sem facetas, com cerca de 30 

centímetros de comprimento e 15 centímetros de diâmetro. Ele a pegou, 

segurou e dentro de um piscar de olhos Ele havia facetado a pedra e a 

transformado numa esmeralda perfeita. Jesus: “Isso é o que Eu terminei em 

sua vida, na sua busca por Mim.” Chorei e agradeci a Ele! Ele então apontou 

para a segunda caixa. Ela continha um grande Coração. Era de ouro. Jesus: 

“Isto representa o seu coração e o Meu juntos. Meu Coração está dentro de 

você.” Eu: “Obrigada. Estou muito quebrantada.” Ele então apontou para a 

terceira caixa. Ela tinha uma sacola de ouro puro. Jesus: “Você está sem 

dinheiro agora, mas você vai receber a riqueza das nações na eternidade, 

juntamente com meus outros seguidores”. Eu: “Oh! Obrigada, Senhor.” Ele 

apontou para a quarta caixa e nela havia uma pomba com asas cintilantes 

de Ouro e Prata – Eu reconheci que isto era do Salmo 68. Jesus: “Isto 

representa dons especiais que Eu tenho para você, para serem descobertos 
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aqui, quando você estiver em Casa, no Céu.” Eu: Eu quase que não dava 

conta de falar. “Obrigada.” Ele apontou para a quinta caixa e nela havia uma 

bela Flor de Jasmim. O cheiro era muito maravilhoso e a flor era 

absolutamente linda. Jesus: “Sua fragrância é agradável para Mim, Eu estou 

orgulhoso de você, muito orgulhoso.” Este é o seu Ano do Jubileu, declarei-o 

em seu aniversário. Todas as suas dívidas serão perdoadas e te abençoarei 

com Chuvas de Outono. “Não é necessário um dote para a cerimônia de 

casamento? Eu paguei o preço por você! Eu estou vindo”. Enquanto eu 

chorava, Ele disse: “Por favor, fique alegre em seu curto tempo aqui. Me 

busque todo o dia, como na Minha Palavra, e Eu vou ser encontrado por 

você. Você está sendo preparada para a sua viagem. Anime o seu coração.” 

Eu: “Pai, por que não posso saber a data da Sua vinda?” Fiquei com medo 

de ter irritado Ele... Ele sentiu isso e me segurou com amor enquanto falava. 

Jesus: “Isso é por amor a você. Se Eu lhe dissesse, você estaria sujeita a 

severa perseguição. Muitos iriam se desviar e você iria parar de viver.” Eu 

poderia dizer, enquanto Jesus balançava a cabeça, que Ele estava vendo o 

que iria acontecer se Ele falasse a data do retorno dEle para mim. Jesus: 

“Sua alegria iria acabar e você viria para Mim machucada. Este é o caminho 

que escolhi. Isto é o melhor para os eleitos. Continue observando Israel, 

esteja na Minha Palavra. Seja paciente, não vou atrasar, mas virei na hora 

certa. “Você lerá os sinais e será movida pelo Espírito Santo, o Mensageiro. 

O tempo certo vai ficar claro. E no mais, não se espante, tenha coragem. Eu 

estou vindo para a minha Noiva e não tardarei. Eu te amo e você em breve 

vai entender o quanto Eu os amo.”  

Em seguida, Ele acenou aos anjos para me acompanharem. Dois iam adiante 

de mim para baixo do portal e três atrás de mim. Fim do sonho...  
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A COLHEITA DO TRIGO  

Recebido Sábado, 20 de outubro de 2012  

Início do sonho...  

Mais uma vez eu estava num campo de trigo. Havia uma escada subindo             

para um portal. Eu estava realmente animada nesse momento, pois estava           

antecipando a minha visita com o Senhor! Dessa vez, o campo de trigo havia              

mudado.  

O trigo havia sido cortado e estava em fileiras. Os feixes estavam sendo 

levados e havia sujeira por toda parte. Vi os trabalhadores colocando os 

rolos de trigo em caminhões. Ouvi um dizer ao outro:  

Trabalhador: “Quando é que a fogueira vai começar?”  

O outro trabalhador respondeu: “Assim que ouvirmos a palavra e o vento 

diminuir.”  

Comecei a subir a escada. Dessa vez olhei para fora e vi um véu em cinza no                 

Céu, pairando sobre uma pequena cidade... como um manto... talvez          

fumaça. Bem na parte superior dos dois portais, anjos me cumprimentaram           

pelo nome e sorriram. Eles eram lindos.  

Lá, vi meu Senhor Jesus outra vez sentado, com os braços estendidos como             

se Ele estivesse me esperando. Meus olhos se encheram de lágrimas. Como            

nas outras visitas com Ele, percebi, mais uma vez, que eu era muito             

pequena, como uma criança de cerca de 76 centímetros de altura.  

Quando caminhava em direção a Ele, minhas pernas estavam 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-3port/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-3port/


desequilibradas como se eu estivesse aprendendo a andar e tivesse perdido 

o equilíbrio. Comecei a chorar.  

Ele me recolheu em seus braços musculosos... Ele riu quando fui pegar nos 

Seus músculos para ver se Ele era forte! Ele era! Ele me segurou e eu 

chorei.  

Eu: “Quando, Hayah?”  

Eu não tinha ideia de por que O chamei assim ou de onde isso veio, ou era 

Pai ou Jesus. Mais tarde, descobri que em hebraico significa “Eu Sou.”  

Jesu: “Se lembra do que Eu disse antes? Continue a observar. Os sinais 

estão em um lugar, isto é, no fim da Colheita!”  

Ele sentiu que eu queria urgentemente fazer algo para ganhar mais pessoas 

para serem salvas, Ele leu meus pensamentos:  

Jesus: “Erin, não há mais nada a fazer, filha.” Agora viva, estejam em 

comunhão uns com os outros, permaneça na Alegria e no Riso e deixe o seu 

amor ser contagioso.”  

“Se você soubesse que dia Eu estava por vir, e soubesse que a colheita 

acabou, que o trigo seria peneirado e preparado para fazer pão e que o 

vinho estaria pronto para se beber, então como você gastaria o seu tempo?”  

Erin, se você soubesse que todas as coisas estavam prontas e preparadas 

para a Celebração e a única coisa que fosse exigida de você era que 

estivesse disposta a participar, como você passaria o resto do seu tempo?”  

Eu disse: “Eu acho que eu iria relaxar e esperar em antecipação pelo grande 

Evento.”  

Jesus: Ele sorriu e sacudiu a cabeça concordando. “Sim, isso é certo!”  

Então Ele continuou com as Instruções, com muita ênfase e me fazendo 

lembrar de que estava tudo sob Seu controle!  



Jesus: “Passe tempo em adoração, louvor e amor! Gaste tempo em           

comunhão! Ame o seu próximo! Ame os que a odeiam por Minha causa!             

Dessa forma, quando o dia chegar, você vai se alegrar em paz, sabendo que              

Eu Sou o Noivo; que Meu Pai Me enviou para vir para a minha Noiva!  

“O casamento acontecerá no tempo marcado.” Em seguida, Ele pegou meus           

braços diante de Si novamente e disse: “O Céu está pronto! Meu Pai             

preparou todas as festividades e você não tem que levar nada para a             

viagem, Eu não necessito de dote. Lembre-se, quero apenas corações de           

vocês, os que Eu tenho preparado antecipadamente para este dia!”  

Chorei de alegria enquanto Ele me segurava. Olhei para os detalhes do rosto 

dEle, tudo era o mesmo de que eu me lembrava. Eu não queria ir embora.  

Ele acenou aos anjos que me escoltavam, deu-me um grande e longo abraço 

e me disse que Ele nos ama! Quando eu estava saindo novamente, olhei 

para trás. Ele disse:  

Jesus: “Observe Israel e ore por Israel. Eu tenho algo para você no Salmo 

29 e Isaías 54. Procure!”  

Acenei para Ele. Fui sendo ajudada a descer a escada novamente e foi como 

se eu atravessasse um portal.  

Acordei do meu sonho. 
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TODOS SÃO IMPERFEITOS  

Recebido Domingo, 21 de outubro de 2012  

Início do sonho...  

O campo de trigo colhido, a escada, os anjos no topo da escada, tudo foi do mesmo                 

jeito como fora na minha última visita. Jesus estava lá novamente e estava feliz por               

me ver. Eu estava mancando de dor e chorando. Ele me pegou em seus braços. Eu                

novamente era como uma criancinha de 3 anos.  

Ele me colocou gentilmente em Seu colo. Parecia estar diferente, não estava tão 

preocupado como tinha aparentado estar antes.  

Jesus: “O que há de errado?” Ele fez de conta que não sabia, mas sabia.  

Eu: “Senhor, Você sabe o que está acontecendo, Você não pode removê-lo? Você             

me mostrou esses dons que o Senhor prometeu, enviou anjos e me disse que tem               

Me concedido a vitória, mas eu ainda estou sendo atacada. Senhor, me mostre             

como receber, para que eu possa viver em vitória e bênção até Você retornar para               

nós.”  

Ele, então, me mostrou uma grande pedra. Eu pude ver através da rocha no solo.               

Havia uma semente plantada debaixo dela. A única maneira de o broto poder vir              

para a luz era ao redor da pedra. O broto precisaria lutar para receber vida ou luz                 

para poder crescer.  

Eu: “Então, se estou entendendo corretamente, o ‘obstáculo’ é o problema que está 

me impedindo de viver sob essa luz, sim?”  

Jesus: “Sim.”  
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Eu: “Como pode um broto fraco como eu remover a pedra?”  

Jesus: “Você não pode, mas Eu posso.”  

Eu: “Então eu Lhe peço para removê-la, em nome de Jesus, já que Você é Jesus e 

tudo.”  

Ele explodiu numa risada e nós dois rimos até eu chorar. Então, quando nós 

paramos de rir, Ele tornou-se sério.  

Jesus: “Dá-Me a rocha e Eu vou removê-la.”  

Ele fisicamente me deu a pedra, mas agora era muito pequena, e eu a entreguei de 

volta para Ele. Ele jogou por cima de Seu ombro direito e falou.  

Jesus: “Pronto. Erin, você acredita que Eu a joguei?”  

Eu: “Sim, Senhor, eu vi que Você a jogou.”  

Então, Ele olhou para mim com aqueles lindos olhos azuis de jaspe. Pude me ver 

em Seus olhos. Senti uma nuvem sendo tirada de mim, quase como um véu. Ele 

sabia que eu pude vê-lo.  

Eu: “Eu te amo.”  

Jesus: “Acredite que você recebeu.”  

Eu: “Senhor, eu não me sinto digna, eu não sou perfeita. Eu ainda sou pecadora.”  

Jesus: “Erin, me dê um nome de um ser humano perfeito, apenas um, você pode?”  

Eu fiquei pensando, realmente procurando. Havia alguns, eu pensei, muito perto 

disso. Então Ele interrompeu o meu pensamento.  

Jesus: “Você não vai encontrar nenhum, então pare.”  

Ele também percebeu que, mais uma vez, eu estava prestes a Lhe perguntar 

quanto tempo até que Ele venha a nós. Imediatamente, Ele segurou minhas mãos 
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com instruções.  

Jesus: “Encontre alegria e riso. Esteja em paz, sabendo que Eu voltarei logo. Vocês              

são meus cordeiros. Vocês estão sendo chamados a partir dos seus pastos, pelo             

Pastor. É hora de entrarem no rebanho. Venham a Mim aqueles que estão cansados              

e sobrecarregados e Eu aliviarei vocês.  

“O devorador não irá remover nenhum de vocês. Eu não saio a encontrar até              

mesmo uma só ovelha perdida e para reunir um cordeirinho até Mim? Eu não vou               

descansar até que a Minha Palavra seja cumprida. Permita-Me carregá-la. Mesmo           

que dez mil possam cair ao lado de vocês, Eu vou proteger vocês todos. Teus filhos,                

eu vou proteger.  

“Meu único comando às Minhas ovelhas é amarem-se umas às outras, estarem em             

paz umas com as outras e saberem o quanto o Pastor ama Suas ovelhas. Juntos, se                

consolem e se encorajem uns aos outros. Por amor a Mim, não briguem entre              

vocês.  

“Não briguem por causa de bobagens, não apontem o dedo, mas em todas as coisas               

perdoem como Eu perdoei. Perdoem! As profecias estão se cumprindo rapidamente.           

Minha Palavra é a Minha Palavra e Eu não demoro, mas virei no tempo              

determinado. Não há atrasos.”  

Ele então se tornou mais terno. Suas palavras se tornaram mais suaves, pois Ele 

sabia que eu estava preocupada de que O tivesse entristecido.  

Jesus: “Encontre alegria enquanto ela pode ser encontrada nesta Terra. Espalhe o 

amor em Meu nome, ajude aos outros para que, quando vocês todos tiverem ido 

embora (para o Céu), vocês façam falta.”  

Ele meio que riu como se soubesse que seríamos lembrados pelos “deixados para 

trás.” Ele começou a me colocar no chão para eu ir embora.  

Jesus: “Os seus testemunhos são cartas que escrevi em seus corações. Mantenham            
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suas lanternas acesas e não deixem que as chamas morram. Preparem suas vidas.             

Eu vejo todas as coisas e os Meus anjos estão de plantão em todo o tempo.  

“Não há nada oculto e tudo é exposto. Não há nada mais para você fazer, somente 

o que Eu quero de você, até que eu volte em breve. Ame através do perdão e ame 

em todas as circunstâncias.”  

Fim do sonho...  
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O Convite 

 

Trecho do Sonho, ‘O Convite’ 

 

Sonhos do Senhor a partir de 12 de outubro de 2012 a janeiro de 2013 

Prelúdio para “palavras amargas tentam parar os sonhos” 

Ao ler esses livros, e até mesmo neste primeiro livro, você notará que o              

conteúdo está sempre se expandindo no escopo e se maravilha à medida            

que a série avança. Embora cada livro, e até mesmo cada sonho, seja             

independente um do outro, eles, no entanto, trabalham juntos para          

formar uma tapeçaria do que Deus está realizando em cada uma de            

nossas vidas e no próprio mundo. 

Nos primeiros trinta e oito sonhos que formaram esse primeiro livro, fiquei            

espantado quando o Senhor começou a falar comigo de maneira clara e            

concisa, mas ao mesmo tempo pessoal. Considerando que eu tinha sido           

ensinado que o Senhor era bastante sério, o que ele pode ser, eu também              

achei que ele fosse bem-humorado, envolvente e amoroso como o melhor           

dos "amigos" ou o maior dos "pais". 

À medida que esses sonhos continuaram, eles se tornaram cada vez mais            

claros e elaborados, em que cada conjunto de sonhos em um livro tem um              

tema diferente, mas ainda assim tem a quantidade perfeita de          

sobreposição. No entanto, todos esses sonhos tiveram que começar em          

algum lugar e, nesse caso, todos começaram com “The Invitation”. 

Escolhi o seguinte sonho como o trecho de “O Convite” para mostrar que             

falar com o Senhor não vem com uma vida fácil, como muitos pensam que              

deveria. De fato, o inimigo continua seus ataques contra mim e minha            

família e até mesmo usa amigos com a melhor das intenções para fazê-lo.             

Este sonho destaca que aceitar "O Convite" e ser um visitante bem-vindo            

no Céu não significa que tudo se tornou fácil para mim aqui na Terra! 

************************************************** **** 

Sonho 20 - Palavras amargas tentam parar os sonhos 

 

23 de novembro de 2012 

 

Um dos meus salmos favoritos que certamente se encaixa nesta          

temporada da minha vida pode ser encontrado no Salmo 119: 145: “Eu            

chamo de todo o coração responde-me, ó Senhor, e eu obedecerei aos            

teus decretos. Eu chamo por você. Salve-me e eu vou manter seus            

estatutos. Eu me levanto antes do amanhecer e choro por ajuda. Eu pus             
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minha esperança em sua palavra. Meus olhos ficam abertos através dos           

relógios da noite, para que eu possa meditar em Suas promessas. Ouça a             

minha voz de acordo com o Seu amor e preserve a minha vida, ó Senhor,               

segundo as tuas leis. ” 

Jeremias 29: 13-14: “Você me procurará e me achará quando me           

procurar com todo o seu coração ”.  

O sonho começa … 

O caminho na minha frente parecia uma tenda iluminada. Os anjos           

estavam de pé lado a lado juntos. A neve ainda estava cinco centímetros             

de profundidade, nítida e gelada. Acima de mim foi uma visão           

surpreendente. Havia anjos no modo de ataque cobrindo completamente a          

cúpula. 

A cúpula agora parecia respirar. Esta fera, ainda preta e vermelha, estava            

usando toda a sua força para tentar esmagar a cúpula e todos nós sob seu               

peso. Havia mais duas colunas grandes que haviam sido adicionadas à           

cúpula. Com estes, isto criou agora quatro pilares, em que cada um            

inclinou e apontou norte, leste, sul e oeste. 

Eu podia ouvir o chão trovejando enquanto vibrava e tremia. Eu parei            

quando cheguei na entrada do caminho. Fora do caminho, havia muito           

barulho. Sob a cobertura do dossel, ou barraca, ficava quieto. Os dois            

robins ainda estavam lá. 

Um dos robins era ainda mais gordo do que ontem. Na verdade, agora era              

ridiculamente gordo e não havia como voar. Ele mal podia pular. O outro             

pequeno robin estava no chão de lado. Eu peguei para confortá-lo e            

colocá-lo na minha mão. 

Eu podia sentir seus pequenos ossos e suas asas quebradas. Lembrei-me           

de um slogan usado pelo 'departamento de peixe e caça': “Se você se             

importa, você vai deixá-los lá.” Pensei: 'não desta vez', enquanto pegava           

o robin e colocava no bolso da camisa de flanela . 

Eu fiz uma careta para o pequeno robin gordo. Nesse momento, vi o robin              

robusto sair do caminho, bem no meio da zona de guerra, talvez para             

procurar ainda mais comida. 

Breakthrough assobiou para mim enquanto ele estava na base da escada.           

Ele fez sinal para eu me apressar para ele. Eu podia ver as formas das               

cabeças desses dragões vindo em minha direção enquanto eu subia a           

escada. 

Enquanto subia a escada, ouvi uma torrente de vozes vindas das cabeças            

dos dragões dizendo coisas horríveis sobre mim. As vozes me acusavam           

de tantas coisas. Quando essas palavras foram ditas, um anjo com um            

grande livro recolheu as palavras, enquanto outro anjo escreveu as          

palavras em um livro. 
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Quando o anjo escreveu as palavras, as palavras se tornaram como           

adagas. O livro era grande; cerca de trinta centímetros de largura quando            

aberto, trinta centímetros de comprimento e cerca de sete centímetros de           

espessura. As páginas eram brancas antes da escrita, mas a escrita era            

tão horrível que ficaram sujas, enlameadas e manchadas. 

As páginas até agora deixavam escapar um odor horrível. A tinta passou            

de uma bela tinta dourada para um vermelho carmesim brilhante. Quando           

o livro foi preenchido, foi cuidadosamente selado com uma fechadura e           

chave. As chaves e o livro foram ambos com o anjo através do Portal. 

Enquanto subia, fiquei chocado que as palavras contra mim fossem tão           

brutais. Eu também fiquei surpreso com a minha reação física enquanto,           

enquanto meu corpo subia, comecei a morrer. Minha pele ficou          

transparente e pude ver tudo; minhas veias, minha carne e meus           

músculos. Eu estava murchando enquanto essas palavras me matavam. 

Quando me aproximei do topo do Portal, a mão do anjo me puxou através              

do Portal com a ajuda de Breakthrough. Demorou um momento para           

recuperar a compostura. Outro anjo veio e derramou uma jarra de água            

do rio da Vida sobre mim. Foi como ouro líquido. 

Outro anjo me entregou um cálice de água para beber. Outro anjo veio             

me secar. Meu pijama virou um tipo de vestido feito de páginas rasgadas             

desses livros horríveis escritos sobre mim a partir das mentiras dos           

dragões. De fato, agora eu estava usando um vestido de mentiras. 

As mentiras estavam em muitos idiomas diferentes e eram tão numerosas           

que pareciam pesadas. Eu vi o anjo com os livros levantar mais alguns             

através de um tipo de carrinho. Ao todo, havia três livros cheios de coisas              

horríveis que diziam sobre mim. Eu olhei por um tempo, percebendo mais            

uma vez que eu estava usando um vestido dessas mentiras também. 

O avanço me afastou do vestido de mentiras para que eu não me             

concentrasse nisso. Eu me virei e vi Jesus lá. Que visão linda. Suas asas              

haviam mudado de novo. Ele ainda estava vestido de armadura e tinha            

sua coroa de ouro com jóias. 

Depois que acabei de passar por aquela batalha, estava ansioso para           

passar algum tempo com ele. No entanto, com tudo o que Ele ouvira             

desses dragões, eu me perguntava se Ele havia mudado de idéia sobre            

mim. 

O anjo me segurou por agora, já que eu não deveria ir a Jesus ainda.               

Notei que, ao redor dos meus pés, o lindo pó de ouro tinha um padrão               

estampado que seria matematicamente impossível de recriar. O enorme         

Mar de Vidro estava diante de mim e parecia também estar se expandindo             

a cada visita. 
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Eu fiquei lá e ouvi o golpe do Shofar. Houve vários golpes que terminaram              

com um longo golpe e depois silêncio por exatamente três minutos. Olhei            

ao meu redor e vi que havia milhões de crianças de todos os tamanhos e               

culturas diferentes, vestidas com lindas túnicas brancas com rostos         

dourados. 

Suas vestes estavam iluminadas e começaram a cantar. Eu reconheci a           

música! Era Rich Mullins, "Meu Libertador". Isso me tirou o fôlego e            

comecei a chorar. Meu anjo cumprimentou-me para me manter focado. As           

crianças então pararam de cantar. 

O anjo anunciou: “Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus! Seus            

caminhos são justos e verdadeiros! Que o seu nome seja louvado! Santo é             

Ele! ” 

O anjo então sorriu e se virou para mim com olhos tão simpáticos. 

Anjo:“ Ele está no Assento de Bema hoje! ” 

O coro de crianças cantou“ Meu Libertador ”novamente quando me          

aproximei dos risers do Trono. Desta vez, Jesus estendeu a mão para a             

minha mão. Quando ele tocou minha mão, meu robe esfarrapado de           

repente se transformou em uma túnica branca com belos roteiros que           

criaram um vestido acolchoado. Era uma tapeçaria com tecidos iluminados          

e era impressionante. 

Ele sentou-se no degrau superior e abriu as asas, fazendo sinal para eu             

me sentar ao lado dele sob as asas. Chorei quando me lembrei de ler              

sobre isso na noite anterior em Salmos. Eu estava segura. Meu           

comportamento estava quieto hoje. Eu estava machucado. 

Nós nos sentamos por um tempo olhando por cima dessa paisagem           

majestosa. Este coro de crianças parecia que eles estavam cantando nas           

margens do Nilo. Havia um brilho dourado ao redor deles. Foi realmente            

incrível. Eu chorei com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. 

Jesus: “O que está errado?” 

Eu: “Estou ferido”. 

Jesus: “Sobre o quê?” 

Eu me virei para olhar para Ele e Ele tinha tanto amor e simpatia em Seu                

rosto por mim. 

Eu: “Esses livros contêm mentiras horríveis sobre mim.” 

Jesus: “Você acreditou neles?” 

Eu: “No começo eu não fiz, mas eles começaram a se tornar parte de              

mim. As palavras de mentiras pareciam começar a me matar lentamente”. 

Jesus:“ Sim, mas o que mais? ” 

Eu:“ Quando as mentiras foram ditas, eles expuseram minhas camadas de           

carne. ” 

Jesus:“ O que mais? ” 
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Eu: "Eu me senti exposto, transparente e fraco." 

Jesus: "Então por que você ficou tanto tempo lá?" 

Só então, percebi que eu fiquei lá tempo suficiente para três grandes            

livros serem escritos sobre mim. 

Eu: “Eu não sei. Eu acho que queria ouvir o que as pessoas pensavam. Eu               

acho que pensei que poderia mudar isso. ” 

Jesus:“ Isso funcionou? ” 

Ele estava meio que rindo, como se Ele soubesse tudo sobre isso. 

Eu: “Não, eu nem tive a chance.” 

Jesus: “O mundo primeiro me odiou, então você também será odiado. É            

uma condição antiga. Há duas coisas para lembrar, duas coisas que           

existem em guerra. Um é o autor do livro da verdade, falando bem e              

dando vida ao seu corpo. Depois, há o autor do livro de mentiras. Ele fala               

todos os tipos de mal. O que você percebe? ” 

Ele então me mostrou a cena da escada. A besta começou lentamente            

falando mal. Então começou a sair mais e mais rápido. Os escribas mal             

conseguiam escrever rápido o suficiente. Então Ele me mostrou um belo           

pico de montanha, como dos Alpes suíços. 

Jesus: "Veja isto." 

Eu ouvi o som de um anjo soprando um chifre. Eu senti vibrações vindo              

desta buzina. Então eu vi uma pequena bola de neve se transformar em             

uma maior e maior quando ela pegou neve. Eventualmente formou uma           

enorme avalanche e derrubou todo o lado da montanha. 

Ele então alcançou à sua direita e tirou o cálice do rio da vida. Ele tomou                

um gole e virou o copo para que eu pudesse beber do mesmo lugar. 

Jesus: “Erin, vá em frente e beba”. 

Eu: bebi. "Eu não entendo como eu não estava nem com sede." 

Ele riu, mas ainda assim ele era tão gentil, radiante e bonito. 

Jesus: “Eu te dei a taça para beber da mesma maneira que eu bebi dela?               

Não foi do mesmo lugar que Meus lábios estavam? ” 

Eu:“ Sim ”. 

Jesus:“ Se você for participar do Meu cálice e beber o que estou bebendo,              

o que isso significa? ” 

Eu:“ Que eu vou beber o A mesma coisa que você bebe. ” 

Jesus:“ Sim, mas isto vem com um preço. ” 

Imediatamente, eu vi o véu sendo movido. Eu estava instantaneamente          

no Gólgota, só que desta vez, Ele não tinha falecido ainda. Ele ainda             

estava sofrendo na cruz. 

Jesus: "O que você vê?" 

Eu: "Você está pendurado lá na dor." 

Jesus: "O que mais?" 
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Eu: "Você está totalmente exposto e desnudado. Você está         

ensanguentado, maltratado e está com dor. ” 

Nesse momento, vi um guarda romano com uma placa que zombava de            

Jesus. O letreiro dizia: “O rei dos judeus”. Era em outro idioma, mas eu              

sabia o que ele dizia. Então vi que Seus amigos mais íntimos O haviam              

abandonado. 

Eu ouvi pessoas gritando coisas horríveis sobre Ele e eu vi esses demônios             

voando sobre todos eles. Eles eram como dragões. Fiquei horrorizado          

novamente ao ver isso deste ponto de vista acima da Cruz. 

Jesus: "Tome outro gole do meu cálice". 

Hesitei dessa vez. Ele começou a sorrir, mas me garantiu que estava tudo             

bem. Ele me deu um grande abraço do lado, como se eu fosse seu amigo. 

Jesus: “Andar comigo e participar de mim é castigado por causa de mim.             

Você entende? ” 

Eu:“ Mas, pela fé, eu creio que você me manterá segura do mal. ” 

Jesus:“ Sim, eu te livrarei de suas provações. ” 

Eu:“ Então, você ainda permitirá que eu vá através deles? 

Eu chorei. As lágrimas estavam fluindo agora. Eu queria que Ele tomasse            

a dor e não permitisse isso. 

Jesus: “Eu disse que te livraria de suas provações, não te afastaria delas.             

Que bem isso faria? Por que tão baixo? Ser encorajado. Logo suas            

provações terminarão. ” 

Ele então indicou dois anjos com caixas que eu reconheci. O primeiro anjo             

abriu uma das caixas. Dentro havia uma linda esmeralda sem cortes, ou            

pedra de berilo. Ele pegou. Eu reconheci isso. Ele me entregou e eu vi a               

sua origem. Foi da África. Olhando para ele, eu vi guerras e sangue             

derramado sobre esta pedra. Foi uma pedra de alto preço. 

Jesus: “Olhe”. 

Sorrindo, Ele pegou nas mãos e segurou. Ele formou algo tão brilhante            

que raios irradiavam dos buracos em suas mãos. Ele respirou e se abaixou             

e usou um pano na base de sua armadura para polir a pedra. Ele então               

me entregou. 

Jesus: "Um presente para você." 

Eu apenas sentei lá em reverência. 

Jesus: “Veja.” 

Naquele momento, vi que todas as coisas enganosas que estavam no           

centro dessa pedra agora haviam sido remodeladas nessa pedra precisa e           

multifacetada. 

Jesus: "Olhe ainda mais de perto." 

Eu vi o curso de toda a minha vida nesta jóia. Eu chorei. O anjinho               

mergulhou e pegou minhas lágrimas novamente para levá-las para serem          
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gravadas. Ele então apontou o segundo anjo com a outra caixa. Ele abriu             

e havia um coração de ouro. 

Jesus: “Isso significa tudo para Mim”. Ele colocou o coração na palma da             

mão. "Olha". 

Eu podia ver tudo da minha vida, do começo ao fim. Eu vi tudo e cada                

momento eu fiz algo gentil. Vi coisas que eu nem percebi serem            

significativas para ninguém. Tudo foi gravado naquele coração; tudo isso. 

Então Ele pegou o coração e colocou no meu peito enquanto outro anjo             

veio para ajudar. Ele puxou meu coração que estava danificado e           

morrendo. Ele pegou os pedaços e os substituiu por este novo coração. Eu             

estava chorando. 

A única coisa que eu tinha orado por toda a minha vida, Ele tinha acabado               

de realizar uma cirurgia cardíaca. Olhei para ele enquanto chorava e ele            

descansou minha cabeça em seu ombro. Ele é tudo: Meu Pai, meu Rei,             

meu Marido, meu Autor, meu Advogado, minha Taça, minha Porção, meu           

Cirurgião, meu Curador, meu Libertador e meu Redentor. 

Este foi o Rei da Glória e Ele é Santo. Naquele momento, pude sentir              

calor, cura, nutrição, amor e compaixão. Não havia amargura, apenas          

alegria. Eu tive um novo coração. Ele me deixou chorar lá por algum             

tempo. 

Jesus: “Você tem algo para Mim”. 

Lembrei-me do passarinho moribundo no meu bolso. Eu entreguei a ele.           

Ele segurou isto em Sua mão e se tornou uma linda pequena pomba.             

Tinha penas de ouro e asas de prata. Eu reconheci isso. Ele respirou e me               

devolveu. 

Eu tive muita alegria. Estava vivo e gordo. Teve uma linda música. Ele             

ficou no meu ombro esquerdo. Ele então apertou meu ombro e beijou o             

lado direito da minha testa. Desta vez, Ele era um amigo e um consolador,              

como um irmão mais velho. 

Jesus: "Erin, onde está a sua armadura hoje?" Eu olhei para baixo e             

percebi que tinha acabado de usar o meu vestido. Ele sorriu. "Coloque sua             

armadura se você for para a batalha." 

Eu: "Por que não posso ficar aqui agora?" 

Ele acenou com o braço e lá vi uma foto de meus filhos comparecendo ao               

meu funeral. 

Jesus: “Porque você deve mostrar a seus filhos como colocar suas           

armaduras. Afinal, estamos no meio de uma batalha épica. ” 

Ele me levou para uma grade. Ao longo da borda do corrimão, vi a Terra.               

A Terra foi uma batalha muito maior do que eu jamais imaginei. Era mais              

épico do que na escada e a fera parecia estar sempre no centro da              

batalha. 
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Jesus: “Ore para que a armadura de sua irmã seja forte. Ore por eles. ” 

Eu agora vi todo o Oriente Médio. Eu vi um círculo de decepção, um              

perímetro e a estratégia básica da guerra. Eu vi o inimigo em círculo             

completo ao redor de Israel. Eu vi um corredor, ou um tipo de cavalo              

rápido, correndo para diferentes pontos no círculo. 

O corredor estava carregando um pergaminho ou script. O roteiro estava           

cheio de mentiras e táticas orquestradas. Eu vi de volta acordos           

terminados de todo tipo. O pergaminho estava sendo passado por todo           

lado. Em cada lugar, o pergaminho era aberto e depois assinado como se             

um contrato estivesse sendo formado. 

O pergaminho continha a ordem dos eventos do inimigo. O dragão           

vermelho estava formando uma aliança com o dragão negro. O dragão           

negro representava os irmãos do pacto sombrio e era o oposto de tudo             

que era bom. 

Havia senhores e príncipes das trevas a cada passagem do pergaminho. O            

pergaminho também continha um roteiro de paz para declarar um grande           

engano posterior. Eu vi Israel em uma cobertura como um diamante           

brilhante no centro do deserto. 

Os senhores estavam planejando esmagar o diamante e separá-lo. Os          

senhores negros invejavam o brilho que Israel representa. Israel é uma           

estrela brilhante e brilhante com o favor celestial. 

Eu: “Senhor, é pior do que eu pensava. Quando isso vai acontecer? ” 

Ele começou a me mostrar formações nas estrelas e algo mais que            

projetava uma sombra. Não ficou claro. 

Eu: “Senhor, eu não entendo”. 

Jesus: “Eles têm um roteiro, mas Meu Pai é o Autor”. 

Eu: “Você virá em breve?” 

Ele me deu aquele grande sorriso de novo e eu apenas sabia que estava              

não vai ter uma resposta. Ele acenou para o anjo e as crianças             

começaram a cantar "My Deliverer" novamente. Quando olhei para trás,          

vi-o falando novamente para várias pessoas. 

Seus olhos olhavam nos meus. Ele sorriu e tocou seu peito sobre o             

coração com a mão direita e riu. Eu coloquei minha mão sobre o meu              

novo coração e fiz um arco para ele. Eu olhei e ele riu. 

Enquanto caminhava com o anjo, vi Seu cavalo branco. Tinha um lindo            

vestido de guerra por cima. Parecia tão majestoso e forte. Dei um beijo no              

nariz do cavalo. O anjo me ajudou no Portal. 

Anjo: “Vá para a Palavra e veja os padrões de guerra através dos tempos              

e através dos anais. Nada é novo. Há sinais antes de você. Leia Salmos              

45, cinge a tua espada e siga em frente na verdade. ” 

Eu:“ Perdoa-me? ”Eu estava claramente confuso. 
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Anjo: “O Salmo 34 e o Salmo 91 são para você. O rei está pedindo que                

você esteja em sua armadura completa agora. ”O 

sonho acabou ... 

Eu escrevi tudo, gravei e permaneci em adoração e comunhão com Ele por             

algum tempo. Eu agradeci a Ele pelas batalhas e provações. Sim, até            

agradeci a Ele que Ele não me salvou das provações, pois sei que Ele me               

livrará deles. 

Quando Ele fará isto, não tenho idéia, mas me conforto Nele. Em suas             

palavras, posso confiar. Paulo ainda nos encoraja como guerreiros em          

Cristo em 2 Coríntios 6: 1-11. Por favor, medite em oração sobre isso. 

Não temos muito tempo aqui para deixar nossa mensagem do amor de            

Cristo. Seja abençoado, use discernimento e oração. Faça referência às          

suas Bíblias e use-as como suas espadas. Agora, vá em frente na vitória. 

Amor e bênçãos ... pardal 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ere d/full-dreams/dream-5port/  

AS RECOMPENSAS DO SENHOR  

3 De Novembro de 2012  

Início do sonho... Hoje, nenhuma escada. Eu estava aos pés de Jesus. Eu 

estava chorando, intercedendo pelos perdidos. Agradeci a Ele por tudo o 

que já passei. Agradeci pelas minhas aflições; sim, até minhas aflições. Eu 

estava aberta e quebrantada. Eu: “Senhor, estou com medo.” Jesus: “Não 

tenha medo.”  

Eu: “Senhor, eu não tenho conhecimento. Eu procuro saber o Seu negócio 

para que eu possa ter paz”. Ele: “Não há paz nos meus negócios para 

você ou qualquer um dos filhos do Senhor. Tenha a certeza de que o Meu 

Pai conhece todas as coisas. Ele Me enviou com as chaves para libertar 

aqueles que estão presos e cativos nesta Terra“. 

Se as Suas Palavras, sinais e profecias sendo cumpridos não são 

suficientes para aqueles que são fiéis, então, que bem traria expor os 

assuntos do Pai neste momento? Que bem faria se você os soubesse, a 

não ser arrumar a sua casa/vida?  

“Pela Fé fostes resgatados e, pelo Meu Pacto de Sangue, vocês foram 

feitos completos. Seus caminhos foram feitos retos e vosso preço foi pago. 

Alegrem-se e façam o bem até o dia em que a Verdade será revelada. Que 
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dia feliz este será.  

Saiba que vosso Noivo está vindo para a Sua Noiva. Eu vos digo de novo.” 

Ele parecia tão sério e direto. Eu estava chorando. Estava com medo, 

tremendo e quebrantada. Um vasto exército de anjos estava ao nosso 

redor. Ele, quando percebeu que eu precisava de conforto e segurança, 

falou com uma voz mais mansa. Jesus: “Um dia, o véu será tirado dos 

olhos da Minha Noiva e vocês irão ver. Vocês vão ter conhecimento das 

coisas que estavam escondidas para sua própria proteção.” “Vocês, na 

posição de pai ou mãe, revelam tudo a seus filhos pequenos? Claro que 

não, pois eles não têm a capacidade total para receber compreensão. Eles 

bebem leite. Você não está feliz em que o céu existe?”  

Eu: “Sim, Senhor. Eu não poderia me sentar na Cadeira do Pai e ver tudo 

isso.”  

Jesus: “Então, seja grata. Ore para que a vontade do Pai seja feita na 

Terra como no Céu. Ore pelo seu amor, Israel. Porque isto é a perfeição e 

o amor está descendo do Céu agora. É tempo dos depósitos de neve 

serem abertos, e do momento do luto começar. Meu desejo, Minha oração 

e Minha esperança são que vocês encontrem alegria. Continuem a amar e 

se alegrar, encorajem uns aos outros. Sejam abençoados.”  

Eu: “Hayah, sinto muito se eu O tenho perturbado. Nós só precisamos ter 

certeza de que você está vindo para nós.” Jesus: Sorrindo e rindo. “Oh, Eu 

estou vindo. Estamos agora chegando ao Vale da Decisão. Os vales de 

Accor, Bacca, Beracah, como também as montanhas, em breve serão 

abatidos ou colocados abaixo. Quando você vir essas coisas, não tenha 

medo. “Tenha paz no fato de que estamos aqui. Meus anjos estão vindo 

para o Vale da Decisão. Como a chuva, todo mundo vai ver isto. Eu vou 
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vir nas nuvens e virei para Minha Noiva. Tudo o mais, a partir deste 

ponto, é como um ensaio para o grande Evento.” Eu: “HaYah, isto significa 

que você está vindo no inverno?” Ele sorriu com a minha pergunta e falta 

de compreensão.  

Jesus: “Por favor, tenha paz, coragem e seja forte. Vá para a Palavra e 

leia sobre todos os outros que, ao longo da História, enfrentaram 

incertezas, destruição e morte por causa do Pai. Entenda a caminhada 

deles.” “Será que eles não suportaram tudo por causa da fé no Pai e no 

Filho? Depois da aflição, a alegria vem pela manhã. Eu não disse ao 

ladrão, ‘Hoje mesmo estarás Comigo no Paraíso!’? Assim será com vocês.”  

Eu: “Senhor, eu estou com medo. Temo que este dia chegue muito em 

breve.”  

Jesus: Ele balançou a cabeça em concordância. “Meu Pai enviará uma 

onda de paz sobre os filhos dEle. As pessoas vão olhar e ficar 

surpreendidas. Os perdidos terão entendimento, mas quando for tarde 

demais. A raiva dos anjos caídos ou demônios será amplificada e revelada. 

“As pessoas não vão nem mesmo perceber isto. O véu das trevas nelas irá 

esconder a verdade. Os filhos de Deus tiveram a verdade e a luz. O 

mundo ficará vazio da verdade. A verdade terá ido. A Igreja terá ido. 

Vocês, que esperam pelo Meu retorno, são as Minhas lanternas. Vocês 

fazem os corações do Céu felizes. “Você traz alegria ao Meu coração. Oh, 

como Eu desejo requerer vocês. Oh, como Eu quero estar com vocês. 

Vocês são o Meu amor. Não existe uma preocupação que o Pai não tenha 

conhecido. Ele sabe tudo. Ele projetou vocês e o Espírito dEle está em 

vocês. “Meu coração está em vosso coração. Tudo no Céu está completo e 

pronto para receber a Noiva. Haverá festividades. Haverá presentes de  
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casamento que o Pai preparou para todos e para cada um de vocês. Há 

ainda até presentes especiais para aqueles que foram fiéis em vigiar e 

esperar, na expectativa por este dia. “Haverá tantos que serão pegos de 

surpresa. Mas vocês, que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir o que 

foi predito, e estiveram procurando pela Minha vinda, e que foram 

ridicularizados por Minha causa, terão um lugar especial aqui e uma 

recompensa especial virá direto do Pai. Do mesmo jeito, aqueles que são 

perseguidos por causa de Mim e os meus eleitos vão ter honra especial, 

assim como aqueles que anteciparam a Minha vinda também terão honra 

especial. Todos verão isto, tudo vai ser justo e tudo será perfeito.”  

Eu: “Senhor, estou tão feliz, mas, também, estou tão cansada, 

desgastada. Meus ossos doem, minha juventude está desaparecendo, o 

meu coração...”  

Jesus: Ele me parou: “Eu sei, Erin, Eu te amo.” Eu: “Senhor, eu posso 

negociar em favor do perdido? Posso negociar em favor da minha mãe? 

Pelo que vejo ao meu redor, Você está chegando agora. Eu estou com 

medo.” Jesus: “Eu vos dei as chaves do conhecimento para destravar as 

portas da compreensão. Leia a Bíblia e encontre conforto lá. Acima de 

tudo, obtenha sabedoria. O que vocês pedirem em Meu nome, até a Minha 

vinda, lhes será dado. Estamos nas horas finais. “Estamos nos aprontando 

para o Comando Final do Pai. O Pai que está sentado no Trono, o Criador 

de todas as coisas, até mesmo o ferreiro. Contudo, nenhum de nós sabe o 

momento exato.” Ele colocou Suas mãos nos meus braços e olhou 

diretamente para mim.  

Jesus: “Leia através de seus sonhos e observe a velocidade, os elementos, 

a rapidez e o desenrolar da Palavra. E com isto, você poderá medir 
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(começará a entender), porque nós fazemos assim, e até os anjos caídos 

fazem assim. Devido a esta hora tardia, o inimigo veio com força total 

para desanimar a todos. “Até mesmo alguns dos filhos de Deus serão 

enganados, como se isso fosse possível. Por fim, fiquem prontos e 

preparem suas armaduras espirituais – porque a Palavra é clara – para 

cobrir suas famílias e marcar a entrada da vossa casa (unjam com óleo). 

Vocês foram resgatados.  

“Nenhuma ovelha será perdida. A Palavra terá um novo significado para 

você e vai ser totalmente iluminada com maior compreensão. Os teólogos 

irão dizer: ‘Por que eu não vi isso antes? Estava bem na minha frente, 

bem aí!’ No entanto, a menor das crianças irá vê-lo. Eu te amo, minha 

Noiva...” Ele me abraçou. “... em breve!”  

Fim do sonho...  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere

d/full-dreams/dream-6port/ 

 

OS ESTADOS UNIDOS ESTÃO NA BÍBLIA 

 

6 de Novembro de 2012 

 

Início do sonho... Havia uma escada, mas desta vez a atmosfera estava 

congelando. Havia neblina e o chão estava congelado. Claramente, a 

colheita havia acabado. Um círculo de luz iluminava o solo na base da 

escada. Novamente, havia dois anjos no topo da escada para me saudar. 

Eles não eram tão grandes como os da última visita. Eles eram lindos. 

Anjo: “O Senhor está no Assento Bema (Plataforma Elevada) hoje.” Vi 

Jesus à distância. Corri a toda velocidade em direção a Ele. Notei que Ele 

tinha asas e elas estavam mais espalhadas do que antes (Salmo 91:4). 

Seus cabelos brilhavam como ouro claro, Estavam mais compridos desta 

vez. Gritei para Ele. Agora, devo pausar aqui e explicar essa ideia, o 

conceito de Jesus ter asas. Enquanto esta é a primeira vez em que eu 

menciono que Ele tinha asas, não foi a primeira vez que eu as tinha visto. 

Porém, fiquei com medo de escrever a esse respeito. Quando eu não quis 

escrever a respeito das asas desta vez, o Senhor me assegurou ou 

garantiu que estava “ok” escrever a respeito disto, e que eu iria achar isto 

bem na Bíblia, escondido à vista de todos. E com certeza lá estava, bem 

na Bíblia. E um dos teólogos com quem conversei ficou surpreso por eu 

não saber sobre isso. Agora em retrospectiva, percebo que em muitos 

desses primeiros sonhos Jesus tinha asas. Porém, por todas as coisas 

serem possíveis a Ele, algumas vezes as asas estão lá e outras vezes não. 

Tudo depende dEle e do que Ele quer ilustrar. Eu acho essas asas 

fascinantes, mas, depois de algum tempo, Ele raramente tinha asas nos 

últimos sonhos. Suspeito de que, quanto mais nos aproximamos do 
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Arrebatamento, Ele terá novamente essas asas. Eu: “Hayah, tenho medo 

do que está por vir.” Chorei como uma criança pequena. “Senhor, fique 

aqui, eu não quero que nada aconteça com Você. O Senhor é o meu Pai. 

Por favor, fique aqui comigo.” Eu estava implorando a Ele com todo o meu 

coração. Ele sorriu para mim, soltou uma risada e simplesmente 

segurou-me em Seus braços. Eu amo Jesus tanto que não consigo 

imaginá-Lo sofrendo numa guerra, mesmo quando instintivamente saiba 

que Ele não poderia ser ferido. Jesus: “Você sabe que Eu devo vir para 

vocês, mas não se preocupe, porque nada vai acontecer Comigo. Erin, 

agora Eu sei o quanto você Me ama e isto aquece o Meu coração.” Olhei 

em volta e notei que quase 1/3 do exército – juntamente com os sete 

anjos maiores que eu havia visto – não estavam lá. E não somente isto, 

mas alguns dos anjos incomuns também não estavam lá. Jesus podia ver 

que eu os estava procurando. Jesus: “Eles foram à guerra.” Eu: “Senhor, 

eu pensei que a guerra já havia começado. Eu sinto.” Jesus: “Sim, você 

está correta, mas agora o Céu está descendo, o Senhor dos Exércitos está 

voltando à Terra. Esta próxima porção de eventos deve ocorrer primeiro, e 

então Eu vou junto com o restante. O restante ajudará a trazer para casa 

os filhos do Senhor. “Tudo está se desenrolando agora. Será um dia 

normal para muitos, eles estarão trabalhando, fazendo negócios como 

sempre. Para muitos outros, será horrível. Mas, para Minha Noiva, um dia 

glorioso. Lembre-se de Israel.” Eu: “O que será da América, a minha 

terra? A América não é falada na Palavra.” Jesus: “Oh, sim, está lá. 

Quando a Palavra foi escrita, você acha que certas nações e continentes 

seriam ignorados? Claro que não, estão bem aí, à vista de todos. O mundo 

é rebelde, assim como o é esta geração. “Esta terra era do Pai 

originalmente. Ela foi dedicada como uma nação para o Meu Pai. Ela era, 

ainda é e sempre será a terra dEle.” Ele mudou e começou a falar na 

Primeira Pessoa, como se Ele e Deus fossem a Mesma Pessoa. Isto foi um 

mistério para mim e eu comecei a tremer porque isso foi um mistério para 

mim. Jesus: “Em seus termos, Israel é a Minha propriedade especial, 
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Minha casa e Meu quintal. Foi roubada do Meu povo. Eles eram Minhas 

propriedades especiais, mas ela tem encolhido nas mãos dos homens. “Os 

rebeldes estão profanando os Lugares Santos do Senhor, pois estão 

dividindo a terra. O pacto foi quebrado, e Minha terra, a terra do Pai, foi 

dividida simplesmente por causa da justiça para com os rebeldes e por 

causa da falsa paz. “O Pai pediu que a nação da América fosse Sua 

também, pois ela fora criada para proteger e defender a Minha terra e os 

Judeus. Por um tempo Eu até tinha feito a Inglaterra, uma pequena 

nação, porém muito grande e muito poderosa. Contudo, a Inglaterra 

também ficou comprometida, e então Eu tirei o poder deles. “O Pai 

removeu o Seu favor da terra e a terra encolheu. Esta eleição (de 2012) 

forçou os meus próprios filhos a se comprometerem em ambos os lados. 

Ao mesmo tempo em não há uma maneira certa para votar, Eu garanto a 

vocês que os candidatos já foram pré-selecionados para um tempo como 

este.” Eu: “Hayah, o que é que qualquer um de nós pode fazer, então?” 

Jesus: “Faça o que você tem que fazer, de acordo com o que tiver 

decidido e acreditado. No entanto, isto verdadeiramente não importa no 

grande esquema das coisas. Tudo está no lugar e todas as eleições já 

foram decididas pelo Meu Pai. Será que o Meu Pai não sabe de todas as 

coisas com antecedência? Será que Ele não sabe ‘isto ou aquilo’ para Seus 

próprios propósitos?” Eu: “Hayah, Você parece tão diferente agora. Espero 

que eu não O tenha irritado, por causa da minha ignorância e medo.” 

Jesus: Ele olhou para mim com os olhos e voz confortantes. “Não, as suas 

perguntas estão nos corações das multidões. Tenha coragem. Lembre-se 

de que o Pai está completamente no controle de tudo. “Haverá 

argumentos entre os cristãos e mais divisões, enquanto a América é 

dividida da mesma forma como Israel foi repartido. Não estava isso 

predito na Palavra? O mundo olhará com horror para esta outrora grande 

nação. Como já aconteceu uma vez à sua terra-mãe, que originalmente a 

deu à luz. “Observe Israel no meio da tempestade. As profecias estão se 

cumprindo agora. Orem por Israel e vocês serão abençoados. Orem pelas 
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famílias, preparem e equipem as suas próprias famílias, porque a hora 

está próxima. Não tenham medo. Tenham coragem. No Livro de Josué não 

é repetido pelo Pai, vez após vez, o porquê de outros na história 

enfrentarem as mesmas dificuldades? Lembrem-se, vocês foram todos 

nomeados para este momento especial. Orem e incentivem um ao outro. 

Brilhem como luzes. Permitam-Me carregá-los. Não tenham medo. “Vocês 

não vão sofrer vergonha. Não se espantem, vocês que estão tristes, eu 

usarei outros para mostrar bondade para com vocês. Eu ainda continuo a 

buscar e chamar aqueles aos quais posso mostrar misericórdia, mesmo 

nessa hora tardia. “Aqueles que optaram por não ajudar meus filhos 

aflitos serão apagados da memória. Aqueles que optarem por mostrar 

bondade, mesmo a menor parte, Eu vou cobri-los durante as 

tempestades. “Por último, a linha divisória foi traçada (a separação entre 

o povo de Deus e os que não pertencem a Ele). No meio desta 

tempestade, clame por Mim, Eu vou responder de uma maneira que você 

nunca pensou ser possível; de formas milagrosas. “Você não vai sofrer 

danos. Todos vocês se escondam debaixo das Minhas asas. Orem e não 

cessem. Estas orações são mais importantes do que você possa imaginar. 

Eu te amo. Eu amo todos vocês.” Eu: “Eu também Te amo.” Eu estava 

chorando... O anjo me levou para o Portal. Anjo: “Medite sobre isto para 

obter compreensão neste tempo. Há muitos mais, mas estes serão 

especiais: Joel, Oséias, Zacarias, Salmo 83, Salmo 45, Salmo 78, Salmo 

34, Salmo 23. Releia o Salmo 45 duas vezes, e encontre alegria nisso, 

porque o Amor está vindo para baixo.” 

Fim do sonho… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-7port/ 

 

CONFIE NO SENHOR 

 

7 de Novembro de 2012 

Início do sonho...  

O solo congelado, descoberto. Não havia nada além da terra pura. Cinco 

anjos estavam na base da escada formando um círculo e me ajudaram a 

subir.  

Um anjo subiu à minha frente e um outro atrás. Os dois me ajudaram no 

topo. Lá, vi Jesus e corri para Ele. Notei que eu estava do tamanho de 

uma criancinha novamente.  

Em vez de me curvar diante dEle, pulei em seus braços. Seus cabelos 

eram brancos, sedosos e ondulados. Eu chorei a Ele em angústia.  

Eu: “Hayah, e se as pessoas pensarem que eu sou louca? E se isso não é 

Você, mas algum esquema elaborado do inimigo?”  

Ele sorriu e me deu um grande abraço. Eu então observei, quando olhei 

por cima de Seus ombros, aquelas mesmas belas asas que Ele tinha na 

minha visita anterior. (Salmo 91:4)  

Jesus: “Erin, olhe ao seu redor.”  

Meus olhos viram vastos exércitos de anjos. Enquanto eu olhava ao redor, 

eles acenaram para mim. Sorri e acenei de volta para eles.  

Jesus: “O inimigo e suas hordas não podem estar aqui. Você não vai ser 

deixada sozinha. O mal é paciente, mas o tempo dele é curto e ele vai 

usá-lo onde importa mais.”  

Eu: “Hayah, por que os anjos estavam ao pé da escada hoje?”  
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Jesus: “Para proteger o seu acesso.”  

Eu: “O que está acontecendo?”  

Ele começou a falar em voz mansa, mas senti que também havia um peso 

na voz dEle.  

Jesus: “As multidões se reuniram no Vale da Decisão. Você não sabe?”  

Eu: “Eu acho que sim.”  

Jesus: “Os Meus mais poderosos (anjos) já foram se preparar para o dia.”  

Eu: Eu estava assustada e triste. “Oh, Hayah...” Eu não tinha palavras 

para dizer.  

Jesus: “Eu preparei vocês. Eu não os equipei e treinei? Eu não enviei 

Anjos para ajudá-los?”  

Neste momento, percebi que os anjos que Ele tinha enviado estavam 

servindo a um propósito diferente do que eu pensei. Não necessariamente 

para derramarem presentes, mas, em vez disso, para nos protegerem.  

Eu: “Senhor, Você está aprofundando o meu entendimento de tudo. Tudo 

faz mais sentido.”  

Jesus: “Sim, o véu está se tornando mais transparente.”  

Comecei a imaginar o que as pessoas poderiam pensar de mim ao 

compartilhar os sonhos destes momentos com Ele. Ele sabia o que eu 

estava pensando.  

Jesus: “Não se preocupe com isso. As pessoas zombarão de vocês. Até            

mesmo os crentes, meus filhos especiais, são invejosos e divididos. Eles           

me desgastam.” Ele estava rindo enquanto falava isso. “É parecido com           

você ontem à noite, quando estava com raiva de seu filho por ser tão              

exigente. Então, Eu também fico assim.” Ele estava brincando e sorrindo           

comigo.  
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Eu: “Senhor, perdoe a minha raiva, eu arrependo”. 

Jesus: Ele sorriu e acenou com a cabeça: “Eu aceito. Até a Minha Noiva 

tenta Me tratar como se Eu pudesse ser convocado, como se eu fosse um 

Gênio da Lâmpada.” Nós dois rimos.  

Eu: “Hayah, eu tenho feito isso com Você. Eu faço isso o tempo todo, 

todos os dias.”  

Jesus: “Sim.” (pausa com risos)... “Eu sei. Algumas vezes, pela fé, a            

Minha Noiva pede em Meu nome, mas, por causa da vontade perfeita do             

Pai, eles nem sempre recebem o que pedem. Erin, você sabe quantas            

mesas Eu já quis virar?”  

Eu ri muito e Ele riu também. Ele é muito divertido e sério ao mesmo 

tempo.  

Jesus: “Meu Pai tem a Mim, Seu Filho, para interceder. Eu escuto, 

obedeço, peço, espero, choro, luto e antecipo. Eu faço isso com uma 

paciência especial, aquela que vem com a paz que excede à sua 

compreensão.  

“Eu também me senti como vocês. E saiba que ouço, mas espero conhecer             

a vontade de Meu Pai para qualquer situação. Ele não hesita, nem é fraco.              

Hoje não é necessário que o Pai faça como outrora – quando desceu e              

caminhou com Adão e Eva e habitou na Arca entre os israelitas. Agora Ele              

Me tem para fazer isto.  

“Eu exerço os negócios dEle e comando os anjos a favor dEle. Ele não se               

agrada das ofertas que não vêm de um coração puro. Nesses casos, o Pai              

não se volta imediatamente com misericórdia. Quando lhes são oferecidas          

petições tão indevidas/humilhantes como as ofertas de cereais, Ele não se           

comove mais. Mas Ele vê tudo.  

“Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, mas agora Ele está sentado no 
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Trono de Majestade. Ele não é insensível. Ele ama a Sua criação. Ele não é 

surdo aos seus gritos. Mas que tipo de Pai nós queremos que Ele seja?  

“Nós queremos que Ele seja oscilante, alguém que muda sempre, fora de            

controle, de modo que as orações de todos sejam respondidas, sem           

importar o que elas são? E se as profecias escritas há milhares de anos              

fossem conflitantes? Se isso fosse assim, quão confusos e amedrontados          

todos nós estaríamos?”  

Então Ele riu e apontou também a Si mesmo. Eu ri. Ele era tão doce! E foi 

um momento de ensino que sempre guardarei no meu coração.  

Jesus: “Muito em breve, as pessoas vão ficar com raiva e amaldiçoar 

todos nós coletivamente. Me entristeço quando penso nisso. Se todos 

soubessem o quanto Meu Pai ama as pessoas, então teriam compreensão.  

“Exceto aqueles que nasceram para o mal desde o início. Esses nunca 

terão entendimento.” Então, Ele ficou sério. “Há tempos chegando...” 

Eu: “Como, Hayah?”  

Jesus: “Você confia em mim?”  

Eu: “É claro.”  

Jesus: “Você vê os sinais?”  

Eu: “Sim.”  

Jesus: “Você desconhece a hora?”  

Eu: “Sim.”  

Jesus: “Então confie em Mim. Haverá um tempo, dentro em breve, quando            

não haverá acesso um ao outro e as pontes estarão caídas. Lembre-se de             

orar com antecedência. Ouça e aguarde Minhas instruções. Volte os seus           

ouvidos para Mim. Peça por entendimento em Meu Nome. Levem a           

Palavra com vocês, guardem-na em seus corações. Isto será a linha da            
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vida com o Espírito Santo na tempestade.”  

Ele percebeu que eu estava me esforçando para entender.  

Jesus: “As coisas vão fazer todo o sentido para muitos, mas até mesmo 

entre os crentes, isso se parecerá com um quebra-cabeças. No entanto, 

logo a Palavra será iluminada como nunca antes para aqueles que Me 

buscam.”  

Eu: “Hayah, venha logo, estamos cansados.” 

Jesus: “Eu sei, mas, novamente, tenha fé, coragem. Virei em breve, muito 

em breve.”  

Eu: “Será antes do final do ano ou mês?” Eu estava sorrindo, mas 

esperançosa.  

Jesus: “Nem mesmo Eu sei, mas olhe ao seu redor, compare entre a sua              

última visita e a visita antes dela. Leia a Palavra e preste atenção a Israel.               

Não é Israel um relógio? Eu amo você, não se desanime, ore, esteja             

pronta. O Amor desceu para os vales. As montanhas vão tremer com a             

Minha Vinda. “Eu te amo, Erin.”  

Ele me abraçou e começou a Me dizer de volta.  

Eu: “Não... eu te amo.” Eu estava tentando fazer Ele rir, e fiz.  

Anjo: “Palavras para você colocar em seu coração até que Ele a veja 

novamente. O Salmo 91, o Salmo 33, Isaías 65-66, o Salmo 46.”  

Acenei com um adeus.  

Fim do sonho… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
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O DRAGÃO PRETO E O DRAGÃO VERMELHO 

 

8 de Novembro de 2012 

 

Início do sonho...  

Os cinco anjos estavam no pé da escada, em círculo novamente e            

esperando por mim. Tudo estava escuro como breu. Se eu fosse adivinhar            

que horas eram, me parecia ser mais ou menos 3:30 da madrugada. O             

céu não tinha estrelas.  

Não havia luz de maneira nenhuma, exceto um círculo completo de luz em             

torno dos anjos na base da escada. Eles estavam unidos em louvor e             

orações. Estava estranho, porque estava escuro como breu. Estava muito          

frio. Não havia neve.  

Um anjo subiu à minha frente e um deles estava logo atrás. Três ficaram 

na base e estes tinham espadas grandes.  

O Portal se abriu e se fechou rapidamente para que eu entrasse. Os 

mesmos dois anjos estavam no topo para me ajudar a subir. O anjo que 

subiu comigo ficou com o outro no Portal.  

Anjo: “O Senhor está no Assento Bema hoje.”  

Eu vi Jesus e corri até Ele o mais rápido que pude. Desta vez, Seus 

cabelos eram brancos como a neve, com pó de diamante tecido por 

dentro, como nada que eu já vi... como seda fiada, detalhada.  

Ele me pegou, levantou-me no ar e me abraçou. Ele era simplesmente a             

visão mais incrível. Estendi a mão para tocar no cabelo dEle, que estava             

fino e suave, parecia veludo e era iluminado. Suas asas estavam           

parcialmente espalhadas quando Ele se sentou. Elas eram de branco          

cintilante, bronze, platina, prata, alguns tons de azul-claro e diamante          

triturado brilhante.  

Eu: “Oh Hayah, Você é tão lindo e Te contemplar é de tirar o fôlego! Você 

não é nada parecido com as pinturas que eu já vi. Quando a Bíblia diz 

‘Contemple a Sua Glória e Sua Majestade’, ela não O descreve!”  

Ele sorriu para mim. Seus dentes eram bonitos, brancos como pérola e            
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marfim. Ele era Glorioso. Quando Ele me segurou desta vez, não foi como             

das outras vezes. Eu mal podia contê-lo. O amor dEle é como um cobertor              

de amor radiante e puro, me cobria completamente.  

Eu imediatamente me senti diferente. Cada mancha em mim de repente           

foi lavada, como a neve pura, como a neve fresca. Eu fiquei vendo o que               

Ele viu em mim e percebi que todos nós fomos feitos para muito mais do               

que este mundo triste.  

Todos os fardos se foram com Ele. Como alguém poderia pensar que isso             

era chato? Há muito mais aqui do que na Terra. Eu ainda estava em              

choque, estava aqui visitando Jesus no Céu. Peguei no meu braço e me             

belisquei, esfreguei os olhos para ter certeza de que não estava delirando.  

Senti que tinha ido longe demais e que eu não retornaria desta vez. Ou 

devo dizer... eu não queria voltar (para a Terra). Ele conhecia todos os 

meus pensamentos.  

Jesus: “Não é sua hora de estar aqui, Erin!”  

Ele sabia que eu estava gostando desse estado celestial. Então fui           

instantaneamente lembrada dos meus filhos e a realidade voltou. Esta era           

apenas uma visita temporária, um refúgio longe do mundo em trevas. Eu            

sobrenaturalmente sabia que é este o lugar aonde eu pertencia. Ele me            

segurou enquanto eu chorei.  

Eu: “Meus filhos precisam ter isso também.”  

Jesus: “Eles terão. Não se preocupe.”  

Eu: “Senhor, Você está levantando voo? Suas asas estão se abrindo.”  

Ele sorriu (aqui eu estava pescando informações) como se eu já soubesse 

que não iria ter essa resposta. Ele apenas sorriu. Desta vez não houve 

resposta. 

Comecei a olhar em minha volta, para o vasto Exército do Céu. Eles 

estavam mais perto de nós, mas ainda havia terra descoberta, onde o 

resto do exército havia estado uma vez.  

Eu: “Os outros anjos estão vindo de volta?”  

Jesus: “Sim. Nenhum outro anjo tomará o lugar deles, eles são nomeados 

e especiais.”  

Notei que havia coisas dançando no ar ao nosso redor, como borboletas e 
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vagalumes juntos. Eles eram lindos. Ele viu que eu estava fascinada com 

eles.  

Jesus: “Há tantas coisas boas esperando aqui para todos os meus filhos            

desfrutarem. Eu preparei um lugar para os meus filhos. O trono deles é             

aqui. Este é o lugar aonde vocês todos pertencem. Os anjos caídos não             

querem que nenhum dos filhos de Deus saibam da Glória que os espera.  

Eles estão com raiva e ciúmes porque o Pai é um Juiz imparcial e Justo.               

Ele não reverte Sua decisão e ela não pode ser revogada. Eles querem             

acesso ao Reino da Glória. Há uma batalha furiosa como nenhuma outra            

antes e o Meu Retorno é iminente. Além disso, lembre-se, seja forte,            

tenha coragem. Estou prestes a entrar em plena Glória.”  

Jesus abriu um véu com um movimento de Seu braço e olhei para baixo              

em direção à Terra. Vi algo assustador, como bandos de corvos. Contudo,            

Ele me deixou olhar mais de perto e então vi que eram seres humanos,              

rápidos e terríveis, com asas.  

Vi um dragão vermelho e outro dragão negro. Ambos ao mesmo tempo            

terríveis e muito grandes. Vi outras coisas. Vi uma paisagem cinzenta e            

não havia verde. O verde estava desaparecendo e era não por causa das             

estações. Não havia luzes em lugar nenhum.  

Rapidamente, me virei com susto para o Seu ombro. Eu estava tremendo. 

Estes seres estavam gritando e rosnando.  

Eu: “Eu não quero ir para lá.”  

Jesus: “Isto está lá, em torno de vocês na Terra.”  

Então, Ele imediatamente moveu o Seu braço e eu já não os via, eles não 

estavam visíveis.  

Jesus: “Eu guardo isto de vocês. Se isso fosse permitido pelo Meu Pai, iria              

forçar até os ímpios a se converterem e serem salvos. Então, se àqueles             

com corrupção em seus corações fosse permitido estar aqui, eles iriam           

começar a corromper o Céu.  

“Erin, os dois, o bem e o mal, não podem habitar juntos aqui. As Trevas e 

a Luz devem permanecer separados. Meu Pai tem misericórdia, mas não 

por esses que são malvados.”  

De repente eu fiquei aliviada, mas com medo.  

Jesus: “Suas orações chegam aqui ao Céu e, quando elas sobem, quebram            
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a escuridão. Elas são faróis de luz. Quando vocês leem a Palavra e oram              

para compreender melhor, isso traz luz. Eu não disse isso? O Pai não             

prometeu que a Sua Palavra não voltará vazia?  

“A Palavra é como uma espada e o Espírito Santo é Seu guia; Ele é Deus                

dentro de vocês. Quando a Palavra é falada, especialmente em Meu nome,            

ela corta esses seres das trevas rapidamente. É como uma rápida e            

horripilante espada cortando a escuridão.”  

Eu: “Eu não sabia que isso era literal, Hayah.”  

Jesus: Ele sorriu. “É claro, mas poucos têm conhecimento sobre isso. A 

Escuridão cobre a verdade.” Ele sorriu de novo. “Agora você tem 

compreensão.”  

Eu: “Então, essas são realmente armas?” Eu me referi às orações e à 

Palavra quando fiz esta pergunta.  

Jesus: Ele riu. “Sim. Sua armadura é importante. Será que Paulo não 

tinha entendimento?”  

Eu: “Eu acho que não entendi.” 

Jesus: “Há mais. Por agora, lembre-se disso. Orem uns pelos outros e            

amem-se uns aos outros. Ganhem compreensão, peçam sabedoria. Você         

recebeu um vislumbre do que vemos. Compartilhe isso com Meus servos,           

os Meus atalaias, eles precisam saber também. Alguns já sabem disso.  

“Isso vai aguçar o seu conhecimento, vai provocar memórias e iluminar a 

verdade. Aqueçam-se na Verdade. Cortem os exércitos e forças das 

trevas. Façam um caminho onde não parece haver nenhum caminho.  

“Formosos são os pés dos que trazem Boas Notícias.” Ele riu porque eu 

devo ter parecido confusa. “Coloquem a Armadura. Eu amo vocês. Eu 

equipei vocês.”  

Eu: “Eu também te amo.”  

Em seguida, o anjo me acompanhou de volta ao Portal.  

Fim do sonho… 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias 

permitidas somente conforme permissão por escrito)  
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INVERDADE NO MUNDO 

 

9 de Novembro de 2012 

Início do sonho...  

Eu estava em uma paisagem estéril, muito escura, e pude ouvir um anjo 

falando.  

Anjo: “Hoje, você está no Gólgota.”  

Olhei em volta e eu estava em uma cena ao pé da Cruz. Eu estava na 

Crucificação, perto de Jesus, tanto quanto Maria. No entanto, era horrível 

estar tão perto. Por comparação, era ainda pior do que o filme ‘Paixão de 

Cristo.’  

Eu estava lá no momento em que Jesus tinha morrido, logo depois que Seu 

Espírito havia deixado Seu corpo. Tudo era cinza, com mais apenas uma 

única cor, a do sangue de Jesus. Na cruz, tudo estava congelado no tempo.  

Um anjo do Senhor veio até mim e me ofereceu a comunhão, pão e vinho.               

Eu estava surpresa. Estava me sentindo doente por causa do que estava            

vendo – o corpo de Jesus torturado – e, para dizer o mínimo, eu não estava                

com vontade de comer nem de beber.  

O anjo estava vestido com um capuz, como se tivesse de luto. Ele empurrou              

os elementos para mim sem falar. Eu sabia que era para eu tomá-los.             

Compartilhei do pão. Quando o fiz, vi a lança do soldado romano furar o lado               

de Jesus.  

Eu estava ao pé da Cruz e foi horrível essa imagem. O visual Dele na Cruz, 

depois que eu tivera essas grandes conversas com Ele, me deixou um tanto 

irritada. Eu queria gritar. Eu fiquei chorando e lamentando.  
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Em seguida, saíram da lateral de Cristo água e sangue, que foram            

derramados sobre mim enquanto o vento soprava. Eu estava literalmente          

participando do vinho. Eu provei o vinho em meus lábios, era Seu sangue.             

Era uma visão tão poderosa como a Cruz. E eu estava lá em tempo real.  

Então fui levada para uma outra cena, num banquete. Ela consistia de            

pessoas do meu passado e do meu presente. Algumas estavam          

acorrentadas. O mesmo anjo que me saudava no Portal todos os dias estava             

ali para falar comigo.  

Anjo: “Há um banquete que foi preparado na presença de seus inimigos.”  

Imediatamente olhei e fiquei resistindo. Eu realmente não gostava de          

nenhuma dessas pessoas. Algumas das pessoas eram de anos atrás. Eu não            

pensava em algumas delas há muito tempo. Então, vi algumas que estavam            

em cadeias. Perguntei sobre elas.  

Anjo: “Estas estão em cadeias por sua falta de perdão e por sua ofensa.” 

Fiquei chocada e triste com o fato de que eu tinha feito isso com eles. Eu 

literalmente me contorci. “Perdoe, para que o Pai possa perdoar você.”  

Estou sentada no colo de Jesus e Ele está falando comigo. Minha cabeça está              

deitada em Seu peito. Ele começou a falar na continuação das minhas            

perguntas em oração. Seu braço abriu o véu para a cena da crucificação,             

onde eu acabara de estar. Oh, sim eu deveria dizer que a Tecnologia             

Celestial é melhor do que a tecnologia terrestre.  

Jesus: “Os fariseus viram tudo isso na Cruz, mas eles não Me conheceram.             

Os saduceus necessitaram de sinais místicos e, ainda assim, não puderam           

reconhecê-los. Eu concedo sabedoria e verdade para aqueles que as buscam           

na forma mais pura, mas não para aqueles que não conseguem superar as             

suas próprias leis.  

“Pela primeira vez, as leis não seriam necessárias. No jardim, havia apenas 

uma instrução, uma lei: Não comer do fruto da árvore do conhecimento do 
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bem e do mal. Mas isso era muito difícil.”  

“Então, Eu defini as regras, as leis, os Meus mandamentos, porque a terra 

se tornou mais rebelde do que nunca, mesmo após a exibição do grande 

dilúvio e do milagre de Noé.  

“Assim, com o entendimento limitado, Meu povo clamou por reis, como se            

Eu não fosse o suficiente para eles. Então, Eu lhes concedi reis. E os              

Sacerdotes se aliaram com os reis. A Corrupção começou Me testando, me            

testando mais e mais.  

“No entanto, Eu ainda mostrei compaixão. Meus sacerdotes, Meus         

sacerdotes escolhidos, tornaram-se tão absortos na lei que se esqueceram          

do seu primeiro amor e do seu primeiro objetivo, que é servir a Mim e não à                 

lei. Enviei tempestades, enviei milagres, mas isso não era o suficiente.  

“Então, finalmente, Deus Me enviou, o Seu Filho puro e precioso, sem            

nenhuma imperfeição, um exemplo perfeito para todos. Os Profetas até          

fizeram um caminho para Minha vinda, pois havia sido anunciada por eles.            

Porém, mesmo assim, eles não puderam ouvir as profecias com qualquer           

entendimento.  

“Tudo era como um show para eles, mesmo o Santo Jejum e o sacrifício. Era               

um circo. Eu estava com tanta raiva que virei mesas. Ainda assim, eles, com              

a sua alta importância, queriam proteger suas reputações. Eles se          

recusaram a enxergar Deus descendo e caminhando entre eles.  

“Tolos! Tudo estava ali, à vista de todos, mas apenas alguns escolhidos O             

viram. Minhas testemunhas. Aqueles que andaram comigo tinham a Verdade          

encarnada. No entanto, por causa de seu medo e humanidade, se           

esqueceram do Salvador e até mesmo Me abandonaram na Cruz. Com           

exceção de alguns.  

“Em seguida, houve escuridão completa, enquanto o maior Amor do coração           

do Pai havia morrido uma morte horrível e torturante. As profecias           
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começaram a se desenrolar enquanto o templo era destruído por um grande            

terremoto. Assim como Eu lhes disse.  

“Eu não levei nada para a Minha jornada e não devia nada a ninguém. Não               

possuía nada, mas sacrifiquei tudo por eles e por você. Até mesmo o Meu              

local de descanso na Terra foi um túmulo emprestado de um patrono rico,             

que testemunhou o evento e se reconciliou ao pé da Cruz.  

“Muitos naquele Dia tiveram entendimento, mas ainda assim não viram o           

quadro inteiro. Até mesmo os soldados romanos que Me castigaram e Me            

feriram caíram aos pés da Cruz e se reconciliaram. Os gentios; eles se             

arrependeram e foram salvos.  

“Não era a salvação para todos? Um ladrão veio para o Paraíso e um foi               

condenado à destruição. Assim será muito em breve. Dois trabalhadores em           

um campo, um vem pra Casa/Céu, um fica. Bem-aventurado é o homem            

que chega ao CÉU. É realmente assim, muito simples.”  

Então, Ele começou a me dar instruções para o ‘dia de hoje’, para nós as 

seguirmos.  

Jesus: “Quem tem mais ferramentas do que os Cristãos hoje? Quem de            

vocês, hoje, tem várias cópias da Palavra? Quem, hoje, tem acesso a            

histórias ou testemunhos daqueles que vieram antes de vocês como          

testemunhas? Todos têm.  

“Será que Eu não prometi essas coisas, assim como dons e milagres            

também para aqueles que aceitam o Evangelho completo da Verdade? Vocês           

todos têm as Minhas Palavras, bem como as dos Apóstolos. Esses são os             

meus mensageiros eleitos da verdade. Eles sofreram por causa de Mim e            

eles também sofreram pela verdade.”  

“Então houve Paulo. Eu não escolhi aquele que era o mais rebelde? Eu não o 

fiz? Mas até ele viu, através de seus olhos cegos, a Verdade. E dedicou-se a 

espalhar esta Verdade sobre a benção através de Mim, mesmo na prisão.  
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“Hoje, meus filhos têm acesso a muitas informações a respeito de Mim e de              

Meu Pai, mas eles têm muitas distrações, muito barulho (tecnologia e outras            

coisas) e muitas coisas atiradas neles rapidamente e em grande quantidade           

(informações). O profeta Daniel não disse que a ciência iria se multiplicar?            

Aqueles que têm a Palavra devem ler e entender isto.”  

Ele mudou a Sua voz. Ele podia perceber que eu estava me sentindo mal,              

me sentindo culpada. Ele suavizou a voz e Seus olhos tinham compaixão. Eu             

estava apenas ouvindo a Ele e tentando descobrir o porquê de eu ser tão              

estúpida ou ignorante.  

Senti tanta compaixão pelos Apóstolos. Como eles devem ter sofrido. Quão           

horripilante aquele dia foi para eles quando Jesus morreu. Comecei a           

entender a minha humanidade como nunca antes. Comecei a entender o Seu            

amor como nunca antes.  

Jesus: “As legiões e as forças das trevas criaram o barulho que distrai o              

mundo de Me ver. De fato, essas legiões das trevas são agentes de             

distrações. Até mesmo a Palavra é diluída quando Meus cordeiros ouvem (a            

pregação da Palavra).  

“Os anjos caídos fizeram isso. Inventaram confusão e têm confundido os           

filhos de Deus. Eles são ímpios. Para Aqueles que Me buscam, meditam nas             

Minhas Palavras, tomam a sua cruz e Me seguem, não vou Eu fazer para              

eles um lugar especial no Meu altar ou uma jóia na Minha Coroa?  

“É claro que vou! Meus atalaias, Meus profetas, Meus eleitos e Meus            

verdadeiros sacerdotes vão obter uma maior compreensão agora, mais do          

que antes. Eles serão lâmpadas, lanternas e faróis na tempestade. Eles vão            

iluminar as estradas finais que levam tanto os perdidos quanto os redimidos            

ou perdoados para o Céu. Mas nem todos conseguirão (ser salvos).”  

“Erin, seja forte e tenha coragem. Eu amo você e estou orgulhoso de você,              

de vocês todos. Uma última coisa: Olhe para o percurso da vida de uma              
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semente”. Então eu vi, enquanto Ele falava, uma cena na minha frente,            

através de um véu que Ele levantou.  

“A semente é plantada pelo agricultor no pasto. Ela precisa de um bom solo              

e chuva fresca. Ela se impele, através do solo molhado e pesado, para             

encontrar a luz. Ali, com a luz, ela cresce. Qual tipo de semente cresce na               

escuridão?  

“As mudas tornam-se em colheita pronta, no tempo certo. A safra, ou frutos,             

são feitos para colheita. Após a colheita, tudo é vendido e o Agricultor             

comemora o bom retorno de Seu trabalho. Então, Ele se deita para            

descansar a cabeça cansada e fica satisfeito.” Ele sorriu.  

“Olhe ao seu redor. Erin, olhe ao seu redor. Tudo tem um padrão e todo ser                

vivo tem uma parábola na qual tudo aponta Meus cordeiros ao Céu, a Mim.              

Você não vê isso? Tudo tem um propósito debaixo do sol.” Ele sorriu de              

novo.  

Fim do sonho… 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias permitidas 

somente conforme permissão). 
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Fonte:  

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/ex

cerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-10port/  

SONHO 10 – Tudo Tem um Propósito no Final dos Tempos  

Sábado, 10 de Novembro de 2012  

O Sonho começa ...  

Eu era a gerente de uma loja de varejo em uma área rica. O proprietário  

me deu uma chave e confiou a loja à mim. Eu tinha que abrir a loja em um  

tempo determinado. Eu estava sendo atraída por coisas que estavam  

relacionadas com o negócio da loja, mas não as funções exatas o  

proprietário.  

Quando eu tentava me afastar das várias coisas que estavam me atraindo,  

eu não conseguia. Acabava de volta no mesmo ciclo e repetia mais e mais.  

Por exemplo, um vendedor tinha me atraído para uma galeria cheia de  

arte. Eles estavam tentando me convencer a comprar uma série de sete  

peças de arte para o meu empregador.  

Ele estava tomando muito o meu tempo, eu tentei sair, mas não  

conseguia. Eu percebi a armadilha, porque várias destas pinturas eu já  

havia rejeitado antes, eram as mesmas pinturas que eu estava vendo  

diante de mim, apenas estavam penduradas em uma formação diferente.  

Eu: “Eu tenho que correr.”  

Eu me atrasei muito para abrir a loja. Eu estava ansiosa, porque eu não  
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tinha nenhuma desculpa para o atraso. Eu fui enganada. Oh não, eu  

pensei, eu vou ser despedida.  

Acordei com os nervos à flor da pele e incomodada com esse sonho. No  

entanto depois de poucos minutos voltei a dormir.  

Jesus: Erin, sobe aqui.” 

  

Hoje, nenhum Portal, nenhuma medida. Em vez disso eu estava lá  

simplesmente sentada no colo de Jesus.  

Eu: “Isso está fora de seqüência? Havia uma ordem antes.”  

Jesus: “Não, não está. Será que você não entende? Será que você não  

compreende por meio do barulho?”  

Tudo isso sentia como se eu estivesse aprendendo a andar de bicicleta  

pela primeira vez.  

Eu: “Ok, então deixe-me entender isso; tudo o que fazemos é feito ruim  

pelo ímpios?  

Jesus: “Não, vamos olhar de novo. Quando uma semente é plantada e ela  

não pode ficar exposta na luz, ela pode crescer?”  

Eu: “Não.”  

Jesus: “Correto. Se vocês são as lâmpadas, ou luzes, e há escuridão, como  

um cobertor tentando extinguir a sua luz, tanto que você está sem poder  

enxergar, então como você pode ver?”  

Me: “Eu não posso ver se um cobertor escuro está me cegando ou se um  

cobertor escuro está sobre uma lâmpada em um quarto. Não há luz para  

ver.”  

Jesus: Ele assentiu, aprovando o que eu disse: “Correto.”  
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Eu: “Então, ontem na loja Target, com os dois ladrões, aquilo era um véu  

de trevas?”  

Jesus: “Em uma maneira. No entanto, você experimentou a mesma coisa  

acontecer com você todos os dias na semana passada, e até mesmo várias  

vezes por dia. De fato toda a Minha Noiva está passando por isso neste  

tempo agora. É o momento de confusão pelo o inimigo antes da Minha  

Vinda!”  

Ele imediatamente baixou, como um programa de computador, tudo o que  

me impediu de ser frutífera, até mesmo no meu próprio corpo.  

Eu: “Então, Pai, por favor, diga-lhes para parar, em Nome de Jesus.”  

Jesus: “Isso faz parte do processo de aprendizado, eu poderia removê-lo,  

mas, é um momento de passar por isso, você aprendeu mais do que se Eu 

 

fosse somente falar. Você tem uma compreensão mais completa e agora  

tem a experiência para transmitir isso a outros.”  

Ele podia dizer que eu não estava tão feliz com este método. Eu agi como  

uma criança mal comportada. Ele sorriu e me abraçou. Comecei a chorar.  

Eu: “Por que tudo tem que ser tão difícil aqui na Terra? Existe um demônio  

por trás de tudo?”  

Ele beijou minha testa e eu vi aqueles olhos de novo. Em um momento eu  

vi flashes de cenas dolorosas da vida de tantas pessoas em todo o mundo.  

Eu me virei chorando.  

Eu: “Eu sinto muito, Pai. Por favor, me perdoe. Eu falo sem  

conhecimento.”  

Jesus: Ele colocou o dedo nos meus lábios para me acalmar. “Eles têm  
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muitos recursos, mas eles não têm o Céu por trás dele. Embora muito na  

Terra esteja enraizado nas Trevas, considere o seu Proprietário.”  

Eu: “Senhor, Tu és o Proprietário.”  

Jesus: “Não, Deus é o Criador da terra. O proprietário, a satanás, foi  

concedeu a terra por um tempo. De um jeito ele a alugou de Deus.”  

Eu: “Oh, eu entendo.”  

Jesus: “Não há verdadeiro fruto provenientes da terra de Deus. Como o  

filho de Davi, Salomão disse: ‘Nada é novo sob o sol’, tudo volta ao pó.”  

Eu: “Então, como é que alguém pode ter sucesso aqui?”  

Jesus: “Nisso reside o problema. Defina sucesso.”  

Eu: “Eu acho que não posso.”  

Jesus: “Será que um homem não se enfrenta no final de seus dias e diz a  

si mesmo: pra quê que foi tudo isso? Será que eu trabalhei por nada? Eu  

ofereço o seu manto, sua carreira, sua vida.”  

Em seguida, Ele acenou com o braço de novo e levantou o véu: eu podia  

ver uma mulher dando à luz a um bebê. Em 30 segundos eu vi passar toda  

a vida do homem desde o nascimento até a sepultura. Foi realmente  

Chocante. 

Jesus: “Por isso, da minha perspectiva, é infrutífera. Ele ganhou a sua vida  

apenas para perdê-la. Ele não tinha a Mim. Eu olho para a terra à procura  

de alguém que ainda possa Me buscar, mas Eu é que escolho. Meus filhos,  

a quem escolhi, desde o início, foram marcados, e eles são faróis.  

No Egito, o Anjo do Senhor não disse a todo israelita para marcarem as  

suas portas com o sangue do cordeiro, para que o Anjo da morte passasse  
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por cima deles? Hoje, depois da cruz, cada um que Me aceitar está coberto  

com o sangue do Cordeiro, Meu Sangue, (pausa) Marcados. Agora, alguns  

são mais frutíferos do que os outros.”  

Novamente Seu braço acenou e levantou o véu: Eu vi um pregador  

trazendo milhares de pessoas para o Senhor e, em seguida, eu vi um único  

cristão trazendo um vizinho uma xícara de café e uma oração.  

Jesus: “Neste mundo, na perspectiva terrena, você só vê com a sua visão  

limitada. O que você vê?”  

Eu: “Vejo alguém que eu desejo ser, o pregador salvando milhares.”  

Jesus: “Eu vejo os atos de amor. Eu tenho orgulho dos dois e ambos têm o  

mesmo peso. O café e oração pelo o vizinho foi uma semente plantada.  

Saiba que os Meus anjos saem e trazem a colheita e as orações semeiam a  

semente.  

“Agora, não é Meu o trabalho de trazer a colheita? Se Eu criei o Ferreiro, e  

o Proprietário, será que Eu também não criei o pregador e o vizinho bom e  

generoso?”  

Ele viu que eu estava um pouco confusa porque eu sempre focalizei em  

obras como se fossem criadas pelo indivíduo e não pelo Senhor.  

Jesus: “Além disso, Eu determino a vida da semente.”  

Eu: “Então, quando eu faço algo pequeno e insignificante aqui no deserto é  

tão significativo para Você como um pregador na Índia trazendo mil novas  

almas para o Reino?”  

Ele: “Sim, mas você não está vendo através dos Meus olhos. Como uma  

mãe, como você se sentiria se estivéssemos falando de um dos seus filhos,  
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um é o pregador e o outro é o vizinho?” 

Eu: “Ficaria orgulhosa de ambos, mas, me vangloriaria do que ganha o  

maior número de almas.”  

Jesus: Ele riu de novo. “Você está vendo o que os seres humanos vêem.”  

Então eu percebi porque o Seu amor é muito além do meu, Ele olha para  

cada um como frutificando de forma igual. Aqui eu sempre me comparei  

aos super cristãos e pensei neles como maiores do que eu. Eu entendo  

agora que Ele não vê as coisas desse jeito.  

Jesus: “Erin, eu vejo o coração. Eu quero é o coração. Agora, de volta para  

o véu de trevas; porque somos marcados, a escuridão odeia a luz. Os  

lobos saem para devorar os jovens e as velhas ovelhas na periferia do  

cercado, ou os fracos. Os lobos correm em grupos, e com a formação eles  

inventam planos.  

“Um vai e distrai o pastor primeiro e tenta fazer com que todo o rebanho  

fique vulnerável. Se isso não funcionar, então eles pegam os mais fracos,  

um por um. Assim é hoje. O inimigo tem hierarquias; soldados, capitães,  

comandantes e um chefe. Existem diferentes partes de comando.  

“Agora, a batalha já começou, e a guerra está sendo travada. O mal é  

desencadeado contra os justos, muitos não têm armadura. É o empurrão  

final para os lobos devorarem o que eles podem. Os anjos vieram atrás a  

guerrear contra eles.  

“Eles reforçam a minha força Celestial que está aqui entre vocês,  

guardando-os em suas caminhadas diárias. Então, para colocá-lo em seus  

termos, as forças especiais foram despachadas para a guerra. Isto foi  
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falado e predito.”  

Eu: “Ah, então há um terço do exército em operações especiais?”  

Jesus: “Sim, é a varredura final. O Amor está descendo.”  

Eu: “Hayah, Você é o Amor.”  

Jesus: “Sim, o Céu está vindo” De repente, lembrei da Oração do Pai  

Nosso.  

Eu: “Você é o Reino que está Vindo.”  

Ele ficou feliz que eu finalmente entendi. Eu O abracei. 

Jesus: “Eu vos amo e breve Eu virei para vocês. Por favor, continuem a  

orar e ameis uns aos outros, perdoem, não deixem de fazer o bem, mesmo  

até o fim, e não se rendam à carne. Todos pecaram e estão destituídos da  

glória de Deus. Faça as coisas para que o Meu Pai Celestial possa vê-lo. Se  

mostrem para Ele e não para os homens.”  

Ele vê bondade em segredo e tem prazer nisso. Ore, louve e abençoe.  

Ponha toda a vossa armadura para que vocês possam parar o maligno.  

Não há nada que vocês possa fazer. Esperem e orem para que a luz possa  

cobrir a vossa casa e as trevas não poderão cobrir a luz.  

Anjos do Céu irão protegê-los. Use discernimento. Pergunte-Me se as  

distrações que vocês enfrentam diariamente são atrasos Divinos ou planos  

perversos. Além disso, vocês não podem serem roubados de Mim.  

Permanecei em Mim, permanecei na Minha Palavra. Basta pedir em Meu  

nome e vocês vão receber. Bem-aventurado o homem que aceita os Meus  

presentes.”  

Ele me abraçou.  
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Eu: “Eu te amo tanto.”  

Sorrindo, Ele me disse: “Eu te amo mais.”  

Nós dois rimos. O anjo me levou até o portal e enquanto eu estava  

descendo, o Anjo falou novamente.  

Anjo: “Palavras que trazem conforto Salmo 91 e Salmo 23 e Ageu tem  

Profecia.”  

O Sonho terminou....  

Acordei com o latido do cachorro. Eu estava um pouco quente. Eu pensei  

que tinha febre. Tem sido assim a semana toda. Verifiquei várias vezes e  

nada, nenhuma temperatura que indicasse febre.  

Copyright© 2012-2018 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights  

reserved, copies only allowed as per written permission)  
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Fonte:  

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/ex  

cerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-11port/  

Sonho 11 – Grande Êxodos Vindo do Oeste  

Recebido Domingo, 11 de Novembro de 2012  

Sonho começa...  

Eu estava olhando para um mapa do estado de Washington. Estava  

anoitecendo. Eu falava para meus filhos que precisávamos empacotar  

somente as coisas essenciais. Nós estávamos com pressa para sair da  

área.  

Eu estava tentando descobrir a melhor rota, se para o Leste na direção de  

Idaho ou para Norte na direção de Spokane. Comecei a gritar com as  

crianças que se apressassem. Naquele momento, eu ouvi uma voz do Céu  

me dizendo que havia um ‘Êxodo em massa vindo do Oeste.’  

Naquele momento o mapa do estado de Washington (não a capital) ficou  

em 3 dimensões. Não somente isto, mas eu pude ver que ambas as  

faixas ou pistas leste e oeste ligadas de Seattle para Spokane serem  

todas encaminhadas no sentido leste, 4 faixas de faróis indo na direção  

leste.  

Eu fiz um zoom e pude ver que Exército militar estava direcionando o  

tráfico. Algo trágico tinha acabado de acontecer perto da praia ou mar.  

Ouvimos o rádio anunciar que um êxodo em massa ocorreu e as pessoas  

estavam deixando as cidades. Portland, Seattle, Vancouver BC, todos  

afetados.  
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Agora eu não tinha certeza se deveríamos ir ou ficar, mas eu sabia que  

não queria estar perto da usina nuclear durante tudo isto.  

Sonho foi interrompido...  

Acordei com calafrios, este sonho tinha me abalado por dentro. Levantei  

imediatamente e ajoelhei em oração. 

“Pai, não nos permita passar por isso. Por favor, venha para nós em  

Nome de Jesus.”  

Eu andei pela casa por um tempo e fiquei cansada novamente. Na  

verdade comecei a me sentir extremamente sonolenta, não é normal  

depois de algo assim. Voltei para a cama.  

Sonho continua ...  

Eu estava na escuridão. Havia um manto de neve fresca na terra. O ar  

estava frio e congelado. O solo até cheirava como neve e havia um pouco  

de neve caindo no ar.  

Os cinco anjos estavam na base da escada com suas espadas  

desembainhadas guardando a escada. Todos esses anjos estavam  

iluminados com leves reflexos azulados e dourados.  

Quatro dos cinco anjos estavam voltados as quatro posições de uma  

bússola; Oeste, Norte, Leste, e Sul. Eu acredito que eles eram os mesmos  

anjos que eu havia encontrado no começo no início do ano de 2012, em  

outro sonho.  

Outro anjo, eu creio que era o Breakthrough/Sucesso, me ajudou a subir  

a escada. Ele então ficou me guardando até o Portal. Lá, ele e um outro  

anjo me ajudaram a subir até ao topo.  
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Quando eu surgir no topo do Portal, pude ver Jesus com os Seus braços  

prontos para me receber. Sua luz era tão brilhante que parecia que vinha  

de trás dEle, mas ainda em torno dEle todo. Suas asas eram enormes,  

grandes, resplandecentes, translúcidas, entretanto, sólidas.  

Anjo: “Eis que Ele está no Assento Bema hoje.”  

Naquele momento, eu olhei o mais longe quanto meus olhos podiam ver  

para o que soava como correntezas de água, enquanto todos os anjos,  

bem como todos os cavalos, se curvaram diante dEle. Comecei  

imediatamente a me curvar, mas, o anjo agarrou meu braço para me  

puxar para cima em direção a Ele.  

Isso é tão difícil de descrever, mas eu estava sem me mover. Quem é  

Deus? Quem é Jesus? Eu só tinha lido antes, mas eu não tinha visto. Sim,  

pela fé, eu havia imaginado Ele, mas quem poderia realmente  

compreender? Sério, quem poderia verdadeiramente entender?  

Ele era lindo. Seu cabelo estava vazio de cor, ainda continha todas as  

cores, mas era ainda o branco mais puro. O cabelo por si mesmo parecia  

estar vivo.  

Quando me aproximei dEle, imediatamente tirei meus sapatos. Percebi  

agora o que significava estar andando em Terra Santa. Meu corpo inteiro  

queria se curvar. Era como se cada célula do meu corpo tivesse gravidade  

e queriam adorar a Jesus. Todas as minhas células queriam adorar como  

se elas O conhecesse melhor do que eu.  

Ouvi os anjos cantando, “Santo, Santo, Santo” e chorei. O coral dos Anjos  

continuou. Absolutamente tudo aqui no Céu clamava “Santo”! Eu me  
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senti tão impura, em comparação. Eu queria estar vestida para isso, e  

aqui eu estava de pijamas.  

Eu O vi sorrir, porque Ele sabia o que eu estava pensando. Ele acenou  

para que eu fosse até Ele. Eu estava com medo de me aproximar agora  

sem Ele me chamar primeiro. Seu manto era iluminado. Luz brilhava  

através dos furos em Suas mãos.  

Nunca tinha notado os buracos em Suas mãos antes de hoje, por causa  

da crucificação, eu sabia que Ele os tinha. Seu rosto estava tão radiante,  

como o sol, eu ainda podia ver a impressão de Suas belas feições.  

Seus dentes eram como pérolas quando Ele sorria. Parecia que cada um  

foi feito de uma pérola. Agora Suas asas estavam espalhadas quase a  

metade (ainda não totalmente). Eu ouvi os anjos cantando tão alto que  

permeou o meu corpo. O canto deles era tão bonito.  

Comecei a tremer porque eu estava em êxtase completo, totalmente  

maravilhada. Jesus pegou minha mão e eu podia sentir onde o prego  

tinha perfurado Sua mão. Ele sabia que eu estava fascinada com isso.  

Com minhas duas mãos peguei a mão Dele e a virei pra cima.  

Ele sorriu e me permitiu ver os buracos. Agora, olhei diretamente para a  

palma da Sua mão e muito de perto, enquanto a examinava, vi bilhões de 

nomes gravados na palma da Sua mão. Enquanto fiz a inspeção, vi o meu  

nome. Eu o vi iluminar e depois desaparecer, mas que eu pude ver meu  

nome lá claramente.  

Jesus sabia que eu estava procurando pelo meu nome. Lembrei-me de  

uma Escritura em algum lugar sobre isso, mas, eu não tinha idéia que era  
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literal. Eu me desfiz em lágrimas. Dois anjos imediatamente vieram e  

pegaram as minhas lágrimas e colocou-as em tipo de uma garrafa. Os  

outros anjos marcaram a bela garrafa com um tipo de selo, como um  

disco.  

Havia uma bela inicial em um tipo de placa de prata no frasco. Eu fiquei  

pensando que é melhor aqueles anjos ficarem mais tempo, porque haverá  

mais lágrimas. Ele conhecia os meus pensamentos e Ele sorriu e riu.  

Enquanto Ele riu, ouvi o coral de anjos dizerem: “Santo Santo Santo é o  

Cordeiro!”  

Instantaneamente eu tinha tantas perguntas, mas, naquele momento  

tudo estava sendo respondido sem que palavras fossem trocadas.  

Ele segurou minha cabeça contra o Seu peito e eu pude ouvir o Seu  

coração batendo como um baixo trovejando. As batidas foram direto para  

o meu corpo e bateram com o meu coração. Eu gaguejei e, finalmente  

consegui falar.  

Eu:”Quando Você vier deste jeito, todo mundo vai ver Você.”  

Jesus: Ele apenas sorriu e concordou com a cabeça. “Eu te amo.”  

Neste instante, senti um download de cada vez que encontrei o amor na  

Terra, em qualquer forma, e entendi que havia vindo ou foi designado por  

Ele.  

Eu: “Eu também te amo.”  

Jesus: “Hoje é apenas um vislumbre. Mergulhe no que você já viu e  

fiquem prontos porque Eu venho em breve.”  

Eu sabia disso porque Suas asas estavam gradualmente se  
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espalhando/abrindo. Naquele momento, eu não podia conter meus  

pensamentos e não conseguia encontrar palavras para descrever o que 

eu tenho visto. Eu estava sendo levado de volta para o Portal pelos dois  

anjos e enquanto eu estava indo, Ele sorriu e acenou.  

Jesus: ”Meu olho está no pardal.”  

Ele sorriu e riu quando disse isso e eu também. Eu percebi que Ele estava  

falando sobre todos nós, não apenas eu!  

Enquanto o anjo me acompanhou encontrei-me com meu corpo não  

querendo virar as costas para Ele, como que as leis da gravidade não  

permitissem isso. Isto era como uma verdadeira lei da atração e foi um  

momento de epifania.  

Quando eu estava chegando ao Portal, vi um lindo, quero dizer magnífico,  

cavalo branco deitado curvando-se em direção a Ele. O cabelo dele era  

bonito e muito semelhante ao de Jesus. A crina e a cauda eram  

trançados e tecidos com jóias. O casaco estava brilhando como cristal.  

Era muscular e inigualável a qualquer cavalo que eu já tinha visto antes.  

Eu: Disse em meu pensamento. “No Céu preciso andar mais vezes a  

cavalo.” Eu sorrir.  

Mais dois anjos desceram para me seguir. Dois dos anjos, um que se  

virava para o leste e o que se virava para o oeste tinham saído para lutar  

contra o inimigo. Uma procissão de anjos com espadas desembainhadas,  

estavam em pé na neve e acenderam o caminho enquanto eu caminhava  

pela a noite escura.  

Sonho acabou...  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-12port/ 

SONHO 12 – O Anel de Fogo 

Recebido Terça-feira, 13 de Novembro de 2012 

 

Sonho começa … 

Havia um longo caminho sinuoso no escuro. Anjos alinhados e todas as 

suas espadas estavam acima da minha cabeça. Eles formavam uma 

barraca ou toldo de proteção por cima de mim. Os anjos com as suas 

luzes iluminaram o caminho para que eu não caísse na neve. 

Um dos anjos estava esperando na base da escada para ir à minha frente 

e o outro atrás de mim. Eu reconheci que anjo líder era 

‘Breakthrough’/Sucesso, por algum motivo eu sabia disso antes, mas não 

o reconheci até agora. 

Os quatro anjos que estavam na base da escada tinham ido embora. 

Esses anjos eram os que estavam de frente à cada direção dos quatro 

cantos (da terra), como uma bússola. Eu acho que eles devem ter saído 

em missão. Esses anjos em particular pareciam maiores e mais diferentes 

que todos esses anjos. 

Meu anjo chamado Sucesso era também grande e de feições muito 

interessante. Havia algo como chamas azuis em suas asas e sua espada. 

No topo do Portal, dois dos anjos me ajudaram a subir. Uma vez em 

cima, eu vi o anjo Breakthrough se curvando, mas agora eu pude ver que 

cada anjo e até os cavalos, estavam se curvando. Eles estavam se 

curvando em direção a Jesus, em adoração a Ele. 

Quando eu comecei a me curvar, eu notei algo diferente na paisagem do 

Céu. Antes, eu tinha visto essas belas montanhas altas, mas desta vez, 

as mesmas montanhas eram menores. 

Eu: Em meu pensamento. “Uau, até mesmo as montanhas se prostram 

em adoração, literalmente.” 
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Era uma bela visão. Nós parecíamos estar em um tipo de vale. O anjo 

que me cumprimentou falou comigo. 

Anjo: ”Eis que o teu Rei está no assento Bema hoje.” 

Eu olhei e não podia acreditar no que nos meus olhos estavam vendo. 

Suas asas estavam espalhadas quase dois terços do caminho. Elas eram 

enormes e era perto de 4 metros cada uma a partir de um nível de escala 

humana, para mim que só tinha 76cm de altura era mais como 9 metros 

de largura. 

Achei muito difícil me aproximar de Jesus hoje. Cada célula queria se 

curvar para adorar a Ele. Cada célula dentro do meu corpo reagiu desse 

jeito, quase como uma força gravitacional. Estava ficando mais difícil de 

ficar na frente Dele. 

Algumas vezes eu acho difícil escrever esses sonhos porque 

simplesmente não tenho o vocabulário para escrever sobre Ele. Não 

somente isto, mas parece que tudo parece mudar cada vez que visito. 

Tente imaginar as paisagens mais bonitas que você já viu contida em um 

copo pequeno e multiplicá-la por um número infinito. Isto é o que eu 

estava vendo; Jesus em Sua glória completa, mas nem mesmo completa 

ainda porque eu não poderia suportar isso em forma humana. 

Ele podia dizer que eu estava achando demais a presença Dele e que eu 

parecia quase triste com as minhas limitações humanas. Eu estava 

finalmente, e verdadeiramente, percebendo a minha pequenez 

comparado com Ele. Entendi, enquanto eu estava lá, que é por isso que 

Deus enviou Jesus como um homem; para que nós pudéssemos ter um 

relacionamento com Deus via uma forma humana compreensiva. 

Eu estava ficando com mais medo e temor enquanto me aproximava Dele 

em Sua glória. Ele sentiu isso, e me pegou com um sorriso gentil. Cheia 

de emoção, eu ainda mantive minha cabeça para baixo e os meus olhos 

sem olhar para os Dele. 

Finalmente, Ele ou talvez um anjo derramou algo em mim. Eu mal podia 

ver antes mas após isto ser derramado sobre mim, pude ver melhor. Ele 
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me segurou por um tempo enquanto eu só chorava. Tudo dentro de mim 

chorava por que eu estava sem forças pela Sua presença. 

Eu: “Hayah, eu não vou ser capaz de voltar mais lá, para ‘aquele lugar’ 

(Terra).” 

Ele sorriu para mim, mas eu queria que Ele ficasse como Ele era em 

algumas visitas anteriores para que eu pudesse me relacionar melhor 

com Ele. Como sempre, Ele sabia que eu estava pensando isso. 

Eu: “Hayah, Você é tão lindo. Eu quero ficar aqui e o meu corpo quer 

ficar, mas, ainda sou tão humana e não tenho a capacidade de entender. 

Você é Rei sobre todos nós e eu me sento aqui no Seu colo, eu penso 

‘como isso pode ser possível?” 

Jesus: Ele sorriu para mim quando eu disse isso. ”Sim, e todos os vossos 

nomes estão gravados na Minha mão.” 

Eu: “Eu não vou poder ver Você, antes do dia em que Você vem para nós. 

Definitivamente, não estou vestida para um casamento.” 

Jesus: “Vocês tem um bom tempo ainda antes do Casamento, mas vou 

reunir-los em breve.” 

Ele riu alto quando percebeu que eu estava preocupada com o meu 

traje/roupa. Enquanto Ele ria todos os anjos cantaram, ”Santo, Santo, é o 

Cordeiro!” Eu ouvi o barulho de suas asas e parecia um rio correndo, um 

som de uma correnteza combinada com música. 

Olhei para cima para tentar ver Seu rosto, era bonito e brilhava como o 

sol. Eu preciso parar de tentar descrevê-lo para vocês todos porque 

simplesmente não há palavras que possa se igualar com o que eu estou 

vendo. 

Jesus: “Eu tenho algo para lhe mostrar.” 

Ele acenou com o Seu braço e um anjo entregou-Lhe um anel de fogo 

cerca de 40.6 cm de diâmetro. Ele segurou o anel e com um novo aceno 

de Sua mão um véu foi levantado para eu ver. Eu vi a terra girando sobre 

um eixo. 

Jesus: “A terra foi formada a partir deste ponto.” 
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Ele colocou o anel sobre uma localização exata na Terra. 

Eu: “Oh, isso se formou a partir dos vulcões?” 

Jesus: “Meu Pai criou todas as coisas para a Sua Glória e todas as coisas 

vêm Dele.” 

Eu: “Senhor, o que vai acontecer?” 

Então eu vi o anel começar a entrar em erupção. Eu gritei e fiquei 

horrorizada. 

Eu: “Não!” 

Ele me segurou e disse: “Não foi dito que Deus irá criar uma Nova 

Terra?” 

Eu: “Oh, Você quer dizer mais tarde, certo?” 

Jesus: “Sim, um dia tudo vai ser remodelado e reformado em beleza 

espetacular, Céu e Terra será como um só.” 

Eu: “Será que vai haver cavalos como este… Eu apontei para o cavalo 

branco perto do Portal e borboletas como estas?” 

Jesus: Ele sorriu e riu. “Sim.” Ele podia dizer que eu estava feliz, mas um 

pouco preocupada com o Anel de Fogo. “Isto é o suficiente por agora.” 

Ele estendeu a mão e pegou uma linda flor perfumada, semelhante como 

se nós estivéssemos passando um tempo juntos (como um Noiva e uma 

Noiva), mas tudo santo é claro. Ela cheirava como o jasmim, madressilva 

e gengibre branco. Era branca e estava viva. 

Ele pegou a flor para mim e eu sabia disto, aqui no Céu, até mesmo uma 

flor que é arrancada ela nunca vai murchar. UAU. Eu notei que havia 

orvalho dentro dela que parecia pequenos diamantes dançando na luz. 

Me: “Eu te amo Pai.” 

Jesus: “Eu te amo muito mais.” 

Nós dois rimos. É claro que isto acionou os anjos à cantar: “Santo, Santo, 

Santo é o Cordeiro! Ele é glorioso em Sua beleza e força!” 

Voltei para o Portal. Abaixei-me para a minha esquerda e acariciei o 

cavalo branco, que era quente e suave. Quando eu estava voltando para 

baixo, o anjo falou comigo. 
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Anjo: “Glória à Deus nas alturas. Uma palavra de amor está no Salmo 45 

e Cântico dos Cânticos para vocês, daquele que está assentado sobre o 

Trono em Majestade.” 

Sonho acabou… 

Acordei com um alarme. Eu queria bater no despertador uma dúzia de 

vezes. Quando me levantei esta manhã, senti cheiro de flores novamente. 

Não estou certa de quantos mais desses sonhos/experiências posso 

humanamente receber porque é difícil retornar para a Terra. 

Eu ouvi uma música pela Kari Jobe, Revelation Song esta manhã e 

comecei a chorar. Não há palavras verdadeiramente para descrever o 

amor e as bênçãos que Ele tem para todos nós, a Sua Noiva. Nós temos 

um casamento para planejar e tudo o que temos que fazer é atender. Por 

certo, tudo isso já está preparado. 
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SONHO 13 – Porque Uma “Pequena Mulher” Foi Escolhida 

Recebido Quarta-feira, 14 de Novembro de 2012 

 

Sonho começa … 

Jesus: Erin, sobe aqui.” 

Haviam muitos anjos na base da escada hoje, uma multidão. Alguns 

pareciam que vieram de uma guerra. As espadas estavam desgastadas, 

rachadas e até quebradas. 

Eu: Em meus pensamentos. “Uau, O inimigo é mais forte do que eu 

imaginava. 

Desta vez, os anjos correram para cima do Portal comigo. No topo, o anjo 

falou comigo. 

Anjo: ”Eis que Ele está no assento Bema hoje.” 

Quando eu vi Jesus, fui correndo até Ele. Hoje, Seu assento Bema estava 

mais perto do Portal do que em outras vezes. Ele acenou com a mão para 

mim vir com urgência porque Ele sabia que eu estava atribulada. 

Jesus: “O que está errado, Erin?” 

Ele já sabia, só queria me ouvir dizer isso. 

Eu: “E se nada disso é real? E se tudo isto é imaginado e vem do inimigo? 

E se eu for queimada (no inferno) ou não for arrebatada com os outros? E 

se …” 

Jesus: “Shh…Erin, há alguma coisa que você viu contrária ao Espírito 

Santo?” 

Eu: “Não.” 

Jesus: “Tem alguma coisa falsa ou simples sendo acrescentada à Minha 

Palavra?” 
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Eu: “Eu acho que não, mas não tenho dedicado tempo suficiente ao 

estudo da Palavra para entender isso.” 

Jesus: “Este é exatamente o ponto. Erin, aqueles que lêem o que você 

escreveu devem entender isso, se Eu tivesse dado esses sonhos e visões 

para outra pessoa, vamos dizer, a um erudito bíblico ou um estudante de 

Teologia Bíblica, talvez poderiam ficar tão envolvidos no legalismo ou 

tornarem-se dogmáticos ao ponto de perderem o ensinamento. Eles não 

teriam entendido isso. 

“A Palavra é iluminada pelo Espírito Santo, no tempo determinado é 

mostrada. Você pode ler uma Escritura muitas vezes, mas até que a 

Palavra seja iluminada, soprada ou inspirada como ela terá vida se Eu 

não soprar-la dentro de você? Caso contrário, não é um Testamento vivo, 

mas uma boa leitura. Correto?“ 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Antes de tudo isto começar, como é que você realmente olhava 

para a Palavra?” 

Eu: “Eu acho que eu olhava para ela como um livro de História e registro 

das vidas dos Santos e Pecadores.” 

Jesus: “Sim, o que mais?” 

Eu: “Às vezes, quando eu chorava, certos versículos saltavam e eu sentia 

o Espírito Santo dentro de mim confirmá-la.” 

Jesus: “Como?” 

Eu: “Eu sentia uma vibração, um calor em todas as minhas células, uma 

paz com alegria e um “sim” às vezes.” 

Jesus: “Será que você sentiu, entendeu e aprendeu isso por conta 

própria?” 

Me: “Eu pensei que sim, às vezes.” 

Jesus: “Quando você estava andando contrário ao Espírito Santo e à 

procura de endosso para pecar, você encontrava respaldo nas 

Escrituras?” 
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Me: “Sim. Às vezes eu procurei encontrar coisas para justificar o pecado 

que eu estava querendo cometer ou descartar, ou até o caminho que 

queria andar. Mas eu tive que escavar, procurar muito para fazer isto.” 

Jesus: “Como você se sentiu quando fez isso?” 

Eu: “Eu não me senti bem; na verdade tudo aquilo de bom que eu sentia 

parava, aquela alegria e paz não estavam presentes.” 

Jesus: “Correto. Não havia confirmação do que você estava lendo como 

uma bússola de Deus dentro de você através do Espírito Santo.” 

Eu: “Oh, o Espírito Santo é uma bússola?” 

Jesus: “Sim, exatamente e muito mais … Quando você está 

experimentando sucesso, a alegria e a adoração, o Espírito Santo é o seu 

encorajador. Quando você se lamenta, se encontra em luto, tem perda, 

ou é uma vítima, o Espírito Santo é o seu Consolador. A lista continua… O 

Espírito Santo é como um interfone Celestial.” 

Eu: “Senhor, eu compreendo!” 

Jesus: “Erin, aqui está algo…” 

Ele chamou dois anjos, um tinha alguma massa composta de farinha de 

trigo, água e sal em uma tigela e estava misturando. Outro anjo veio 

para colocar algo dentro da massa eu reconheci isto como fermento. 

O fermento era vermelho e, quando o primeiro anjo misturou aquilo 

dentro da massa, a massa toda se tornou cor de rosa e depois vermelha. 

Com certeza ela não era branca mais. Em seguida, a massa inchou, 

cresceu. 

Jesus: “A massa é a Minha Palavra, a levedura, fermento é o inimigo que 

tenta entrar e distorcer a Palavra, as Minhas Palavras. Erin, você gosta de 

Me conhecer melhor?” 

Eu: “Oh, sim.” 

Jesus: “Você Me ama?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Então, não permita que o inimigo lhe roube aquilo que é bom. 

Você está aprendendo a ser íntima Comigo, Me conhecendo de modo 
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especial para que quando o dia chegar e Eu trazê-la para Mim, você vai 

experimentar uma grande alegria. 

“Se você está sendo sincera, então, porque duvidar se não fosse por um 

pouco de fermento que veio a esta mistura… Concentre-se em Mim. 

Encha sua vida com mais de Mim. Não fique de braços cruzados e diga: 

‘Oh como eu gostaria de ver o rosto Dele?’ quando Eu Estou bem aqui, na 

sua frente, você não Me reconhece.” 

“Além disso, deixe aqueles que lêem a Palavra e olham somente a 

Palavra, e nunca vem a Mim em oração pedindo por entendimento Divino, 

deixe que eles tenham apenas a Palavra. Se eles fazem isso sem orar a 

Mim, eles não terão uma maior revelação vindo de Mim através do uso 

somente da Palavra. Eles não Me vêem desta maneira por que não Me 

buscam verdadeiramente, mas olham somente para a Palavra sem 

oração.” 

Ele abriu um véu novamente, era um estádio de futebol. 

Jesus: “Ao assistir um jogo de futebol, sendo você um membro da 

equipe, é preferível estar no campo de futebol e receber instruções do 

treinador para aprimorar seu desempenho ou você prefere ficar à 

margem, vestida para jogar, lendo a cartilha, analisando o jogo e sua 

história? Será que o treinador não vai deixar jogar aqueles que estão 

ansiosos e prontos? A Minha Palavra não é a Palavra viva ou é apenas 

palavras em uma página?” 

Sorrindo, sacudi a cabeça, estava maravilhada com a profundidade das 

coisas que Ele estava nos ensinando. 

Sonho acabou… 
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SONHO 14 – A Bíblia Tem Um Coração Batendo 

Recebido Quinta-feira, 15 de Novembro de 2012 

Jesus: “Erin, sobe aqui.” 

O sonho começou exatamente no último lugar em que o outro sonho 

terminou. Eu estava sentada no colo de Jesus e Ele estava gentilmente 

me ensinando novamente. 

Jesus: “Alguns milhares de anos atrás, a Palavra escrita não estava 

disponível. A Palavra era dita pela boca dos homens e em seguida um 

escriba escrevia aquilo que era falado. Ele usava uma folha de papiro 

para escrever isso e não havia copiadoras. Jesus sorriu para mim. 

Em vez de escrever a mão, não seria mais fácil reunir um grupo para 

ouvir a Palavra e espalhá-la dessa maneira? Porque a maioria não sabia 

ler naquela tempo, era um escriba necessário? A maioria não tinha 

compreensão por causa das barreiras da língua, não era necessário um 

tradutor também?” 

“Erin, você esta entendo o tamanho das dificuldades que eles 

enfrentaram para poder distribuir a Palavra?” Ele sorriu e riu. “Deixe 

aqueles que querem apenas a Palavra terem somente isso. Aos que 

querem a Palavra, bem como o Reino também, terem isso.” Então, Ele 

me abraçou. 

Jesus: ”A Palavra é a lâmpada para iluminar o caminho.” Quando você a 

ler ore para ter vida através da Palavra. Então, quando você o fizer, a 

Palavra tornará viva através de um download Celestial.” 

Em seguida, um anjo trouxe uma bela Bíblia em uma bandeja, ela tinha 

uma tranca desenhada. O anjo quebrou a fechadura. Jesus acenou com a 

mão e abriu o livro. Ele soprou sobre a Bíblia. 
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O anjo segurava a Bíblia perto de mim e Jesus soprou nas páginas. 

Enquanto as páginas passavam, as palavras começaram a saltar fora da 

página, cada palavra se tornou uma luz como se Ele tivesse realmente 

organizado ou arranjado cada página. A Bíblia estava agora iluminada em 

ouro. 

Jesus: “Coloque sua cabeça sobre o Livro.” 

Quando eu deitei a minha cabeça na Bíblia, eu podia ouvir batidas 

cardíacas. Eu me afastei. Ele sorriu e riu. 

Eu: “É isso o que eu acho que é?” 

Jesus: “Sim.” 

Ele riu e os anjos moveram suas asas, como se batessem palmas, um 

som como de água correndo encheu a atmosfera.” 

Anjos: Cantando. “Glória ao Senhor, Santíssimo e o mais Santo, O qual 

assenta em Majestade! Santo Ele é!” 

Eu: Joguei meus braços imediatamente em volta do Seu pescoço. “Eu 

sinto muito por ter me comportado mal e nem sempre ter concentrado 

em Você. Em vez disso fiquei com raiva as vezes.” 

Jesus: “Você é Meu amor e alegria. Você está aprendendo não está?” 

Eu: “Senhor, Tu és o melhor Professor.” 

Ele riu tanto. Sua risada deu razão para os anjos começar a cantarem 

novamente. 

Anjos:”Santo, Santo é o Cordeiro de Deus que está assentado no Trono, 

Santo é Ele.” 

Quando eu O abracei, pude sentir o coração Dele bater e trovejar. O meu 

coração parecia está completamente em sincronia com o Dele. 

Naquele momento, éramos um só enquanto Ele me segurava por um 

tempo e tive uma visão de tudo o que eu havia feito cedo naquele dia que 

era contrário ao Espírito Santo. Quando aqueles pecados vieram à vista, 

vi um anjo derramando neve, para lava-los e fossem limpos. 

Jesus: “O que você vê?” 
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Me: “Eu vi toda manifestação profana em meus pensamentos e ações. Vi 

o medo, a raiva, inveja e a cobiça.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: Rapidamente percebi que meus pensamentos estavam errados e vi 

um anjo limpando-os com a neve. 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Percebi que em Sua presença não posso ser profana.” 

Jesus: Riu. “Essa é a versão simples de um jeito. Tudo o que é contrário 

à Palavra e ao Espírito Santo, anseia a se tornar santo, tudo dentro de 

você anseia por purificação.” 

Eu: “Bem, porque não posso ser perfeita? Você pode me fazer desta 

forma?” 

Jesus: Riu de novo. “Sim, Eu poderia, mas o que você estava 

experimentando era o Espírito Santo dentro de você. Deus dentro de 

você, o Mensageiro está em sincronia Comigo como um. Dentro de sua 

própria carne, o mundo está em sincronia com a sua carne, os dois estão 

em uma batalha constante.” 

É claro, agora, a batalha é Minha, é claro, mas há guerra travando dentro 

de você é o Céu, o Espírito da Verdade contra o mundo. Paulo disse por 

inspiração: “Você deve morrer para carne e morrer para o mundo para 

poder viver.” 

Eu: “Parece impossível.” 

Jesus: Ele sorriu. “Sim, mas nada é impossível para aqueles que crêem. 

Preciso pegar aquela semente de mostarda?” 

Eu: Sorrindo. ”Mas, Senhor, eu não sou capaz de obter essa perfeição. Eu 

não posso morrer para este corpo. Eu não consigo ser santa.” 

Jesus: Sorrindo. “Eu pedi para você se tornar Deus na Terra?” 

Eu: Sorrindo. ”Não, porque eu não posso, é claro.” 

Jesus: “O que então, Eu peço de você?” 

Eu: “Para tomar a cruz e segui-Lo.” 
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Jesus: “Bem, sim, mas isso não é tudo. Faça o seu melhor aqui na Terra, 

que você é capaz, em todas as coisas, ame. O Amor é contrário ao 

mundo. Quando você manifesta Amor na terra, isso torna-se uma arma 

poderosa. O Espírito Santo dentro de você se move e se torna em 

sincronia com o bem.” 

Eu: “Mas então, o bem é seguido por mau?” 

Jesus: “Sim. Esta é uma geração rebelde. Contudo continue a fazer o 

bem até que Eu venha. Você deve amar e encorajar uns aos outros.” 

Eu: “Senhor, o mau escapar da minha boca, como se ele tivesse uma 

mente própria. Meus lábios e boca as vezes parece que têm a sua própria 

mente.” 

Ele riu e, com o Seu dedo e algo pingando dele, estendeu a mão e tocou 

meus lábios. Eu senti fogo e calor. 

Eu: “Senti gosto de mel.” Ele sorriu. 

Jesus: Sorrindo. ”Seja uma lâmpada e não permita que sua luz seja 

apagada. Deixa o fluxo de mel sair de seus lábios e não permita que seus 

lábios quebre os espíritos daqueles em torno de você que não têm 

entendimento. Fale com amor.” 

Eu: Agarrei a mão Dele e a segurei contra a minha bochecha. Ele 

estendeu a mão e beijou minha testa. 

Jesus: “Até que nos encontremos novamente.” 

Ele me entregou uma outra flor. Ela era como uma madressilva, era roxa 

com mel no centro. Ele sorriu quando eu tinha um grande sorriso e meus 

olhos se encheram de lágrimas. 

Eu: “Eu te amo.” 

Jesus: “Eu te amo.” 

O anjo me levou de volta para o Portal. Abaixei-me para tocar o cavalo na 

crina dele. Olhei para trás e acenei para Jesus. Enquanto eu estava 

descendo do Portal o anjo me entregou a Bíblia e falou. 
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Anjo: ”Ore por sua terra irmã, ore por Israel. Obadias tem Palavras para 

vocês. Salmo 68 tem uma mensagem e se lembre do seu amor enquanto 

vocês lêem o Salmo 45.” 

Sonho acabou… 
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SONHO 15 – Cântico dos Cânticos Experimentado 

Recebido sexta-feira, 16 de Novembro de 2012 

 

Sonho começa … 

Enquanto havia uma nova camada de neve no chão hoje, ainda havia um 

caminho claro para a escada. Duas fileiras de anjos alinhando o caminho 

com as suas espadas, mais uma vez formando um dossel sobre o 

caminho para eu andar. 

A atmosfera era pesada, escura e muita fria. Eu estava em completa 

escuridão, exceto, pelos anjos e a escada que estavam sendo iluminados. 

Ouvi gritos e gemidos na escuridão, mas não conseguia ver de onde 

estavam vindo. 

Notei que os anjos que revestiam o caminho eram um grupo novo. Havia 

uma parede dupla de proteção e outra linha de anjos de costa a costa 

para com os que estavam de frente para o caminho. Os anjos que 

estavam de frente para a escuridão ou para fora pareciam esfarrapados e 

desgastados. Eles eram muito fortes e alertas, como soldados. 

Meu anjo, Breakthrough/Sucesso estava lá na base da escada. Desta vez, 

um grande anjo guerreiro desceu até mim. Sucesso passou à frente dele 

e ele estava atrás de mim (retaguarda). Eu estava com certeza sendo 

fortemente guardada. 

A escada estava iluminada e quente, mas o ar estava muito frio. Parecia 

que estava ficando ainda mais frio. Levou um longo tempo para subir a 

escada hoje. 

No entanto quando eu finalmente cheguei no topo hoje, a imagem era de 

tirar o fôlego. Todos os anjos estavam de pé e cantando. Os diferentes 

coros de anjos cantavam em diferentes áreas mas, completamente 
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harmonioso. Eu simplesmente não poderia descrever o som. Era sem 

dúvidas superior até ao mais maravilhoso coral que eu já escutei. 

O canto era como um órgão de tubos em que cada diferente coral era um 

tubo neste enorme instrumento. Era como uma sinfonia completa com 

um coral acompanhando. A música é tão incrível que me faz chorar só em 

pensar enquanto estou digitando isso. 

Cada célula do meu corpo era parte disso e até a minha respiração parou. 

Olhei para o chão e havia uma substância em pó de ouro com o padrão 

mais incrível gravado nele cobrindo o caminho onde eu andei. Comecei a 

chorar porque quando eu tive minha primeira experiência, minha EQM 

(experiência de quase morte) em novembro de 2004, eu tive essa mesma 

visão, mas em um contexto diferente. 

Eu estava com medo de andar nesta terra de ouro, pois me preocupava 

que eu iria bagunçar o padrão com meus pés. Enquanto eu caminhava 

com a ajuda da minha escolta angélica, meus pés já não bagunçou o 

padrão, não estavam mudando. Eu ri porque os meus pés não afetaram o 

caminho de maneira alguma. 

Anjo: “O Senhor, vosso Rei, esta sentado em majestade no assento Bema 

hoje. Santo Ele é!” 

Em seguida, todos os anjos declararam isso em uma só voz e houve um 

vento forte. Na minha frente…. estava algo majestoso; lá estava Jesus 

vestido em Sua Armadura de Ouro. Ele estava usando um peitoral 

completo e armadura de metal dourado em Seu corpo. 

O pano era transparente, vermelho carmesim e azul marinho real. Seu 

cabelo era branco, ondulado e longo. Ele usava uma bela coroa. Suas 

asas ainda estavam abertas só 2/3 (dois terços) hoje. 

Seu peitoral tinha doze jóias. Reconheci essas jóias como semelhante ao 

peitoral sacerdotal do Antigo Testamento. Sua presença era linda e forte. 

Imediatamente eu tive pensamentos… 

Erin: “Quem sou eu? Quem somos realmente para que Ele cuidar de 

nós?” 
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Os anjos me escoltaram até Jesus. Houve silêncio com um aceno de mão 

dos dois anjos de cada lado Dele. Quando me aproximei, mantive minha 

cabeça baixa, tornei-me tímida. Ele estendeu Sua mão para pegar a 

minha. 

Em um instante, minha roupa mudou. Eu estava em um lindo vestido. Eu 

parecia um pouco maior, não era mais uma criança pequena. Eu ainda 

era pequena, mas mais alta do que 76.2 cm de altura. 

O poder e a força vindos Dele era surpreendente. Um anjo tinha 

preparado um lugar para mim à esquerda e abaixo Dele para que eu 

pudesse ficar perto Dele enquanto Ele segurava a minha mão. Hoje eu 

não estava sentada em Seu colo. 

Eu estava sendo cortejada pelo Rei, mas de um jeito santo. Em nenhum 

tempo durante esse sonho, ou nos próximos sonhos, houve qualquer 

conotação de natureza sexual, nunca; de maneira nenhuma!  Quando 

publiquei estes sonhos, quando eu os tive, no começo dessa jornada, fui 

acusada de coisas terríveis e queria (não precisava) esclarecer que tudo 

isso era romântico, mas completamente santo. 

Meu cabelo era longo com uma coroa trançada, minha pele era bonita, 

minhas mãos estavam perfeitamente formadas e eu tinha uma pulseira 

de jóias que cobria a parte superior das minhas mãos enrolada em torno 

de meu dedo. Eu estava em tanta admiração, que só gaguejava com as 

minhas palavras. 

Jesus: Sorrindo. ”Você é linda.” 

Eu: Eu devo ter estado tão maravilhada e com temor porque gaguejei 

com minhas palavras. ”Você é tão bonito.” 

Jesus: “Obrigado.” 

Eu olhei para Sua coroa. Era de ouro e incrustada com jóias. Ele sabia 

que eu estava querendo dar uma olhada mais de perto, por isso Ele a 

tirou de Sua cabeça. Comecei a tentar impedi-Lo de fazer isso. 

Eu: “Ah, não, por favor, deixe-a.” 
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Jesus: Sorrindo. “Um Rei é um Rei, se uma coroa está sendo usada ou se 

montado em um filho de jumenta.” 

Ele riu e eu sorri. Depois, em outro download divino, eu vi todos os filmes 

românticos que eu já tinha visto e os sentimentos de anseio por este tipo 

de amor, este amor, Seu amor perfeito. Em sua maioria, os filmes tinham 

finais felizes, mas este era tudo isso e muito mais. 

Ele trouxe Sua coroa mais perto para eu ver e vi muitas jóias preciosas. 

Estendi a mão para tocá-las, minha mão passou sobre as jóias. Eu podia 

dizer que foram feitas por um mestre joalheiro. Levantei-me para colocar 

a coroa de volta na Sua cabeça, eu O abracei e comecei a chorar. 

Jesus: “O que está errado?” 

Eu: “Perdoe-me, mas, eu não me sinto digna desse amor.” 

Jesus: “Porque? “Você não é minha Noiva?” 

Eu: Ri e disse: “Acho que eu nunca realmente coloquei isso junto.” 

Jesus: “Quando Eu me tornei Seu Pai e ouvi você Me chamar de seu 

marido, não quer dizer isso?” 

Eu: “Sim, mas em Sua presença, sinto-me como uma rainha. Os anjos 

me tratam como se eu fosse importante.” 

Jesus: “Você é Minha Noiva?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Eu não sou um Rei? “Ele começou a sorrir aquele sorriso lindo. 

Eu: “Claro.” 

Jesus: “Então, o que a noiva tornar-se após se casar com um Rei?” 

Eu: Ri e pensei, Ele me pegou nessa. “Realeza.” Ele riu. Senhor, Você 

está vindo em breve para nós?” 

Jesus: “Você não esta vendo?” 

Eu: ”Sim, mas eu quero que Você fique aqui, então nós viremos até a 

Você. 

Comecei a dizer-Lhe como as coisas estavam ruins com Israel, a mídia 

…isso e aquilo, então, percebi novamente, Ele é Jesus, Ele já sabe. 
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Ele sorriu quando soube o que eu estava pensando. Ele estendeu a mão e 

me deu um abraço. Então, escolheu uma rosa bonita, amarela e dourada 

cintilante. Ele a entregou para mim. 

Jesus: “O nome da Rosa é ‘Coração de Ouro’, é para você, Meu amor.” 

Quando peguei a rosa sem espinhos, cada parte de mim se encheu de 

alegria. A rosa é, em particular, o nome da rosa, tinha um significado 

especial para mim que só Ele sabia. 

Isto não era uma grande ilusão. Este era o Cristo vivo na minha frente. 

Eu chorei. Ele segurou minha mão e a beijou, e depois a segurou contra a 

Sua bochecha. Quando eu olhei em Seus olhos, eles eram como milhares 

de mares, e eu me vi lá. 

Jesus: “Até que nos encontremos de novo.” 

Eu: “Eu te amo.” 

Jesus: “Eu te amo mais.” 

Eu: Não, não é possível. Ele parecia feliz e alegre por eu estar lá. 

Enquanto o coral cantava, eu comecei a chorar. Eu vi o cavalo branco em 

pé ao lado do Portal. Eu perguntei ao anjo que estava de pé lá, uma 

pergunta a respeito do Senhor. 

Eu: “Ele vai ficar bem, certo?” 

Anjo: “Sim, está escrito.” Eu imediatamente sorri quando ele disse isso. 

Então o anjo ficou mais sério. “A guerra está no ar, a batalha está 

acontecendo e o vale da decisão espera.” 

Eu: “O que isso significa?” 

Anjo: Novamente sério. ”Está escrito.” 

Sonho acabou… 
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SONHO 16 – Cântico dos Cânticos Continua  

Recebido Domingo, 17 de Novembro de 2012  

Sonho começa ...  

Ao me aproximar da escada, vi anjos que lutavam acima de mim. Haviam figuras 

escuras que vinham da atmosfera. Havia senhores da escuridão. Anjos tinham sido 

acionados e a cobertura era muito grossa, enquanto eu andava sob ela, eu podia ver 

somente a luz cintilante das espadas acima. 

Eu podia ouvir outras espadas acima dessas, enquanto a luta estava travada acima 

de mim. As espadas soavam como bonitos sinos batendo, e eu ouvi espadas que 

estavam batendo nelas e soavam como pancadas ou um som morto.  

Os Anjos estavam acima, lutando contra os senhores da escuridão e formavam um 

tipo de escudo ou uma cúpula sobre o dossel. Eu fiquei em temor com o que eu 

estava vendo. Os regimentos de anjos que e a maneira inteligente em que lutavam, 

eram muito estratégico.  

O formato da cúpula de proteção me fez lembrar do formato do grande escudo do 

Capitão América que eu tinha comprado para meu filho, há algumas semanas atrás. 

O escudo ou cúpula desta cobertura exterior de proteção e as espadas por cima de 

mim, não somente me iluminava, mas me dava proteção extra também. 

Ocasionalmente, enquanto eu caminhava, via um senhor das trevas escapar e entrar 

com uma espada, então, mais anjos vinham rapidamente e o destruíam. Vi anjos que 

estavam sendo feridos e sendo trocados fora da formação. Isto era feito assim para 

que sempre tivesse um anjo forte para continuar com a luta.  
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Sou apenas uma fêmea humana, de pequena estatura. Eu nunca tinha visto a ação 

da linha de frente da guerra. Eu só assisti filmes e tinha visto o horror dos relatos e 

reportagens, mas, esta era ação ao vivo. Isto me deu um novo significado para a 

‘guerra e serviço’ e eu de repente tinha um novo respeito por estes anjos.  

Enquanto caminhava sob a cobertura de proteção ao abrigo da “cúpula do trovão” me 

senti segura. Eu estava segura, mas não me atrevia a ser rebelde. Meu filho disse 

algo uma vez sobre um soldado que tinha ido ‘ido embora sem licença.’ (Operação 

especial de improvisação e ato não autorizado de heroísmo).  

Eu ri para mim mesma. Quantas vezes eu pisei fora da cobertura do Senhor? Minha 

própria “Improvisação Especial de auto-Operações”? Agora eu seria morta se não 

ficasse sob Sua proteção, ponto final, fim da história e fim da vida. Havia neve no 

chão. Na escada, agora os anjos estavam alinhados dos lados.  

O anjo Successo passou à frente de mim e me cumprimentou com um sorriso. O anjo 

muito grande e protetor da retaguarda manejava as suas suas espadas com uma 

precisão ou agilidade incrível. Quando eu estava subindo, percebi que a escuridão à 

minha volta era como uma fumaça muito espessa.  

De vez em quando eu olhava para a fumaça e via um rosto horrível vindo contra mim. 

Havia um cheiro horrível como enxofre e esterco juntos. Cada vez que isso acontecia 

os anjos voavam e os derrubavam. Quando isso acontece, eu ouvia gritos e gemidos 

de lamentos.  

Essas coisas eram entidades muito grandes. Toda vez que eu os via, levava uma 

cutucada rápida do anjo Breakthrough/Sucesso acima de mim para eu continuar. Ele 

fazia um barulho quase como um sussurro, carrilhão e apito juntos. Ele estava me 

lembrando de ficar atenta ao objetivo.  

Quando eu cheguei desta vez ao topo do Portal, foi melhor do que nunca. Tudo era 

muito claro depois de vir através daquela treva toda na escada. Os anjos pareciam 
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estar comemorando uma vitória e batendo palmas. Eu sabia que não era por causa 

de mim chegar no Portal, mas era uma vitória vindo de outro lugar.  

Eu vi Jesus no Seu Trono e Ele ainda estava vestido com aquela bela armadura. Ele 

estava sorrindo e conversando com várias pessoas em vestes. Ele viu que eu tinha 

acabado de chegar e riu como se Ele estivesse apenas encerrando uma grande 

discussão. Ele então os aquietou. Todas aquelas pessoas que estavam conversando 

com Jesus então se dispersaram. 

Quando Ele olhou, um sorriso inigualável estava no Seu rosto e Ele parecia estar 

muito feliz. Eu me virei para olhar para trás para ver se havia algo lá que fizesse Ele 

sorri deste jeito.  

Eu olhei para o cavalo e ele sacudiu a cabeça e pisou com o seu pé esquerdo, como 

se dissesse “não é eu”. Ele realmente parecia dizer isso, mas sem palavras. O coral 

começou a cantar novamente. Enquanto eu caminhava, eu ouvi uma melodia que me 

fez lembrar de uma canção secular pela Verve chamada a Bittersweet Symphony que 

era similar com isto. Enquanto a música que o coral cantava era similar, ela não tinha 

as conotações e letras deprimentes da versão da Terra. 

Enquanto eu caminhava na mesma poeira de ouro carimbado, como no meu último 

sonho, o caminho se tornou translúcido como o vidro.  

Anjo escolta: “Hoje, o Seu Rei está sentado no Trono da Glória, o Assento Bema. 

Santo é Ele!” 

Todo o Céu se alegrou e aplaudiu. O som de asas voando era como água corrente e 

música. Havia uma nova atmosfera aqui; bonita, mas com um novo nível de poder e 

celebração.  

No minuto em que me encontrei de pé neste mar de vidro, percebi que estava 

andando no mais sagrado e santo chão. Eu estava descalço sobre o mar de cristal. 

Parecia ondas sob os meus pés, mas era calmo. Eu ri para mim mesmo enquanto 
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pensava.  

Erin: “Então, isto é o que andar sobre as águas se parece.”  

Meus pensamentos devem ter sido transparentes porque ouvi Jesus rindo. O mar 

estava quente debaixo dos meus pés e meus pés eram bonitos. Todos os anos 

passados nos sapatos de dança, correndo com os pés descalços e caminhando em 

saltos altos torturantes tinha realmente retorcidos meus pés. Agora eles foram 

transformados, eu tinha pés bonitos. 

Jesus estendeu a mão e ficou de pé como um perfeito cavalheiro para me receber. 

Ele mesmo me ajudou a subir até a parte baixa de Seu Trono. Ele estava sentado 

acima de mim. Havia vários degraus, que iam até Seu Trono. 

Quando Ele segurou minha mão, minhas roupas foram transformadas em um instante 

nesse vestido atado com prata e platina e com safiras azuis nas mangas. O vestido 

parecia exato para a minha forma.  

Meu corpo, o qual era similar ao meu corpo na Terra, reduziu em tamanho. Agora o 

meu corpo era o mesmo quando eu era uma bailarina. No entanto desta vez no Céu, 

meu corpo era saudável e muscular, mais flexível e manso. Eu sei que isso não faz 

sentido para descrever, estava sempre em guerra com o meu corpo. Eu lutei com 

unhas e dentes. Eu nunca fiz as “pazes com ele.” 

Falando na terceira pessoa, eu diria que ele era um “corpo rebelde” para dizer o 

mínimo. Jesus sabia que eu estava lutando com lembranças do passado, e dolorosas 

também.  

Jesus: Sorrindo. ”Você é linda.”  

Eu: “Então, eu sou apenas bonita?”  

Jesus: “Erin, bonita é mais do que isto. Bonita não é somente o que se vê. Considere 

os lírios.”  
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A minha esquerda estava um campo de lírios que eu não tinha notado antes. Ele se 

levantou, saiu do Seu Trono, segurou meu braço no Dele e caminhou comigo até o 

campo de lírios. Hectares e hectares, o mais longe quanto meus olhos podiam ver. 

Jesus: ”Olha.” Jesus pegou um dos lírios e eu olhei para as pétalas, a forma, a haste, 

a cor e o cheiro. Eu nunca havia considerado os detalhes nesses lírios Celestial 

antes. Então, Ele acenou com o braço e eu vi neve.  

Jesus: “Venha mais perto.” Enquanto eu caminhava até a neve, o anjo segurava uma 

lupa bonita sobre os flocos de neve. Eu podia ver vários flocos de neve ampliados. 

Eles pareciam quase que formados ou esculpidos, cada um com um desenho incrível, 

perfeitamente simétrico, matemática perfeita. Não somente isso mas os flocos de 

neve nem sequer derretiam.  

Jesus: “Se Eu considero os lírios que estão vivos hoje e acabam em uma tempo 

muito curto, e se considero um floco de neve que cai e derrete dentro de segundos, 

quanto mais não iria considerá-la? Você é digna de ser vestida com honra. Você foi 

feita para muito mais. Cada ser vivo na Terra nasce e morre, mas será que não há 

um propósito? Mesmo o cientista reconhece isso.” 

Eu: “Eu acho que nunca parei para considerar o meu lugar no Seu coração.”  

Jesus: “Se você considerar apenas essas duas demonstrações e nada mais, então, 

não haveria propósito. Mas, se você abrir os olhos e olhar ao seu redor, não está em 

todos os lugares?”  

De repente, vi ovos em incubação e vi bebês de animais. Eu vi água que saía sobre 

rochas, formando uma cachoeira. Vi fontes, uma lagoa, peixes, nuvens e eu vi 

montanhas. 

Jesus: “Se Eu considero tudo isso e os criei, então, Eu criei Você. Eu também não dei 

tudo isso a você para o seu prazer como um presente? 
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Tudo que você vê aqui não é bom e benéfico, destinado a nutri-la de modo que você 

possa Me considerar?” Naquele momento, eu caí de joelhos em um bela grama e 

chorei muito.  

Eu chorei alto para Ele, meu Criador.  

Eu:”Quem sou eu para que Você me considere digna de tanto trabalho?”  

Jesus: “Os seus filhos não pedem isso? E você não moveria montanhas por eles?” 

Eu: “Sim.”  

Jesus ficou encantado que eu entendi. Naquele momento, eu tinha um propósito Nele 

e um propósito aqui. Ele pegou a minha mão para me puxar para levantar.  

Jesus: “Venha, Erin, venha.”  

Ele me levou para uma bela lagoa. Era verde azulada e cristalina. Eu podia ver as 

esmeraldas no fundo da lagoa.  

Jesus: ”O que você vê?” 

Eu: “Uma bela fonte de água pura.”  

Jesus: “Não, Erin, olhe mais de perto.”  

Eu vi meu reflexo na lagoa ao lado Dele. Eu estava radiante e bonita. Eu parecia 

sábia, mas inocente. Eu parecia saudável e viva. Eu parecia feliz e em paz.  

Jesus: “O que você vê?”  

Eu: “Eu me vejo como eu sempre imaginei.”  

Jesus: “Quem você vê ao seu lado?”  

Eu: “Você.” 

Jesus: “O que você realmente vê?”  
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Me: “Eu vejo o Rei, satisfeito comigo.” 

Comecei a chorar na lagoa, cada lágrima fazia uma ondulação. Eu vi pequenos anjos, 

eles desceram na água com os baldes e recolheram minhas lágrimas.  

Eu: ” Oh, que tarefa, que detalhe e que trabalho.”  

Jesus: “Não.” Ele estava sorrindo. ”Que cuidado, que alegria e que serviço.”  

Senti-me como a realeza, era incrível, de tirar o fôlego. Ele pegou o meu braço. Eu 

estava hesitando perto da piscina, eu queria ficar. Ele estava rindo e parecia animado 

por ter me mostrado isso e me ver receber. Hoje, enquanto andamos de volta, Jesus 

mesmo me acompanhou até o Portal. Estendi as mãos para abraçá-Lo. Segurei-O por 

tanto tempo e Ele  me segurou. O coral ainda estava cantando a versão de 

Bittersweet Symphony Celestial. Chorei e me agarrei a Ele. 

Ele olhou para mim. Ele era mais alto do que eu. No Céu, eu tenho 1.58cm. de altura 

e Ele parecia cerca de 30.4cm mais alto que eu. Ele usou as costas de Sua mão para 

enxugar minhas lágrimas. Ele se abaixou e beijou meu rosto, onde as lágrimas tinham 

caído. 

Então, Ele me abraçou de novo. Eu não queria ir e Ele não queria me deixar ir. Olhei 

para o cavalo que ainda estava de pé ao lado do Portal. Ele olhou para o cavalo e 

depois para mim.  

Jesus: “Você gostaria de montar nele? “Vá em frente.”  

O cavalo inclinou-se para mim poder montá-lo. Eu me abaixei e abracei o belo cavalo 

branco. Enquanto eu me sentei em cima dele, dei uma olhada o tanto quanto meus 

olhos podiam ver. Vi uma bela paisagem. Entre o cheiro de grama, lírios e estas 

majestosas montanhas, eu verdadeiramente me senti como realeza. Comecei a 

chorar. Ele ficou à esquerda e me tirou do cavalo. Ele delicadamente me colocou em 

baixo e colocou uma pequena flor, um pouco perfumada como Jasmine branco, no 
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meu cabelo. Eu podia sentir o cheiro da flor. 

Jesus: “Seja confortada, preparei tudo isso para você. Tenha coragem, seja forte, 

pois Eu virei para você em breve.”  

Eu: “Você está vindo para nós amanhã?”  

Jesus: “Não, mas você pode vir Me ver de novo amanhã.”  

Percebi que ainda não iria descobrir a data para nossa ida ao Céu. Quando olhei para 

trás Dele, vi anjos colocando uma mesa para uma festa ou um banquete.  

Eu: “Estou recebendo um convite para o jantar?” Eu brinquei com Ele e sorri.  

Jesus: “Sim, não é o que você vê que está sendo preparado?”  Ele sorriu e acenou 

enquanto eu caminhava para o Portal. Nós dois rimos juntos. Enquanto nó rimos, ouvi 

os anjos declararem: “Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Cordeiro de Deus.” 

Anjo: “Gênesis tem uma pepita de ouro, as fontes e as águas estão nos Salmos. O 

número 87” passou adiante dos meus olhos e eu sabia que isso era importante. Eu 

também vi Gênesis 1:6 e uma cúpula.  

O Sonho acabou.  
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O Cântico dos Cânticos É Mal Entendido 

20 de Novembro de 2012 

Sonho começa … 

Um telhado de muitas espadas dos anjos e até bem mais que ontem,             

cobriam e alinhavam o caminho hoje. Havia uma leve camada de neve            

fresca. Abaixo disto, estava tranquilo. Eu podia ouvir pássaros. 

Vi dois passarinhos de peito vermelho que andavam sobre o caminho. Um            

era magro e precisava de alimentos, o outro era gordo. O pássaro gordo             

roubava a semente do pássaro magro. Eles estavam caminhando ao longo           

do caminho e brigando por sementes que caíam no chão. Parecia estranho. 

Hoje quando me aproximei do caminho, olhei para cima e literalmente, toda            

a cúpula estava coberta pelo dragão. A barriga do dragão estava           

completamente sobre a cúpula Eu podia ver as escamas vermelhas como           

tinha visto antes, mas por alguma razão, eu notei que algumas das            

escamas eram agora pretas. 

Depois de olhar para o dragão mais de perto, eu notei que esses eram na               

verdade dois dragões entrelaçados juntos. A mistura do dragão vermelho e           

do preto formava um tipo de vínculo sobre a cúpula. 

Os anjos guerreiros estavam infligindo golpes pesados nas bestas. Muitos e           

muitos anjos, que tinham pelo menos 3 metros (274 cm) de altura e alguns              

ainda maiores abrangiam o telhado da cúpula. Eles estavam todos lá para            

me proteger desses dragões. Haviam anjos até entre a cúpula e o telhado             

de espadas, eles estavam voando e tocando sinos. Os sinos me guardavam            

de ouvir a batalha furiosa. 

Quando a besta se movia, toda a cúpula se abalava. Ela estava tentando             

sentar na cúpula e esmagar todos nós. Três anjos grandes carregavam algo            

como tochas com chamas azuis, voavam por toda a cúpula queimando a            

barriga da besta. A besta, na verdade as bestas, gritavam alto por causa da              

dor. 
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Ocasionalmente, eu via garras que entravam e puxavam os anjos celestiais,           

levando-os para fora da área segura. Em contraste, enquanto isto          

continuava, agora que eu estava sob a cúpula, só conseguia ouvir o barulho             

da neve abaixo dos meus pés e o piado das duas aves. 

O anjo da vitória (Breakthrough) estava na base da escada e acenou para             

eu me apressar. Desta vez, tive medo quando cheguei na base da escada.             

Olhei para cima e vi as duas cabeças dos dragões gigantes perto do Portal.              

Sete grandes anjos vieram para dar golpes nas cabeças dos dragões. 

O anjo da vitória (Breakthrough) assobiou e dois anjos vieram com cortinas            

pretas para cobrir a batalha, para que eu não pudesse vê-la. Isto me             

permitia a focalizar na luz no Portal. Uma vez que eu finalmente alcancei o              

topo, o anjo que me saudava sorriu e segurou meu braço. 

Eu imediatamente comecei a procurar por Jesus e lá Ele estava. De longe,             

eu O vi ficando de pé, enquanto comecei a andar até Ele. No entanto, por               

alguma razão o anjo que me saudava me puxou de volta para eu esperar              

um pouco mais. 

De repente, o Shofar soou dois toques, e pausou, dois toques e uma pausa,              

dois toques e então uma pausa bem longa. Então, não se ouviu nenhum             

som por cerca de 10 segundos. Então, um toque alto, muito longo e             

profundo, que permeou todo o meu corpo. Em seguida, houve um silêncio            

por exatamente três minutos. 

Eu olhei para o meu Rei, Ele fez sinal que eu poderia ir até Ele. 

Anjo: “Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, Santo Ele é, Ele é justo, Ele é               

bom, Ele é Santo.” Então, o anjo se virou para mim com uma voz calma. “O                

Senhor está no assento Bema hoje.” 

Enquanto eu caminhava até Jesus sobre o Mar de Vidro, meus pés se             

tornaram muito bonitos. Isto me deixou maravilhada. A música da          

Bittersweet Symphony, ou algo similar, começou a tocar. Ela começou a           

crescer em uma maior onda de som enquanto me aproximei Dele. 

Em torno de mim estavam bilhões e bilhões de anjos e de repente percebi              

que o Céu prevaleceria sobre o que eu tinha acabado de passar e até              

mesmo contra os terríveis dragões. 
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Como sempre Jesus era uma visão muito linda. Ele estava em pé na minha              

frente com a armadura completa de novo. Suas asas haviam mudado um            

pouco e estavam abertas mais de ¾, mas a fração eu não poderia dizer. Ele               

usava Sua coroa e Seu cabelo ainda era branco novamente. Sua espada            

estava pendurada no Seu lado esquerdo. 

Os degraus do Trono agora tinham cerca de, mais ou menos, 2m70 cm de              

altura. Havia uma plataforma onde os 24 anciões se reuniram em vestes.            

Desta vez parece que elas estavam de pé, e não sentadas. Parecia que eu              

havia interrompido uma reunião importante. Eles se dispersaram quando         

me aproximei. 

Jesus desceu dois degraus do Trono para me cumprimentar. Ele pegou           

minha mão direita com a Sua esquerda. Eu notei que o meu vestido era              

absolutamente lindo, e era composto de centenas, se não milhares de           

estrelas azuis de safira. 

O vestido era um pouco pesado, pensei que era estranho, porque era a             

primeira vez que eu sentia um pouco de peso aqui no Céu. Mesmo a              

armadura de prata esterlina sólida era leve em comparação. 

Quando Ele alcançou pra pegar na minha mão, um anjo da direita veio e              

colocou um banquinho ao lado de Sua esquerda e abaixo do Seu assento.             

Quatro anjos vieram e montaram um belo arco de rosas vermelhas           

perfumadas. Haviam milhares e milhares de rosas. 

Havia também folhas grandes de magnólia verde escuro em cima e em            

baixo do bronze. A estrutura gigante, ou arco, por trás do Trono, era de              

cerca de 2,74 m de altura, 3,65 m de largura e 1,82 m de espessura. Eu                

podia sentir o cheiro das rosas. 

Jesus podia sentir o que eu estava pensando e olhou em meus olhos.             

Comecei a rir lembrando que algumas semanas atrás, senti o cheiro das            

Rosas no estacionamento do meu trabalho. Ele me puxou pra frente para            

que pudéssemos está de pé cara a cara. Ele era 30 cm mais alto do que eu,                 

então eu estava olhando para cima nos Seus olhos. 

Ele parecia muito majestoso porque Ele é nosso Rei. Vendo-O trabalhar no            

campo ontem, me fez sentir mais segura no amor Dele. Contudo, agora,            
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para estar diante dEle, deste jeito, com o Seu poder, me senti muito             

honrada e amada. 

Enquanto eu olhava dentro dos olhos Dele, eles se tornaram uma janela.            

Nesta janela de Seus olhos, vi vento, uma tempestade, mares          

tempestuosos e eventos de fazer a Terra tremer. Eu vi explosões, fome,            

assassinatos. Eu vi crianças serem massacradas. 

Imediatamente tirei minha mão da dEle, coloquei minha cabeça para baixo,           

e cobrindo meus olhos eu chorei. Foi horrível. Enquanto eu chorava, esses            

pequenos anjos com baldes vieram para recolher minhas lágrimas e          

registrá-las. 

Eu: “Por que Você me mostra isso?” 

Jesus: “Porque você é Minha Noiva, você não quer saber do Meu negócio?             

Ele disse isso com tristeza porque Ele sabia da dor que vai vir sobre a Terra                

em breve. 

Eu: “É claro.” 

Ele então se virou, pegou minha mão e me mostrou ao redor da parte de               

trás do Trono. Lá na minha frente haviam duas mesas. Uma era muito             

longa, era mais longa do que eu podia ver. 

A mesa ainda estava sendo ricamente preparada e havia configurações em           

branco, vermelho, ouro e prata. Haviam vários Menorá de ouro alinhados           

em cima da mesa. À esquerda estava outra mesa. 

Esta mesa era muito mais curta e mais perto do Trono, estava decorada             

com todas as configurações de azul, branco e prata. A estrela de Davi             

estava gravada no tecido, bem como algumas inscrições hebraicas que eu           

não reconheci. Não havia Menorá nesta mesa. Fiquei confusa com as duas            

mesas. 

Eu: “O que é isso?” 

Jesus: “Apenas alguns vão estar perto de Meu altar.” 

Em seguida, na minha direita, um grande anjo apareceu diante de nós com             

uma balança gigante. A balança era bonita e era feita de bronze. A balança              

era igualmente equilibrada. 
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Jesus ergueu a mão e pegou algo do anjo. Era um botão de safira azul e era                 

pesado como um peso ou como chumbo. Ele colocou isto na balança da             

direita. Outro anjo veio e segurou um saco pesado. 

Jesus tirou os pesos e os colocou na balança. Haviam 10 pesos no total. Um               

anjo os organizou para formar uma pirâmide, de modo que eles não            

tombassem. 

Os pesos eram verdes, vermelho, amarelo, branco e azul. A tinta nos pesos             

estavam descascando e rachando, expondo uma cor preta e metal barato.           

Quando Ele colocou os pesos na balança, ela virou. 

Jesus: “Erin, o que você vê?” 

Eu: “Eu vejo isso como injustamente equilibrada.” Um anjo veio e colocou            

um pano sobre os olhos do anjo que segurava a balança. “Oh, Justiça             

cega!” 

Jesus: “Sim.” 

Parecia que Jesus estava triste e com coração pesado hoje. Eu não gostei             

disso, mas, simplesmente não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. 

Eu: “Porque não se concentrar nas preparações da mesa muito grande? Isto            

não é bom?” 

Jesus: Ele sorriu e me abraçou: “Isto é a respeito da longa jornada que esta               

longa mesa representa. Esta longa mesa representa aqueles que vêm pela           

fé. Esta mesa…’ Ele apontou para a mesa menor. “representa aqueles que            

me rejeitaram. Esta é a verdade.” 

Ele estendeu a mão e pegou uma garrafa de água pura, era água do Rio da                

Vida. Ele a derramou em um cálice de vidro transparente de cristal.            

Enquanto Ele a derramava, ela se transformou em vinho. Eu bati palmas e             

devo ter pulado em surpresa porque eu temporariamente esqueci de tudo           

que Ele tinha feito aqui na Terra, incluindo tornando água em vinho. 

Ele sorriu e riu para mim. Ele estava claramente se divertindo comigo. Ele             

pegou o copo e provou. Então, Ele deu-me a beber do mesmo local que Ele               

tinha colocado Seus lábios. Naquele momento, eu chorei de novo. Se Eles            

tivessem visto o Jesus que estava diante de mim, nunca O teriam rejeitado. 

Jesus: “O que você provou, que gosto tem?” 

Eu: “Eu senti gosto de água misturada com vinho.” 
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Jesus: “Sim.” 

Ele pegou minha mão e me levantou do degrau, todo o caminho até a parte               

de trás do Trono sob o Arco de Rosas. As rosas eram muito bonitas e               

perfumadas. 

Quando olhei em Seus olhos. Lá vi, desde o momento em que eu era              

apenas uma consideração e um pequeno grão de poeira, através de cada            

momento da minha vida. Eu me lembrei dos cheiros, as pessoas, a dor, a              

morte, a angústia, a alegria, os partos (para ter os meus filhos) e             

repreensão. Eu entalei e comecei a chorar. 

Jesus: “O que está errado?” 

Eu: “É difícil de ver.” 

Jesus: “Eu estive com você (naqueles momentos) e você estará Comigo.” 

Eu: “Eu não pude encontrar Você antes.” 

Jesus: “Quando você olhou nos Meus olhos o que você viu?” 

Eu: “Eu vi toda a minha jornada.” 

Jesus: “Isso estava em Meus olhos, correto?” 

Eu: “Sim, estava em Seus olhos.” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, Eu escolhi você e não você a Mim.” 

Eu: “Mas Você ama Israel mais do que a nós.” 

Ele: “Não está escrito em Isaías como me sinto a respeito de todos?” 

Chorei sem rodeios. Novamente o pequeno anjo veio e recolheu as minhas            

lágrimas para registrá-las. Eu estava descalça e com um lindo vestido.           

Jesus parecia muito alto em comparação a mim. Ele estendeu a mão e             

pegou uma rosa vermelha grande e bonita. Ela tinha pérolas como o            

orvalho. 

Ele a cheirou e, em seguida, entregou-a a mim. Eu respirei fundo e cheirei a               

fragrância. Nada na Terra poderia copiar isso porque o cheiro era rico e             

envolvente. 

Ele pegou a rosa da minha mão, a cheirou mais uma vez e a colocou no                

meu cabelo atrás da minha orelha esquerda. Meu cabelo hoje estava           

escuro, longo e encaracolado. A rosa cantou para mim repetidamente sobre           

o quanto Ele me amava. Foi muito doce. 
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Ele, então, pegou a minha mão e me levou para baixo dos degraus. Meu              

vestido era muito pesado. Ele estava rindo enquanto me acompanhava e eu            

estava dizendo uau! 

Jesus: “Você é a Minha joia e Meu amor.” 

Eu chorava porque sabia que nosso tempo hoje estava acabando e que Ele             

tinha negócios urgentes. Ele me enviou para o anjo. Quando olhei para trás             

Ele se levantou e me viu percorrer todo o caminho de volta para o Portal. 

Eu acenei e Ele sorriu levemente, pois o Seu coração estava pesado hoje             

por causa do que está vindo sobre a Terra. Os 24 anciãos estavam se              

reunindo novamente juntos na plataforma. Eles estavam abrindo um         

pergaminho ou mapa e olhando nele. 

Do meu ponto de vista, eu não podia dizer o que que mapa eles estavam               

olhando. Um dos anciões se virou e acenou para mim e eu acenei de volta.               

O anjo estendeu a mão e colocou o pequeno pano sobre a minha cabeça. 

Anjo: “Ainda está chovendo, você deve estar coberta. Procure por Jesus e            

Ele será encontrado por você. Seus olhos estão no pardal.” O anjo sorriu. 

Eu: “Onde isto está escrito? Em Isaías? 

Anjo: “Muitos lugares, mas especialmente capítulo 54.” 

Então, a rosa começou a sussurrar: “Você é amada pelo Rei, Ele está             

satisfeito com você.” 

Sonho acabou… 

Este foi um sonho pesado hoje. Um sonho difícil, e tenho estado abatida.             

Neste sonho, Jesus repetiu para mim as coisas que havia me dito antes             

sobre o meu lugar no Seu coração. Mas, eu acredito que isso é para todos               

nós, não somente para mim. 

Amor e Bênçãos… pardal. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ
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Palavras Amargas Tentam Parar os Sonhos 

23 de Novembro de 2012 

Um dos meus Salmos favoritos que, certamente se encaixa nesta          

temporada da minha vida, pode ser encontrado no Salmo 119: 145-149. 

“Eu clamo de todo o coração; responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus            

testemunhos! Clamo a ti; salva-me, e obedecerei aos teus estatutos! 

Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro; 

na tua palavra coloquei minha esperança. 

Fico acordado nas vigílias da noite, 

para meditar nas tuas promessas. 

Ouve a minha voz pelo teu amor leal; 

faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças.” 

Jeremias 29:13-14: “Você vai me procurar e me encontrar quando você           

me buscar de todo o coração.” 

O Sonho começa … 

O caminho diante de mim parecia uma tenda iluminada. Os anjos estavam            

em pé lado a lado, juntos. A neve ainda estava com 12cm, dura e gelada.               

Acima de mim havia uma visão surpreendente. Haviam anjos no ponto de            

ataque que cobriam completamente a cúpula. 

A cúpula agora parecia respirar. A besta, ainda preta e vermelha, estava            

usando toda a sua força para tentar esmagar a cúpula e todos nós sob o               

seu peso. Haviam duas grandes colunas acrescentadas, isso criou quatro          

pilares, cada um inclinado e apontando para o Norte, o Leste, o Sul e o               

Oeste. 

Eu podia ouvir o chão tremer. Ele vibrava e tremia. Quando cheguei à             

entrada do caminho fiquei quieta e sem me mexer. Fora do caminho havia             

grande barulho, debaixo da cobertura da tenda era tranquilo e sem           

barulho. Os dois passarinhos ainda estavam lá. 

Um deles estava ainda mais gordo do que ontem. Era ridiculamente gordo,            

de maneira nenhuma poderia voar, mal podia pular. O outro passarinho           

pequeno estava deitado no chão ao seu lado. Apanhei-o para confortá-lo e            

o coloquei na minha mão. 

Eu podia sentir seus ossos minúsculos e suas asas quebradas. Eu me            

lembrei de um ditado: “Se você não se importar você vai deixá-lo lá.” Eu              

pensei, ‘não desta vez’, então, apanhei o pequeno pássaro e o coloquei no             

bolso da minha camisa de flanela. 

Fiz uma careta para o pequeno pássaro gordo. Então, eu o vi andar fora              

do caminho protegido, no meio da zona de guerra, eu acho que procurava             

por mais comida. 
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O anjo da vitória assobiou para mim da base da escada. Ele fez sinal para               

me apressar. Eu podia ver as formas destas cabeças do dragão enquanto            

eu subia a escada. 

Enquanto eu estava subindo a escada eu podia ouvir uma enxurrada de            

vozes vindo dos dragões dizendo coisas horríveis a meu respeito. As vozes            

estavam me acusando de muitas coisas. Enquanto estas palavras foram          

ditas, um anjo com um livro grande coletou-as enquanto outro anjo           

escreveu-as em um livro. 

Enquanto o anjo escrevia as palavras, elas se tornaram como punhais. O            

livro era grande, cerca de 76cm de largura quando aberto, 76cm de            

comprimento e 18cm de espessura. As páginas eram de um puro branco            

antes da escrita, mas a escrita era tão horrível que elas se as tornaram              

sujas, enlameadas e manchadas. 

As páginas mesmo agora estavam soltando um odor horrível. A tinta           

passou de um belo ouro brilhante para vermelho carmesim. Quando o livro            

foi preenchido, foi cuidadosamente selado com uma chave e fechadura. A           

chave e o livro foram com o anjo através do Portal. 

Enquanto eu subia, estava chocada que as palavras contra mim eram tão            

brutas. Eu estava surpresa com minha reação, porque enquanto o meu           

corpo subia, eu comecei a morrer. Minha pele ficou transparente e eu            

podia ver tudo; minhas veias, minha carne e meus músculos. Eu estava            

definhando porque aquelas palavras estavam me matando. 

Quando me aproximei do topo do Portal, a mão do anjo me puxou através              

do Portal com a assistência do anjo da vitória. Levou um momento para eu              

recuperar minha compostura. Veio outro anjo e derramou uma garrafa          

com água tirada do Rio da Vida em cima de mim. Era como ouro líquido. 

Outro anjo me entregou um cálice de água para beber. Outro veio para             

me secar. Meu pijama virou um tipo de vestido feito de páginas rasgadas             

desses livros escritos a respeito de mim com as mentiras dos dragões. De             

fato, eu agora estava usando um vestido de mentiras. 

As mentiras estavam escritas em muitas línguas diferentes e eram tantas           

que o vestido era pesado. Vi o anjo com os livros levantar mais alguns              

livros em uma espécie de carrinho. Todos juntos, havia três livros com            

coisas horríveis sobre mim. Olhei por um tempo, percebendo mais uma           

vez que eu estava usando um vestido dessas mentiras também. 

O anjo da vitória (Breakthrough) me virou para longe desse vestido de            

mentiras para que eu não focasse nisso. Eu me virei e vi Jesus lá. Que               

bela vista. As Suas asas haviam mudado de novo. Ele ainda estava vestido             

com a armadura e tinha Sua coroa de ouro com jóias. 

Depois que acabei de passar por aquela batalha, estava ansiosa para ficar            

algum tempo com Ele. Mas, com tudo o que Ele tinha ouvido desses             

dragões, eu me perguntei se tinha mudado de ideia sobre mim. 

O anjo me segurou, por enquanto eu não podia ir até Jesus ainda. Notei              

que, em torno de meus pés havia um pó dourado e bonito e que tinha um                
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padrão carimbado nele que era matematicamente impossível recriar. O         

enorme Mar de Vidro estava diante de mim e parecia também estar se             

expandindo a cada visita. 

Eu fiquei de pé e ouvi o toque do Shofar. Houve vários toques terminando              

com um toque longo e então, se fez silêncio por exatamente três minutos.             

Olhei ao meu redor, haviam milhões de crianças de todos os tamanhos e             

de todas as culturas, todas vestidas em belas vestes brancas e com rostos             

dourados. 

As vestes delas eram iluminadas e elas começaram a cantar. Eu reconheci            

a música! Rich Mullins “Meu Libertador.” Me tirou o fôlego e eu comecei a              

chorar. Meu anjo que me saudava me cutucou para me manter focada. As             

crianças, então, pararam de cantar. 

O anjo anunciou: “Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Seus            

caminhos são justos e verdadeiros! Que seu nome seja louvado! Santo Ele            

é!” 

O anjo sorriu e se virou para mim, com olhos muito simpáticos. 

Anjo: “Ele está no assento Bema hoje!” 

O coral de crianças cantou “Meu Libertador” novamente quando me          

aproximei dos degraus do Trono. Desta vez, Jesus estendeu a mão para            

pegar minha mão. Quando Ele tocou na minha mão, meu manto           

esfarrapado transformou-se numa túnica branca com belas palavras        

escritas que criou um vestido acolchoado. Era uma tapeçaria com tecidos           

luminosos e era impressionante. 

Ele sentou-se no topo da plataforma e abriu Suas asas fazendo sinal para             

que eu me sentasse ao lado Dele, sob a Sua asa. Eu chorei quando me               

lembrei de ler sobre isso na noite anterior em Salmos. Eu estava a salvo,              

meu comportamento era calmo hoje. Eu estava machucada. 

Nós nos sentamos por um tempo olhando para fora, para a paisagem            

majestosa. O coral de crianças parecia estar cantando nas margens do           

Nilo. Havia um brilho dourado em torno deles. Era realmente incrível.           

Chorei e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. 

Jesus: “O que há de errado?” 

Eu: “Estou ferida.” 

Jesus: “Sobre o quê?” 

Eu me virei para olhar para Ele e pude ver tanto amor e simpatia em Seu                

rosto por mim. 

Eu: “Aqueles livros contêm mentiras horríveis sobre mim.” 

Jesus: “Você acreditou nelas?” 

Eu: “No começo não, então elas começaram a ser uma parte de mim e              

começaram a me matar lentamente.” 

Jesus: “Sim, o que mais?” 

Eu: “Quando as mentiras foram ditas, expuseram as minhas camadas de           

carne.” 

Jesus: “O que mais?” 
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Eu: “Me senti exposta, transparente e fraca.” 

Jesus: “Então, por que você ficou tanto tempo lá?” 

Só então eu percebi que eu fiquei tempo suficiente para 3 livros enormes             

serem escritos sobre mim. 

Eu: “Eu não sei, eu acho que eu queria ouvir o que as pessoas pensavam,               

pensei que eu poderia mudar isso.” 

Jesus: “Será que isso funcionou?” 

Ele estava rindo, como Ele já soubesse tudo sobre isso. 

Eu: “Não, eu nem sequer tive uma chance.” 

Jesus: “O mundo me odiou primeiro, então, você também vai ser odiada.            

É uma condição bem antiga. Há duas coisas para se lembrar, duas coisas             

que existem, que estão em guerra. Uma delas é o autor do Livro da              

Verdade, falando bem e respirando a vida em seu corpo. Depois, há o             

autor do livro das mentiras. Ele fala todos os tipos de mal. O que você               

observa?” 

Ele então me mostrou a cena da escada. A besta começou a falar mal              

começando lento. Em seguida, derramou tantas palavras que os escribas          

mal podiam escrever rápido o suficiente. Então Ele me mostrou um belo            

Pico de montanha, como os Alpes suíços. 

Jesus: “Assista a isto.” 

Eu ouvi o som de um anjo tocar um Shofar. Eu senti vibrações vindo do               

Shofar. Então uma pequena bola de neve se transformando e ficando cada            

vez maior, uma vez que pegou mais neve. Ela eventualmente formou uma            

enorme avalanche e desabou ao lado da montanha. 

Ele, então, alcançou à sua direita e tirou o cálice do Rio da Vida. Ele tomou                

um gole dele, em seguida, virou novamente a taça para que eu pudesse             

beber do mesmo local. 

Jesus: “Erin, vá em frente, beba.” 

Eu: Bebi. “Eu não entendo porque eu nem estava com sede.” 

Ele sorriu, mas ainda assim Ele estava tão gentil, radiante e lindo. 

Jesus: “Será que Eu lhe dei o copo para beber da mesma maneira que Eu               

bebi dele? Não foi do mesmo lugar em que os Meus lábios tocaram?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Se você participa do Meu copo e bebe do que Eu estou bebendo, o               

que isso quer dizer?” 

Eu: “Que eu vou beber a mesma coisa que Você beber.” 

Jesus: “Sim, mas isto vem com um preço.” 

Imediatamente, eu vi o véu sendo removido. Em um instante eu estava de             

volta ao Gólgota, só que desta vez, Ele não havia falecido. Ele estava             

sofrendo na cruz ainda. 

Jesus:” O que você vê?” 

Eu: “Você, pendurado lá sentindo dor.” 

Jesus: “O que mais?” 
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Eu: “Você está totalmente exposto, descoberto. Você está sangrando,         

maltratado e Você está com dor.” 

Então, eu vi um guarda romano com um sinal que zombava de Jesus. O              

que estava escrito dizia: “O Rei dos Judeus.” Estava em outro idioma, mas             

eu sabia o que dizia. Então eu vi que Seus amigos mais próximos O              

tinham deixado. 

Eu ouvi pessoas gritando coisas horríveis sobre Ele e vi esses demônios            

enormes que voavam em torno de todos eles. Eram como dragões. Fiquei            

horrorizada novamente em vê isto do ponto vista, acima da Cruz. 

Jesus: “Aqui, tome outro gole do Meu copo.” 

Eu hesitei desta vez. Ele começou a sorrir, mas me tranquilizando que            

estava tudo bem. Ele me deu um grande abraço de lado, como se eu fosse               

Sua amiga. 

Jesus: “Para andar Comigo e participar de Mim (Tomar a Ceia do Senhor),             

também significa sofrer por causa de Mim. Você entende?” 

Eu: “Mas pela fé, eu acredito que Você vai me manter longe do perigo” 

Jesus: “Sim, Eu vou te libertar de suas provações.” 

Eu: “Então Você vai ainda permitir-me passar por elas?”. 

Eu chorei. Lágrimas escorriam agora. Eu queria que Ele tirasse a dor e não              

permitisse isto. 

Jesus: “Eu disse que vou te libertar de suas provações e não guardar você              

delas. Que bem isso faria? Por que está tão triste? Tenha coragem. Logo             

suas lutas terão fim.” 

Ele, então, acenou para dois anjos com caixas que eu reconheci. O            

primeiro anjo abriu uma delas. Dentro havia uma bela esmeralda sem           

cortes, ou uma pedra de berilo. Ele a pegou. Ele a pegou. Eu a reconheci.               

Ele entregou-me e vi a sua origem. Era da África. Olhando dentro dela, vi              

guerras e sangue derramado por causa desta pedra. Era uma pedra de            

alto preço. 

Jesus: “Olhe.” 

Sorrindo, Ele a segurou com as Suas duas mãos. Ele formou algo tão             

brilhante que raios irradiavam para fora dos buracos em Suas mãos. Ele            

soprou sobre ela e estendeu a mão usando um pano na base de Sua              

armadura para polir a pedra. Ele a entregou a mim. 

Jesus: “Um presente para você.” 

Fiquei lá sentada em reverência. 

Ele: “Olhe.” 

Naquele momento eu vi cada coisa enganosa que estava no núcleo desta            

pedra, mas agora ela tinha sido refeita numa pedra multifacetada precisa. 

Jesus: “Olhe mais de perto.” 

Eu vi o curso de toda a minha vida nesta joia. Eu chorei. O pequeno anjo                

recolheu as minhas lágrimas novamente para levá-las para serem         

registradas. Ele, então, gesticulou o segundo anjo com a outra caixa.           

Abriu-a e havia um coração de ouro. 
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Jesus: “Isso significa tudo para mim.” Ele colocou o coração na palma da             

Sua mão. “Veja.” 

Eu podia ver tudo da minha vida, do começo ao fim. Eu vi tudo e cada                

momento que eu fiz algo de bom. Eu vi coisas que eu nem tinha percebido               

que foram significativas para alguém. Tudo foi gravado naquele coração.          

Tudo. 

Então, Ele tomou o coração e o colocou no meu peito enquanto um outro              

anjo veio para ajudar. Ele puxou para fora o meu coração que foi             

danificado e estava morrendo. Ele pegou os pedaços quebrados e          

substituiu com este novo coração. Eu estava chorando. 

A mesma coisa que eu tinha orado por toda a minha vida, Ele acabou de               

fazer uma cirurgia de coração. Eu olhei para Ele enquanto eu chorava e             

Ele descansou a minha cabeça em Seu ombro. Ele é tudo: Meu Pai, meu              

Rei, meu Marido, meu Autor, meu Advogado, meu Cálice, a minha Porção,            

meu Cirurgião, meu Médico, meu Libertador e meu Redentor. 

Este era o Rei da Glória e Ele é Santo. Naquele momento eu podia sentir o                

calor, a cura, o carinho, o amor e a compaixão. Sem amargura, apenas             

alegria. Eu tinha um coração novo. Ele me deixou chorar por algum            

tempo. 

Jesus: “Você tem algo para mim?” 

Lembrei-me do pequeno pássaro morrendo no meu bolso. Eu o entreguei.           

Ele o segurou na mão e o transformou numa bela pequena pomba. Ela             

tinha penas douradas e asas de prata. Eu a reconheci. Ele soprou sobre o              

pássaro e o entregou de volta para mim. 

Eu tinha tanta alegria. Ele estava vivo e gordo. Ele tinha uma canção             

bonita. O pássaro estava no meu ombro esquerdo. Jesus então apertou           

meu ombro e beijou o lado direito da minha testa, desta vez Ele era um               

amigo e um Confortador, como um irmão mais velho. 

Jesus: “Erin, onde está sua armadura hoje?” Eu olhei para baixo e percebi             

que só tinha o meu vestido. Ele sorriu. “Coloque a sua armadura, se você              

estiver indo para a batalha.” 

Eu: “Por que não posso ficar aqui agora?” 

Ele acenou com o braço e lá eu vi uma foto de minhas crianças no meu                

funeral. 

Jesus: “Porque você deve mostrar às crianças como colocar as suas           

armaduras. Afinal de contas, estamos no meio de uma batalha épica.” 

Ele me levou para um grande parapeito/balaustrada. Ao longo da borda da            

grade, vi a Terra. Sobre a Terra estava havia uma batalha muito maior do              

que eu imaginava. Era mais épica do que aquela que vi na escada e a               

besta parecia estar no centro da batalha. 

Jesus: “Ore para que a armadura de sua irmã/Israel seja forte. Ore por             

eles.” 

Eu vi todo o Oriente Médio. Eu vi um círculo de engano, um perímetro e a                

estratégia básica de guerra. Eu vi o inimigo em um círculo completo em             
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torno de Israel. Eu vi um cavaleiro em um cavalo veloz correndo para             

diferentes pontos do círculo. 

O cavaleiro estava carregando um pergaminho ou manuscrito. O roteiro          

estava cheio de mentiras e táticas orquestradas. Eu vi todo tipo de            

negócio sujo. O pergaminho estava sendo passado ao redor. Em cada           

lugar em que o pergaminho foi aberto, então foi assinado como em um             

contrato e uma aliança estava sendo formada. 

O pergaminho continha a ordem dos eventos, vindo do inimigo. O dragão            

vermelho estava formando uma aliança com o dragão preto. Os dragões           

negros representam os irmãos da aliança escura/das trevas e eram contra           

tudo o que era bom. 

Havia senhores e príncipes das trevas em cada lugar onde o pergaminho            

passava. O pergaminho também continha um roteiro para a paz, para           

declarar uma grande decepção mais tarde. Eu vi Israel em uma cobertura            

como um diamante brilhante no centro do deserto. 

Os senhores das trevas estavam planejando esmagar o diamante e          

quebrá-lo em pedaços. Os senhores das trevas invejavam o brilho que           

Israel representa. Israel é uma estrela brilhante que brilha com o favor            

Celestial. 

Eu: “Senhor, é pior do que eu pensava. Quando isso vai acontecer?” 

Jesus começou a me mostrar formações nas estrelas, e algo mais que            

lançava uma sombra. Não ficou claro. 

Eu: “Senhor, eu não entendo.” 

Jesus: “Eles têm um pergaminho, mas, meu Pai, é o Autor.” 

Eu: “Você está vindo em breve?” 

Ele me deu aquele grande sorriso novamente. Eu sabia que não ia ter uma              

resposta. Ele acenou para o anjo e as crianças novamente começaram a            

cantar “Meu libertador”. Quando olhei para trás, eu vi Ele falando com            

várias pessoas. 

Seus olhos olharam dentro dos meus. Ele sorriu e bateu no peito sobre o              

coração com a mão direita e riu. Eu coloquei minha mão sobre meu novo              

coração e fiz uma reverência a Ele. Eu olhei e Ele sorriu. 

Enquanto eu caminhava com o anjo vi o cavalo branco. Tinha um belo             

vestido de guerra sobre ele. Ele parecia muito majestoso e forte. Eu dei             

um beijo em seu nariz. O anjo me ajudou no Portal. 

Anjo: “Vá para a Palavra e olhe para os padrões de guerra através dos              

tempos e através dos anais, nada é novo. Há sinais na sua frente. Leia              

Salmos 45, cinge a tua espada. e vá em frente na Verdade.” 

Eu: “O quê?” Eu estava confusa. 

Anjo: “Salmo 34 e Salmo 91 são para você. O Rei está solicitando que              

você use a sua armadura completa agora.” 

Sonho terminou… 

Eu escrevi tudo, gravei, fiquei em adoração e comunhão com Ele por            

algum tempo. Agradecendo-lhe as batalhas e lutas. Sim, agradeço a Ele           
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por não me livrar das lutas, mas eu tenho o conhecimento de que Ele vai               

me libertar delas. 

Quando Ele vai fazer isto eu não tenho ideia, mas tenho conforto Nele. Em              

Suas Palavras eu posso confiar. Paulo nos dá incentivo como Guerreiros           

em Cristo em 2 Coríntios 6:1-11. Por favor, medite em oração sobre isso. 

Nós não temos muito tempo aqui para deixar a nossa mensagem do amor             

de Cristo. Seja abençoado(a) e use o discernimento e a oração. Referência            

suas Bíblias, pois são as suas espadas. Vá em frente em vitória agora. 

Amor e Bênçãos………… Pardal! 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-21port/ 

 

A Pérola 

25 de Novembro de 2012 

Alguns dias atrás, eu estava saindo do estacionamento de shopping,          

tentando passar através do tráfego pesado e notei que um mesmo homem            

com uma atitude que eu tinha visto várias vezes ao longo do último mês.              

Toda vez que eu dirigia passando por ele, mesmo com meus filhos no             

carro, balançava minha cabeça em julgamento. Apenas dois dias antes          

meus filhos estavam no carro quando eles falaram comigo sobre isso. 

Minha Filha: “Mamãe, porque você não está parando o carro para ajudar            

aquele homem? Essa atitude não parece você.” 

Meu filho: “Então mãe, o que Jesus faria? WWJD!” 

Eu: “Este homem é provavelmente um vigarista, enganando por dinheiro.          

Ele provavelmente tem mais do que nós. Esse barulho que ele faz é para              

tentar enganar pessoas inocentes.” 

Eu falei e falei tentando convencer meus filhos e seus bons, pequenos e             

maravilhosos corações que aquele homem era mal. Eu julguei. 

Ok, então aqui está o meu momento de aprendizado do Senhor. Enquanto            

eu dirigia numa noite em particular, o homem estava lá em pé, dei uma              

olhada rápida e vi escondidos debaixo de um arbusto, atrás da placa            

principal duas crianças pequenas, uma criança de 2 anos e outra de mais             

ou menos de 4 anos de idade. 

Eu: Pensando comigo mesma. “Senhor, ele é na realidade um homem sem            

escrúpulos, é revoltante vê-lo usar seus filhos ou este é um assunto sério? 

Espírito Santo: “Erin, para o carro e dê a ele o que ele precisa.” 

Então, parei o carro perto do homem para conversar com ele. 

Eu: “Ok, qual é a sua história?” 

Ele deu um bonito sorriso por causa da minha pergunta. 

Dillon: “Meu nome é Dillon e eu tive que me mudar para encontrar             

trabalho. No entanto eu não consegui achar emprego e agora, estou           

vivendo em um hotel local com meus filhos pequenos. E eu estou            

encontrando muita dificuldade para trabalhar devido as crianças.” 

Eu: O que você faz, qual é a sua profissão?” 

Dillon: “Eu sou um empreiteiro.” 

Enquanto o Dillon falava mais detalhes sobre sua vida, achei interessante           

ele ser da mesma cidade e estado onde a nossa companhia está instalada. 

Dillon: “Escute, eu sou de outro estado e não um trabalhador imigrante,            

por isso não posso receber nenhuma ajuda com os alimentos ou creche.” 
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Eu: “Isso eu sei porque foi a minha própria experiência uns dois anos             

atrás. Onde você mora? Vou tentar achar um trabalho para você, vou ver             

o que posso fazer pois também trabalho com os empreiteiros.” 

Ele me deu suas informações. 

Dillon: Sim, se você puder me tirar dessa humilhação eu ficaria muito            

grato.” 

Entreguei-lhe mais do que eu poderia doar (dinheiro), mas, eu sabia que            

este era um momento de Deus. 

Eu: “Você sabe, Jesus está no controle e as coisas não acontecem por             

acaso.” 

Dillon: Ele sorriu e disse: “Sim, Deus é bom o tempo todo.” 

Quantas vezes eu me sentei na cadeira Bema quando o Único que é             

nomeado para sentar-se sobre este assento é o Deus Todo-Poderoso.          

Quem sou eu? Quem eu acho que eu sou? Justificada/Justa? 

Este tem sido um tempo muito difícil para mim. O Senhor me deu um              

presente. Ele me deu esta série de sonhos que contêm mensagens de            

boas notícias para os cristãos feridos neste tempo agora. 

É claro que a única lâmpada verdadeira em nossa jornada é a Bíblia             

Sagrada. Dito isto, eu também acredito que Ele nos concede sonhos e            

visões. Ele envia as pessoas certas no momento certo para oferecer a cura             

divina, uma palavra de aprendizado, conhecimento, e até mesmo a          

profecia. 

Ele é o Senhor afinal de contas e Ele pode conceder o que Ele deseja a                

qualquer momento. Eu sempre fico muito feliz quando ouço que alguém           

tem esses dons do Senhor. Eu sempre esperei que um dia Ele pudesse me              

achar útil para Ele. 

Então, até o dia em que Ele pare este dom/sonhos ou me leve para o Céu,                

vou continuar a alegrar-me pois sei que Ele me ama e não vai me deixar               

em desgraça ou desencorajada por muito tempo. Há muito a ser feito e o              

tempo é pouco. 

Minha oração de agradecimento hoje: 

Servimos um Deus incomum. Nós somos muito abençoados por ter um           

Deus que nos ama tanto! Senhor, Você enviou Jesus para esta Terra como             

um bebê. Ele cresceu aqui e experimentou todas as coisas que eram            

comuns ao homem, como todas as lutas. 

Você andou entre nós, pecadores. Você poderia ter vindo de uma maneira            

diferente, mas em vez disso, escolheu uma jovem judia para cuidar de            

Você. Ela sofreu quando as pessoas mais próximas viraram as costas para            

ela. Ela cuidou de Você, com carinho e proteção sabendo que Você era o              

filho de Deus. 

Aos pés da cruz ela chorou e orou para que Você se livrasse a si mesmo                

desta dor. Ela deu à luz ao Salvador, não para que ela pudesse ser              

edificada, mas, para que Você fosse exaltado. Pela fé, ela andou na            

estrada estreita. 
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Senhor, que possamos seguir o exemplo de fé dela, para andarmos nesta            

estrada estreita que leva até Você. Te agradeço por podemos servir Você,            

um Deus Maravilhoso. 

Sonho começa …. 

O caminho estava totalmente iluminado e havia ainda quase 13cm de           

neve muito congelada no chão. Os anjos formaram uma cobertura          

apertada sobre o caminho. O dossel era agora uma estrutura arquitetônica           

sobre o caminho. 

Hoje, as duas bestas estavam circulando a cúpula e estavam tramando.           

Os anjos ao redor da cúpula ainda estavam prontos com espadas fora das             

bainhas e situados em atenção observando cada movimento das bestas. 

O pequeno pássaro gordo deixou suas pegadas atrás no caminho. Ele           

tinha andado fora da proteção da cúpula à procura de mais sementes no             

escuro do. Breakthrough/o anjo da vitória estava na base da escada           

assobiando para eu ficar focada. 

A escada parecia estável/sem balançar. Havia um silêncio assustador.         

Todos nós sabíamos que os dragões estavam à espreita. Meu anjo da            

retaguarda estava bem atrás de mim. Na parte superior do Portal, o anjo             

recepcionista sorriu quando ele me puxou para cima. 

Uau … Jesus estava lá em pé com Sua bela armadura de batalha. A              

armadura era como um escudo dourado de proteção. Ele estava cingindo a            

Sua espada em Seu lado esquerdo. Suas asas estavam quase totalmente           

estendidas. Eu estava orando para obter mais algumas visitas antes          

daquele dia (Dia da batalha final). 

Seu rosto brilhava como o sol e luz saia de trás Dele e de todo o arredor                 

Dele. Imediatamente. Toda a minha estrutura celular se curvou, meu          

corpo foi junto com ela com um barulho. 

Eu ouvi o shofar fazer o anúncio; com vários toques, e um longo toque e               

então silêncio por 3 minutos. Eu ouvi uma orquestra completa e um lindo             

coro – uma sessão de música sem igual. 

A canção era algo tão familiar, mas, eu não sei a canção. Eu ainda estava               

no chão e o anjo segurou meu braço para me levantar. Agora eu estava              

diante Dele como uma adoradora do meu Rei dos Reis, Senhor dos            

Senhores, Jesus. Já não venho em qualquer papel, mas, como uma           

adoradora de Jesus. 

O Mar de Vidro era lindo. Quando eu estava sobre ele, era como se eu não                

estivesse mais em pé, estava andando no topo, mas, não andando; difícil            

de descrever. O anjo esperou um momento e anunciou: “Santo, Santo,           

Santo é o Cordeiro de Deus que está assentado no Trono em Justiça Pura.              

Santo é Ele!” O anjo que me saudava se virou para mim. 

Anjo: “O Senhor está no assento Bema hoje.” 

Eu: “Ele é o meu Rei.” 

Eu devo ter estado radiante porque eu O vi sorrir e tocar/bater no Seu              

coração com sua mão direita, imediatamente me curvei. O anjo me trouxe            
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e me levou para os degraus. Ele estendeu a mão hoje enquanto um anjo              

colocou um pequeno assento ao lado de Seu Trono. 

Meu vestido ficou coberto com pequenas pérolas, mas era leve. O vestido            

não era pesado como o vestido feito com as estrelas de Safira. Jesus me              

sentou ao lado Dele e eu estava quieta hoje. Apenas sentei em silêncio e              

em reverência a Ele. Não haviam palavras. 

Jesus: “Qual o problema?” 

Eu: “Apenas estou maravilhada com Você. Você está passando tanto          

tempo comigo. Você é tão Santo e Seu rosto é glorioso. Por favor,             

perdoe-me por tentar trazê-Lo para baixo para que eu possa estar em Seu             

nível. Estou um pouco envergonhada por minha infantilidade, eu vim para           

Você como uma jovem adolescente olhando seu ídolo. Lembro-me de quão           

pequena eu sou. 

Jesus: Rindo. “Será que você criou esses sonhos?” 

Eu: “Não, tudo isso é Você que faz.” 

Jesus: “Sim, é verdade. Eu criei a paixão em seu coração quando você era              

apenas uma criança, quando você era uma jovem e agora como uma            

adulta. Você me honra com seu Amor. Eu conheço o seu coração, não             

tenha medo.” 

“Você está ajudando outros a Me conhecerem como um Pai amoroso de            

órfãos, um marido para as viúvas e os abandonados e um Pastor de             

ovelhas, para as perdidas. Você está crescendo mais profundamente em          

amor por Mim, antes de Meu retorno. Você está procurando o Meu coração             

e Eu estou buscando o seu. De fato, o que mais há?” 

Eu: “Eu ainda estou me sentindo triste.” 

Jesus: “Sim, às vezes as feridas podem cortar até o âmago/centro de            

nosso espírito. Por favor, não se permita tornar-se parte das mentiras.           

Você está lutando para se concentrar em Mim. Eu tenho zelo/ciúmes por            

sua atenção.” 

Eu: “Senhor, me cubra nesta armadura para que eu possa me proteger            

disso.” 

Jesus: “Sim, eu poderia dar-lhe a armadura, mas, na realidade você a            

tem.” 

Ele me mostrou a armadura deitada em uma plataforma e um anjo            

segurou as diferentes peças. 

Jesus: “Erin, coloque a sua armadura. Há uma batalha épica lá fora.” 

Eu: “Eu não tenho certeza se posso levar.” 

Jesus: “Lembre-se, Eu escolhi você, você não Me escolheu. Não jogue           

suas pérolas aos porcos. Mantenha-se focada nas coisas que respiram vida           

em você. Não desanime, nem tenha medo, você não vai sofrer vergonha.” 

“Você não vai mais se lembrar da sua viuvez por que o seu Criador é seu                

marido. Você é minha. Além disso, o Salmo 46 não diz: ‘Deus está dentro              

dela, ela não vai cair, Deus vai ajudá-la no raiar do dia?” 

Eu: “Senhor, Tu queres dizer eu ou Israel, porque eu não entendo.” 
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Jesus: Com um sorriso e rindo um pouco. “Ambos, pois, foram comprados            

por um grande preço. Embora haja a ameaça do mal, Eu controlo os             

acontecimentos. Meu Pai Me deu autoridade completa e Minha Palavra é a            

verdade. Os eventos ocorrerão na ordem para que a Palavra continue a            

ser Verdade e o Pai seja Glorificado.” 

Me: “Eu estou perturbada com o que Você me mostrou.” 

Jesus: “Porque? Não está escrito que essas coisas irão acontecer?” 

Eu: “Sim, mas o que vai acontecer com a gente?” 

Jesus: “Leva a glória de Deus encobrir certas coisas, mas, a glória dos reis              

é buscá-la.” (Provérbios 25:2). 

Eu: “Senhor, Tu me disseste inúmeras vezes nesta jornada que isto está            

escrito na Bíblia, mas, porque não acho isto?” 

Jesus: Balançando a cabeça em concordância, “Quando eu lhe mostrei          

antes as páginas da Palavra, o que Eu fiz?” 

Eu: “Você soprou sobre elas e as palavras foram iluminadas.” 

Jesus: “Correto. Tudo está lá, você não o vê?” 

Me: “Eu não sei exatamente onde olhar.” 

Jesus: “Procure e será encontrado. Haverá sinais de modo claro e não            

haverá dúvida alguma. Lembre-se, ninguém sabe a hora ou o dia, Só Meu             

Pai sabe a esse respeito. 

“No entanto, Nós somos consolados em ver os sinais desses eventos que            

colocam as bases para Meu retorno. Lembre-se, Meu Pai não se atrasa,            

mas trabalha de acordo com a Seu perfeito plano. Portanto, nós confiamos            

e somos confortados, enquanto O buscamos. Erin, você confia em Mim?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Então, por que está abatida?” 

Eu: “Perdoe-me Senhor. Você está chegando em breve. Tenho a honra de            

caminhar com o Senhor. Eu apenas preciso de Sua ajuda.” 

Jesus: “Mais uma vez, coloque sua armadura completa. Paulo foi enviado           

com instruções que só podiam ser inspiradas por Deus. Paulo por sua            

própria conta não era sábio. Eu o separei de modo que ele pudesse me              

ouvir. Ele procurou-Me com todo o seu coração, deixando de lado suas vãs             

ambições. Quando você procura por Mim, com todo o seu coração, você            

vai Me achar.” 

Eu: “Eu estou lutando com minha carne, é minha própria batalha épica            

pessoal.” 

Jesus: “Por quê?” 

Eu: “Minha lógica está lutando.” Ele começa a rir.” 

Jesus: “Sim, a mente lógica do homem nunca Me entendeu.” 

Então, Ele me levou a olhar por cima do corrimão. Eu vi médicos fazendo              

milagres, mas, não por suas próprias mãos, cientistas descobrirem curas          

para doenças, líderes mundiais tomando grandes decisões. Bancários        

ficarem ricos em sua própria sabedoria e com seu próprio dinheiro. 
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Jesus: “Pense sobre isso. Se Eu criei o ferreiro para forjar armas, também             

não criei isso?” Eu devo ter tido a aparência de ter entendido, “a ficha              

caiu,” porque Ele sorriu e riu. “Não está tudo sob o Céu?” Eu vi a Terra                

inteira, mas a partir do ponto vista da lua. 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Se o Meu Pai Celestial Me deu o poder sobre esses eventos, então              

quem tem autoridade?” 

Eu: “Tu.” 

Jesus: “Sim, deixe os lógicos levá-los para sua própria compreensão.          

‘Todos os caminhos apontam para o Meu Pai, para onde todos foram            

criados, mas, poucos se aventuram por este caminho.” Olhe, será que ele            

vai terminar a jornada?” 

Então eu vi um homem proeminente andar nesta estrada. Ele estava           

parando para examinar as coisas, mas nunca realmente viajando até o fim            

da estrada. 

Eu: “Então, tudo é inútil.” 

Jesus: “Não, tudo tem um propósito. Se um homem lógico vier a            

perder-se por completo, ele encontraria pérolas de grande sabedoria com          

as instruções de Meu Pai.” 

“Além disso, considere aquele que foi lançado como um raio do Céu. Eu             

testemunhei isso. A auto edificação conduz a todos os tipos de enganos.            

Todos esses caminhos levam a lugar nenhum.” 

Eu: “Bem-aventurado o homem que viaja pela estrada estreita, a estrada           

menos viajada.” 

Então naquele momento eu vi dois caminhos estabelecidos na minha          

frente. Um para a esquerda era bonito, mas era largo. Eu vi flores e              

alguém bonito no altar. Atrás do altar era um paraíso tropical; areias            

brancas, céu claro, ventos quentes e vegetação em todos os lugares. 

Contudo, o caminho para a direita tinha poeira cinzenta. Era muito estreito            

e completamente escuro. Isto parecia para mim com algo a ser evitado.            

Eu fiquei de pé na cruz das estradas. 

Jesus: “O que você vê?” 

Me: “Em meus olhos, eu vejo um caminho da esquerda parece muito mais             

atraente e confortável. Em contraste, o outro é grosso com cinza, escuro e             

traiçoeiro.” 

Jesus: “Escolha.” 

Fiquei por um minuto pensativa, mas, a curiosidade venceu. Comecei a           

jornada do caminho com poeira cor de cinza; o caminho à direita. 

Jesus: “O que você vê?” 

Eu: “Nada. É escuro. Quero retornar agora. Estou medo e não tenho            

certeza.” 

Jesus: “Olhe ao seu redor, com cuidado.” 
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Eu olhei ao redor e, debaixo de uma grande folha, havia uma pérola. Ela              

era totalmente iluminada. Tanto que eu podia ver onde eu estava indo.            

Tornou-se claro. 

Jesus: “Que caminho era melhor?” 

Eu: “Quando eu descobri o tesouro escondido, eu sabia o caminho da            

direita era o caminho certo.” 

Jesus: “O que é o tesouro?” 

Eu: Você, Senhor, Você é o tesouro; uma pérola.” 

Jesus: “Sim, mas vocês são minhas pérolas e foram comprados com um            

preço. Eu não vos abandonei, apesar do que o mundo pensa. Erin, Eu Sou              

o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu posso criar um caminho onde não             

existe. 

“Além disso, não deixe seus corações serem incomodados nos dias que           

estão por vir. Quando os eventos começarem a se desenrolar, saiba que            

eles devem ocorrer. Eu virei para vocês e não demorarei. Não se preocupe             

quando os homens forem bem-sucedidos em seus esquemas maus,         

porque depois de um tempo, eles não serão encontrados.” 

Ele me mostrou eventos. Ele trouxe o anel de fogo que o anjo Lhe havia               

dado. Ele o colocou sobre a Terra. Eu vi coisas indizíveis que iam ocorrer.              

Vi o Oriente Médio e o círculo de traição como se fosse o mostrador de um                

relógio estivesse indo sentido anti-horário. 

Tudo havia começado no Norte de Israel, indo ao Egito e então para baixo              

e ao redor através de Dubai. Eu vi financistas em Dubai escrevendo            

cheques para financiar o empreendimento. Eu vi o os documentos em           

movimento. Os eventos escritos apontando para Israel. Vi as bestas,          

enredadas; esperando e prontas. As coisas estavam em posição. 

Ele me mostrou as estrelas no Céu, em seguida, marcou isto. Mas, eu             

estava clara sobre o que eu estava vendo porque se parecia como uma             

sombra. Eu vi uma grande nação se tornar cativa enquanto outras nações            

olhavam com horror. 

Eu vi Israel, como uma estrela trancada numa mala; um caso de exibição.             

Os anjos do Senhor estavam acampados fora das suas muralhas e           

portões. Eu me virei e abracei Jesus. Eu estava com medo. 

Jesus: “Lembre-se de ter coragem e se anime. Lembre-se de vestir a tua             

armadura e esqueça a vergonha da tua mocidade. O Rei está encantado            

com sua beleza. (Salmo 45).” 

Ele segurou minha mão e beijou minha palma. Ajoelhei-me diante Dele e            

Ele beijou minha cabeça. O anjo me guiou de volta. Mais uma vez, eu vi               

Jesus encontrando com os 24 anciões em vestes discutindo os eventos           

que estão por vir. 

Anjo: “Buscai uma pista em Josué. Siga os padrões no Salmo 83. Ore por              

Israel. Seja forte, tenha coragem e tenha bom ânimo. Paulo a leva a usar              

a armadura, agora se vista nela ou você estará despreparada. Nós           

estamos em uma batalha épica, não seja pega de surpresa.” 

7 



 

Depois que o meu alarme me acordou, tomei a santa ceia, orei, fiz             

devoção e louvor. Então eu anotei o sonho. Há muitas coisas neste sonho             

que são simbólicas. Lembre-se de lê-lo com discernimento. Estude a          

Palavra, a nossa Espada. Ore por Israel e uns pelos outros. Ajude uns aos              

outros em amor. Siga e procure por Jesus em tudo. 

Amor e Bênçãos … pardal 
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Egito 

27 de Novembro de 2012 

Sonho começa … 

Hoje, as condições eram escuro e frio e eu podia ver minha respiração. Os              

dragões não estavam visíveis neste momento. Os anjos que estavam          

formando o teto circular protetor sobre o caminho não se moveram nem            

uma polegada desde o dia anterior. 

Os anjos cobriam completamente o caminho com as espadas, formando          

esta copa campal surpreendente de metais brilhantes acima de mim. Eu           

sabia que se eu ficasse no caminho, eu estaria segura, não importava o             

que viesse. Deus fez a cúpula forte e inabalável. 

Até mesmo se as bestas fossem conseguir entrar na cúpula, as espadas            

acima de mim formavam uma guilhotina e elas nunca sobreviveriam, seria           

fatal. Acima da minha cobertura, no teto, os anjos estavam se preparando            

para a próxima onda de ataques. As colunas estavam apontadas sobre os 4             

pontos do perímetro. 

Elas estavam inclinadas como uma cunha de execução para a cúpula. Não            

tenho certeza quais são as reais formações ou estratégias numa batalha           

porque eu nunca observei isso antes, mas o que eu estava vendo fazia             

perfeito sentido. 

Enquanto as bestas estavam se reagrupando, os anjos estavam se          

preparando para a próxima onda de ataques. Haviam várias fileiras de           

anjos. Cada um desses anjos era muito forte, bem masculino, mas, seus            

rostos tinham características gentis. 

Eu vi novamente 4 anjos reforçando a cúpula com um tipo maçaricos com             

chamas azuis. Os outros anjos aplaudiram quando esses anjos terminaram          

de instalar esta camada protetora. Estas colunas eram feitas         

artisticamente. Elas eram muito fortes e feitas com um tipo de material            

que eu sabia que nunca iria desmoronar. 

Eu tinha a sensação de que estas coisas poderiam ser armas, mas, não             

tinha certeza. Os anjos estavam correndo ao redor como se estivessem           

perdendo tempo, mas eu podia dizer que eles estavam perfeitamente          

organizados ainda. 

Ao olhar em volta, aos arredores e através do perímetro da cúpula, eu não              

pude ver as bestas em lugar algum. Contudo, eu sabia que elas estavam             

lá, sabia que o dragão estava esperando e eu estava extremamente           

desconfortável. 

Olhei para os anjos e percebi que eles tinham feito de tudo para me              

proteger. Certamente, alguns desses anjos ou outros iguais a esses devem           

ter estado lá atrás nos bastidores ao comando do Pai. 
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Percebi que essa proteção era para todos nós e que não foi projetado             

apenas para mim. Talvez eu representava Israel nesses sonhos ou todos os            

filhos de Deus aqui. Eu poderia possivelmente até representar os dois           

(Israel e a Igreja). 

Eu sei agora que Deus nos ama e nos protege sempre, mas quantas vezes              

fiquei zangada com Ele por não ter me protegido? Certamente, se eu            

tivesse visto isto todos os dias, teria dado graças a Ele por ser o General               

destes guerreiros na minha vida. Uau, nós somos amados e favorecidos por            

Deus. 

Naquele momento eu ouvi Breakthrough me apontando para a escada.          

Parei uns segundos quando vi pegadas do pássaro gordo na neve. Vi então             

um par de penas fora da área de proteção da cúpula de nosso Pai. 

Eu pensei ‘de jeito nenhum eu ia lá fora pegar aquele passarinho obeso.’             

Depois eu pensei de novo, quando eu vi o que o Senhor tinha feito com o                

pequeno pássaro que estava morrendo, eu sabia que Deus poderia curar o            

passarinho gordo. 

Depois de ver as penas soltas, não podia acreditar que o pássaro pensasse             

que poderia encontrar semente fora deste caminho. Breakthrough (o anjo          

do sucesso) deve ter sabido que eu estava pensando em procurar o            

pássaro gordo, porque eu o ouvi assobiar o que me levou a ficar sob o teto                

para minha própria proteção. 

Um dos anjos sob seu comando educadamente me cutucou de volta para o             

centro do caminho. Quando eu olhei para cima, eu notei que lá            

definitivamente tinha mais reforços hoje, mais anjos tinham sido         

adicionados. 

Achei isso estranho porque não havia nenhuma batalha aqui no momento e            

parecia ser um período de calma. Contudo, eu senti fortemente que os            

anjos pareciam ter informações que eu não sabia. Breakthrough/Sucesso         

me manteve movendo rapidamente hoje. 

No topo do portal senti um cheiro horrível, estava vindo do Leste e dos              

lados oeste de mim. A respiração tornava-se quente e difícil. Dois anjos            

com proteções cobriram a atmosfera para não me atingir, enquanto subia a            

escada. 

Olhei e pude ver agora as duas cabeças dos dragões. Eles estavam            

dormindo ou esperando, mas eu não podia dizer qual. Eu estava feliz de             

subir sem eles falando coisas horríveis. 

Eu tive a impressão de que um dia esses livros seriam abertos e usados              

contra estas criaturas. Haviam um monte de mentiras faladas e eu sabia            

que Deus teria que tomar vingança por todos nós. 

O anjo saudação e Breakthrough me trouxe através do Portal e tive uma             

visão surpreendente. Havia um rio que representava o Rio Nilo e até se             

parecia com ele, mas, Era perfeito no Céu. Isto não é para ser confundido              

com o Rio da Vida, o qual é o que eu geralmente vejo quando eu entro pelo                 

Portal. 
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O Nilo foi um lugar de muitas atrocidades contra crianças através da            

história e muitos foram mortos lá. Este deve ter sido o jeito em que Deus               

tirou as imperfeições do que aconteceu com crianças no Nilo, criando uma            

versão Celestial e perfeita deste rio, o qual eu coloco entre parênteses para             

não confundir com o Nilo real. 

Agora, onde eu estava? Oh sim, O “Nilo” estava na minha direita e haviam              

milhões de anjos atrás de milhares de crianças todos vestidos de branco.            

Haviam palmeiras e eram exuberantes. Este “Nilo” não era como um           

deserto de maneira nenhuma, mas, mais como um oásis. 

Estas crianças eram lindas e impressionantes de ver. Eu vi uma rua de             

ouro correndo ao lado do “Nilo”. A rua era feita de grandes pedras de ouro. 

Olhei à minha frente e vi Jesus. Ele era muito glorioso, estava com muito              

brilho. Suas asas estavam quase abertas completamente, mas, ainda         

faltava um pouco para estarem abertas totalmente. Que alívio porque eu           

ainda queria vir aqui para visita-Lo. 

Eu imediatamente cai de joelhos em adoração enquanto cada célula minha           

se ajoelhava adorando-O em Sua complete santidade. Ouvi o rugido de um            

trovão e o chão começou a rolar. Cada célula reagiu de forma incontrolável             

em obediência a Ele, era como se elas, as minhas células, não precisavam             

de mim tinham o seu Rei. 

Tudo ficou em silêncio por 10 segundos. Em seguida, o belo shofar soou …              

ta-da … ta-da … ta-da … então um longo toque. O som fez o chão tremer.                

Então, silêncio durante três minutos. Eu ainda estava no chão, virada para            

baixo, prostrada. 

O anjo anunciou, “Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, Seus            

caminhos são perfeitos e justos, Ele reina para todo o sempre, Santo é             

Ele!” Então, enquanto eu estava lá, senti algo que estava sendo derramado            

sobre mim como ouro, mas era grosso como o mel. Aquele líquido cobriu             

meus olhos. 

O anjo me levantou pelo braço e outro enxugou meus olhos com um lindo              

pano de linho. Então eu pude ver Ele novamente em Glória completa. Eu             

pude ver Jesus diante dos meus olhos, mas ainda não podia ver            

completamente neste estado porque era demais para eu aguentar. 

Jesus tinha um sorriso maravilhoso em Seu rosto. Ele era forte, poderoso e             

muito acessível. O coro de crianças cantou, “Meu libertador está          

chamando, meu Libertador está de pé e perto” …o qual na Terra é uma              

música do Rich Mullins. 

Comecei a chorar quando percebi que estas eram as crianças no coral,            

haviam sido massacradas na Terra e Jesus os havia levado para Casa. Este             

foi um momento poderoso e verdadeiramente inesquecível. Chorei ali, e          

este momento me deixou completamente abalada. 

Em seguida, a orquestra começou a tocar o que soou como Pachelbel            

(Compositor) em Cannon D misturado com Bittersweet symphony. Quando         
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meus pés tocaram o dourado Mar de Vidro, meus pés flutuaram sobre ele             

enquanto eu me movia em direção aos degraus. 

Eu olhei dentro dos olhos dEle e percebi que eu tinha recebido um presente              

maravilhoso de conhecê-Lo melhor. Para ter visões Dele em todos esses           

diferentes papéis, como Pai, como Marido e como Rei, não havia preço. 

Verdadeiramente quando explicou isso parece baratear o que realmente         

significa. Ele era todas essas coisas e muito mais. Ler sobre isso é incrível,              

mas para ver isso, ainda mesmo que seja apenas um sonho, não há             

comparação. Hoje em dia, não há maior presente. 

Realmente, ver as páginas da Bíblia vir à vida através dessas experiências            

é incrível. Seus olhos continham tanto conhecimento. Em Seus olhos há           

verdade e amor. Os olhos Dele estavam cheios com tanto amor por mim e              

verdadeiramente amor por todos nós. 

Vendo essas crianças ao longo da margem do rio ‘Nilo,’ eu sabia que Ele              

não vai parar o Seu plano de vir para nós para nos salvar da Grande               

Tribulação. Mesmo que Ele viesse apenas por uma dessas crianças, eu           

sabia no meu coração que Ele viria. Eu me senti muito segura disso. 

As crianças eram vítimas de guerras, pestilência, fome, mortes e genocídio.           

Cada país estava representado, mas, particularmente da África, a qual          

tinha o maior número de atrocidades. 

Ele sorriu e estirou o braço para pegar na minha mão, então notei que eu               

estava vestida assim como as crianças. Era uma roupa iluminada,          

finamente tecida e alinhada. Eu estava usando essas jóias que caiam na            

minha testa novamente. 

Eu tinha 12 pulseiras de ouro adornando meus braços direito e esquerdo.            

Cada pulseira de ouro tinha uma joia e cada joia era uma réplica exata de               

Seu peitoral. Eu tinha um belo anel no meu dedo, parecia um tipo de selo               

em relevo. O anel era de ouro com jade ou esmeralda de pedra esculpida. 

Meus pés estavam descalços, mas eles tinham uma trama de fitas           

douradas entrelaçadas em torno deles até minhas panturrilhas. Eu estava          

usando um tipo de sandália, mas, sem sola. Meus pés descalços tocaram o             

chão. 

Ele me fez subir os degraus do Seu Trono glorioso até a uma linda e               

pequena cadeira, a qual Ele havia colocado perto Dele. Enquanto eu estava            

sentada, olhando para Ele, pediu a um de Seus anjos para trazer algo para              

eu beber. 

Vi o anjo derramar um pouco de água de ouro cristalina no Seu cálice. Ele               

tomou um gole assentiu (sacudiu a cabeça em aprovação) e entregou para            

mim. 

Jesus: “Você está com sede?” 

Eu: “Sim.” Eu, então, tomei um gole. 

Jesus: “Eu pensei que você estivesse com sede. Aqui, beba um pouco            

mais.” 
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Eu sorri e bebi. No entanto, até depois de eu ter bebido, notei que o copo                

permanecia cheio, bebi mais duas vezes e olhei dentro do copo de novo             

para ver se eu estava imaginando isso. Ele estava rindo enquanto eu            

olhava. 

Jesus: “Você acha que Eu ia deixar seu copo ficar vazio?” 

Eu: Ri tanto com isso. ” Não, eu imagino que Você nunca faria uma coisa               

dessas.” 

Jesus: “Eu encho copos vazios.” 

Ele fez sinal para eu continuar a beber. Eu estava mais do que feliz em               

obedecer e bebi rapidamente. Ele riu, mas realmente tinha um gosto bom.            

A água parecia mineral vinda direto de um córrego canadense, sem gosto            

de metal. Era puro, rico e doce, mas não muito doce. 

Eu:” Gostaria de poder engarrafar isso e beber todos os dias.” 

Jesus: “Você pode.” 

Ok, então este era um momento para uma parábola … muito engraçado. 

Eu: “Estou esperando que Você irá servir o jantar para Seus convidados em             

breve.” 

Olhei para a mesa do banquete. 

Jesus: “Sim. A mesa não estaria sendo preparada se a hora do banquete             

não estivesse perto, mas há coisas ainda que devem ocorrer.” 

Ele me trouxe para o balcão. Um anjo estava ali e ele era um anjo de alta                 

hierarquia, possivelmente Miguel, mas, não tenho certeza, já que Ele          

estaria na batalha. O anjo estava em pé sobre o balcão com seu braço para               

fora. 

Ele estava segurando um fio de prumo. Olhei por cima da borda e vi um               

antigo relógio de sol. Ele estava se movendo no sentido anti-horário. Israel            

estava no centro do mostrador. 

Eu: “Senhor, o que eu estou vendo?” 

Jesus: “Olhe.” 

Ele me mostrou pirâmides, os filhos dos anjos caídos e homens muito            

fortes, usando escravos para construí-las. Eu estava vendo coisas antigas.          

Ele me mostrou um certo Faraó, que tinha mão forte para controlar o povo. 

Este Faraó governava tudo no leste e oeste do Nilo. Ele estava no topo do               

rio, causando grandes problemas de lá. Onde quer que ele fosse, maldições            

caiam sobre a terra. Esta era uma lição de história épica. Até o rio parecia               

que estava correndo para trás. 

Sempre que o Faraó apoiou o povo Judeu, a sua terra foi abençoada. Mas,              

toda vez que ele não apoiava o povo Judeu, a terra era amaldiçoada. 

Era um tipo de espírito, pois, o vi possuir vários faraós e não apenas este.               

Tudo começou com os faraós antigos. 

Eu: “Mas, eu pensei que tudo veio do Norte e do Leste nesta batalha?” 

Naquele momento, o prumo do anjo se moveu no sentido anti-horário e me             

mostrou que os dragões foram originados deste ponto, no Egito. 
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Jesus: “Se você quer respostas, ajuda ir para as raízes ou o início para              

descobrir estratégias futuras.” 

Ele apontou novamente para as estrelas. Eu O observei com sua mão,            

mover estrelas de acordo com os acontecimentos. 

Eu: “Por que as estrelas são importantes?” 

Jesus: “Não há nada novo debaixo do sol. Antes de mapas serem escritos,             

haviam estrelas.” 

Eu estava confusa e perturbada. Havia tanto para aprender. Eu já tinha            

ouvido os termos origens, raízes, história, padrões, mapas e estrelas? 

Jesus: “Lembre-se que tudo que é bom na Terra tem uma força oposta. As              

trevas e a luz não podem habitar juntos.” 

Eu percebi que estava recebendo uma lição do Velho Testamento em           

guerras e História. 

Eu:” E quanto a Babilônia?” 

Jesus: “É o mesmo. Olhe.” 

Eu vi como um tipo de Faraó controlando Babilônia também. Ele era            

arrogante e estava conduzindo as nações. Os escravos estavam         

construindo castelos na Pérsia. 

Este indivíduo havia assinado o decreto e eu vi o livro ser entregue ao              

mensageiro/cavaleiro. O pergaminho estava ordenando a aniquilação dos        

judeus. Vi uma mulher, ela era judia e eu percebi que ela era Esther. Eu               

não podia ver suas feições claramente, mas de longe, podia dizer que ela             

era muito bonita. 

Eu: “Eu vejo o mesmo padrão.” 

Jesus: “Sim, e o mesmo padrão existem hoje. O inimigo está tentando            

mudar a história. Ele não pode, mas, está tentando.” 

Eu: “Mas ele sabe que não pode porque está escrito.” 

Jesus: Ele sorriu agora …. “Sim, você está se tornando sábia.” 

Eu estava rindo e balançando a cabeça, pois sabia que eu não era. 

Eu: “Então, ele realmente acha que ainda tem uma chance de subverter o             

Céu? Eu pensei que ele estava rugindo ao derredor sabendo que seus dias             

estão contados, causando destruição.” 

Jesus: “Ele ainda acredita que ele tem poder. Ele está tentando levar os             

santos com ele, se ele puder.” 

Eu vi o inimigo no reino invisível controlando tantos aspectos diferentes do            

nosso mundo. Vi uma telha gigante como telha de aranha, ao redor do             

globo e uma besta como uma aranha, girando-a fora de controle. Eu vi             

pessoas sendo presas por essa telha de aranha. 

A escuridão estava começando a superar a luz. Eu vi o ciúme, raiva, fúria,              

assassinato, estupro, condenação religiosa, ódio, cobiça e muita anarquia.         

Virei-me, zangada com o que eu estava vendo, cada segundo era pior do             

que Sodoma e Gomorra, muito pior. 

Eu: “Quando estou lá…” eu apontei para minha casa, “…vivo em uma            

bolha.” 
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Jesus: Ele sorriu com muito amor. “Os anjos trabalham muito duro para            

protegê-la, mas eles não podem te proteger de tudo no mundo porque            

você está vivendo nele. Logo você vai estar em Casa e segura, aqui.” 

Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Eu: “Sim, o padrão está lá, não está?” 

Jesus: “Sim, é a mesma estratégia de guerra do inimigo. Ele não muda             

seus planos malignos. Eu permaneço no meu Pai e meu Pai dá os             

comandos.” 

Eu: “Quando isso vai acontecer? O povo judeu não será destruído, certo?” 

Jesus: “Não, Erin, leia e estude a Palavra. Procure os padrões. Ore por             

iluminação do Espírito Santo. Á você tem sido dada uma chave.” 

Eu: “Ainda há tempo?” 

Jesus: “Você não pode parar o que já começou por que esta é a vontade do                

Pai. Estas coisas devem ocorrer em ordem. A Bíblia é o manual e mostra a               

ordem dos eventos. Você não entende? Você não vê isso?” 

Eu: “Então, as razões porque essas coisas são registradas na Bíblia           

Sagrada é para nós termos uma compreensão maior quando esses eventos           

ocorrerão, correto?” 

Jesus: “Sim, é assim muito simples.” 

Eu: “Ok, é melhor eu começar a beber leite de novo.” 

Jesus: Ele riu. “O Espírito Santo é a Minha voz e a voz do Pai dentro de                 

você. A Bíblia é o Manual Santo, é o registro escrito dos que vieram antes               

de você. Eles são registros, estórias de vida e sabedoria, todos           

divinamente inspiradas do Céu. 

“A Bíblia é a sua bússola e o Espírito Santo Seu Guia. Você deve aprender a                

usar todas essas coisas juntas. O Espírito Santo vai iluminar essas coisas            

para você na hora da sua maior necessidade. 

Coloque a sua armadura completa e vá e ande em vitória. Você deve seguir              

em frente com fé, ore e nunca pare. Continue a encorajar uns aos outros.              

Orai uns pelos outros e façam o que é bom porque Eu Venho em Breve.” 

Agora Ele estava calmo, porém, muito preocupado comigo. 

Jesus:” Se Eu habito em você, então você tem conhecimento e acesso a             

isto. A Bíblia ilumina Meus sussurros e concede-lhe o discernimento. Você           

tem as ferramentas para a batalha e o conhecimento para lutar. Você pode             

ter coragem sabendo que você é Minha.” 

Ele colocou a mão sobre o coração e eu coloquei a minha sobre o meu.               

Então, Ele me aponta para a mesa. 

Jesus: “Há um banquete que está sendo preparado para você.” 

Ele sorri e eu tive uma garantia maravilhosa que eu estarei aqui em breve. 

Jesus: “Erin, as batalhas irão aumentar e por isso você deve manter o foco              

em Mim. Enchendo-se com o Meu amor, o bom fruto será produzido. Orai             

sem cessar e ore por sua irmã Israel.” 
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Jesus: Ele apontou para a outra mesa do banquete. “Espalhe a boa notícia             

do Evangelho sempre em amor.” Ele apontou para as minhas sandálias           

bonitas. “Formosos são os pés dos que espalham boas notícias.” Eu sorri. 

Ele estendeu a mão para me dar um abraço paterno e um beijo na testa,               

enquanto caminhávamos. 

Jesus: “Fique firme na fé, não duvide. Eu vou fazer algo em seus dias que               

você não iria acreditar mesmo que lhe fosse dito. Eu virei para você e não               

vou atrasar. Eu lhe prometi.” 

Eu estava chorando, enquanto Jesus deu a minha mão para o anjo.            

Virei-me e O vi voltar para a grade do balcão. Os outros se reuniram em               

torno Dele. Eles estavam em uma grande discussão sobre a situação. Ele            

virou-se novamente e colocou a mão em Seu coração e bateu duas vezes. 

Virei-me, rindo com a mão no meu coração, me curvei ao meu Senhor.             

Olhei para cima e Ele começou a rir, sorriu e acenou. Eu fiquei muito feliz e                

os meus passos ficaram leves. Enquanto eu estava indo, o cavalo me            

cutucou e eu o beijei. 

Anjo: “Ainda está chovendo, tome uma cobertura.” Ele estendeu a mão           

com um pano e o colocou na minha cabeça. ” Você viu o prumo, sabe a                

direção, sentido anti-horário e você vê a origem.” 

“Não se surpreenda, mas, ache conforto em entendimento. No Salmo 16,           

Ele fala com você e no salmo 23 Ele te conforta. No Salmo 103, Ele ilumina                

a sua jornada. Você é abençoada. Espalhe a boa notícia porque Ele está             

voltando.” 

Ele estende a sua mão e coloca um prumo na minha mão. 

Anjo:” Coloque a sua armadura por que você está em uma batalha épica,             

lembre-se que é o que você não pode ver é que pode prejudicá-la. Ele              

sorriu para mim. 

Sonho acabou… 

Este foi sem dúvida o sonho mais claro que eu já tive. Você deve querer               

voltar ao Velho Testamento e estudar sobre as guerras, qualquer          

passagem que tenha a ver com os Faraós, o povo judaico e também a              

rainha Ester. Há pistas aqui, se isso não servir para nada, serve para uma              

lição maravilhosa da Bíblia. 

Amor e Bênçãos ……… Pardal 
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Cavar Mais Fundo 

28 de novembro de 2012 

Obrigado por ficar comigo nesta jornada. Eu vivo em duas realidades           

agora, eu não tenho mais uma noite normal. Depois que eu coloco os meus              

filhos pra dormir à noite, eu oro “Pai Sua vontade seja feita e não minha               

vida.” 

Eu gritei com os meus filhos nesta noite, então penso, ‘Com certeza não             

vou sonhar esta noite.’ Então eu sonho. Os sonhos continuam chegando, e            

estão ficando mais e mais claro a cada dia. 

Durante os 3 dias de escuridão espiritual que eu experimentei no final da             

semana passada, figurativamente me preguei várias vezes na Cruz, me          

assentei em auto-condenação. Eu implorei ao Senhor e pedi-lhe para os           

sonhos pararem se eles não importam à ninguém. Em outras palavras,           

dá-me um pouco de sono. 

Eu caí de joelhos e disse: ‘Todo mundo se voltou contra mim, eu estou              

sendo chamada de coisas que são contrárias a tudo que eu vim a conhecer              

sobre Você Pai. É isso que esta acontecendo e por favor me perdoe             

antecipadamente, mas, preciso de 3 confirmações dentro de 24 horas ou           

não quero mais esses sonhos, estou acabada, ponto final. Use outra           

pessoa.’ 

Então de repente, eu tive o download completo de Seus olhos olhando            

diretamente para mim, aqueles belos olhos. “Senhor, me desculpe me          

arrependo da minha rebelião, mas, Você poderia ainda me dar as           

confirmações? Não me deixe sozinha e isolada por favor.” 

Então, ouvi Sua resposta bem clara como cristal, “Eu vou.” Dentro de uma             

hora, eu recebi a primeira, em seguida, sete horas depois eu recebi a             

segunda, e na hora 10, eu recebi a terceira confirmação. Obrigada Jesus. 

Ele derramou sobre mim o Seu perfeito amor divino e me encontrou onde             

eu estava; em uma encruzilhada. Você vê, eu sei o que acontece quando             

eu desobedeço Suas instruções. Já estive lá tantas vezes; tantas ….           

demais. 

O problema era que eu não sabia como ouvir a Sua voz. Como cristã, eu               

confundia meus instintos ou desejos com a perfeita voz mansa e delicada            

do Espírito Santo na minha vida. Este processo levou-me a ouvir, esperar,            

aprender e agir quando Ele fala. 

Ele fala comigo agora durante todo o dia, agora cabe a mim ouvir e              

obedecer. Ele me disse há alguns sonhos atrás para procurar padrões e            

parábolas em tudo ao meu redor. Agora mesmo, estou trabalhando em um            
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dos melhores projetos de minha carreira; uma adega contemporânea, (um          

lugar de guardar vinho). 

A adega é uma obra de arte, uma beleza computadorizada. Esse cômodo            

tem um piso de vidro de cristal de rocha, iluminação de alta tecnologia,             

paredes de pedra, belos vinhos em prateleiras de ébano, uma pintura           

original de Anthony Hopkins pendurada na parede da galeria de rocha. 

Meus clientes estão fora da cidade, por isso hoje eu espanei ou tirei a              

poeira dos vidros de vinhos de alta qualidade e colocou-os na adega para             

configurá-los para a sessão de fotos amanhã. Eu pensei comigo mesma,           

‘este poderia ser o último projeto que eu o farei.’ 

É um dos meus melhores projetos e é uma adega. Este foi claramente um              

momento parábola. Lutei comigo mesma enquanto eu pensava sobre tudo          

isso. Eu via Jesus em meus sonhos derramar a água em vinho e eu tomei               

comunhão com Ele, mas aqui estava eu com todos esses diferentes vinhos,            

realmente garrafas vazias que em breve serão derramados em copos          

vazios. 

Essas pessoas não conhecem a Jesus e eles talvez nunca terão a chance de              

beber vinho real, o qual somente Jesus pode servir. Esta adega é            

realmente bonita, mas, verdadeiramente vazia. Isto é tão triste ainda que           

haja tempo. 

Eu poderia ter a oportunidade de falar com eles sobre Cristo, embora eu             

deva admitir que há uma linha definida na areia ultimamente ao tentar            

testemunhar. Agora é mais difícil as pessoas ouvirem as Boas Novas do            

que no passado. 

Estes sonhos levaram-me a ter uma caminhada mais profunda, mas, tem           

sido um desafio continuar. Alguns dias, eu me pergunto se ainda vai            

demorar muito pra Jesus voltar. Alguns dias eu penso que poderia ser na             

próxima semana ou talvez até mesmo amanhã. 

A mim nunca foram dada datas, então, eu posso ficar de pé aqui hoje e               

dizer, eu realmente não sei. Agora, posso dar um palpite, mas, sem Ele,             

me dizer, e acreditem eu perguntei, simplesmente não tenho essa          

informação. Sinto-me confortada desse jeito. 

O emocionante para mim é que estamos aprofundando o nosso          

relacionamento. Estou pulando para dentro das Escrituras, aprendendo        

coisas que eu nunca soube. Isto está rejuvenescendo a minha caminhada           

de fé. 

Eu também estou me tornando mais e mais cheia de compaixão e amor             

para com outros. Eu ouço suas histórias e eu oro mais. Eu tomo a Santa               

Ceia todos os dias e estou vivendo para Ele em tudo o que eu faço. É                

divertido e é uma aventura. 

Minha Oração: 

Senhor, por favor concede aqueles que estão nesta jornada comigo a           

habilidade de ouvir a Você e alargar as tendas deles. Deixe-os ter sonhos e              

 



 

visões. Que todos nós possamos experimentar mais de Você, pois nós           

somos possivelmente, a última geração de Guerreiros Cristãos. 

Temos de usar nossas armas, colocar a nossa armadura completa e sair à             

Vitória, sabendo que temos muito pouco tempo para fazer um impacto nas            

vidas de muitos. Derrama o Seu Espírito sobre nós, para que possamos            

perseverar através das tempestades de modo que, quando todos nós          

estivermos diante de Você possamos estar de pé em humildade e força. 

Anseio por ouvi-Lo dizer: ‘Muito bem, Erin, você correu uma boa corrida.’            

Abençoe meus irmãos e irmãs em Cristo. Cubra-os em Suas asas e            

banhe-os no amor que só pode vir de Você. 

Sonho começa . 

Havia uma nova camada de 13 cm de neve em cima da base. A neve               

rangia enquanto eu andava. A neve por baixo da neve fresca parecia ser             

velha e estagnada agora. 

Vi pequenas sementes em todos os lugares no caminho. Enquanto eu           

caminhava, 7 bebês de pássaros pequenos saíram e estavam comendo as           

sementes. 

A área fora do telhado redondo estava novamente reforçada com legiões           

de anjos. Mais três pilares tinham sido adicionados, totalizando 7. Estes           

três tinham que segurar a cúpula. Os desenhos das colunas eram grego e             

romana, de muito boa qualidade. Eram feitas de um material que não            

cairia sob pressão. 

Os anjos guerreiros estavam se organizando novamente em preparação.         

Eu vi armas que eu não reconheci. De repente, vi o dragão preto agarrar a               

cúpula com as suas unhas. Vários anjos com arcos e flechas formaram um             

tipo de triângulo e disparou flechas de fogo nele. As flechas acertaram            

direto no dragão negro. 

Eu ouvi um grito e o dragão pulou com tanta força que toda a cúpula               

balançou. Agora o dragão negro parecia estar sozinho. Ele estava com           

raiva e queria punir os anjos. Ele circulou a cúpula procurando um lugar             

para atacar. 

Eu ouvi o Breakthrough assobiar e acenar para eu ir rapidamente. Eu            

estava fortemente guardada, a não ser no tempo em que as mentiras do             

inimigo me afetaram porque eu fiquei lá tempo demais, eu nunca fui            

machucada. No Portal, o anjo conversou comigo. 

Anjo: “Erin, leia o Salmo 94, em seguida, o Salmo 103, o Salmo 113. O               

Salmo 114 que é sobre o Egito. Você deve examinar Ester, estudar Josué e              

Ageu. Há sabedoria aqui que deve ser estudada. 

“Você terá maior conhecimento e verá o padrão. Veja isto primeiro porque            

Ele pede sua obediência para cavar mais fundo na Palavra. Ele vai            

iluminá-la para você. O tempo é agora. Há perguntas que podem ser            

respondidas. Vá adiante porque o Rei está satisfeito com você.” 

Meu alarme tocou e me levantei. O que aconteceu aqui? Este parece ser             

somente a metade de um sonho? Eu orei e creio que esta é uma              

 



 

mensagem para todos nós examinar as Escrituras. Por favor ore por Israel            

pois ela é nossa Irmã. 

Para aqueles que são curiosos, por favor leia estes sonhos e veja se o              

Espírito Santo vai iluminá-los para vocês. Há tanta informação nesses          

sonhos que eu tenho a sensação de que um bom estudo da Bíblia é              

necessário para maior revelação. 

Percebo que pode haver padrões revelados que seriam pistas para o que            

está acontecendo agora com o Oriente Médio. Preste atenção onde o           

Senhor fala dos “dez líderes mundiais” na Bíblia. Isso pode ser uma            

indicação de que tudo isso começou lá no passado. 

Algumas perguntas das quais eu ainda não tenho resposta : Israel teve            

sempre 10 adversários? Quando Hitler estava no poder, ele tinha 10           

aliados com Ele? Será que ele tem envolvimento ou reverência aos faraós            

egípcios? Quais foram as estratégias históricas da guerra? 

Que significado tem para trás, sentido anti-relógio, um relógio de sol, as            

estrelas, ou o fio de prumo? Quantos líderes na história têm chamado ao             

genocídio os judeus, ou tentaram mexer com linhas de sangue (DNA)? 

O que está acontecendo atualmente nos céus neste tempo? O que é ‘a             

sombra’? Qual é o significado do silêncio por 3 minutos? Use o            

discernimento, mas há um Tesouro pra ser descoberto na Bíblia. 

Amor e muitas bênçãos ………… Sparrow 
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Cave Mais Fundo Ainda 

2 de Dezembro de 2012 

Algo novo aconteceu nesta visita comparado com as outras. Eu estava no            

Portal quando vi uma mão gentilmente me alcançando para me puxar           

através do Portal. Ouvi uma voz familiar, mas, eu estava em choque            

querendo entender porque a mudança da rotina que nem reconheci          

completamente a voz Dele. 

Voz: “Agora, venha aqui comigo.” 

Rapidamente me compus, vi que era Jesus e O abracei. 

Eu: “Sim, havia uma ordem e …” 

Ele riu, gentilmente apertou a minha mão e me levou imediatamente para            

o balcão. 

Jesus: “Você orou para perguntas serem respondidas com mais clareza.          

Bem, aqui Eu estou.” 

Eu: “Uau, pensei que Você havia me dito que Você não era um ‘gênio de               

lâmpada’ pessoal.” 

Eu estava brincando com Ele. Enquanto Ele riu, eu não pude fazer nada             

mas rir com Ele também. E até mesmo o anjo com o fio de prumo estava                

rindo. 

Jesus: “Você tinha perguntas para Mim.” 

Eu ainda estava um pouco desorientada. Eu estava pensando, ‘Hmmm, eu           

havia comido um bife pequeno grelhado, um pouco de pão de azeitona            

com queijo bem tarde ontem a noite. Talvez eu tenha comido muito antes             

de dormir e estava imaginando coisas?’ 

Eu: “Isto é o Senhor, certo?” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não foi algo que você comeu.” 

Ah sim, Ele pode ler os meus pensamentos. Eu ri também. 

Jesus: “Você orou com um desejo sincero de obter uma resposta para que             

você possa transmitir as palavras certas. Você Me buscou para obter           

maior clareza e Me pediu ainda maior entendimento. Isto não é para si             

própria, mas isso é bom porque você deseja Me servir bem. Este foi um              

pedido puro.” 

Eu: “Então, a Palavra diz que quando eu O busco com todo o meu              

coração, serei encontrada por Você. Houve outras vezes que procurei          

Você, mas, nunca deste jeito.” 

Jesus: “Bem, Eu lhe respondi de maneiras diferentes. Eu sempre lhe enviei            

ajuda.” 

Ele acenou com o braço e abriu um véu. Em um instante me mostrou o               

que havia acontecido há um ano atrás quando eu caí de joelhos em             

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-24port/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-24port/


 

oração, nossa eletricidade ia ser cortada um pouco antes do Natal e minha             

conta estava no negativo em $20,00 dólares. 

Eu iria receber meu salário só em 10 dias, e pra fazer as coisas piores, nós                

quase que não tínhamos comida. Eu tinha que pagar $125 dólares à            

companhia de eletricidade até ao meio-dia para evitar que a luz fosse            

cortada dentro de 24 horas. Não havia presentes debaixo da árvore de            

natal este ano. 

Juntando tudo isso, eu estava em uma batalha de custódia. Se eu não             

podia nem sequer manter os serviços públicos (água, luz e telefone)           

ligados, meu ex-marido iria batalhar para me dar o título de ‘mãe incapaz.’             

E por isso, não me atrevi a falar uma palavra a ninguém que eu precisava               

de ajuda. Eu estava desesperada. 

Eu estava desesperada enquanto esvaziava minha bolsa das moedas para          

ver o que eu poderia fazer para não deixar que cortassem a luz, e ter a                

custódia dos meus filhos. Coloquei todas as moedas em minha frente e            

sabia que isso não era o suficiente. Tudo o que pude fazer foi agradecer a               

Ele pelo o que eu tinha. 

Segurei as minhas poucas moedas diante dEle no Céu e disse, ”Senhor, eu             

preciso de um milagre. Se Você pode alimentar cinco mil pessoas com            

apenas o suficiente para alimentar uma família, Você pode certamente          

pode pagar a minha conta de energia elétrica. Senhor, eu sei que Você me              

ouve!” 

Neste ponto, eu estava chorando. Eu ouvi a minha filha acordar e estava             

se preparando para ir à escola, então eu me recompus. Ninguém podia            

saber, eu não estava dizendo uma palavra a ela ou a ninguém. Eu lhe              

disse que estava levando o lixo para fora, para dar tempo de enxugar             

minhas lágrimas. 

Enquanto eu parava de chorar, atrás da casa, ela foi para a porta da              

frente para pegar um pouco de ar fresco. Eu então a ouvi me chamar,              

“Mãe, algo está na porta.” 

Lembrei-me do que eu tinha pensado, “Oh não, é a notificação da            

companhia elétrica de que o serviço vai ser cortado. Eu estou em sérios             

apuros agora com as minhas lutas. Quando eu voltei para ver ‘a            

notificação,’ em vez disso, eu encontrei um cartão simples, mas elegante,           

branco, com laço branco e grande. Por fora, dizia, “Erin, você é amada!” 

Comecei a chorar enquanto via isto através do ponto de vista do Céu, eu              

sabia dos meus próprios pensamentos naquela época. Abri o cartão e caí            

de joelhos e chorei. Dentro dele estavam 5 notas de $100 dólares            

novinhas. 

Eu agradeci a Deus pela a provisão inesperada. Foi o suficiente para pagar             

a minha eletricidade, comprar comida, e comprar alguns presentes para o           

Natal para as crianças. 

Não havia assinatura, nenhum vestígio, ninguém sequer sabia, nem         

mesmo um cartão de oração deixado na igreja, eu não tinha falado uma             
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palavra a ninguém por causa da obtenção da custódia das crianças, por            

necessidade e não por orgulho. 

Depois de agradecer a Jesus, uma vez mais, por esta provisão miraculosa,            

Ele começou a me mostrar cinco outras coisas há algumas semanas atrás            

que Ele tinha feito em meu favor. Eu estava chorando e agradeci a Ele              

novamente O abraçando. 

Jesus: “O que você acha?” 

Ele tinha um olhar muito caloroso e animado em Seu rosto, como se Ele              

entendesse que eu precisava saber isso. Neste momento, eu estava          

envergonhada com a minha falta de fé e de ação de graças. 

Eu estou chorando de novo enquanto Ele me coloca sob Sua asa. Isso me              

fez chorar ainda mais porque eu nunca tinha me sentido tao segura em             

toda a minha vida. 

Eu: ”Eu acho que sempre soube que Você fez isso por mim, só não              

lembrava. Na realidade, eu deveria ter sempre me lembrado. Haviam          

detalhes que Você me mostrou que eu tinha, condensado, minimizado ou           

esquecido. Porque isso acontece comigo?” 

Jesus: “O inimigo roubou o seu entendimento da bênção e sua capacidade            

de recordar os milagres. Você gostaria que Eu te mostrasse tudo o que             

aconteceu desde do começo?” 

Me: “Não, Senhor, eu tenho que acreditar agora que Você tem estado            

sempre comigo. Você respondeu às minhas orações.” 

Jesus: “Não, Eu nem sempre respondo suas orações.” 

Imediatamente vi empregos que eu tinha pedido e não consegui. Eu me vi             

preenchendo um pedido de empréstimo hipotecário para uma casa que eu           

não podia pagar, vi um carro que alguém havia comprado antes de mim.             

Eu vi meu filho não ser aprovado para entrar em uma certa escola por              

causa da sua necessidade especial. 

Eu: “Por que Você está me mostrando isso? Isso só tirou as bênçãos que              

Você acabou de me mostrar.” 

Então, em um instante, vi todas as coisas que teriam ocorrido se eu             

tivesse recebido o que eu estava querendo. Foi horrível. Se eu tivesse            

comprado o carro, eu teria sido gravemente ferida. Se eu tivesse pego o             

empréstimo para a casa, eu teria perdido a casa. Meu filho teria sido             

ferido. Havia outras coisas. Ok, agora eu estava chorando. Minhas mãos           

estavam sobre a minha boca. 

Jesus: “Você acredita que Eu te amo.” 

Me: “Oh Sim.” 

Eu fiquei de joelhos diante Dele, pela primeira vez, eu estava deitada a             

Seus pés. Eu coloquei meu rosto para baixo e chorei. 

Eu: ”Obrigada, obrigada e obrigada por salvar minha vida.” “Obrigada por           

não me deixar sofrer mais do que eu poderia suportar.” 

Ele me levantou gentilmente com a Sua mão estendida e me deu um             

abraço como um Pai de verdade, não como um pai terreno que tinha me              
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abandonado. Suas asas me abraçavam gentilmente, posso somente        

descrever como um casulo de amor. 

Agora eu estava verdadeiramente quebrantada enquanto abaixei minha        

cabeça para Ele em gratidão completa. Com Sua mão Ele virou meu rosto             

para olhar nos Seu olhos. Quando eu olhei, eu pude ver um amor sem              

medidas brilhando saindo dos Seus olhos para dentro dos meus e aqueceu            

o meu coração e cada célula no meu corpo. 

Jesus: “Erin, Eu escolhi você e Eu te amo. Se Eu sei quando um pardal cai,                

não vou saber quando você está prestes a cair?” Eu chorei e lágrimas             

escorriam pelo meu rosto enquanto Ele falava Palavras tenras para mim.           

“Você é corajosa o suficiente para continuar?” 

Me: “Eu vim até aqui. Por favor, me mostre como servir a Ti.” 

Jesus: Um grande sorriso se formou no rosto Dele. “Eu estava esperando            

que você dissesse isso. Agora Erin, venha aqui.” 

Ele me trouxe para o balcão ao lado do anjo com uma linha de medir ou                

linha de prumo. Eu olhei para baixo na Terra e vi o Oriente Médio abaixo               

de mim. Eu vi o relógio de sol e em torno dele estava o anel externo. 

Os cavaleiros estavam no anel externo. Enquanto cavalgavam eles         

formaram uma aliança secreta de lugar para outro. Um plano estava se            

formando mais profundo do que a especulação original. Eu vi a atual            

revolta em países diferentes. 

Jesus: “O que você vê?” 

Eu: “Estou vendo mais do que as notícias estão realmente cobrindo. Eu            

estou vendo um prompter de televisão que possui apenas 10% da           

cobertura. Eu vejo os cavaleiros indo para a cidade futurista, muito           

moderna e que tem a ‘Torre mais Alta.’ 

“Eu vejo alguns dos tesouros mais ricos do mundo. Eu, então, vejo o óleo              

(petróleo) e grandes investimentos escondidos. Vejo os príncipes das         

trevas celebrando lá.” 

Jesus: “Qual foi o seu primeiro pensamento quando você viu a ‘Grande            

Torre’?” 

Eu: “Isso me lembra uma torre de Babel moderna.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Eu vejo muito troca de dinheiro em grande valor. Há investimentos            

de outros governos que têm interesse aqui que não estão na linha de             

prumo. Sobre a cidade estão anjos das trevas, segurando uma manta           

escura invisível. Por causa da extrema riqueza lá, o mundo ignora esta            

cidade e ela está sob um manto invisível.” 

“Eu vejo uma mesa de conferência elaborada na Torre. Na mesa eu vejo             

10 líderes. Alguns estão presentes fisicamente e outros presentes via          

satélite. O dinheiro é trocado e óleo estava sendo         

comercializado/permutado. Havia um marcador de jogo de dados situado         

no centro da mesa.” 

Jesus: “Sim, mas, elabore.” 
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Eu: “Os chips (moedas de plásticos igual a de Las Vegas) são colocadas             

em torno do dome que cobre Israel. O povo sentado ao redor da mesa são               

reis poderosos da Terra, mas, o reino deles era guardado em confiança e             

segredo.” 

“A única coisa que eles todos tinham em comum era que eles eram             

impulsionados pelo dinheiro e pelo poder, mas, e mais importante, pelo           

mal do dragão negro. O óleo estava bem no centro de todas essas             

atividades.” 

Jesus: “Quem se senta à mesa?” 

Eu: “Vejo que 6 desses líderes se curvam ao dragão negro e estão             

mergulhados em religião. Quatro desses líderes não são dessa cultura ou           

crença religiosa como os outros seis, mas, todos os dez servem ao mesmo             

dragão vermelho em seu desejo por controle e riqueza.” 

Jesus: “Esses dez líderes estavam lá em ordem de planejar eventos           

específicos para o avanço dos planos deles. Mas, no entanto os seis            

acabarão eventualmente traindo os quatro líderes porque os seis tinham          

concordado com um pacto secreto para ganhar ainda mais poder às custas            

dos outros quatros.” 

Eu: “Senhor, quem são estes homens?” 

Jesus: “Eles são reverenciados por sua riqueza, mas estão em silêncio e            

pretendem serem passivos na batalha.” 

Eu: “Então, esses homens não são líderes mundiais proeminentes?” 

Jesus: Riu e sacudiu com a cabeça concordando. “Oh sim! mas lembre-se,            

defina líder hoje? Um touro é grande e assustador, mas, coloque um anel             

em seu nariz … ele então não é liderado pelo anel e por quem o alimenta?” 

“Você pode ficar surpresa. Lembre-se, o mal mora em lugares secretos,           

cavernas escuras e escondidas à vista de todos.” “Eu sei onde eles estão.             

Eles não podem se esconder de Mim.” 

Eu: “Senhor, quando isso vai acontecer?” 

Jesus: “Está acontecendo agora e as coisas não são como parecem.” 

Eu: “Acho que isso faz sentido.” 

Jesus: “Lembre-se, o desenrolar dos acontecimentos vai parecer confuso.         

Contudo, não se enganem; há uma ordem no caos.” 

Eu: “Então, por que esses líderes precisam se preocupar com o pequeno            

Israel quando eles têm tanto? Esses líderes certamente têm todo o           

dinheiro e poder que eles possivelmente querem, então porque eles se           

preocupam com a pequena terra de Israel?” 

Jesus: “Sim, este é um gigante adormecido. Olha.” 

Eu vi óleo no centro do mal deles. Enquanto isso parece ser óbvio, não era               

somente sobre o petróleo, mas a necessidade do mundo por óleo. Vi anéis             

como ganchos de nariz em todo os outros sub-líderes, aqueles que nós            

pensamos que controlam o mundo mas não controlam, todos sendo          

controlados por petróleo. 
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Estes sub-líderes sabiam disto, sem óleo, eles não teriam um país para            

liderar. Era o máximo em controle por esses dez líderes poderosos e eles             

se deleitavam com o medo que evocavam sem o resto do mundo nem             

mesmo está sabendo sobre isso. 

Eu: “Então somos todos escravos?” 

Jesus: “O mundo tem estado a servir este mestre e não é nenhuma             

surpresa, mas isso vai mais fundo. Agora olha.” 

Eu vi os seis líderes religiosos novamente, mas quatro desses lideres não            

era da área. Esses líderes, por sua vez, promoveram dez figuras públicas            

separadamente que surgiram como líderes mundiais de destaque, mas,         

estavam na verdade sob o controle completo deles. 

Estes dez cabeças (pessoas públicas), com aparências de poder, mas          

realmente com nenhum, foram movimentados como se fossem pedrinhas         

de jogos, em uma mesa de dados, cada uma controlando uma área ou um              

país poderoso e ninguém podia ver as cordas dos seus mestres de            

marionetes. 

Os seis líderes religiosos adoravam o dragão preto com o objetivo final de             

destruir tudo o que Deus tem de mais caro ou precioso. Eles acreditavam             

que, se destruírem a propriedade de Deus, a ascensão de seu salvador, o             

dragão vermelho traria o paraíso para eles. 

Eles acreditavam que esse paraíso pessoal só poderia ocorrer quando          

todos os outros foram eliminados. O segredo do seu objetivo está           

mergulhado em um paciente e longo roteiro de eventos que vem           

acontecendo há mais tempo do que eu poderia imaginar. 

Eu: “Senhor, quem são estes homens? Mas a inteligência do mundo não            

sabe?” 

Jesu me mostrou algumas casas exóticas em todo o mundo. Casas que eu             

nem sabia que existiam. Elas possuíam grande segurança, satélites, uma          

rede de mal muito profunda e longa. 

Jesus: “Sim, eles sabem. Pessoas foram mortas porque os expôs. Eles têm            

sangue em seus bolsos traseiros.” 

Eu: “Então, o que estamos vendo nos jornais e notícias realmente não é             

verdade toda?” 

Jesus: “Bem, sim e não. Os eventos fazem as notícias e eles estão nas              

notícias para mostrar que estes eventos são reais. No entanto, os mais            

importantes eventos, muitos feitos em segredo, são mantidos habilmente         

camuflados.” 

Eu: “Então, Senhor, os 10 reis não são reis literais, ‘mas são reis             

financeiros’? Mas, e a Bíblia e o que ela diz? Parece ser uma questão de               

geografia?” 

Jesus: “Leia-a novamente com essa perspectiva que acabei de revelar a           

você. Sabemos que o inimigo não será ruidoso, senão todo mundo o veria             

e as coisas nem sempre são como parecem. Vai parecer que sim, mas há              
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mais do que isso do que é visto. Erin, você não esta indo fundo o               

suficiente.” 

Eu: “Então, todos esses países não estarão necessariamente indo se          

envolver em guerras?” 

Jesus: “Não Erin, eles irão participar das guerras porque isto está           

roteirizado e está escrito. Enquanto parece que esses dez controlam os           

acontecimentos, mas é realmente Deus permitindo somente aquilo que a          

Bíblia disse que iria acontecer.” 

“As guerras vão acontecer, mas não na ordem esperada. Olha para os            

negócios sujos que os 10 líderes. Enquanto a ordem é vista com os             

mesmos jogadores, este é um local de encontro diferente.” 

Eu: “O que é o fio de prumo? 

Jesus: “Significa, equilíbrio, balanças e julgamento de lá da Cadeira Bema,           

e é uma medida.” 

Eu: “Como as balanças com os 10 blocos e Israel.” 

Jesus: “Sim, os dez estão sendo expostos. Não vai demorar muito.” 

Eu: “Então, o que é o relógio de sol?” “Qual é o significado?” 

Jesus: “Você não estudou?” 

Eu: “Sim, mas eu não tenho o entendimento?” 

Jesus: “Cave mais fundo, pesquise mais profundamente.” 

Eu: “Senhor, parece que somos impotentes para mudar esses eventos.” 

Jesus: “Volte atrás e revise os profetas da Bíblia (menores e maiores) com             

base nessas informações que Eu lhe dei agora. Veja se você não tem             

iluminação.” 

Eu: “Você ainda está a anos de distância, vai demorar a retornar?” 

Jesus: “Erin, define um ano, em termos Celestiais.” 

Eu: “Então, eu não sei. Por que me mostrar isso se não há nada que               

alguém possa fazer?” 

Jesus: “Para que você possa orar e tenha entendimento. Haverá um           

momento em que as comunicações serão interrompidas. Eu lhe dou          

informações para você espalhar as Boas Novas do Evangelho. Eu quero           

que você saiba que Eu virei para Minha Noiva e não tardarei. Ele apontou              

para o Seu cavalo. 

“Em um cavalo muito rápido e poderoso.” Ele deu um sorriso           

tranqüilizador. “Agora, ore por sua irmã (Israel). Ela é o foco, bem como             

aqueles que estão do lado dela. 

Ela é um alvo porque é favorecida por Deus e odiada pelo dragão             

vermelho. Se o dragão vermelho a odeia, o dragão negro a odeia. Há uma              

teia do mal sendo feita.” 

Então eu vi uma enorme aranha tecendo uma teia preta sobre toda a             

Terra. As pessoas estavam em suas próprias casas sendo destruídas e           

pegas na teia do mal disponível. 
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Havia um grande anjo guerreiro com uma tesoura/clipper gigantes e uma           

espada. Vi-o cortar a teia em várias áreas. Isto causou a aranha a gritar e               

atacar. Ambos estavam lutando e estava ficando mais intenso. 

Jesus: ”O que você vê?” 

Jesus: “Uma teia gigante em torno da Terra causando a luz a ser             

removida. É a web em todo o mundo (www)?” ( A internet). 

Jesus: “Sim. Esta é mais outra dependência e distração que o inimigo tem             

planejado.” 

Jesus: “Senhor, eu não tinha nem idéia.” 

Jesus: “Sim, o inimigo quer que você esteja confortável aqui. O que que a              

aranha então faz?” 

Eu: “Coloca veneno em nós, nos paralisa, e, em seguida, nos enrola na             

teia de modo que não podemos escapar.” 

Jesus: “Muito bem, isso é suficiente por esta noite. Você vai ter perguntas,             

então, por favor estude. Há mistérios na Bíblia que está escondido, mas à             

vista de todos. Leia novamente em Efésios, os mistérios do Evangelho. 

“Olhe em Romanos 16 sobre estes mistérios. Se tudo estivesse à vista de             

todos, então não haveria nenhum desejo de pesquisar mais fundo e Me            

conhecer. Lembre-se, Eu não Sou um Senhor raso.” 

Eu: “Mas, Senhor Você tinha acabado de me dizer que tudo é simples.             

Agora preciso cavar mais fundo para o escondido?” 

Jesus: Ele estava rindo. “Tente não complicar as coisas. Você está           

influenciada por noções preconcebidas baseadas na lógica e na         

investigação. A compreensão humana de estudiosos é uma outra versão          

de meia verdades adicionando complexidade sem necessidade. 

“O que Estou mostrando a você pode ser encontrado por você,           

simplesmente Me pedindo por revelação. Pela obediência quando o Espírito          

Santo pedir para cavar mais fundo, isto é Eu chamando você para usar             

sua bússola corretamente na floresta. Agora, isso é simples certo?” 

“Erin, você preferiria vir diretamente a Mim para Eu te iluminar o            

entendimento da Bíblia ou passar por artigos intermináveis de estudiosos          

de teorias, os quais se colocam em um campo educacional mais elevado            

do que o resto de nós?” 

Eu: Estava rindo, “Eu prefiro muito mais ter Você me mostrar na Palavra             

onde posso encontrar.” 

Jesus: “Lembra-se da corrida? O inimigo quer que você esteja distraída e            

derrotada. Espalhe a boa notícia de que Eu estou aqui para Minha Noiva,             

para responder perguntas e ajudar. 

Além disso, eles precisam saber que não há muito tempo, então todos            

vocês precisam cingir suas espadas, ir adiante na verdade, use os seus            

cintos e ter a Mim como o seu capacete.” 

Eu: “Obrigada.” 
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Eu, então, me curvei para Ele. Sorrindo, Ele bateu no peito e apontou para              

Seu olho e apontou para mim. Fiz uma reverência e ri. Eu agora tinha um               

novo entendimento de que o Seu olho estava no pardal. 

Eu andei até ao anjo e olhei para trás em direção a Jesus. Ele virou-se,               

acenou e voltou para a balcão. Ele estava entre os outros. 

O anjo disse: “Lembre-se, ainda está chovendo.” Ele colocou o pano na            

minha cabeça. “Você está sendo solicitada para rever, Isaías, Joel, Ageu,           

Daniel, Ezequiel novamente e o Salmo 83. Use as novas lentes e pense de              

forma diferente. Este é uma mudança de paradigma para você.” 

“Você está no meio de uma guerra. Você não estuda seus adversários            

para conhecer a estratégia deles? Não seja como uma onda, seja forte e             

defenda a Verdade. Coloque a sua armadura completa, jejue e ore por sua             

irmã Israel e abençoe ela.” 

Sonho acabou… 

É tempo de todos nós nos lembrarmos de quantas vezes nós temos sido             

abençoados por Jesus, mesmo sem estarmos cientes disso. É hora de dar            

graças, de amar e perdoar. Hora de andar como um guerreiro de Cristo.             

Nós não temos muito tempo. Se isso não é de interesse, por favor, não              

continue lendo. Ore para que suas orações sejam agradáveis ao Senhor.           

Eu oro para que isso abençoe a todos. 

Amor e Bênçãos ……… Pardal 
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Os Pés 

4 de Dezembro de 2012 

Embora no estacionamento do meu local de trabalho não tenha jardim de            

rosas plantadas, o aroma delas pairava na minha direção como um sinal            

sobrenatural direto do Céu, me fazendo saber que Jesus estava comigo           

hoje, como Ele sempre está, é claro. Eu sorri porque os perfumes eram             

verdadeiramente surpreendentes e eu imediatamente me senti muito        

abençoada. Em cada uma das minhas visitas ao Céu, eu acho que a             

realidade do mundo se tornou muito pesada em comparação. Enquanto eu           

ia visitando o Senhor nesses sonhos, Ele me trazia uma equipe incrível de             

guerreiros de oração que estão ao meu lado, orando por mim diariamente.            

Durante o dia, sem o conhecimento de uns aos outros, em perfeita            

sincronia com o Espírito Santo, cada um desses cristãos, dentro de           

minutos, enviam-me palavras de incentivo e lembretes para eu colocar          

minha armadura. Todas essas mensagens reafirmam e também se         

aprofundam no conhecimento da verdade do Senhor. Sei somente que o           

Senhor enviou essas pessoas para me encontrarem na minha maior          

necessidade, para Ele reabastecer o meu espírito que tinha acabado de ser            

esmagado por tantos inimigos. Eles me ajudaram sem que eu tivesse           

necessidade de pedir. Sou muito abençoada e agradecida por ter esses           

amigos enviados a mim. O Senhor viu que este pardal estava caindo e,             

antes que eu caísse, Ele me pegou e cuidou de mim. Senhor, hoje eu              

estou quebrantada. Com base em todos estes eventos prestes a          

acontecer, tomo a Ceia e me lembro do quanto eu Te amo. Oito semanas              

atrás, agora sei, meu amor por Ti era um amor superficial. Agora o meu              

amor por Ti é um amor profundo e com um desejo de deitar aos Seus pés                
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e para sempre Te dar graças. Você viu tudo em nossas vidas e Você sabe               

o que ocorreu. Você envia ajuda e cuidadosamente nos dá somente o que             

podemos suportar. A quantidade de sofrimento que alguns passaram me          

deixa sem fôlego. Por outro lado, eu agora olho para a minha porção de              

sofrimento e fico grata porque poderia ter sido igual à de outros, com             

lutas extremas. Senhor, Tu és o meu Rei, és Santo e Digno. Obrigada por              

não nos abandonar, mas em vez disso nos conceder esperança em quem            

Você é. Senhor, devo colocar a minha casa em ordem. Isto tem novo             

significado agora. Mas como devo fazer isso? Qual é o melhor uso do             

tempo que me resta aqui? Pai, nos ajude a espalhar as Tuas boas novas e               

as da Tua volta. Em relação à minha irmã Israel, por favor a abençoe, a               

cubra e a mantenha segura. O mal está se aproximando de seus portões.             

Então, por favor, envie ajuda dentro de suas cidades. Por favor mostre-lhe            

Seu amor antes que os tempos de grande julgamento cheguem, apesar de            

que já estamos nesse tempo agora. Senhor, eu tenho datas na minha            

mente, nas quais quero que Você venha a nós. E elas parecem óbvias.             

Contudo, sei que não vamos verdadeiramente saber quando Você estará          

vindo para nos buscar, até que estejamos no Céu, em pé, em terra santa              

conTigo celebrando. Todos os sinais estão no lugar, todos os ouvidos têm            

escutado e a mesa do banquete está sendo preparada. Eu sei que Você             

está se preparando para vir para nós em breve, pois vi que o Senhor              

preparou um lugar para cada um de nós perto do Seu Trono. Senhor,             

quem somos nós para que nos ames tanto? Seu amor é muito mais alto              

do que eu jamais imaginei ser possível e os Seus caminhos são tão além              

dos nossos. Quão abençoados nós somos por termos um Salvador como           

Você. Senhor, por favor, mande mais uma mensagem àqueles a quem           

possamos alcançar. Envie mais um aviso para que possamos mostrar-lhes          

como chegar ao Céu antes da Tribulação começar. Se houver qualquer           

outra pessoa, por favor, Pai, abençoe meus irmãos e irmãs que esperam            

por Você como eu o faço. Obrigada por passar tanto tempo nos mostrando             

como Te amar profundamente. Você não está nos mostrando um amor           
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superficial, mas um verdadeiro desejo por mais de Você. Nós Te amamos,            

Jesus, então por favor, monte naquele Cavalo bonito, venha sobre as           

nuvens e nos leve para Casa. Amém.  

Início do sonho… 

Hoje notei que a cúpula estava bem mais espessa, pelo menos 30 cm.             

Estava iluminada de branco e nela havia quatro colunas segurando cada           

pilar, nas posições de uma bússola. Havia também três colunas no centro            

do domo, formando um tipo de tripé de reforço. De onde eu estava, em pé               

do lado de fora do domo, vi o dragão negro entre a quarta e a primeira                

coluna, ou seja, na posição noroeste, e o dragão vermelho estava na            

posição sudeste. Parei de olhar para baixo, onde o inimigo estava, e para             

o domo. Virei minha atenção para cima e procurei por Jesus. Lá eu O vi,               

esperando por mim, um pouco abaixo de Seu Trono, com Suas asas agora             

mais espalhadas ainda. Acima e por detrás dEle, vi umas criaturas           

Celestiais magníficas. Elas estavam perto do arco de rosas e          

aparentemente podiam se mover sem se virarem. Elas eram gentis e           

cuidadosas e havia quatro delas ao todo. Elas eram mais comparadas ou            

se pareciam mais com anjos. Quando elas notaram que eu as estava            

examinando, se moveram para longe para que eu só me concentrasse em            

Jesus. Hoje Jesus estava muito lindo e a cada dia mais e mais, com cada               

visita. Meus olhos doeram quando tentei contemplar a Glória dEle. Era           

impossível olhar para Ele. Naquele momento então, um anjo derramou o           

líquido de sempre sobre meus olhos, para que eu pudesse vê-lO           

claramente. Um outro anjo rapidamente enxugou meus olhos quando         

aquilo foi acabado. Quando pude ver claramente, caí totalmente no chão           

em adoração a Ele. O Shofar soou outra vez... Ta-da... ta-da... ta-da... E             

então um longo toque seguido por um silêncio de exatamente três           

minutos. O chão trovejou e rolou debaixo de mim. O anjo teve que me              

ajudara a ficar de pé porque as minhas pernas ficaram muito fracas com a              

experiência. Olhei e em cada lado do mar havia filas e filas de pessoas em               
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vestes, posicionadas em linha no Rio da Vida. Por sua vez, essas pessoas             

estavam em pé atrás das crianças. E milhões de anjos estavam atrás das             

pessoas em vestes. Coral de Anjos: “Santo, Santo, Santo é o Cordeiro.            

Que é, era e será para sempre em poder e majestade, O qual se assenta               

no Assento Bema, em Justiça e Verdade. Contemplem o Senhor Deus,           

Yehovah, eis o Rei da Glória, Santo Ele é!” Então a multidão declarou:             

“Santo é o Rei! Santo Ele é!” Isto foi seguido por gritos altos de louvor,               

alegria e gratidão. Tudo isso era muito incrível de se ver. A paisagem era              

exuberante e até mesmo o Rio da Vida estava louvando a Jesus, para isso              

brilhava mais intensamente como eu nunca tinha visto antes. Quando a           

música divina começou a tocar, olhei e fui quebrantada pela beleza e            

majestade do nosso Jesus. Eu sei que digo isso o tempo todo, mas Jesus é               

cada vez mais magnífico e ainda melhor do que antes. Ele apenas é. Os              

seres celestiais, com humildade e graça, com docilidade, mais uma vez se            

afastaram para que eu me concentrasse em Jesus e não neles. Isto era             

obviamente necessário para mim, pois eles eram de verdade únicos e           

fascinantes para ver. Olhei para o Seu Trono e notei que os degraus eram              

como mármore ou pérola, muito profundos e translúcidos. As belas rosas           

vermelhas ao redor do Trono ainda estavam frescas, nunca murchavam,          

porque no Céu nada morre. Ao redor dEle, Sua beleza era tão poderosa             

que dEle exalava uma aura de esmeralda brilhante que O rodeava. Os            

prismas de cores pareciam estar emanando das joias em Sua coroa.           

Decidi que queria... não... que precisava estar perto Dele. Quando meus           

pés tocaram o mar, ele se moveu como numa escada rolante em direção a              

Ele. Este ‘movimento’ me levou até Ele e Ele desceu os últimos degraus             

me para cumprimentar. Sua mão se estendeu para mim e quando a            

segurei todo o meu corpo se curvou diante da Sua Glória. Minhas pernas             

estavam moles como macarrão. Meu vestido novamente era o mesmo de           

antes, branco e encantador como nada que eu já tenha visto em indústrias             

de tecido. Nem o melhor linho se assemelha àquilo. Minha veste brilhava            

como se eu estivesse usando um bastão de luz. Olhei para meus braços e              
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a minha pele parecia linda e radiante. Ele sorriu e eu podia dizer que              

estava feliz com tudo em minha volta. Ele apontou para as mesas.  

As mesas estavam quase totalmente prontas e os anjos estavam          

colocando flores frescas em cada mesa. As mesas eram de tirar o fôlego             

em beleza. Devo ter saltado de alegria quando vi tudo aquilo. Jesus:            

Sorrindo. “Você gosta disso tudo?” Eu: “Ah, sim, é tão incrível que eu não              

aguento esperar. Senhor, quem são essas pessoas?” Jesus: “Aqueles que          

foram antes de você. Eles estão se ajuntando para a reunião.” Eu: “Parece             

que a reunião será em breve.” Jesus: Sorrindo. “Sim, Erin, muito em            

breve.” Eu: Em minha mente, eu ainda tentava descobrir quando.          

”Senhor, parece que tudo está se expandindo.” Jesus: “Sim, as tendas           

estão sendo esticadas e expandidas.” Eu: “Ah, isso são mais do que            

tendas.” Enquanto eu analisava o cenário, vi grandes blocos de fundação           

de turquesa sendo colocados no lugar. Havia dois tipos de azul juntos e             

isso era simplesmente incrível. Jesus: “O Céu está se preparando para           

receber as multidões de santos.” Ele sorriu e ficou muito feliz em me dizer              

isto. “Então, você está surpresa?” Eu: “Sim e não. Eu o sabia no meu              

coração e pela Palavra, através do Espírito Santo, mas, no meu alcance            

limitado, eu esperava que tudo já estivesse preparado e pronto.” Jesus:           

“Erin, está pronto. É para seu benefício que esses sonhos foram           

progredindo desse jeito. Vamos revisar.” Num instante, vi uma sequência          

de tempo decorrido desde o início de minhas visitas, desde a primeira            

palavra e as minhas hesitações, o meu amor de menina e agora a minha              

expectativa de fisicamente estar lá no Céu. Foi como num filme, mas            

extremamente bem feito. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Jesus:         

“Erin, agora olhe para o seu crescimento e para o crescimento daqueles            

que entraram nesta história com você.” Eu me vi tendo comunhão todos            

os dias, estava orando mais, perdoando e amando mais os outros. Eu            

estava mergulhando nas Escrituras mais do que nunca e ansiosa para           

vê-lO. Ele também me mostrou os níveis de amor que eu tinha percorrido.             
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Então, Ele me mostrou outros de todo o mundo. Eu vi Singapura, Kuwait,             

África do Sul, Índia, Alemanha, Itália, Canadá, Irlanda, Grã-Bretanha,         

Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos e até mesmo Israel. Jesus:           

“Eles estão com você nessa tremenda jornada de se achegar mais perto            

de Mim antes da Cerimônia das Bodas do Cordeiro de Deus. O Espírito             

Santo tem falado com eles e eles se tornaram como você na história.” Eu:              

Eu estava muito quebrantada. ”Senhor, sou tão grata por Você me tornar            

útil nesta última hora.” Caí aos Seus pés. “Obrigada porque eu realmente            

pensei que minha vida não tinha servido para nada e que eu iria morrer              

sem nenhum valor.” Jesus: “Depois de tudo isso, você ainda duvida do            

seu valor? Olhe.” Eu O vi em roupa de pastor, nos confins da Albânia. Ele               

estava em um pasto e uma quantidade enorme de ovelhas estavam           

dentro dum curral. Então vi um cordeirinho sair do curral quase           

despercebido, no meio da noite. O Pastor ouviu o balido e deixou tudo             

para trás, todas as outras ovelhas do rebanho, e correu atrás do            

cordeirinho para trazê-lo para Casa. Eu: Rindo. “Eu me lembro disso.”           

Jesus: “Se Eu tivesse começado com apenas um sonho das Bodas e não             

com a jornada, o que você teria ganhado com isso?” Ele me mostrou uma              

prévia do que estava por vir para nós no Céu e o meu coração saltou. Foi                

uma curta visão, mas o que eu vi me fez pular para cima e para baixo de                 

alegria. Jesus: “Veja você se você tivesse ido direto para a celebração do             

casamento, não teria realmente ido diante de Mim ou Me esperado com            

um amor completo, mas teria apenas um amor superficial. Eu fiz isso de             

três formas. Se você separar cada parte e depois juntá-las, elas liam uma             

história de 3 maneiras: “Primeiro, a batalha crescente no reino do espírito            

são três dias antes do tempo real sobre a Terra. Isso é o que você vê                

antes que chegue ao Portal. Em segundo, o seu profundo amor para            

Comigo. Você cresceu mais em sua caminhada? Em terceiro, então,          

quando nós nos tornamos mais íntimos, Eu sou capaz de compartilhar com            

você o que está por detrás do véu, de modo que você pode ver os sinais e                 

ser capaz de Me procurar.” “Apresentando os sonhos dessa maneira, você           
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também renovou sua longa espera e lembra do quanto Eu te amo e de              

que Eu não me esqueci de você. Fiz isso devagar, para que você possa              

compreender a Minha plenitude e o que está por vir. Isso vai se tornar              

parte de você. “Eu Me tornei parte de você agora em muitas outras             

maneiras. Uma jóia tem muitas facetas e grande profundidade. Lembre          

que, através de seu amor e fidelidade, outros tiveram suas próprias           

experiências celestiais. Quando as ovelhas estão no curral, uma ou duas           

escapam e depois o resto sai do curral também. “Hoje em dia é difícil              

caminhar na fé e compartilhar algo desse tipo (os sonhos). Outros a quem             

foram dadas experiências Comigo também estão com medo de serem          

desacreditados. Lembra-se do sonho com a massa branca e apenas uma           

pequena quantidade de fermento? A massa toda não ficou vermelha?          

“Veja, as ervas daninhas sufocam brotos tenros e elas estão em todos os             

lugares. Algumas são tóxicas e matam, mas muitas vão apenas tomando           

conta do solo até que o broto não tem mais sol. Lembra quando eu              

caminhei sobre a Terra? Toda a criação estava esperando por um Rei. O             

que o mundo vê agora como um Rei?” Eu: “Dinheiro, poder, uma coroa,             

um castelo, e ele monta num cavalo da realeza.” Jesus: “Então, aqui            

venho Eu, nascido numa manjedoura, de uma virgem, sem dinheiro,          

pobre, a única coroa usada foi de espinhos. Eu não possuí nenhuma            

propriedade e Eu montei num filho de uma jumenta. Eu dificilmente fui o             

Rei que se esperava. Eu não lhe mostrei como Eu posso ser criativo?” De              

repente, vi todos os milagres que Ele havia feito enquanto andou na Terra.             

Vi belas montanhas, árvores, flocos de neve, nuvens, cachoeiras, conchas          

do mar, borboletas, flores e tive um vislumbre do paraíso ou de um             

pequeno trecho do Céu na Terra. Eu: “Esqueci o quão surpreendente Você            

é. Simplesmente não há palavras.” Jesus: “Mesmo que os sonhos não se            

encaixem na ordem normal de como as pessoas esperam que eles sejam,            

não são eles divinamente inspirados por Mim?” Eu: “Sim, porque de jeito            

algum eu tenho a sabedoria para pensar nisso.” Jesus: “Exatamente.          

Agora vamos deixar aqueles que creem continuarem e aqueles que não           
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acreditam em meias- verdades irem embora. Você não pode mais          

considerá-los. Você orou por eles e estendeu ramos de oliveira          

(simbolizando paz) e você se entristeceu. Mas agora é hora de avançar            

Comigo na fé e ficar firme. Você confia em Mim, Erin?” Eu: “Sim, eu amo               

Você.” Jesus: “Você está em pé onde?” Eu: “Diretamente debaixo das Sua            

asas.” Jesus: “Então deixe para trás todas as palavras amargas daquelas           

pessoas. Irei responder às suas orações por eles, mas sacuda a poeira dos             

seus pés, pois você está pisando em solo sagrado. Eu preparei um lugar             

para você aqui.” Ele riu enquanto eu olhava para baixo e rapidamente            

percebia que estava pisando em terra santa. Eu ri e Ele também riu. Eu:              

“Sim, eu vi o meu lugar à mesa do banquete.” Jesus: “Sim, mas Eu              

preparei mais, muito mais para você.” Eu fiquei tão feliz que comecei a             

chorar de novo por estar muito emocionada. Ele sorriu e estendeu a mão             

para me abraçar. Eu: “Obrigada.” Jesus: “Acredite-Me, Eu não vou mentir           

para você. Você acredita nisso?” Eu: “Eu acredito em Você, mas estou            

terminando a minha vida aqui na Terra e estou pronta para vir para Casa              

com Você e meus amigos.” Ele olhou para mim com tanto calor e             

antecipação. Eu poderia dizer que Ele estava alegre, seguro e apaixonado           

com Sua missão de nos trazer para Casa. Jesus: “Eu venho em breve.”  

 

Eu: Sorri. ”Eu oro para que o Seu breve seja o mesmo que o meu.” Jesus:                

“As profecias não estão sendo cumpridas e o Meu cavalo não está pronto             

para cavalgar?” Eu: “Sim.” Jesus: “A mesa do banquete não está quase            

pronta?” Eu: “Sim.” Jesus: “Agora olhe.” Eu vi mais atividade do que no             

dia anterior sobre o Oriente Médio. O Egito parecia que era um caos             

completo, assim como a Síria. Há um outro país começando a ferver            

(guerras) também e a Rússia esperando por ordens dos financiadores. Eu:           

“Senhor, isso é assustador.” Jesus: “A você foram mostradas algumas          

pistas que outros vão agora pesquisar também. Eu lhe mostrei isso para            

que você possa ter uma maior compreensão quando o Espírito Santo           

iluminar as Escrituras. O véu será levantado. Muitos já suspeitavam, mas           
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poucos têm colocado isso em Termos Bíblicos.” Eu: “Senhor, os cavaleiros           

montados em cavalos que eu estou vendo são os cavaleiros do Apocalipse,            

correto?” Jesus: “Sim, a você está sendo mostrado o curso, o destino e o              

enredo. Agora você pode colocar sua vida em ordem.” Eu: “O que Você             

quer dizer?” Jesus: “Haverá momentos difíceis.” Eu: “Mas Você está vindo           

antes disso, certo?” Jesus: “Lembre-se, há uma ordem e você deve ser            

paciente. Se lembra quando Eu te falei que o mal estava escondido à vista              

de todos, mas prefere cavernas e buracos escuros?” Eu: “Sim.” Jesus:           

“Você deve entender o seu adversário e colocar a sua armadura completa,            

porque o inimigo não poderá se levantar contra a verdade. Sozinho, ele            

vai correr para evitar a luz.” “Coloque as suas vidas em ordem. Emende as              

cercas (resolva problemas uns com os outros), tampe até as janelas (não            

abra brechas), varra (limpe), reforce a sua armadura, até mesmo estenda           

um ramo de oliveira. Encontre a paz, procure a alegria e o riso. Seja              

calorosa e acolhedora.” Ele, então, gesticulou para um anjo enquanto me           

sentou num pequeno arco com belas flores ao lado da balaustrada. O anjo             

colocou uma bacia com água e uma esponja de ouro ao lado dela e Jesus               

se curvou de joelhos e tirou minhas sandálias. Ele estava usando a coroa             

dEle quando colocou meus pés sobre a bacia. Eu estava chorando porque            

eu sabia o que Ele ia fazer e estava quebrantada sobre isto tudo. Eu              

gentilmente comecei a chorar enquanto Ele lavava os meus pés com a            

água da bacia. Meu coração estava se sentindo muito cheio e amado.            

Jesus: “Aqui no Céu encontramos alegria no serviço. Nós servimos uns aos            

outros e é uma honra.” Eu: “Mas, Senhor... eu é que deveria estar             

lavando teus pés.” Jesus sorriu, enquanto um anjo veio com uma toalha            

de linho macia. Ele gentilmente secou os meus pés na toalha e, em             

seguida, colocou as minhas sandálias de volta em meus pés. Jesus:           

“Formosos são os pés dos que espalham as Boas Novas.” Enquanto eu            

chorava, notei o pequeno anjo vindo para recolher minhas lágrimas e           

registrá-las. Jesus: “Erin, acredite, Eu venho em breve. Você vai ver os            

sinais e não irei demorar. Arrumem as suas vidas.”  
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Fim do sonho...  

Amor e Bênçãos... Pardal.  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-26port/ 

 

A Batalha Invisível 

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2012 

O Sonho começa … 

Desde a minha última visita, a cúpula tinha mas de trinta centímetros de             

espessura, mas, agora estava reforçada com um novo revestimento. Havia          

quase o dobro de anjos e armas incomuns mais do que antes. 

De vez em quando eu podia ver as escamas dos dragões que pareciam             

grandes paredes móveis enquanto eles continuavam a circular a cúpula. 

Haviam milhares de raios de luz com cores em roxo azulado saindo do             

Céu, e cada fio de luz disparado através da cúpula era mais rápido do que               

a velocidade da luz. Ainda que eles saiam tão rápido, eu de alguma             

maneira os podia ver e era uma bela vista. 

Essas linhas de luz criavam um ‘show de laser’ de proporções épicas. Eu             

me perguntava se seria semelhante (a essas luzes) quando estivermos          

ascendendo para o Céu no Arrebatamento. 

No entanto, em vez de uma luz roxa azulada, imaginei que cada um de              

nós seríamos fios de luz de ouro e branco com base nas pinturas que eu vi                

das crianças do Céu. Mas, isso é só um palpite pessoal. 

Notei que os anjos que eu via aparecer compunham 3 tipos básicos, mas,             

isso era difícil de definir. O primeiro grupo eram de guerreiros muito            

fortes. O segundo grupo era como se fossem de Operações Especiais. 

O terceiro grupo eram arqueiros qualificados, mas, não apenas com armas           

de arcos e flechas, mas armas semelhantes e muito mais avançadas. 

Como eu já disse antes, simplesmente não posso descrever, pois nunca vi            

nada igual, é simplesmente impossível. Tudo o que eu sabia era que estas             

armas usadas por estes anjos eram extremamente mortais. 

Haviam também outro grupo de anjos que eram como engenheiros          

estruturais. Esse tipo de anjos tinham habilidades extremas em reforçar          

paredes, guardar portões e construir rampas para cercas. 

Eu acho que os tinha visto antes no Céu fazendo construções durante as             

minhas visitas com Jesus bem no início, mas, não tinha compreensão           

sobre isto, até que me disseram que o Céu estava sendo preparado para             

receber as multidões. 

Enquanto a progressão dos meus sonhos parece coincidir com o projeto de            

expansão no Céu, Jesus me disse na minha última visita que isso era para              

o nosso benefício enquanto nós continuamos a nossa jornada nesses          

sonhos. É claro que eu creio nisto, mas, certamente parece que o Céu está              

sendo ampliado para receber esta multidão que está para chegar nesta           

grande festa. 
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Contudo, penso que alguém para receber mais de um bilhão de pessoas            

teria de fazer muitas preparações com antecedência. Mas, Jesus deixou          

bastante claro que tudo estava pronto e em seu lugar. De um jeito ou de               

outro, eu sei que tudo estaria pronto quando Ele vier para nos levar, pois              

o Céu é avançado e altamente estruturado. 

Em comparação com o Céu, nossos caminhos aqui na Terra parece           

bárbaro e desorganizado. O Céu é perfeito e preciso, mas tranquilo e            

descontraído. Parece um oxímoro, mas, isto é verdade e você entenderá           

quando estiver no Céu. 

Eu notei que o caminho estava totalmente alinhado com os anjos e havia             

uma formação ainda mais apertada, mais espadas e mais iluminação no           

caminho. Os anjos estavam se apressando e queriam que eu também me            

apressasse para o Portal. As bestas estavam batendo fora da cúpula com            

os pés enormes, parecia que estavam esperando o momento certo para           

atacar e por isso estavam fazendo isso. 

O dragão vermelho gritou um comando para o dragão negro. Em resposta            

o dragão negro saltou para cima da cúpula e começou a correr sobre ela              

procurando um lugar um ponto fraco. A cúpula começou a vergar sob o             

peso dos dragões. Eu fiquei um pouco preocupada, mas, na verdade eu            

sabia que a vitória era de Deus. 

O dragão vermelho mandou fogo para tentar incinerar a cúpula. Em           

resposta a isso os anjos estruturais começaram a adicionar novas          

camadas de proteção para reforçar-la. Essas camadas extras        

acrescentaram a proteção por mais quinze centímetros de espessura. Eu          

então notei que os anjos tinham também adicionado três colunas de           

reforço e reforçaram também as quatro colunas as quais estavam nas           

posições de uma bússola. 

O dragão vermelho estava zombando dos anjos e começou a rastejar até a             

cúpula sobre a posição Nordeste. O nosso lado não gostou nada disso            

porque de repente vi centenas de anjos arqueiros atiraram contra o           

dragão vermelho. 

Surpreendentemente, parecia que o dragão vermelho estava preparado        

para este ataque e na verdade estava usando isso como uma manobra            

para desviar a atenção dos anjos para longe do dragão negro. Aquilo            

funcionou para me distrair, porque eu nem vi isso, durante a comoção, o             

dragão preto tinha se movido para cima do dome para tentar perfurá-la. 

Enquanto o dragão negro estava batendo no dome, ele começou a rachar,            

obviamente estava causando dano. Novamente isso criou uma distração o          

suficiente para que o dragão vermelho tentasse entrar agora pela posição           

sul na bússola. 

De fato, o dragão vermelho parecia ter tido relativamente sucesso porque           

tinha alcançado dentro e estava movendo o pilar do lado para entrar na             

cúpula sem ser detectado. Isso pareceu funcionar porque todos os anjos           

tinham corrido às pressas para a rachadura. 
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Embora eu não devesse me preocupar, me preocupei e orei para que tudo             

ficasse bem. Quando estava a ponto começar a orar, vi muitos anjos            

possivelmente um milhão deles vindos do Céu com tal força e magnitude            

que ambos os dragões fugiram com a mera presença do fluxo de luz dos              

anjos. 

Eu respirei fundo aliviada porque percebi que Deus viu tudo isso com            

antecedência, pois, a vitória foi em última análise orquestrada nos lugares           

Celestiais. Eu estava aplaudindo em resposta, mas estava ainda um pouco           

triste pois notei que tinha havido uma violação grave da cúpula e parecia             

que alguns anjos estavam feridos. 

Minha preocupação não durou muito porque naquele momento vi os anjos           

estruturais começarem a adicionar mais duas colunas no centro. A cúpula           

agora tinha 5 colunas que formavam uma estrela na posição Norte.           

Haviam anjos tecendo metal dentro do dome, quase que como fazendo           

tricô e girando esse metal. Eles estavam tecendo uma rede de metal. 

Eu vi a rede servindo como reforço, mas, não somente isto e por causa da               

tensão inerente/elástica, o que viesse contra a cúpula seria enviado          

diretamente de volta no alvo de ofensa. Era uma arma que se voltava             

diretamente para o atacante e do meu ponto de vista era pura            

genialidade. 

As 4 colunas estavam sendo seladas nestas posições enquanto vários          

anjos com lança-chamas/tochas de fogo estavam reforçando esses pontos,         

como um soldador. 

Eu estava obviamente prestando atenção em tudo isso quando ouvi o anjo            

da vitória (Breakthrough) assobiar para mim, para que em vez disso eu            

continuasse a andar em direção a Jesus. Em resposta a ele me chamando,             

entrei no caminho rapidamente. O caminho estava relativamente tranqüilo         

em comparação com o lado de fora da cúpula e eu estava gostando de              

descansar daquele barulho. 

Notei que novamente haviam uns doze ou mais centímetros de neve com            

uma nova cobertura sobre a neve congelada. Onde eu morava não havia            

neve, então, me lembrei de verificar o que estava acontecendo em Israel            

no momento. 

Eu li que a última queda de neve com mais de quinze centímetros em              

Jerusalém ocorreu a mais de seis anos atrás em 2006. Eu pensei: ‘Talvez             

eles estejam no tempo de receber mais neve.’ Eu ainda não estou certa do              

significado disso.’ 

Eu olhei para o lado do caminho e vi três dos sete pássaros pequenos              

macios e magros estavam mortos ou quase morrendo. Eles estavam com           

tanta fome que tentaram comer o seu próprio excremento para          

sobreviver. 

Parecia que alguns desses pássaros haviam se engasgado comendo seus          

próprios excrementos e morreram como resultado disso. Um deles que eu           

estava observando era mais amarelo e preto principalmente, mas, eu não           

podia dizer se tinha havia uma outra cor também. 
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Os outros quatro pássaros ainda chiavam e saltavam ao redor como se            

nada tivesse acontecido. Contudo, três estavam mortos, quatro        

permaneceram vivos. 

Ali, então, notei que a mãe pássaro estava indiferente para com o filhotes,             

e agora estava fora do caminho tentando atrair machos para que ela            

pudesse ter mais bebês? Ela parecia não ter nenhum cuidado para com            

seus filhotes famintos e alheia às suas necessidades, concentrando-se         

totalmente em si mesma. 

O anjo da vitória (Breakthrough) me chamou atenção novamente para que           

eu ficasse focada. Eu percebi que estava distraída novamente, então,          

voltei minha atenção para ele e corri para a escada. Três anjos e o anjo da                

vitória (Breakthrough) estavam à minha frente e três estavam atrás de           

mim. 

Enquanto eu subi a escada, eu notei que na última batalha o revestimento             

em tecido havia sido destruído em um parte. Enquanto eu subia, as            

cabeças vermelha e preta olhavam diretamente para mim através do          

buraco. 

As cabeças eram enormes e as bolas dos olhos eram maior do que eu.              

Dando o tamanho destas bestas, o próprio fato de que essas criaturas            

foram incapazes de romper essa cúpula era puramente por desígnio de           

Deus. 

Enquanto os dragões me encaravam com tanto ódio que eu nem posso            

descrever, o anjo que liderava chegou de volta e entregou-me uma           

enorme espada. Enquanto eu a segurava eu notei que era cerca de 122             

cm de comprimento. A lâmina era de 17.8 cm de largura e 2.5 cm de               

espessura. 

O comprimento da própria lâmina medindo cerca de 91 cm. Quando a            

segurei tornou-se leve e manejável como o peso de um taco de golfe de              

grafite. 

Um dos anjos que liderava gritou: “Erin, se um dos dragões chegar perto             

de você, quero que ataque ele com a espada.” 

Eu pensei que isto era estranho porque eu não era uma lutadora e             

certamente que não era uma guerreira. Um dos outros anjos repetiu o que             

o primeiro anjo disse porque ele notou que o dragão vermelho chegou            

bem perto de onde eu estava. 

O anjo disse para mim: ”Dê uma facada no dragão vermelho.” Eu percebi             

que o dragão vermelho estava me provocando e falando mentiras          

horríveis. Eu estava agradecida que a proteção nas paredes eram tão           

espessas que eu não podia ouvir o que ele estava dizendo. 

Só então vi uma oportunidade, enfiei a espada no seu ombro direito do             

dragão vermelho. Na realidade minha espada entrou mais perto do          

pescoço, em termos humanos era na clavícula. 

Os anjos aplaudiram e o anjo líder pegou a espada de volta. Eu me              

perguntei: ‘Por que a minha espada tão facilmente feriu através da cúpula            

e dentro do dragão?’ 
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O dragão vermelho estava com raiva de mim e eu tinha mal lhe causado              

um arranhão, mas, por algum motivo minha espada tinha importância          

nessa batalha. A espada do Espírito, a Palavra de Deus. 

Isto, como também o meu capacete de Jesus, parece que machucou o            

dragão vermelho gravemente, ainda que a ferida que eu tinha lhe infligido            

era relativamente rasa. O que foi interessante também é que notei que            

quando tinha machucado o dragão vermelho, o preto também ficou          

enfraquecido. 

Com Jesus como nossa cobertura, capacete, nossa espada do Espírito da           

verdade e através da obra de Deus, somos capazes de infligir dano no             

reino espiritual. De alguma maneira, assim, ajudando os anjos com as           

suas vitórias no reino espiritual. 

Sonho acabou…. 

A armadura de Deus 

Efésio 6 : 10-17 

10 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu            

poder. 

11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes            

contra as astutas ciladas do diabo; 12 porque não temos que lutar contra           

carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades,           

contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da            

maldade, nos lugares celestiais. 

13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no            

dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 

14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e            

vestida a couraça da justiça, 

15 e calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 

16 tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos            

os dardos inflamados do maligno. 17 Tomai também o capacete da         

salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus…” 

Em vários dos meus sonhos o anjo do Senhor me disse para estudar os              

livros proféticos da Bíblia, bem como escrituras específicas. Dois me          

deixaram incomodada, me virando durante a noite em várias ocasiões;          

foram os livros de Ageu e o de Ester. 

Eu lutava para encontrar uma correlação entre os dois e então,           

finalmente, percebi o que estava bem na minha frente o tempo todo.            

Ambos continham referências ao “anel de sinete”. Ambos também contêm          

referências para o período de tempo específico em que estamos agora,           

‘Hanukkah’. 

Alguns outros pontos que são interessantes para mim é que no calendário            

judaico a Kislev 24, que é 08 de dezembro de 2012, em Ageu é              

mencionada 4 vezes. A Kislev também é mencionado em Zacarias. 

Este período de tempo específico é um marcador e se relaciona com o             

mesmo termo que Jesus usou quando me mostrou a mesa de jogo de             

dados no meu sonho). O marcador parece que significa “Promessa e           
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Redenção. Isto tudo vem não pelo nosso poder ou por violência, mas,            

completamente pelo Espírito do Senhor Jeovah no tempo Dele. 

Esse feriado judaico também, pode ser um marcador de contagem          

regressiva para o desdobramento de 1260 dias, os 1290 dias, os 1335            

dias e as 2300 noites e dias das visões de Daniel que estão vindo muito               

em breve. 

Em Ageu, Kislev 24 é mencionada algumas vezes, com uma          

recomendação vinda de Deus para prestarmos atenção. Ageu 2:6-9 lê          

assim: 

“Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco,             

farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca; 

E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as             

nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. 

Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. 

A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor               

dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.” 

Ele continua a referir a essa data 4 vezes mais, bem como a mesma frase               

continua: ‘Agora observe isto com cuidado a partir deste dia’. Deus           

também menciona dois eventos semelhantes do futuro: 

Primeiro, que “Eu vou abalar os Céus e a Terra” como em Ageu 2:21. Será               

que isso esta se referindo a desastres naturais? 

Segundo, que ”os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela mão             

do seu irmão” como em Ageu 2:22. 

Eu estou mostrando isso apenas como uma possibilidade porque não sou           

Teóloga. Em termos simples isso é apenas o que eu vejo. Na realidade, de              

maneira nenhuma estou me comparando a Zacarias. Estou meramente         

fazendo um caso para os meus sonhos em um conjunto de séries. 

Falando dele, parece que Zacarias começa a receber mensagens no oitavo           

mês, ou meados de novembro em nosso calendário. De fato, ele tem uma             

série de 8 visões noturnas ou sonhos um atrás do outro. Nestas séries de              

sonhos Deus confirma historicamente e condena qualquer um que não          

cresse. 

Por exemplo, Zacarias teve um sonho do prumo/ linha de medir           

aproximadamente no mesmo período que a mim foi mostrado o fio de            

prumo na terceira ou quarta semana em novembro. Em adição a isso, os             

detalhes das profecias de Ageu foram confirmados também nas profecias          

de Isaías, Jeremias e Miquéias. 

De fato, isto foram intencionados para preparar o cenário dos eventos por            

vir em breve. Com base em tudo isso e no que eu tenho visto, bem como                

na confirmação de 3 fontes independentes, gostaria de exortar a todos           

para começar 3 dias de jejum a partir de hoje, 07 de dezembro de 2012,               

às 18:00, onde quer que você esteja no mundo. 

Muitos de vocês, quando ler esse sonho a data já deve ter passado, mas,              

faça três dias de jejum e oração se você puder e o mais cedo possível. Eu                
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recebi uma palavra diretamente de um anjo do Senhor que este jejum            

será uma bênção para você. 

Eu creio que este jejum vem com uma promessa de que Deus vai falar              

com cada um de nós, individualmente, por esse ato de obediência e fé,             

mas do jeito Dele e não através de outra pessoa como eu. 

Se você jejuar como foi sugerido, durante o jejum peço que ore primeiro             

por Israel porque estou vendo uma batalha épica vindo em breve em            

ambos os reinos. De fato isto já está acontecendo. Nós precisamos orar            

por nossa irmã e continuem pedindo o favor de Deus sobre ela e proteção              

contra todos os seus inimigos. Como um bônus adicional, se nós           

abençoarmos Israel, então seremos abençoados. 

Eu segundo lugar peço a você que ore por discernimento. Há uma batalha             

épica no reino espiritual e devemos colocar a nossa armadura completa.           

Temos de andar na verdade, toda a verdade do Evangelho de Cristo e ser              

forte e corajoso como nunca antes. Não fique surpreso se as coisas            

ficarem mais difíceis antes do arrebatamento da igreja e que até os nossos             

meios de comunicação poderão serem interrompidos. 

Eu peço que em terceiro lugar você prepare as suas casas. Nós ainda             

poderemos estar um ano aqui até irmos para o Céu, nossa Casa. È notório              

que estamos vendo profecia se cumprindo enquanto falamos hoje. 

Portanto, certifique-se de que aqueles que nos rodeiam tenham as          

ferramentas certas para estarem de pé. Jesus nos mandou amar uns aos            

outros, devemos também perdoar e precisamos nos limpar. Depois de          

tudo,iremos diante do nosso Re, muito em breve, e por isso precisamos            

limpar a nossa casa. 

Em quarto lugar, peço que você alcance os perdidos em seu redor. Eu             

estou falando de atos de bondade para com os nossos vizinhos e ações             

que possam apontar Jesus para as pessoas e não estar enfiando dogmas            

goela abaixo, porque isso somente fará com que eles corram para longe            

de Jesus. 

Por último, peço que você ache alegria e paz. Orem e peçam ao Pai              

confirmação . Eu sei que em qualquer tempo que eu jejuo e oro Ele              

sempre responde e eu tenho sido muito abençoada. 

Há tantos sinais agora em torno de nós. Em espírito de oração vamos             

estar no Céu hoje à noite, mas, mesmo que seja um ano a partir de agora,                

eu oro para nutrir a sua alma e refrescar o seu amor por Ele. 

Estou orando para que isso não soe como pregador ou que eu estou dando              

uma profecia de um “Assim diz o Senhor,” porque não se trata disso de              

maneira nenhuma. Isto é mais como uma chamada do Espírito Santo para            

nos preparar. 

 

Sonho – Continua… 

Os anjos me trouxeram através do Portal. Eu estava deitada em uma            

grande cama de folhas de palmeira. Um anjo me apresentou um cálice de             

água do Rio da Vida. O anjo que me saudava juntamente com o Anjo da               
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vitória (Breakthrough) agarraram um pano retangular e o colocaram sobre          

a minha cabeça, então, me trouxeram pra cima. 

Fiquei ali de pé e sem fôlego porque em todo o meu arredor estavam              

milhões, talvez bilhões, de pessoas. Na frente delas estavam as crianças e            

atrás delas estavam milhões de anjos. 

A paisagem ao meu redor era de tirar o fôlego de tão linda. Era              

deslumbrante, como se todos os mais belos lugares do mundo estivessem           

diante dos meus olhos. Pensei no Canadá e nas fotos que eu tinha visto da               

Nova Zelândia com montanhas escarpadas com picos cobertos de neve. 

Notei que a água era cristalina e verde e azul claro. A água era              

semelhante com a cor das águas que cercam as ilhas dos mares do Caribe              

ou do Mediterrâneo. 

A areia era como açúcar e havia muitas variedades de plantas em todo             

lugar. Eu vi árvores de eucaliptos, palmeiras, cedros e até mesmo           

carvalhos. Haviam flores perfumadas subtropicais bem como rosas do         

norte. 

Eu vi belas fontes coloridas e surpreendentes. Eu comecei a chorar de            

alegria por tudo que estava vendo. Eu sabia que talvez minha próxima            

visita poderia ser com outros e em pessoa. Então vi um leão enorme             

deitado com um cordeiro. Era uma coisa que nunca tinha visto na Terra. 

Enquanto eu caminhava, virei uma esquina e lá estava Jesus. Suas asas            

estavam quase completamente estendidas, aproximadamente do tamanho       

de todo o comprimento da plataforma na parte superior, ou seja, mais de             

3 metros e meio cada asa. A parte superior da plataforma parecia ter             

cerca de 12 metros ou mais. Sem uma fita métrica isto foi apenas um              

palpite. 

Ele ainda estava vestido em Sua armadura, embora eu notei o tecido            

branco com apenas um pouco de vermelho que saía para fora, debaixo da             

armadura. Eu não tinha notado isso antes, mas, de alguma maneira sabia            

que estava lá das outras vezes. 

Seu peitoral de ouro representava cada uma das doze tribos. Sua espada            

era de ouro e fortemente gravada. 

Sua coroa aparentava se multiplicar e parecia que os sete pináculos que            

eu tinha visto haviam se tornado em sete Coroas, cada uma decorada com             

jóias caríssimas. Eu não tenho certeza mas parece que cada coroa           

representava um continente na Terra e as jóias representavam as          

pessoas. Eu sabia disso enquanto estava lá, mas ainda não tinha certeza            

como sabia disso. 

Eu então olhei para o rosto de Jesus e todo o meu corpo caiu em               

adoração. O que eu tinha falado antes não era nada parecido com o que              

estava agora diante de mim. Eu estava prostrada, de cara no tijolo de             

ouro da rua de paralelepípedos que cercava os trechos exteriores,          

cantando louvores em adoração a Ele. 
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O coral dos santos começou a cantar: “Meu Libertador está chegando,           

meu Libertador está de pé e perto de mim, meu Libertador está            

chamando, meu Libertador está de pé perto.” 

E simplesmente fiquei lá enquanto o chão vibrava com esta bela música            

dos santos. Eu fiquei lá durante toda a canção e chorei porque eu estava              

espantada com os detalhes do que está vindo para nós. Tinha muito mais             

significado enquanto eu ouvia as palavras desta canção. 

Eu sabia que Rich Mullens (Cantor e compositor) devia estar lá no Céu             

nesta multidão cantando esta mesma canção que o Senhor o havia           

inspirado. 

A música continuava enquanto eu pisava no Mar de Vidro hoje. Quando            

pisei no ‘vidro’ meu vestido de repente mudou. Olhei e notei que estava             

usando o mesmo robe, como antes, com as pulseiras. 

Eu notei que tinha a coroa de jóia trançada caindo sobre a minha testa e               

aquelas lindas sandálias que tornavam os meus pés descalços dignos de           

andar sobre esta Terra Santa. Mais uma vez, eu deslizava sobre o mar de              

vidro em direção a Jesus. 

Enquanto eu ia, Seu rosto resplandecia brilhantemente e a luz santa saia            

da presença Dele. Jesus era a fonte de luz aqui no Céu e ao redor Dele.                

Verdadeiramente não há escuridão como há na Terra. 

Mais uma vez me curvei diante dEle em oração no primeiro e segundo             

degraus de Seu Trono. Ele desceu e esticou Sua mão para pegar na             

minha. Eu queria abraçá-Lo, mas, estava com medo e não queria           

desonra-Lo. 

Ele sabia o que eu estava pensando de modo que se aproximou e me              

abraçou. Eu chorei, minhas lágrimas caíram sobre o belo peitoral. Quando           

minha lágrima bateu na jóia de esmeralda ela brilhou. A Jóia se iluminou.             

Ele limpou minhas lágrimas e me levou até a plataforma perto do Trono. 

Jesus: “Você gostou?” 

Eu: “É mais e mais bonito a cada vez. Como pode ser isso?” 

Jesus: “Erin, este é o Paraíso. Defina-o.” 

Eu: “Seria todas as coisas belas em um só lugar.” 

Jesus: “Sim, o que mais?” 

Eu: “Seria como Você me mostrou, mais para descobrir, mais para ver,            

esta é apenas uma pequena parte.” 

Jesus: “Sim, e o Templo não está ainda completo”. 

Eu: Estava confusa. “Sim, mas no Céu ele está completo, não está?” 

Jesus: “Sim, mas, novamente isto é para seu benefício. Cada vez, você            

não espera que as coisas sejam ainda melhor do que da última vez? Você              

está experimentando tudo, camada por camada, em preparação para         

quando Eu vier para todos vocês. É uma procissão Divina, não é?” 

Eu estava sorrindo percebendo que Ele havia planejado tudo         

completamente deste jeito para uma maior antecipação. 
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Eu: “Ah, então tudo estará realmente completo quando chegarmos e nós           

estamos apenas vendo o progresso da construção até o grande evento, o            

Casamento e o Banquete?” 

Jesus: “Sim, de uma certa maneira, mas ainda há aqueles que acreditam            

na mentira de que o Céu é chato. Você precisa escrever a respeito de              

como o Céu é altamente estruturado, mas, mesmo assim a criatividade e            

a maravilha também são uma forma elementar da vida aqui. Não há            

morte de nem uma idéia aqui e cada semente plantada cria raízes,            

floresce e colhe um retorno.” 

Eu: “Então há mais do que apenas vida eterna física. Todas as sementes,             

eventualmente, se transformam em uma videira que dá frutos?” 

Jesus: “Sim, e produz uma colheita que você mesma vai gostar. Você vai             

se deleitar em sua própria fruta que você trabalhou para colher.” 

Eu: “Estou tão acostumada a dar tudo aos outros. Eu nunca moro nas             

casas que eu projetei aqui na Terra. Eu ajudo outros com seus sonhos e              

não tenho o suficiente até mesmo para pagar o aluguel ou comprar            

mantimentos.” 

Ele estava contente quando eu acabei de dizer isso. Ele sorriu e concordou             

com a cabeça. 

Jesus: “Aqui Erin, você vai viver em uma casa que engloba toda ideia             

favorita que você teve para os outros, tudo em uma casa desenhada            

especificamente para você. Mas com seu gosto diferenciado a equipe de           

desenho estrutural aqui teve que usar especialistas para transmitir tudo          

em uma só Casa.” 

Eu estava chorando, só lágrimas. Eu nunca possuí uma casa. Eu tenho            

voado em todo os EUA para trabalhar em várias mansões personalizadas           

ao longo dos últimos 14 anos. 

Eu: “Senhor, como Você pode fazer isso? Nem mesmo eu sei como que a              

minha própria casa vai parecer?” 

Jesus: “Erin, Eu conheço você. Estou esperançoso de que você vá gostar.” 

Eu: “Senhor, estou contente só de estar aqui. Se eu pudesse estar em Sua              

presença todos os dias, eu não precisaria de uma mansão, apenas Você.” 

Jesus: Ele me abraçou. ”Você vai ter tudo isso e muito mais porque o Céu               

é criativo. Há coisas que estão à espera, mesmo para aqueles que têm             

estado aqui. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, as maravilhas que tenho            

preparado para todos vocês que Me amam.” 

Eu estava quebrantada e super animada para que todos possam ver isso. 

Eu: “Senhor, eu posso vir para Céu agora? 

Ele estava rindo e muito feliz que eu estava animada para vir para o              

Banquete. 

Jesus: “Muito em breve Erin, agora venha. Ainda há algumas coisas que            

devem ocorrer primeiro, mas, sim, estamos chegando mais perto.         

Lembre-se, mesmo Eu não sei a hora nem o dia. O que você vê?” 

Fixei meus olhos na maçaneta de safira que representava Israel na           

balança. O outro lado tinha 10 pesos. 
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Eu: “Eu vi um desses botões na Target (loja nos EUA) na noite de              

anteontem. Sinto que reconheço isso.” 

Jesus: Ele riu. “Você entende o que está escrito nele?” 

Eu: “Não. Não posso ler em hebraico.” 

Jesus: Ele sorriu. “É um marcador que diz, ‘Um grande milagre aconteceu            

aqui.’ Isto é o que representa.” 

Eu: “Então, o milagre é ou vai acontecer em Israel?” 

Jesus: “Sempre houve milagres ao redor de Israel. Vai haver tanto mais            

ainda como o mundo nunca viu. Isso irá expor estes 10. Olhe, sua própria              

cor desaparece, está despelando e seu brilho está desaparecendo.” 

Eu: “O preto debaixo da pintura, representa os verdadeiros 10 que contém            

o poder real no mundo?” 

Jesus: Ele sorriu. “Ahhh, você tem sabedoria aqui.” 

Eu: “Obrigada Senhor, mais isso vem somente de Você.” 

Eu coloquei minha mão sobre meu coração e fiz uma reverência. Ele riu e              

colocou a mão no meu ombro direito e guiou-me a olhar por cima do              

corrimão. 

Jesus: “Lembre-se, vai parecer uma volta confusa de eventos.         

Estudiosos/teólogos ficarão confusos, não se engane, há uma ordem. O          

problema real é que esses estudiosos não estão lendo as Escrituras na            

seqüência óbvia.” 

Eu: “Eu não entendo. Por que iríamos ser confundidos?” 

Jesus: “Considere estes.” 

Ele me mostrou a cúpula sobre Israel, e os dragões negro e vermelho.             

Eles continuaram se transformando em um. 

Jesus: ”Aquele que governa na Terra neste momento, não é o autor de             

mentiras e confusão? Para ter compreensão, os estudiosos terão de vir a            

Mim e Eu vou iluminar a Palavra como nunca antes para eles. Quando o              

homem depende da sua própria compreensão em vez de Mim, então, o            

autor de mentiras os lidera com anéis no seu nariz, levando-os a ensinos             

falsos.” 

Eu: “Então, Você está dizendo que as Escrituras está sendo mal           

interpretada por alguns por causa do governante e autor da mentira?” 

Jesus: “Sim, o grande mistério da Palavra vem pela revelação, pelo sopro            

do Espírito Santo, do Autor Original, o Autor da Verdade, não o escritor de              

mentiras”. 

Eu: Eu estava confusa novamente. ”Então as Escrituras estão sendo lidas           

fora de sequência por todos?” 

Jesus: “Não, porque muitos têm Me buscado como o Autor da Verdade e             

Eu tenho iluminado a Palavra, então, como resultado eles conhecem a           

Verdade.” 

Fiquei aliviada e com medo por um momento com o que Ele estava             

dizendo. Ele sentiu isso e continuou a explicar. 

Jesus: “Saiba que os acontecimentos que logo estarão se desdobrando          

não tinham nenhuma descrição quando a Verdade foi escrita, do mesmo           
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jeito que você não consegue descrever alguns dos mistérios que já viu            

aqui no Céu. 

“Se você os descrevesse, os críticos diriam que você estava escrevendo           

coisas do autor da mentira. Novamente, se não há palavras para           

descrever o que você já viu, como você escreve sobre isso?” 

Eu: “Eu não poderia e não faria sentido.” 

Jesus: “Quando a Palavra foi escrita, as palavras selecionadas foram          

seladas por um tempo mais a frente, o qual é agora. Não permita que o               

autor das mentiras defina o que isso é. Venha a Mim e eu vou iluminar o                

que Meu Pai escreveu, pois, Eu sei e procuro conhecer os negócios de Meu              

Pai” 

Eu: “Tenho conforto em ver Você e tenho uma maior compreensão apenas            

estando em Sua presença.” 

Jesus: “Fico feliz. Agora olhe.” 

Vi cavalos com cores diferentes com pergaminhos executando uma rota          

para entregá-los. Este caminho tortuoso levava à cidade de muitas          

decepções, a cidade com a ‘torre mais alta.’ 

Eu: “A maioria da maldade sendo organizada no mundo está sendo           

originado desta cidade?” 

Jesus: Ele sorriu, juntamente com dois anjos e os anciãos. ”Sim, mas um             

dia ela será removida”. Essa caça para ir atrás do meu inimigo, é muito              

esperada com uma vitória muito aguardada para a Minha equipe.” 

Eu estava pulando para cima e para baixo porque Ele me mostrou o             

resultado final daquela cidade. Vamos dizer que, em um instante, os anjos            

guerreiros completamente a destruíram e que nada absolutamente sobrou         

dela. 

Eu: “Quando vai ser isso?” 

Jesus: “Há uma ordem, mas, estamos bem perto da linha de chegada da             

grande parte das profecias. Não é um alívio?” 

Eu: “Ah sim, isso é incrível.” 

Jesus: “Lembre-se, porém, de ler toda a Escritura, não em partes. Nós            

estamos nos aproximando do cumprimento da profecia, mas há mais, e é            

pesado, muito pesado.” 

Eu vi os pesos na balança completamente despojados de pintura, pois, o            

vento tinha levado as tiras de pintura embora. Eu vi o pequeno botão de              

safira se tornar menor ainda. 

Eu: “Ah não!” 

Jesus: Vi que Ele estava triste. “Erin, isto foi predito, não se desanime. Há              

batalhas ainda para acontecer e algumas são batalhas épicas. No entanto,           

não se engane, nós estamos no meio delas.” 

Eu: “Você não vai precisar de lutar, certo?” 

Jesus: “Não fisicamente.” Apontando para Sua armadura. Mas,        

simbolicamente. Há uma batalha quando Eu tomo o Meu Trono e todo            

joelho se dobrará e toda língua confessar.” 
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Haverá os dois, grande alegria e grande remorso. Será exatamente a           

definição de agridoce. Novamente isso tudo foi feito para seu benefício           

para que você possa me ver em todos os papéis.” 

Eu o vi em todos os seus diferentes papéis em minha vida: Meu Pai, Meu               

Consolador, Meu conselheiro, Meu Príncipe da Paz, Meu advogado, Meu          

Marido, Meu Rei, Meu Criador, Meu Guerreiro, Minha Porção, Meu Cálice, O            

Rei da Glória, Minha salvação, O Grande Eu Sou. 

Jesus: “Você tem que me conhecer em todas essas maneiras.          

Respondendo à sua pergunta, Eu não Sou passivo nesta Batalha Épica.           

Não olhe sempre para a aparência, vá mais fundo. É para o seu benefício              

para que você Me conheça e caminhe perto de Mim. Você é a Minha Noiva.               

Você é Realeza.” 

Eu: Sorrindo. “Sim, mas, não estamos oficialmente casados ainda.” 

Ele sorriu porque eu ja sabia que estava tecnicamente errada quando eu            

disse isso para Ele. 

Jesus: ”Ok, Noiva.” Todo mundo ao nosso redor estava rindo…”Não se           

enganem, Eu estou voltando para Minha Noiva.” 

Eu: “Eu tenho uma pergunta.” 

Jesus: “Vá em frente.” 

Eu: “Por que Você estava pastoreando ovelhas na Albânia?” 

Jesus: “Que bom Erin, você notou isso.” 

Eu: “O que isso significa?” 

Jesus: “Parábolas Erin, estude Albânia. Ela foi declarada em um ponto na            

história a nação mais distante de Me conhecer. Será que Eu não vou vir              

mesmo para uma ovelha perdida, como aquelas na Albânia?” 

Eu: “É melhor que eu estude a Albânia. Ela está no mapa atual?” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, este é o seu dever de casa.” 

Eu: “Ela está nas Escrituras?” 

Jesus: Sorrindo. “Sim e muitas como ela, profundas na rebelião, mas,           

ainda assim eu a procuro e muitos que moram em países como a Albânia.” 

Eu: “Oh bom! Apareça para as cidades inteiras e os deixe ver Você!” 

Então, eu vi estrelas acima de mim e uma lua minguante. 

Jesus: “O que você vê?” 

Eu: “Eu não tenho certeza. Este são os céus de agora acima de nós?” 

Jesus: “Sim, mas estes são sinais também.” 

Ele estava sorrindo. Eu sabia que eles marcaram uma época e não um dia              

nem hora, mas um intervalo. Uma estrela parecia mais brilhante do que            

todo o resto, mas eu não entendia. 

Jesus: “Os marcadores são a partir deste ponto de vista.” 

Então vi o fio de prumo perto do Nilo no Egito. 

Jesus: ”Você não vai ver esses marcadores a partir do seu ponto de vista”. 

Então eu vi América do Norte. 

Jesus: ”Eu vou enviar outros para cada região, assim todos saberão e            

verão sinais.” 

Eu: “Você está enviando outras estrelas?” 
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Jesus: “Sim e não. Você vai ver sinais e saberá que Estou perto. O inimigo               

sabe também, só não o dia nem a hora. Lembre-se, Eu não disse pra              

vocês aprontarem suas casas?” 

Eu: “Ah, sim, Senhor.” 

Jesus: “Então, preparem suas vidas/casas.” 

Ele enviou-me com o Anjo de Saudação. Ele me abraçou de novo e             

gentilmente bateu no Seu peito sobre o coração duas vezes. Quando Ele            

fez isso eu coloquei minha mão sobre meu ‘novo coração’ e fiz uma             

reverência. Ele sorriu, se virou e voltou para a balaustrada/balcão. Os           

anciãos começaram a se reunir. O cavalo me cutucou e eu o abracei e              

beijei seu nariz. 

Anjo: “Ainda está chovendo, você deve se cobrir. Vá para Oséias 2:14 e a              

promessa do capítulo 3. Leia o Salmo 17 antes do 16. Lembre-se do que              

Ele está pedindo a você. Aprontem suas casas, limpem elas. Existem           

padrões nas Escrituras, mas, você deve pedir e buscar.” 

Ele puxou a linha de prumo e a colocou na minha mão. 

Anjo: ”Julgue e discirna usando o Espírito Santo dentro de você. Segure o             

fio do prumo a partir do Verdadeiro Norte, então, você vai ver que Ele está               

chegando breve. Você pode recitar até Provérbios 2. Você não vê que o             

seu Criador é o seu marido, não está escrito também? 

“Às vezes, para encontrar a verdade leia o início como pistas para o fim.              

Veja Isaías desta forma também e então veja o Salmo 110 se desenrolar.             

Onde você está? Tome nota porque não há nenhum mistério aqui. Toda a             

verdade será dada pelo Senhor com maior iluminação. Lembre-se do          

comando Dele para amar.” 

Sonho acabou… 

Amor e Bênçãos… Pardal 
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A CONTAGEM FINAL 

12 de Dezembro de 2012 

Há um tema recorrente nos meus dois últimos sonhos que tem me feito             

orar a respeito da definição de ‘minha casa’. A primeira e óbvia resposta é              

a nossa residência física em nossa respectiva localização no mapa          

terrestre. 

No entanto, acredito que o Senhor estava querendo dizer que nossas           

casas são nossos corpos físicos em que o Espírito Santo habita. Eu passei             

por algumas lutas tremendas de guerra espiritual em minha caminhada,          

especialmente, antes de começar esta incrível jornada para uma relação          

mais íntima com o Senhor. 

Houveram algumas batalhas épicas durante tudo isso também, o que fez           

mais tolerável é porque ouço a voz do Senhor de forma muito mais clara              

do que nunca antes. Além de colocar toda a armadura de Deus, devemos             

ter certeza de que estamos preparados para estar de pé na batalha. 

O que pode fazer a armadura se o corpo não é saudável o suficiente para               

a guerra? Há alguns meses atrás percebi que eu ainda estava pecando.            

Enquanto nem sempre sabendo que era pecado flagrante, eu agora          

entendendo que um pequeno pecado é o mesmo que um grande pecado e             

ambos nos impedem de andar perto do Pai. 

Não é que Ele nos deixou, entenda, é que nós deixamos a Ele quando              

servimos a nós mesmos e nossas vãs ambições, servir a nós mesmos nos             

mantém em um amor raso. Nestes últimos dois meses eu aprendi a            

amá-Lo como nunca antes, tenho crescido, estado mais perto dEle e me            

aprofundei mais na Palavra do Senhor. 

No entanto, devo enfatizar que não sou perfeita, então, não me           

interpretem mal quando digo isto. É que agora eu descobri que o quanto             

mais eu procurei o Senhor e desejei as coisas que são boas para meu              

corpo, mais clara a Sua voz se torna. 

Quando comecei a ter esses sonhos demorou algum tempo para eu           

aprender como esperar e ouvir o Senhor. Eu aprendi que tomar a cruz e              

segui-Lo significava me humilhar primeiro. Isto também significava que eu          

precisava viver minha vida me esforçando para ter santidade pessoal. 

Mais uma vez, não para que eu seja perfeita porque isso é impossível,             

mas, que o meu coração estava aberto diante dEle e disposto a ser             

examinado por Ele. Na essência o meu coração tem sido um projeto. Ele             

foi quebrado tantas vezes que eu decidi guardá-lo. 

Em essência, ele foi ‘quebrado’ muitas vezes antes e ele finalmente parou            

de trabalhar. Houve muitos ‘quebras’ e agora ele trabalha com a ajuda de             
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uma bateria. É hilário quando você pensa sobre isso, meu coração agora            

precisa de uma bateria. 

Eu precisei passar por uma cirurgia cardíaca de uma perspectiva terrena,           

mas, realmente precisava do Grande Cirurgião para fazê-la de uma          

perspectiva Celestial. Deus criou o meu coração e Ele sabe disso melhor            

do que qualquer médico porque Ele é o único que pode dar-lhe forma. 

O acordo era que eu precisava entregar este coração para Ele           

completamente e precisava confiar nEle com o meu ele. Jesus trabalhou           

com ele várias vezes e toda vez que Ele o fez eu fazia algo que exigia Sua                 

cirurgia novamente. Eu nunca entendi direito e finalmente apenas desisti. 

O problema real era que eu tinha aceitado a Jesus, mas, não dei a Ele o                

meu coração completamente. A única maneira que eu sabia como manter           

meu coração saudável era ir para Ele todos os dias com o meu coração,              

mas eu fazia de conta que eu o retirava do meu peito, colocava em              

minhas mãos e o oferecia a Ele. 

Quanto mais eu fazia isso, mais eu me entregava em Suas mãos em             

realidade. Meu coração precisava estar disposto a segui-Lo totalmente e          

isto levou prática. Agora eu estou ansiosa para dar-lhe o meu coração,            

mas às vezes eu fico pensando o que vem depois. 

Agora eu tinha que estar disposta a permitir que Ele, a cada dia, entrasse              

e limpasse a cavidade carnal, o que me refiro como o meu coração. Então,              

isso é o que eu acredito que significa “preparar a sua casa.” 

Fechar as janelas: Cubro meus olhos para as coisas que me levam por           

caminhos tortos. Talvez isso significasse cobiçar a mansão do meu cliente           

ou o carro, ou talvez isso significasse me guardar da concupiscência dos            

meus olhos. 

É melhor cobrir as janelas de minha alma para que eu não possa ver essas               

coisas, para que elas não me levem para longe do Senhor. Então, o que              

Ele nos diz na Palavra? Se os nossos olhos nos fazem pecar então…             

arranca-os para fora. Mateus 18:9. 

Limpar Tudo: Se sabemos que vamos receber visitas, não limpamos          

nossas casas antes deles chegarem? E se fazemos isso por visitantes que            

significa pouco de uma perspectiva eterna, será que nós não faríamos o            

mesmo com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? 

Eu comecei a me perguntar, mais e mais, será que eu estou profanando o              

meu corpo? Será que estou vivendo em muito luxo e ganância? Estou com             

amargura sobre coisas, abrigando ressentimento no meu sangue? Será         

que estou permitindo que o meu corpo fique sujo? Será que perdi o meu              

brilho original? 

Em essência, você talvez deseje perguntar a si mesmo honestamente se           

há coisas que precisam ser limpas em suas vidas hoje (Zacarias 13:1). 

Fortalecer a Estrutura: Nós precisamos colocar fora as nossas ambições        

vãs e escolher andar em um caminho de santidade pessoal, escolhendo a            

cada dia segui-Lo, não importando o que Ele pede. Isso significa reforçar a             
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nossa fé com a nossa crença fundamental somente Nele. Se não fazemos            

isso completamente, então porque estaríamos esperando por Ele? 

Nós precisamos alimentar as nossas almas com a Palavra do Senhor todos            

os dias. Orando, tanto quanto possível durante todo o dia, isto nos dará             

uma maior compreensão da Palavra a qual trabalha em conjunto para uma            

fé mais forte. (2 Coríntios 4:16-18) 

Remodelar : Nós precisamos mudar a maneira como as coisas são para           

torná-las melhor e mais útil. Traga para fora tudo o que é contrário à              

estrutura, leve os pecados a Ele, coloque-os aos Seus pés e decida            

abertamente que você está indo numa direção diferente. Nós precisamos          

de ativamente buscá-Lo e nos arrepender do pecado. 

Em outras palavras, nós precisamos mudar de rumo e trazer todos os dias             

tudo para Ele. Apesar de tudo Ele vê tudo que fazemos, então o que              

temos a perder em trazer tudo diante Dele? Em torno, Ele vai remover os              

seus pecados e é como Ele colocasse uma camada de tinta fresca a cada              

dia. Faça isso e Ele vai limpar você e deixá-lo branco como a neve. (Salmo               

51:7 e Isaías 54:2) 

Expulsar as Pragas: Nós precisamos remover as coisas que ganharam          

acesso em nossa vida. Nós as deixamos entrar, às vezes diretamente pela            

porta da frente, ou visivelmente através de uma janela, talvez          

involuntariamente através de uma rachadura na fundação ou até mesmo o           

computador. Independentemente, de alguma forma essas coisas malignas        

obtiveram acesso em nossas vidas. 

Pelo que tenho visto no Tribunal de Deus, sei que estas coisas têm             

permissão para estarem em nossas vidas, legalmente, até que nós as           

reconheçamos e as expulsemos para fora da casa, em nome de Jesus. Há             

grande quantidade de poeira, aglomerados velhos, nos cantos        

anexando-se às coisas que nós nos agarramos. 

Na verdade qualquer coisa em sua casa que cria ruído, um filme de sujeira              

ou uma distração que bloqueia a voz do Espírito Santo deve ser removido.             

O Espírito Santo é a Luz dentro de você e Ele é o único Hóspede que você                 

necessitará sempre. (Lucas 11:25) 

Quando tudo isso for feito, então, o Senhor pode vir a você como uma              

inundação gloriosa. Ele pode falar com você agora, sentar-se com você e            

até convidá-lo para vê-Lo no Céu, porque você O convidou abertamente           

para dentro da sua casa. (Josué 24:15). Não há muito que eu possa             

garantir, mas garanto que Ele é melhor Remodelador do que o diabo. 

Quando olho para trás, para quando eu estava pecando na minha           

caminhada cristã, notei que eu lia apenas as Escrituras que me faziam            

sentir confortável com o que estava fazendo. Eu não estava pronta para            

andar na Verdade completa do Senhor, mas em vez disso eu queria um             

Pai que me fizesse sentir bem e que seria o meu Gênio pessoal de bolso.               

Sim, eu queria Jesus como meu próprio “Gênio da Lâmpada.” Esse tipo de             

relacionamento com o Senhor era tão superficial e ‘não era a respeito do             

3 



 

que eu poderia fazer por Ele e outros, era o que os outros poderiam fazer               

por mim.’ 

Olhando para trás, nessa epifania da décima primeira hora me dói. Em            

retrospectiva, Deus estava me exigindo caminhar no pleno Evangelho da          

Verdade e abraçar o meu “Paulo completo”, cair na real com quem eu sou,              

onde eu estive e onde eu estou indo em breve para habitar            

permanentemente. 

Em vez de santidade pessoal, eu estava procurando conforto e certamente           

não estava andando na Verdade completa. Eu não estava lendo toda a            

Escritura e não estava ouvindo plenamente do Espírito Santo. Em          

essência, eu não desejava um relacionamento completo com Cristo com          

todo o meu coração e ‘casa.’ 

Jesus requer de nós um ato de obediência desconfortável, não para nos            

banhar em conforto. Em torno, obediência significa dar o primeiro passo           

em fé, confiando no Senhor e desejando fazer o seu melhor com todo o              

coração para agradá-Lo. Isto não é simplesmente um ato de amor por Ele,             

mas de um verdadeiro amor por Ele. 

Tudo o que sei é que estamos correndo contra o tempo e o nosso tempo               

está acabando. E por causa disso, por favor considere colocar a sua casa             

em ordem e ajude os seus filhos a compreender este conceito também.            

Isto é importante porque todos nós podemos ouvir diretamente do Senhor           

e ter a Palavra iluminada através do Espírito Santo. 

Estou orando por todos vocês para que ajudem uns aos outros e orem             

juntos. Nós todos precisamos limpar e aprontar as nossas casas porque           

Ele está vindo em breve. 

Eu estava pensando que não teria um sonho hoje a noite, mais assim que              

a minha cabeça bateu no travesseiro na noite passada, então eu tive            

outro. Eu ainda espero e oro para que o próximo sonho não seja um sonho               

mas em vez disso será todos nós morando no Céu depois do            

arrebatamento. 

O Sonho começa… 

Eu estava lá, de pé, não acreditando que estava ali mais uma vez. Na              

verdade, eu pensei isso no meu sonho. A cúpula estava diante de mim             

novamente e as quatro colunas ainda estavam nos pontos de abertura           

para a cúpula. Eu estava entrando pela porta ocidental. 

Notei que as cinco colunas estavam ainda no centro da cúpula e o teto              

estava rachado ainda por causa do dano que ocorreu na última batalha.            

Se você se lembra o impacto das bestas causou a rachadura. 

Não obstante, pude ver que os anjos e ‘engenheiros estruturais’ tinham           

reparado a cúpula, incluindo a rachadura, com um tipo de ‘arco soldador’            

Celestial. Os anjos sob a cúpula estavam ainda em alerta máxima e eu             

podia sentir o ar bastante tenso. 

Os dragões ainda estavam circulando a cúpula e eu podia vê-los através            

do vidro. O vermelho me viu e pude ver a ferida da minha espadada no               
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pescoço dele. Eu acredito que não tinha feito muito dano, mas,           

provavelmente eu acabei de deixá-lo com mais raiva de mim. 

Enquanto eu estava olhando para ele, notei que ele começou a se            

‘manifestar’ em pessoas de meu passado. Elas não eram qualquer pessoa,           

mas, pessoas que tinham me machucado quando eu era criança, eram           

pessoas muito ocupadas para se importar comigo e quando adulta, eram           

intocáveis. Eu fiquei tempo suficiente para ver quase 30 pessoas. 

Um anjo rapidamente ficou entre meus olhos e o dragão vermelho. Ele            

então utilizou uma ‘tocha de chama azul’ para impedir que eu a visse o              

dragão. Eu estava muito grata ao anjo por ter feito isso porque o que o               

dragão estava fazendo estava me atingindo. 

Fique grata quando eu ouvi Breakthrough assobiando e rapidamente voltei          

minha atenção para o caminho diante de mim. Contudo, naquele          

momento, as duas caudas da besta começaram a martelar a base da            

cúpula, onde as 4 colunas estavam. 

Notei que as bestas estava tentando arrancar a cúpula para fora de sua             

própria fundação. Parecia que as bestas estavam pensando se elas          

pudessem derrubar a fundação, poderia derrubar a cúpula e todos nós           

com ela. Decidi correr para o caminho o mais rápido que pude mesmo             

sabendo que nenhum dano iria me acontecer. 

Quando entrei, não ouvi nada, estava completamente tranquilo. Percebi         

que havia agora quatro aves mortas no caminho. Uma era amarela e preta             

(talvez verde, mas não podia dizer), tinha excremento em sua boca, outra            

tinha excremento vermelho, preto e branco, a terceira, excremento         

vermelho, branco e azul e a última tinha as cores verde, branca e outra              

cor que não consegui ver claramente. 

Todos os 4 pássaros mortos tinham sangue em suas penas brancas. Os 3             

que permaneceram tinha arrancado as penas deles enquanto estavam         

morrendo. Eu senti que os três que sobraram eram gordos e maus. 

Um dos pássaros que ainda estava vivo tinha penas pretas caídas. A mãe             

pássaro estava gorda novamente e talvez grávida. Eu pensei, ‘hmm, isso           

foi rápido.’ Eu não entendi tudo isso completamente, mas, não gostava de            

nenhuma destas aves vivas. Elas não eram nem remotamente bonitas,          

mas elas eram extremamente nojentas para mim. 

O ar dentro do caminho era perfeito. Os anjos no caminho estavam            

soprando em mim algo como poeira brilhante de ouro. Essa poeira parecia            

me ajudar a manter o foco no Anjo Breakthrough e na escada. 

Mais um vez, Breakthrough e dois anjos estavam à minha frente e haviam             

outros quatro anjos atrás de mim. Enquanto eu subia a escada, eu notei             

que as cabeças das bestas estavam novamente tocando na escada. O           

dragão vermelho estava me olhando e eu cometi o erro de olhar nos olhos              

dele novamente. 

Como resultado, cada passo que eu subia, via alguém que tinha me            

magoado no passado. Eu subi 30 degraus ou mais da escada, cada passo             
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tinha uma pessoa que me ofendeu e que tinha marcado vales diferentes            

de dor na minha vida. 

Eu não disse uma palavra disso para os anjos que me acompanhavam,            

porque senti que se tivesse falado daria a essas bestas poder suficiente            

para vir através da cúpula, se achassem que eu era fraca. Eu estava             

perdendo as forças rapidamente e no último degrau comecei a hesitar. Um            

dos anjos notou isso e correu a ajudar. 

Anjo: “Breakthrough, dê a espada para ela novamente.” 

Então Breakthrough me entregou a espada e fez sinal para eu dar uma             

facada no dragão. 

Outro anjo disse: “Não olhe o mal no olho.” 

Outro anjo diferente disse: “Dê um golpe…agora.” 

A besta havia exposto sua barriga. Eu tirei a espada, a enfiei no seu              

estômago e arranquei a espada novamente. Depois disto eu ouvi os anjos            

aplaudindo. Outro anjo pegou a espada de mim enquanto eu subia a            

escada, todos eles me fizeram sinal para eu entrar no Portal. 

Eu olhei e vi a besta vermelha debruçada. Achei estranho porque notei            

que o dragão preto estava também curvado e segurando a barriga e eu só              

havia esfaqueado o dragão vermelho. Porque isso aconteceu? Eu decidi          

que isso não importava e que a única coisa que importava é que eu feri o                

dragão vermelho. 

O anjo no Portal falou: “Erin, apronte a sua casa. Jesus pede a sua              

obediência.Você está quase em Casa/no Céu.” 

Eu: “Espere, eu vou vê-Lo novamente?” 

Anjo: “Sim, Ele está aguardando o seu retorno e um relatório completo.” 

Eu: “O quê?” 

Sonho acabou… 

Eu acordei hoje as 4:15 da manhã com o meu cachorro latindo. ‘Senhor,             

ajuda-me a entender meu sonho porque estamos em uma hora em que já             

é muito tarde. Por favor, conceda-me a clareza e o favor de Seu Espírito              

Santo. Eu te amo, Senhor. 

Sonho Continua… 

O Anjo que saúda me encontrou no Portal. Breakthrough pegou o cálice            

cheio com água do Rio da Vida e fez sinal para eu beber. Outro anjo veio e                 

colocou a substância de ouro sobre meus olhos para que eu pudesse ver. 

Eu me virei em direção ao Trono e caí de joelhos porque Jesus estava lá e                

Suas asas estavam agora totalmente estendidas. Suas penas eram de          

ouro, luminescentes e pérola. Ele usava a coroa que tinha sete coroas. Ele             

tinha um cetro na mão direita e a espada estava cingida à Sua esquerda. 

O rosto Dele resplandecia como o sol e Ele estava completamente           

iluminado. O reflexo no mar era como o sol nascente sobre a água na              

costa leste. As rosas acima Dele formavam um arco de vitória e acima do              

arco de rosas, saindo Dele tinha uma fita de esmeralda de luz iluminada. A              

visão era realmente incrível. 
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O Rio da Vida brilhava como cristal dourado vivo. Observei que animais            

tinham se reunido lá de todos os lugares. As árvores estavam todas se             

inclinando em direção a Ele e parecia que até as montanhas balançavam            

em direção a Ele em reverência. 

A visão me fez cair de joelhos com o meu corpo inteiro prostrado no chão. 

Em realidade até minhas células se prostraram, era incontrolável. Onde eu           

estava deitada, perto do Portal, meu rosto tinha encontrado os          

paralelepípedos de ouro. Cada pedra de ouro era perfeitamente esculpida. 

Naquele momento as crianças começaram a cantar, “Meu Libertador está          

chamando, meu Libertador está de pé, meu Libertador está chegando, o           

meu Libertador está aguardando.” Eu fiquei lá deitada e chorando durante           

toda a canção nesta rua feita de tijolos de ouro. Eu senti que estava quase               

em Casa. 

A música cessou e veio o silêncio. O anjo me ajudou a levantar porque as               

minhas pernas fraquejaram. Eu fiquei na beira do mar de safira com o             

nascer do sol dourado de Sua luz refletindo na superfície. 

Pessoas alinhavam o Rio da Vida, tanto quanto meus olhos podiam ver e             

ainda mais longe. Os bebês eram os mais próximos Dele, seguidos das            

crianças que já não eram órfãs, logo depois os santos e então os anjos. 

Os anjos eram os mais altos, cerca de 1 metro mais altos. Os santos eram               

mais altos do que as crianças, então isso formou uma camada natural de             

pessoas e anjos. Desse jeito todos poderiam vê Jesus e Ele brilhava como             

o sol. 

Só em escrever essa visão me faz chorar. Eu era órfã, eu era uma viúva,               

eu estava perdida e era superficial, mas aqui estava Ele, Aquele que enche             

o meu copo vazio. Eu estava diante de meu Criador, não em terror, não na               

superficialidade, não para pedir, não na riqueza, mas, em gratidão porque           

tudo que Ele precisava de mim, era o meu coração, pois na verdade eu              

não tinha nada mais para dar a Ele. 

Eu me senti dando de volta para Ele cada pedacinho de mim enquanto eu              

estava completa admiração sobre o que eu estava vendo. Lembrei-me de           

volta das minhas primeiras visitas quando Ele cuidou de mim como um Pai             

amoroso com a sua filha. Lembrei-me de quando eu descansava em Seu            

ombro. 

Eu me lembrei do belo manto iluminado de linho branco que Ele usava, a              

fragrância do Seu ser quando Ele me segurou em Seus braços como uma             

criança de apenas 76 cm de altura. Ele tomou o seu tempo para me              

escutar, me conhecer, entender a minha dor e me nutrir/cuidar. 

Ele me permitiu fazer perguntas e respondeu de uma forma que eu podia             

ver a parábola. Ele ficou comigo por algum tempo e foi muito paciente             

com minha falta de conhecimento. Quando eu lutava através das palavras           

de ódio dos outros, Ele me ensinou a perdoar e amar. 

Ele me mostrou compaixão e me honrou com a Sua presença. A mesma             

coisa que eu pensei nunca poder fazer era me apaixonar pelo meu            

Salvador e agora eu amo a Ele mais do que a minha própria vida. 
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Enquanto eu estava lá, lembrando de como Ele tinha me carregado, três            

Shofars tocaram juntos em uníssono; ta-da… ta-da… ta-da e então um           

toque alto como um trovão. O som sacudiu o Céu e era Magnífico. O som               

sacudiu o meu corpo, passou através das minhas veias e até o meu             

coração bateu mais rápido. 

Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Todo mundo no Céu caiu no chão em             

adoração a Ele com todo o seu coração e ser. 

O anjo anunciou: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso.           

Ele reina para sempre em majestade. As estrelas são dEle, o Universo            

também. Há um Juiz Justo que usa a Espada da Verdade, que vê todos              

nós e trabalha todas as coisas para aqueles que O amam. Eis o Rei dos               

reis e Senhor dos senhores. Glória ao Cordeiro, Santo Ele é.” 

Então em resposta, todo o Céu gritou enquanto a música tocava: “Glória            

ao Cordeiro, Santo Ele é.” 

Eu estava em êxtase e, enquanto coloquei meus pés no Mar de Cristal, o              

meu vestido apareceu. Era o mesmo vestido branco bonito, juntamente          

com as 12 pulseiras de ouro bonitas e com a coroa de jóias trançadas.              

Minhas sandálias também eram muito bonitas e eu ainda usava aquele           

lindo anel de jade (pedra preciosa verde) com ouro. 

Eu não podia ver meu rosto, mas com base no que eu podia ver, minha               

pele tinha um brilho dourado radiante. Enquanto andei para o Mar de            

Vidro/Cristal, fui levada pelo mar para os degraus, como se flutuando           

sobrenaturalmente. 

Enquanto eu me curvava diante de Jesus, Ele desceu os degraus de Seu             

Trono, pegou minhas mãos, me beijou na testa e me fez subir os degraus.              

Ele me sentou ao lado dEle. Eu só olhava para Ele, em silêncio. Meu              

coração estava disparando tão alto que eu estava receosa que fosse           

estourar. 

Jesus: “O que você acha?” 

Ele me direcionou a olhar tudo o que estava ao meu redor. Então vi a               

Cidade dourada, as belas pedras das fundações das tribos de Israel, fontes            

incríveis, árvores exuberantes e vegetação, os corais dos santos e dos           

anjos e vi essas montanhas escarpadas surpreendentes. 

Eu: ”É de tirar o fôlego.” 

Eu chorei de alegria. Parecia que tudo o que eu podia fazer era chorar de               

alegria no Céu. Ele segurou a minha mão direita enquanto eu chorava            

baixinho com as minhas lágrimas de alegria, sabendo que em breve           

estarei lá. 

Jesus: “Eu fiz isso não somente para você, mas, para todos os que Me              

amam.” 

Eu: “Estou muito feliz de estar aqui com a minha família e amigos             

também.” 

Jesus: Ele sorriu. ”Eu não falei a você sobre o Paraíso?” 

Eu: “Sim, mas agora eu realmente o vejo.” 

Jesus: “Você gostou?” 
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Eu: “É indescritível. Posso vir agora? Estou pronta.” 

Jesus: Sorrindo. “Muito em breve, Erin, muito em breve.” 

Olhei para baixo e os meus olhos fixaram na gravação em Sua espada. Ele              

sabia que eu estava olhando para a Espada. 

Eu: “Senhor,Você vai usar isso?” 

Jesus: “Sim, ela vai desempenhar um papel importante em breve no           

cumprimento das profecias.” 

Eu: “Como o que eu fiz na escada?” 

Jesus: “Sim, como isso, mas, diferente. O que você acha que foi aquele             

incidente na escada?” 

Eu: “Bem, eu sei que não posso destruir o Dragão Vermelho por que este              

é o Seu trabalho. Então, eu acho que não sei?” 

Jesus: “O que você viu quando olhou para ele?” 

Eu: “Foi muito difícil, eu vi cada pessoa que tinha me machucado. Em             

cada degrau da escada me lembrei de todas as 30 pessoas. Cada passo             

subindo a escada era uma pessoa diferente que tinha me ferido e 30             

memórias. 

Jesus: “O que a espada representou para você?” 

Eu: “A maneira que eu poderia cortar a barreira e remover o obstáculo             

que me impedia de vir para Você.” 

Jesus: Ele estava muito feliz com a minha resposta. “OK, diga-Me o que a              

espada representava?” 

Eu: “Verdade e Justiça.” 

Jesus: “Então, Me fale sobre isso?” 

Eu: “A espada parecia pesada e não acreditava que eu poderia batalhar            

com algo tão grande. Mas, quando estava na minha mão era leve e fácil              

de manejar.” 

Jesus: Ele estava rindo. “Vá, continue” 

Eu: “Os anjos sabiam, porque eles me disseram para não olhar o dragão             

nos olhos. Então, eles me disseram para usar a espada contra o dragão.” 

Jesus: “O que aconteceu depois?” 

Eu: “Eu empurrei a espada através da cúpula, direto para o ventre da             

besta.” 

Jesus: “Por que você acha que lhe foi dada essa oportunidade?” 

Eu: “Bem, eu sabia que derrotar o inimigo é realmente o Seu trabalho,             

mas, eu acho que foi para meu benefício usar a Espada da Verdade para              

destruir as mentiras do inimigo.” 

Jesus: “Por que Eu permiti que você fizesse isso?” 

Eu: “Para que eu pudesse ver a verdade cortar?” 

Jesus: “Sim, mas, simbolicamente você fez o que achava que era           

impossível. Você cortou as fortalezas com o Espírito da Verdade, a espada.            

O inimigo estava indefeso quando você o cortou através de suas mentiras.            

Erin, você acabou de derrotá-lo no Espírito.” 

Ele riu e parecia orgulhoso de mim. Eu sorri e senti tanta alegria em está               

em Sua gloriosa presença. 

9 



 

Eu: Eu estava rindo. “Foi muito bom.” 

Jesus: “Minha Espada tem um propósito similar. Você vai ver muito em            

breve.” 

Olhei de novo para a espada e vi a gravura da batalha que ainda está por                

vir. Enquanto eu estudava as gravuras, tornaram-se vivas, como uma          

animação das ações na batalha. 

Eu: “Senhor, quando eu tinha morrido quatro anos atrás, eu estava aqui            

em cima no Céu?” 

Jesus: “Sim, você estava aqui.” 

Ele me mostrou as montanhas recortadas e eu vi o pequeno edifício de             

armazenamento de pedra e também vi o cervo. 

Eu: “O que isso significa?” 

Jesus: “Estou feliz que você tenha perguntado. Você se lembra de tudo no             

pequeno edifício?” 

Eu: “Sim, havia espadas de todo tipo.” 

Jesus: “Descreva algumas.” 

Eu: “Bem, haviam espadas muito grandes, algumas pareciam muito caras,          

outras eram simples e afiadas e ainda tinham algumas com jóias.” 

Jesus: “O que mais você percebeu?” 

Eu: “Cada uma tinha passado através de uma batalha, algumas em           

horríveis e grandes batalhas. Outras estavam rachadas.” 

Jesus: “Você se lembra o que o anjo disse para você?” 

Eu: “Acredito que ele disse, ‘Este é o seu quarto de espadas, isso             

representa todas as batalhas que foram feitas em seu nome desde que            

você nasceu.” 

Jesus: “Deixe-me terminar o que ele disse: ‘Desde que você é preciosa e             

honrada à minha vista e porque Eu amo você, Eu desistiria de nações em              

troca de sua vida.’ Erin, o que mais que o anjo disse?” 

Eu: “Estes representam todas as batalhas dos anjos e dos homens que            

foram enviados para lutar por mim.” 

Jesus: “O que Eu estava mostrando a você?” 

Eu: “Como Você destruiria qualquer barreira que viesse contra mim e não            

importa o que for. Você vai enviar Seus melhores guerreiros em meu favor             

para me salvar.” 

Jesus: “Erin, você é importante para Mim, Eu fiz tudo isso para você, para              

que você me buscasse ainda mais. A espada do Espírito é a Palavra de              

Deus. Minha Palavra é hoje viva e ativa. 

“A Palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela             

penetra até a divisão da alma e do espírito, separa juntas e medulas. Ela              

julga o pensamento e as atitudes do coração. Minha espada é a espada do              

Espírito e Minha Palavra. 

“Estou prestes a vir e julgar os corações dos homens. Quando Eu vier o              

pensamento de muitos corações será revelado. Eu não vim para trazer a            

paz sobre a Terra quando Eu andei nela antes, e quando Eu voltar será              
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com uma espada também. Você vai Me ver com ela muito em breve             

andando nas nuvens.” 

Eu: “Senhor, eu oro para que isso seja em breve.” 

Jesus: “Venha.” 

Novamente Ele me ajuda com cuidado para descer os degraus em frente à             

pequena ponte sobre o Rio da Vida. Lá os anjos ainda estão sobre o              

balcão/balaustrada; o anjo com o fio de prumo à esquerda e o anjo com a               

balança para a direita. 

Sobre o balcão vi coisas horríveis que vão acontecer. Eu vi quatro latas ou              

rolos em forma de recipientes de tubos e eles estavam sendo           

transportados. As ordens foram concedidas da cidade com a mais alta           

torre e essas latas foram carregadas sob a pretensão da bandeira branca. 

Jesus: “O que você vê?” 

Eu: “Eu vejo essas grandes latas sendo movidas durante um tempo de            

paz; uma paz falsa. Quando isso vai ocorrer? Eu pensei que isto não             

aconteceria até o fim?” 

Jesus: “Mais uma vez, leia a Palavra, peça iluminação como nunca antes.            

Me busca, Erin, porque a sua espada é o Espírito da Verdade, a Palavra de               

Deus.” 

Eu: “Senhor, eu estou confusa com isso.” 

Jesus: “O Espírito da verdade, a Minha Palavra, quando é iluminada, vai            

fazer um caminho escuro, iluminado como uma lâmpada. Lembra-se do          

dossel e da cúpula?” 

Eu: “Toda vez que eu queria vir para Você, o meu desejo de ver o Seu                

rosto me deu forças para superar o meu medo do inimigo.” 

Jesus: “Quando você aumentou em conhecimento, também fez aumentar         

a batalha. O inimigo procurou destruir você. Antes disso, sabendo seus           

planos, enviei multidões de anjos para guardar teu caminho. 

“Enviei Breakthrough para se certificar de que você viesse Me ver sem ser             

machucada. Enviei guerreiros especiais para se certificar de que você          

estivesse segura em sua jornada.” 

Eu: “Mas, eu pensei que a cúpula e o caminho também simbolizassem            

Israel.” 

Jesus: “Ambos, vocês não são meus amados?” 

Eu: “Sim, mas…” 

Jesus: “Os mesmos princípios se aplicam. Quando você aumenta o seu           

conhecimento e amor por Mim, o inimigo vai buscar você para destruí-la.            

O inimigo sabe o quanto Eu amo Israel e a você, por isso, procura destruir               

tudo o que Me apego e amo. 

“Neste momento, isso esta acontecendo com Israel, tanto no plano          

espiritual quanto no físico. Eu enviei reforços extras para proteger sua           

irmã. Por favor, continuem a orar para que ela seja abençoada. 

“Ela está no meio de uma zona de ódio, uma zona tão má que ninguém               

escolhe ver a verdade e reconhecer o mal. O mundo vai se surpreender             

com o que Estou prestes a fazer. Você tem preparado sua casa?” 
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Eu: “Sim, eu acredito que sim.” 

Jesus: “Eu virei para você em breve. Não desanime quando as coisas não             

parecem ir de acordo com os planos. Saiba que tudo está no roteiro e              

exatamente do jeito que o Pai escolheu. Não fique desapontada ou sem            

coragem porque Vou continuar a enviar sinais e maravilhas.” Então, Ele           

apontou para o fio de prumo. 

“Lembre-se, ele começa aqui deste ponto de vista. As estrelas e o céu vão              

ser marcadores e há outros também. Busca-Me com todo o seu coração e             

Eu vou ser encontrado por você. Eu te amo.” 

Sonho acabou…  
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O CÉU ESTÁ DESCENDO 

13 de Dezembro de 2012 

Agora estou vendo as coisas de forma tão clara que estou tendo            

dificuldade com a realidade física de viver na Terra. O Senhor sabe o             

quanto eu posso suportar, por isso vou continuar a escrever enquanto Ele            

revela. 

Eu oro, como sempre, para que esses sonhos venha a ser uma bênção. Os              

sonhos não são dados para que possamos ficar com medo, porque o medo             

não é do Senhor. Estes são dados para que possamos compreender que o             

Senhor, nosso Salvador, nosso Criador e nosso Guerreiro é fiel e Ele não             

vai nos deixar no escuro porque Ele se preocupa conosco e nos ama. 

Ele nos diz em Sua Palavra que nestes últimos dias vai derramar o Seu              

Espírito sobre nós, teremos sonhos e vamos profetizar, mas tudo para a            

Sua glória e não para nossa própria glória. É por nossa causa que Ele              

concentra nossa atenção nEle e na linha de chegada, e não na batalha             

feroz contra nós nestes últimos dias. 

O inimigo não vai sentar-se e nos deixar ter conforto. Ele está trabalhando             

hora extras para enganar, desencorajar, desacreditar e destruir e a lista           

continua. 

Minha mente está fazendo a transição deste mundo para o Céu, inclusive            

já estava fazendo a alguns anos atrás com base em Sua promessa do             

arrebatamento, mas, agora sinto-me uma estrangeira nesta Terra. 

Eu sei que há anjos ao nosso redor em toda parte. Depois da noite              

passada soube que eles estão trabalhando incansavelmente para a nossa          

segurança. Eu oro para que Ele venha. Eu estou pedindo para que a Sua              

vinda seja breve porque eu mal posso colocar minha cabeça no lugar com             

as coisas que estou vendo sobre a Terra e nas minhas visitas ao Céu. 

Uma luz brilhou em meu trabalho ontem, testemunhei a um colega de            

trabalho sobre como ter certeza de que sua vida esteja em ordem. Eu             

disse a ele sobre a profecia bíblica, sobre minhas crenças, minha história e             

o por que precisamos colocar as nossas vidas em ordem. Eu disse a ele              

que ele precisa aceitar a Cristo agora … não há mais tempo. 

Ele não argumentou comigo, concordou rapidamente. Fomos       

interrompidos e nunca mais voltamos para a conversa, mas, eu sabia que            

ele iria pesquisar. 

Sonho começa … 

A cúpula hoje estava completamente iluminada e luzes estavam indo pra           

dentro da cúpula com mais anjos. Outro revestimento foi adicionado ao           

dome fazendo as paredes de cerca de 46 cm de espessura. 
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Eu notei que alguns dos anjos eram arqueiros com um tipo de flechas de              

chamas como armas e outros anjos tinham um tipo muito grande de            

armas de metal retorcido. Essas armas são difíceis de descrever, mas           

letais. 

Havia um anjo guerreiro muito grande e bonito, ele parecia se destacar.            

Era extremamente forte, usava uma armadura de ouro sobre uma roupa           

de cor vermelha e azul. Seu peitoral cobria o peito perfeitamente. 

Ele tinha uma enorme espada que ele movia em torno do ar como uma              

pena se move com o vento. Ele tinha um escudo incrível, um tipo de metal               

que nada poderia penetrá-lo, isso me fez lembrar do escudo do Capitão            

América em um filme recente. 

O escudo servia também como um tipo de arma. De alguma maneira eu             

sabia que este anjo enorme era um dos Sete Arcanjos. 

Quando eu estava na balaustrada, pude vê os sete arcanjos indo em uma             

formação de V enfrentar o dragão vermelho. Este anjo, que eu vi, estava             

em posição de liderança na formação de V, eu pensei que ele poderia ser              

Miguel. 

Decidi que era melhor estudar um pouco mais sobre isso. Um coisa eu             

sabia que com ele no comando aqui na cúpula e liderando os outros anjos,              

as formações das batalhas eram incríveis. 

Mais anjos continuavam a descer do Céu para aliviar aqueles que           

pareciam estar cansados, eles iam descansar no Céu. Esse anjos estavam           

descendo e subindo bem diante dos meus olhos. 

Na última semana, parecia que não havia muita coisa acontecendo, mas,           

eu sei que aconteceram coisas nos bastidores e não somente na atmosfera            

física que vimos na Terra. O que eu estava vendo agora era uma             

preparação para uma batalha épica. Eu não posso imaginar que essa           

preparação ia ficar ainda mais incrementada, mas, com a presença de           

Miguel eu sabia que seria possível. 

Olhei para fora da cúpula e vi os dragões vermelhos e pretos com suas              

caudas trancadas e entrelaçadas. Ao mesmo tempo eles estavam em          

direções opostas juntos eles pareciam envolver a cúpula nas suas          

fundações exteriores. 

Então,vi uma grande aranha, era uma viúva negra de 183 cm de largura e              

183 cm de cumprimento, seu saco sozinho devia ter 183 cm de espessura.             

Quando eu vi isso me deu uns calafrios, era muito assustadora. Ela estava             

tentando lançar uma teia sobre a cúpula. 

O anjo que liderava, o qual eu penso que era Miguel, foi direto para cima e                

cortou a teia com sua espada. A aranha gritou contra ele e começou a              

atacar. Antes da aranha poder alcançar o anjo, vi vários anjos arqueiros            

dispararem flechas de chamas nela. Isto pareceu ferir a aranha, mas, não            

fatalmente. 

O dragão vermelho estendeu a mão e colocou a aranha no ombro do             

dragão preto. Então isso fez com que o dragão preto e a aranha se              

unissem e fez a aranha uma anfitriã para o dragão preto. Vários anjos             
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grandes cortaram o restante da teia sobre a cúpula obedecendo o           

comando do Anjo que liderava. 

Anjo: “O Senhor está requisitando sua presença, esta não é sua batalha,            

mas Dele… Venha.” 

Ele tinha absolutamente uma das faces mais belas e gentis que já tinha             

visto, diferente de Jesus é claro que eu já tinha visto. Eu imediatamente             

senti o amor e confiança que a sua proteção me deu. Ele rapidamente             

protegeu os meus olhos de ver os horrores daquela batalha. 

Ele me levou para o caminho novamente e percebi que outra camada de             

neve fresca cobria o caminho. Havia cerca de 13cm de neve dura e cerca              

de 5cm de pó fresco. 

Ele continuou a me guiar no caminho. Enquanto nós andamos a terra            

tremeu por causa da batalha, mas, eu não conseguia mais ouvir a batalha.             

Eu ouvi o piado das aves, ainda não tenho certeza o que eles             

representam. 

Eles eram os mesmos 3 pássaros gordinhos, brancos e macios. Eu não            

gostava muito deles, muito menos depois do que eu vi como eles tinham             

bicado os outros 4 que havia morrido. Quando eu olhei para eles, eu tive              

um sentimento nauseante sinistro no meu estômago. 

A náusea que eu estava sentindo parecia indicar que eu iria em breve             

experimentar traição por eles se eu tivesse ainda atraída por sua fofura            

por um momento porque estes eram sedução e engano combinado. 

A mãe mais uma vez apareceu no caminho na minha frente. Ela estava             

gorda novamente e eu sabia que ela estava grávida de novo. Eu não             

entendia o que isso significava, mas eu sabia que tinha que escrever isto. 

O anjo, meu guardião, me moveu rapidamente para Breakthrough na base           

da escada. O guardião ficou comigo e me guardou. Os outros sete            

estavam lá também enquanto eu subia. 

Eu olhei para fora ao longo do horizonte durante a minha subida, e vi esta               

batalha épica além da minha capacidade de descrever. Eu até vi cavalos            

escuros, senhores das trevas e todo tipo de mal. Os anjos celestiais            

tinham espadas que cortavam e destruía esses inimigos e as trevas ao            

mesmo tempo. 

Quando vi isso, eu sabia que os soldados bons, o Exército de Deus,             

prevaleceriam em breve. Do meu ponto de vista as trevas estavam em            

desvantagem pelo dobro, mas isso ainda era difícil de olhar. Eu também            

sabia que nenhum ser humano se aventuraria em uma batalha como esta. 

Enquanto eu continuava a subir a escada o meu corpo sentiu como se             

fosse gelatina. Eu estava olhando a batalha e estava ficando fraca na            

minha capacidade de testemunhar isso. Quando eu estava chegando ao          

Portal, o anjo me parou novamente e me deu instruções sobre a batalha             

que eu estava vendo na minha frente. 

Anjo: “Pare, Erin, e leia Ezequiel, Ageu, e os três salmos que possuem             

pistas. Examine esses livros porque o Senhor quer que você entenda a            

batalha atual e os eventos que estão levando a isso. Ore para que Ele              
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possa iluminar a Escritura para você porque no meio da tristeza vem            

alegria. Salmo 23 irá abençoá-la. Ele também tem um presente para           

você.” 

O anjo me puxou para cima através do Portal. Meu coração estava pesado             

e batia forte. Fiquei ali respirando o ar fresco – o ar do Céu. O guardião                

tinha vindo através do Portal comigo junto com Breakthrough. 

Meu anjo da guarda me segurou enquanto outro anjo me deu um copo de              

água do Rio da Vida. Um terceiro anjo veio e derramou um líquido de ouro               

sobre os meus olhos para que eu pudesse ver com clareza novamente. O             

guardião então colocou o pequeno pano de linho sobre a minha cabeça e             

me tirou do chão me virando ao mesmo tempo. 

Quando me virei vi Jesus em pé na frente do Seu Trono. A glória Dele era                

simplesmente incrível e se eu estivesse na Terra o meu coração iria            

simplesmente parar de choque em ver tudo isso. 

Suas asas estavam totalmente estendidas. Ele estava usando Sua         

armadura de ouro ainda e Sua bela espada gravada em Seu lado            

esquerdo. Seu cabelo era branco como a neve – semelhante a seda. Ele             

usava a Sua incrível Coroa de coroas e Sua pele brilhava como o sol. 

Ele tinha uma rica cor na Sua face e com o cabelo branco e olhos verdes                

da cor do mar, Ele era simplesmente sem comparação. Sua vestimenta           

sob a armadura era branca e vermelha. Na mão direita ele segurava um             

Cetro na mão direita o qual eu não havia percebido antes. 

Ele olhou para mim e sorriu. Seus dentes eram brancos como a neve e              

quase como pérolas. Ele acenou e eu sorri e acenei de volta. Eu comecei a               

cair no chão em adoração e louvor quando os dois anjos me seguraram             

para me manter de pé. 

À minha direita estava a misteriosa cópia do rio ‘Nilo’ e as camadas de              

crianças, santos e anjos. Notei que os anjos haviam diminuído um pouco.            

Ainda haviam milhões de anjos aqui, então, isso não fez um buraco nas             

linhas do Exército do Senhor. 

Quando olhei para as crianças para a margem direita do ‘Nilo’, eu percebi             

que elas estavam em grupos ou tribos. Eu vi de novo um grupo que era               

chamado de “Tooki” e de alguma forma eu sabia que eles eram da Coréia. 

Haviam outros grupos também. Eu vi um grupo de garotas Amish (aquele            

grupo dos EUA que se vestem até hoje e vivem como nos anos de 1800)               

que acenaram a mão pra mim. Eu também vi um grupo de meninos e              

meninas africanos de uma aldeia inteira da Ruanda. Eu vi muitas crianças            

agrupadas, bem como alguns individuais. Eu observei que esses grupos          

eram por regiões, períodos de tempo, eventos, guerras ou até mesmo           

genocídio completo. 

Existiam belas paisagens verdes e luxuriantes ao redor do rio ‘Nilo’ e belos             

juncos de grama que brilhavam como o ouro. O coral das crianças            

começou a cantar. “Meu Libertador está chamando, meu Libertador está          

perto, meu Libertador está vindo, meu Libertador está de pé e perto.”            
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Estas crianças estavam adorando o Senhor como seu Pai e Libertador e            

pude ver que Ele tem tantos filhos. 

Haviam ainda dois grandes montes de ramos de palmeiras à minha direita            

e à minha esquerda. Eu vi o Rio da Vida do outro lado do Mar de Cristal.                 

As árvores lá estavam perfeitamente em forma com todos os tipos de            

frutas diferentes. 

Eu vi o leão e o cordeiro deitados juntos também. Isso era uma coisa              

difícil de compreender porque o cordeiro seria um bocado para um leão na             

Terra. Haviam outros animais, bem como animais domésticos, eles se          

reuniram perto do lado direito do Rio da Vida. 

A música terminou e eu tive que limpar as minhas lágrimas. Em seguida,             

todos nós nos inclinamos perante Jesus enquanto os 3 shofars tocavam;           

ta-da, ta-da,ta-da e então, um toque longo e estrondoso que tremeu o            

chão. Isto foi seguido por silêncio de três minutos. 

Um anjo anunciou: ”Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso,           

o Rei da Justiça, o Honesto e Justo Juiz e Criador da eternidade. Glória ao               

Cordeiro de Deus, Santo Ele é!” 

O resto do Céu respondeu: “Glória ao Cordeiro de Deus, Ele é santo!” 

Anjo: Se virou para mim e sorriu.”O Senhor está sobre o assento Bema             

hoje.” 

Quando eu pisei no Mar de Cristal com o anjo de saudação e meu              

guardião, minhas roupas mudaram imediatamente para combinar com as         

vestes das crianças. Enquanto nos movemos ao longo deste vasto mar, a            

música processional começou a tocar novamente e o som era glorioso. 

Quando chegamos perto dos degraus do Trono, meu guardião caiu de           

joelhos. Eu, então, curvei-me diante de meu Rei nos degraus. Eu recebi            

uma cutucada do meu anjo da guarda na minha direita, olhei para cima e              

Jesus tinha estendido Seu Cetro para mim. 

Eu não sabia o que isso significava, mas, pela primeira vez eu estava bem              

ciente do protocolo. Jesus imediatamente percebeu que eu estava         

preocupada com isso, e por isso Ele veio para mim, estendeu-me a Sua             

mão e sorriu. Eu fiquei imediatamente aliviada e respirei fundo. 

Jesus: “Então, por que se preocupar?” 

Eu: “Tudo parece muito formal, incluindo a Sua coroa e o Seu Cetro.             

Agora eu estou lembrando as passagens da Bíblia um pouco mais, pois            

Você tem me levado a ler mais. Para aproximar-se do Trono sem aviso             

prévio é morte, ou algo parecido.” 

Jesus: Ele estava rindo, “Oh, você está pensando sobre Ester. Não tenho            

mostrado a você que Eu não sou um Rei comum?” 

Eu: “Bem, certamente não sou uma noiva ordinária.” 

Jesus: Ele estava rindo, “Suba aqui.” Ele me sentou ao lado de Seu Trono              

novamente abaixo e à Sua esquerda. “O que você acha sobre tudo isso             

hoje?” 

Eu: “Eu desejo já esta aqui, na Terra está ficando muito pior.” 
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Jesus: “Erin, breve você estará aqui. Você tem alguma pergunta para           

Mim?” 

Eu sabia que Ele já sabia que eu tinha perguntas. 

Eu: “Bem, sim. Quem são os ‘Tookie’? Quem são estes outros? Por que o              

Nilo?” 

Jesus: “Lembre-se, a história se originou aqui de uma maneira” Ele estava            

apontando para o Nilo enquanto falava. “Havia muitas culturas, tribos,          

nações que sacrificaram seus filhos e muitas outras crianças que          

simplesmente foram jogadas fora. Erin, quem é o Pai dos órfãos?” 

Eu: “Você é, eu já vi isso, em Isaías.” 

Jesus: “Sim, isto está escrito lá e em alguns outros lugares. O que você              

está vendo são crianças inocentes, muitas nunca receberam justiça pelo o           

que foi feito contra elas. 

Eles estão esperando o dia em que Eu vou descer e julgar aqueles que              

erraram contra elas e corrigir aqueles erros.” 

Eu: “Senhor quem são estes?” Eu estava apontando para o Tooki. 

Jesus: “Você pode pesquisar o nome, eu não gosto de dar referência a             

essas coisas aqui, mas essas crianças foram rejeitadas e tratadas pior do            

que os cães.” 

Ele então levantou um véu temporariamente para que eu pudesse ver.           

Aquilo me perturbou, eu não podia olhar. 

Eu: “Como pode uma criança de 3 anos sobreviver por si mesma?” 

Jesus: “Olha.” 

Ele me mostrou uma menina abandonada e anjos em torno dela, eles            

alimentaram e abrigaram ela. Ela sobreviveu, cresceu e ficou adulta.” Eu           

sacudi a cabeça para Ele e então apontei para outro grupo. 

Eu: “Senhor, e esses?” 

Jesus: “Eles estão aqui em missões muito alegres. Eu não tenho te            

mostrado essas crianças, bem como recém-nascidos, nas margens do         

‘Nilo’ por algum tempo agora?” 

Eu: “Sim, é só que isso parece ser contrário do que eu sei de Você.” 

Jesus: “Erin, a morte não era o plano original para a Terra, mas somente              

vida em abundância, como é aqui no Céu. Onde estão essas crianças            

agora?” 

Eu: “Seguras com Você aqui no Paraíso.” 

Jesus: “Não é aqui que você almeja estar?” 

Eu: “Sim, é claro.” 

Jesus: Ele, então, se levantou e disse: “Vocês todos estão felizes por            

estarem aqui?” 

Naquele momento um rugido gigante encheu o Céu e houve aplauso como            

nada que eu tinha ouvido antes. As crianças estavam dançando e           

brincando, eles estavam todos sorrindo, rindo e sem dor. A cena na minha             

frente era demais para mim e eu tive que sentar enquanto chorava de             

alegria. 

Eu: “Claro que isto é melhor, perdoe-me Senhor, perdoa-me.” 
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Jesus: “Erin estas crianças têm corações que são justos e puros.” 

Eu: “Senhor, por favor me diga sobre Seu Cetro.” 

Jesus: “Oh, você percebeu. O que você acha que isso significa?” 

Eu: “Governantes os carregam.” 

Jesus: Rindo. “Isso é verdade, mas este Cetro significa muito mais. Vamos            

lembrar de volta para as ovelhas na Albânia.” Ele me levou de volta lá              

com um aceno de Sua mão. “O que um pastor faz? Ele pega o seu gancho                

e o cajado e gentilmente corrige as ovelhinhas e as traz de volta ao curral.               

O anjo não disse para você estudar o Salmo 23?” 

Eu: “Sim, mas o que significa isso como um Cetro?” 

Jesus: “O Cetro representa justiça, ele simboliza a vida correta e santa e é              

um padrão de medida.” 

Eu: “Senhor eu ainda não entendi com clareza.” 

Jesus: “Quando Eu voltar, vou governar com honestidade, verdade, justiça          

e amor.” 

Eu: “Senhor, mas, nós não somos salvos pelas obras, mas, sim pela            

graça, certo?” 

Jesus: “Sim, de um jeito, mas, pense nisso, vocês são Minhas luzes. Você             

brilha com a Minha luz correto?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Como as pessoas podem Me ver em você sem um coração humilde             

e um viver justo?” 

Eu: “Eles não podem, eu não sou um bom exemplo de piedade às vezes!” 

Jesus: “Exatamente, esforçando-se para viver uma vida certa, um coração          

humilde, atos de amor e serviço aos outros, permite que outras pessoas            

possam Me ver visivelmente em você.” 

Eu: “Oh, mas eu falho nisso muitas vezes.” 

Jesus: “Paulo reconheceu isso também. No entanto, entenda que você se           

esforça para obter isso para que você possa mostrar a sua luz, ou melhor,              

as luzes do Céu. Lembre-se, onde Minhas luzes levam?” 

Então eu vi um caminho escuro e enquanto eu andava pequenas luzes            

iluminavam o caminho à minha frente. 

Eu: “Senhor, as luzes levam a Você.” 

Jesus: “Sim. Por isso não fuja de correção. Eu corrijo aqueles que Eu amo              

porque esta é a maior forma de amor e lhe traz para mais perto de Mim,                

mais perto de ouvir a Minha voz e mais perto de ser como eles.” 

Ele estava apontando para as crianças, as quais ainda estavam          

comemorando. Eu chorei quando percebi que como cristã as vezes eu           

parei de viver uma vida zelosa e esforçada. Eu as vezes até me tornei              

preguiçosa por causa do conceito de simplesmente ser salva pela graça. 

Eu: “Oh, Senhor, por favor me perdoe. Eu não sabia.” 

Jesus: “Erin, este um equívoco comum do texto original, um véu de            

confusão que o inimigo plantou. Alguém pode morrer espiritualmente sem          

comportamento justo e alguém pode até extinguir o Espírito Santo, Minha           

voz em cada um de vocês. 
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“Lembra, quando você não se esforça para ter Santidade você não ouve            

de Mim claramente. Também se lembre que você é realeza, a Noiva de             

Cristo e que você e Minha. Você vem a Mim branca como a neve e Eu te                 

amo.” 

Ele olhou para mim e eu vi minha vida novamente desde que eu era um               

bebê até agora. Algumas coisas que eu havia feito eu desejei que eu             

pudesse apagar, especialmente como cristã 

Eu: ”Senhor, o que posso fazer?” 

Jesus: “Comece hoje mesmo porque não resta muito tempo.” 

Ele se virou e me mostrou a mesa do banquete e todos os candelabros              

estavam quase todos acesos. Então, eu vi um carrinho de jantar com mais             

talheres disponíveis, mas não estavam sobre a mesa ainda. 

Eu: “Senhor, o que é isso?” 

Jesus: Para mostrar a você que ainda pode ser uma luz, você pode             

apontar o caminho de Casa e que ainda não é tarde demais.” 

Eu: “Mas, claramente, Você virá a qualquer momento.” 

Jesus: “Sim, mas, o que eu preciso de você? Uma lição em Hebreus 12.              

Além disso, qual é um bom exemplo de um líder fiel?” 

Eu: “Alguém que é um juiz justo, verdadeiro e nos ama, alguém assim             

como Você.” 

Jesus: Ele sorriu e me abraçou. “Eu não apoio condenação, porque essa é             

uma ferramenta do inimigo. O inimigo usa a condenação como uma           

medida e arma de julgamento. Eu governo pelo coração e Eu julgo os             

corações dos homens. 

“Eu posso lhe dizer que o Céu é para o justo e que não pode haver                

injustiça no Reino dos Céus. Pratica a justiça, se esforce para brilhar como             

uma luz e deixe minha Luz brilhar claramente em você.” 

Eu: “É o festival de luzes agora.” 

Jesus: “Muito boa observação. Bom trabalho. Venha.” 

Ele me levou através da ponte que cruzava sobre o Rio da Vida e nós               

estávamos em pé olhando sobre a balaustrada. Quando fizemos isso eu           

novamente vi o anjo com o fio de prumo para a minha esquerda. Os Céus               

e as estrelas tinham tanta atividade no céu. Eu olhei sobre a balaustrada e              

vi eventos em todo o mundo. Vi tantas coisas e não apenas as guerras. 

Eu: “Quando é isso?” 

Jesus: “Agora.” 

Eu: “O que vamos fazer?” 

Jesus: “Brilhe como luzes porque outros serão atraídos para isso.” 

Eu: “Mas nós não temos tempo.” 

Jesus: Calmamente. ”Sim, nós temos porque há coisas que devem ocorrer           

primeiro. Concentre-se em Israel porque é o centro ainda. Israel é a meta             

do inimigo, mas também é Minha terra. 

“Erin, basta lembrar a ordem e que não é sempre como o que se parece.               

Mesmo em Romanos sobre a justiça, as coisas foram tiradas do contexto,            

longe da tapeçaria tecida da Escritura Divina.” 
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Eu: “Senhor, por que nos dizer tão tarde?” 

Jesus: “Estava lá o tempo todo e muitos sabem, Erin. As Escrituras vão             

ficar vivas e será revelada a você, desde que você continue a Me buscar              

em primeiro lugar. Lembre-se, você vai ser encontrada por Mim, quando           

Me buscar de todo o coração. 

“Agora o que eu vi em Davi? O que o mundo não viu, o coração de um                 

Rei, um homem segundo o Meu coração. Erin, Minha Noiva é Realeza.            

Estude o coração e estude justiça também. 

“Agora você deve se aproximar de Mim em tudo. Coloque a sua armadura             

porque você está em uma batalha épica. Eu te amo. O Céu está prestes a               

vir para baixo.” 

Ele então me deu um beijo na testa e me enviou com o meu anjo.               

Virei-me e O vi se reunir com os anciãos e rever os eventos sobre a Terra. 

Ele se virou, bateu duas vezes no Seu coração e sorriu. Eu me virei e me                

curvei a Ele com minha mão sobre meu coração. 

No Portal, vi Seu cavalo branco. Ele estava vestido em roupa de guerra             

com pompa completa, crina trançada, cauda e cabeça vestidas, muito          

bonito. Estendi a mão e beijei seu nariz. Ele se virou e me beijou de volta                

e eu ri. Um anjo estava me esperando no Portal. 

Anjo: “Estude sobre o Cetro. A você foi dado um grande presente, uma             

porta aberta. Esta é uma chave na Escritura e você deve entender esse             

conceito pois é parte da fonte da vida, o seu coração. Ele não está              

exigindo a sua perfeição, mas, obediência e santidade. 

“Olhe para 1 Coríntios 6:19-20 e Romanos 6 porque nessas passagens           

bíblicas há muita informação. Ele falou duma lição em Hebreus 12. Isaías            

61 tem isto e não é também referenciado no seu especial Salmo 45 e isso               

também contém muita informação? 

Apocalipse 2 fala de Seu Cetro. Há muito mais lá também. O Espírito             

Santo vai acender uma nova paixão em você como nunca antes. É o             

Festival das Luzes, deixar ele brilhar e deixe Cristo brilhar através de você             

porque isso é um presente também.” 

“Erin, tenho estado com você desde antes de seu nascimento. Por favor,            

siga estas instruções, prepare um tempo, não há muito tempo sobrando.           

Esta é uma lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho.” 

Sonho terminou… 

Este foi um sonho difícil de transcrever e havia assuntos difíceis. Talvez o             

Senhor soubesse que o meu coração estava triste e Ele queria me            

confortar. O significado do Cetro Dele precisa de mais estudo porque isso            

é tudo novo para mim. 

Amor e Bênçãos …… Pardal  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-29port/ 

A ÚLTIMA CHAMADA 

16 de Dezembro de 2012 

Houve uma tempestade de vento épico aqui no domingo, com ventos de            

cerca de 105 quilômetros por hora que bateu o vale do deserto em que              

vivemos. Às vezes, todo o telhado parecia que seria arrancado e todas as             

janelas chacoalhavam como se elas estivessem prestes a implodir. Eu          

fiquei ouvindo sons muito alto como de um trem de carga, isso deixou a              

mim, meus filhos e nosso cão acordados a maior parte da noite. 

Durante a noite e por cerca de duas horas, o Senhor me concedeu outro              

sonho. Eu acordei de repente as 03:30h (da madrugada) ao som de restos             

de construção batendo na casa. Assim que fui para a sala de estar as luzes               

piscaram e um pipoco veio do meu computador. 

Quando olhei a tomada do meu Mac computador estava completamente          

queimada. Isto era sem dúvidas um ataque do inimigo, ele havia destruído            

meu laptop logo após a série de sonhos ter começado, agora o meu Mac              

com toda a minha carteira de desenhos, fotos da família e todos as             

entradas de sonhos estavam destruídos. 

De repente percebi o quão dependente sou da tecnologia. Eu imaginei que            

o mesmo acontece com o inimigo, em que ele depende da tecnologia, e             

isso era um ataque chave. Deus sabia de antemão que isso poderia            

acontecer quando Ele me sinalizou sobre a nossa vulnerabilidade com o           

uso de tecnologia, Ele me mostrou em algumas ocasiões durante os meus            

sonhos. 

Até agora Jesus foi 100% preciso com tudo o que me foi mostrado.             

Durante o curso desses sonhos Ele sempre tomou o cuidado de suprir            

todas as minhas necessidades e nem uma vez me deixou ficar no chão por              

muito tempo. Ele enviou as pessoas certas no momento certo para fazer            

tudo funcionar para Sua glória. 

Com este problema do computador, Ele enviou o milagre de um novo            

computador e eu nem sequer pedi para Ele. Eu estava orando por cura             

divina sobre o antigo, mas, Ele me agraciou com um novo, para que eu              

pudesse continuar nesta viagem surpreendente de amá-Lo mais e         

compartilhar o Seu amor com todos aqui. 

O tempo é muito curto agora e talvez esta jornada (com os sonhos) seja              

uma carta de amor a deixar para o futuro. Talvez haverá um tempo em              

breve, quando Bíblias terão de ser trocadas por alimentos, quanto não           

haverá mais qualquer acesso para aqueles que ficarem. Então, talvez,          

apenas testemunhos, de boca em boca, ou histórias serão luz final para            

levar alguns para Casa. 
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Pessoalmente, acredito que o acesso à internet será raro ou muito vigiado,            

que ninguém ousará falar de Jesus, uma vez que tivermos ido para o Céu.              

Difícil dizer, mas, se existem cartas ou qualquer coisa que possamos           

deixar como um roteiro para o Céu, então eu digo, vamos fazer o que              

pudermos. 

Enquanto a tempestade rugia, eu cochilei momentaneamente, ouvi Jesus         

dizer: “Eu estou mostrando-lhe grandes mistérios e estou revelando coisas          

mais profundas. Seu conhecimento e profundidade da Palavra vai         

aumentar e você vai compartilhar com outros como nunca antes. Seja           

forte, tenha coragem, Eu estou aqui com você, mas você deve chamar por             

Mim.” 

Eu sabia que era Ele e que era uma mensagem para todos nós. A              

mensagem era bem clara e repetia durante toda a noite até que eu a              

escrevi no papel. 

Sonho começa … 

Desta vez o meu anjo da guarda me encontrou exatamente onde eu            

estava, na batalha. 

Anjo: ”Erin, esta é uma batalha épica. O Senhor pede a sua presença. Esta              

batalha é do Senhor. Seja forte e tenha coragem. Venha.” 

Ele tinha o rosto mais calmo, como se o próprio Senhor estivesse ali a              

falar comigo através dele. Quando me aproximei do caminho, toda a           

cúpula estava iluminada. Eu não sei como poderia haver dezenas de           

milhares de anjos aqui, mas, haviam e também muita atividade no           

interior. 

Eu vi um anjo, talvez fosse Miguel, dando comandos e os anjos gritando e              

aplaudindo cada vez que a catapulta era lançada. Os anjos lutando fora da             

cúpula tinham construído uma parede ao redor do perímetro da cúpula e            

tinham feito uma espécie de trincheira também. 

Anjos do Céu estavam descendo de lá e preenchendo buracos com o que             

parecia óleo dourado. Os anjos traziam (esse óleo dourado) para baixo e            

subiam para buscar e trazer mais. Era fascinante ver e então notei que os              

anjos celestiais estavam agindo na defensiva ao invés de ofensivamente.          

Eles estavam protegendo a cúpula e o caminho. Eles não estavam indo            

agressivamente após este exército demoníaco. 

Meu anjo guardião ficou comigo e Breakthrough estava esperando na base           

da escada. Breakthrough e meu Guardião me cercavam e haviam anjos           

que cercavam a escada. 

Eu notei que a neve de ontem formou um bloco duro de cerca de 15 cm. A                 

cúpula não estava fria, mas, não estava quente como no exterior. A            

temperatura na cúpula estava em torno de cerca de 15 graus. 

Os três pássaros pequenos e grotescos ainda tinham seus próprios          

excrementos em suas bocas. Uma destacou-se em particular e eu notei           

que o excremento dele era vermelho e branco. Eu não vi a mãe grávida              

esta manhã. 
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Breakthrough assobiou lembrando-me de me apressar. Enquanto       

subíamos a escada eu vi os dragões vermelho e preto, e a aranha no topo               

da cúpula. Eles estavam olhando diretamente para mim. 

Meu Guardião disse: “Não olhe o mal nos olhos.” 

Eu percebi que quando eu encarava os meus olhos ficaram paralisados em            

seu olhar. Eles podiam ver a fraqueza em mim e tornaram-se mais forte             

pelo meu medo. Eu poderia dizer que se eles tivessem uma chance eles             

aproveitariam a oportunidade para me matar imediatamente. 

Breakthrough assobiou enquanto o anjo líder gritou para mim. Esse anjo           

deve ter percebido que o meu medo estava causando uma certa brecha            

perto do Portal. Como resultado milhares de anjos invadiram a área e suas             

espadas estavam penetrando fora da cúpula e contra o inimigo. 

Quando me aproximei do Portal no topo da escada, a luz começou a ficar              

tão brilhante que eu já não podia ver o mal do lado de fora esperando               

para me devorar. O meu anjo chegou perto de mim para falar. 

Anjo guardião: “Jesus está ansioso para vê-la hoje. Mantenha-se         

focalizada sobre onde você esta indo.” 

Ele apontou para a parte superior do Portal e fez sinal para que eu              

continuasse. Meu Anjo Guardião e Breakthrough vieram através do Portal          

comigo hoje. O anjo recepcionista deu-me uma bebida do cálice enquanto           

outro derramou um líquido de ouro sobre meus olhos. Meu guardião           

colocou o belo pano de linho sobre a minha cabeça. 

Eu finalmente podia respirar profundamente após vir através daquele ar          

denso da cúpula. Eu me virei para procurar por Jesus e lá estava Ele. Uma               

vez mais, Ele é a mais gloriosa e mais incrível visão. Ele é o incrível Rei,                

meu Rei e seu Rei. 

Suas asas eram peroladas e como na textura de pele, mas também eram             

brancas como Seu cabelo e estavam espalhadas para além do          

comprimento da área da plataforma. Sua coroa com as sete coroas com            

pináculos refletia/ atraia a luz de Sua Presença. 

Ele sorriu e meu coração parou porque eu notei que Ele estava sorrindo             

para mim! Sua pele e Seu rosto resplandecia como o sol. Sua armadura             

era de ouro brilhante e a Sua espada cingia o Seu lado. Seu Cetro de               

Justiça era longo e de ferro iluminado e estava em Sua mão direita. 

Se eu não tivesse tido essa substância dourada sobre meus olhos, eu não             

teria sido capaz de ver e observar os detalhes de Sua beleza. De uma              

longa distância eu ainda podia ver a profundidade de Seus olhos e eles,             

Seus olhos, tinham expectativa e o desejo como um Noivo real no dia do              

Seu casamento. 

Ele ansiava muito por mim, mas realmente por todos nós, como a Sua             

Noiva santa. Eu estava me perguntando como isso era possível. Enquanto           

eu estava olhando para Ele percebi que não existe um ser criado na Terra,              

ou no Céu, nem as estrelas, nem o sol, que poderia até mesmo chegar              

perto, nem a uma grama de Sua Majestade e esplendor. 
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Seu amor para alguém como eu está além das palavras e sem descrição             

porque Ele conhece as profundezas de mim, o meu ser mais íntimo e Ele              

conhece todas as coisas. Ele me formou no ventre de minha mãe e Ele nos               

escolheu. 

Meu anjo guardião me colocou de pé. Na verdade, ele parecia orgulhoso            

de mim. Eu pensei para mim mesmo que a não ser Jesus, este anjo sabia               

absolutamente tudo sobre mim. Eu concluí que Jesus tinha colocado este           

anjo para estar comigo desde o início. 

Ele era um guerreiro muito forte e eu entendi que ele tinha de ser forte               

para poder me guardar. Eu pensei sobre as lutas que ele deve ter lutado              

em meu favor, deve ter sido incrível. 

Ele percebeu que eu estava estudando-o e rapidamente virou minhas          

atenções para longe dele, porque ele não estava confortável comigo me           

concentrando nele em vez de me concentrar em Jesus. Eu virei para a             

minha direita e havia agora 5 Anjos com Shofars e o anjo no centro tinha               

um grande shofar. 

Então, imediatamente ouvi; Ta-da, Ta-da, Ta-da e um longo toque. Os           

sons dessas trombetas Celestiais se estendeu até aos perímetros das          

montanhas. Quando o som ecoou de volta, parecia que passava em           

minhas veias por todo o período de 3 minutos de silêncio. 

Os anjos do Senhor anunciaram: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus            

Todo-Poderoso! Eis o Cordeiro de Deus. Ele está acima de todo o Universo             

em honra e glória. Ele reina em justiça, retidão e amor. Santo é Ele. 

Em seguida, a bela e divina música Processional começou. Um vez mais            

ela parecia uma mistura de Bittersweet Symphony & Cannon D. Eu estava            

na beira deste vasto Mar de Cristal. 

Jesus estava sentado em Seu Trono, mas quando a música começou Ele            

se levantou para me receber. Eu vi estas 4 criaturas para trás e a acima,               

onde a Sua luz cor de esmeralda refletia. Estas criaturas começaram a se             

mover para os lados e para longe da área … para não tomar a atenção               

para si. 

A única coisa que eu percebo com esses seres celestiais é que eles agem              

com humildade e reverência para com Jesus, não porque Ele exige isso            

como um Rei abusivo, mas, porque Ele é tão Santo que tudo se submete à               

Sua Divina Presença e Glória, e eles querem se submeter. 

Jesus: “O que você acha?” 

Eu: “Não há palavras. Tudo aqui é significativo e tem profundidade.” 

Jesus: “Sim, não há nada de superficial aqui no Céu.” 

Eu: “Cada elemento aqui é uma parábola, tudo tem vida e respira e tudo              

tem um propósito.” 

Jesus: Sorrindo. ”Sim, tudo tem um propósito debaixo do Céu e no Céu.”             

Ele sorriu. 

Eu: “No, Senhor, eu quero dizer tudo, desde o cálice que eu uso pra              

beber, o dreidel (um pião de quatro lados, jogado durante o feriado            
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judaico de Chanukah) na balança da Justiça e até as rosas. Há tanta coisa              

para assimilar e tanto para descobrir.” 

Jesus: Sorrindo. ”Você não achava que isso era o Paraíso?” 

Eu: “Eu acho que a minha idéia de Paraíso foi limitada pelo meu nível de               

compreensão. Aqui, isto está além das palavras. Agora, quando eu leio           

minha Bíblia ela ganha vida para mim como nunca antes. É um milagre. 

Jesus: “É por isso que Eu não concedo-lhe todas as respostas com os             

Meus lábios, você só iria entender com seus ouvidos. Quando Eu digo a             

você para ir pesquisar isso na Palavra, então ela não se torna uma paixão?              

Você também então não corre atrás para achar na Palavra?” 

Finalmente eu tive um momento enorme de entendimento do que Ele           

estava me pedindo. 

Eu: Muito animada. “Oh, sim.” 

Jesus: “Quando você Me desejar e Me buscar com todo seu coração, Eu             

vou desdobrar camadas sobre camadas de significado das coisas         

cotidianas. Quanto mais fundo você desejar os mistérios de Mim, maior           

será a sua recompensa. Não te apresentei uma porta aberta?” 

Eu: “Sim. Isso é sabedoria.” 

Jesus: “Lembre-se que as trevas na Terra opera da mesma maneira,           

também por parábola e isto também está escrito. Há sinais em todos os             

lugares que o governante das trevas está aumentando sua estratégia e           

está expandindo suas tendas.” 

Eu: “Sim, está ficando pior na Terra.” 

Jesus: “Lembre-se se o mal estar aumentando é também sinal do Meu            

retorno em breve. Lembre-se que tudo que você vê acontecendo na Terra            

é geralmente o oposto do que esta acontecendo aqui no Paraíso.” 

Então Ele abriu um véu com o braço muito brevemente. Eu vi a             

organização das trevas e um exército com diferentes hierarquias. Eu vi           

diferentes hierarquia de demônios controlando regiões, cidades e casas. 

Vi-os controlar a mídia, os meios de comunicação, fontes de alimentos,           

água, farmácias, escolas, até mesmo igrejas, mas especialmente as         

igrejas. Eles eram altamente organizados e extremamente mal. 

Eu: “Senhor, acho que eu sempre soube disso porque está escrito sobre os             

poderes, principados em Romanos e Efésios.” 

Jesus: “Sim, mas, essas Escrituras também têm sido coberta como se com            

um véu pelo inimigo para diminuir a exposição do reino invisível. Às vezes,             

até mesmo alguns dos Meus eleitos caíram sob esse véu escuro.” 

Eu: “Senhor, eu tenho caído nessa armadilha ou sob véu?” 

Jesus: “Sim, mas, agora mais do que qualquer outro momento da história,            

Eu estou exigindo que você deve ir além de sua compreensão limitada e             

buscar a Mim como nunca antes porque não resta muito tempo agora.” 

Ele então me mostrou áreas do mundo onde há tão poucas luzes            

(crentes). Havia países com tão poucas luzes e eles pareciam muito vazios            

como um oceano sem luz. Eu estava sendo mostrada uma vista da Terra à              
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noite e áreas inteiras estavam escuras, exceto por pequenas luzes          

cintilantes. 

Eu:”Senhor, estas luzes estão sozinhas no escuro?” 

Jesus: “Não.” 

Então Ele me mostrou guerras inteiras nas regiões celestiais sobre uma           

pequena luz em uma vila na África Ocidental. Quando eu fiz um zoom para              

ver melhor, vi uma pequena habitação com uma família Africana com           

todos orando. 

Eu vi uma pequena Bíblia guardada em um buraco e à família lendo. Ao              

redor deles, vi uma feiticeira médica apenas 3 casas abaixo na rua, os             

amaldiçoando e planejando a morte dessa família cristã. Eu literalmente vi           

uma guerra contra a luz e a escuridão. 

Eu: “Senhor, isso me perturba. Por favor, vá lá e limpe esse mal agora em               

Nome de Jesus.” 

Jesus: Ele sorriu e estendeu a mão para me abraçar. “É difícil para você              

entender os Meus caminhos, Eu percebo, mas, lembre-se que Eu espero           

os comandos do Meu Pai. Eu venho em breve e tudo está quase no lugar.” 

Eu: “Depois de ver o que Você acabou de me mostrar, por favor me fale               

como eu posso voltar para lá (Terra) e fazer uma diferença?” 

Jesus: “Todas as Minhas luzes que foram nomeadas para esta época tem            

um Propósito Divino. Assim como o mal tem seus soldados terrestres que            

espalham a escuridão como uma praga, assim também, Eu tenho          

guerreiros celestiais que espalham luz para o mundo. Eu não te mostrei no             

início dessas visitas o quão importante são suas orações?” 

“Naquele momento Ele me mostrou orações simples feitas, até por          

pequenas crianças, especialmente as pequenas criancinhas, formando       

espadas de luz que cortam a escuridão criando portais nos quais Anjos            

celestiais poderiam descer como uma multidão do Céu para ajudar. 

Eu: “Oh Senhor, isto é do mesmo jeito que acontece na cúpula.” 

Jesus: Ele balançou a cabeça em aprovação. “Sim.” 

Eu: “Senhor, parece que o mal está vencendo lá em baixo.” 

Jesus: “Sim, parece que sim, mas isso é uma ilusão, uma estratégia            

temporária do inimigo para os Meus filhos acreditar que Eu virei as costas             

para o que está acontecendo, causando assim uma perda de esperança.” 

“Lembre-se, que essas entidades malignas eram uma vez no passado          

parte dos Exércitos de Deus, eram anjos celestiais de alto escalão. Eles            

eram altamente qualificados nas artes da guerra e sábios na sua           

compreensão da ordem da Criação. 

“No entanto, eles estão agora contra o Céu e tudo o que é Santo. Eles são                

o oposto de todas as coisas boas, porque eles caíram.” 

Eu: “Quando vejo o tamanho destes anjos caídos e o aumento da violência             

e do caos … .é verdadeiramente assustador.” 

Jesus: “Sim, mas isso também está escrito em Daniel e Apocalipse. Agora            

quando você ler através das profecias, iluminação Celestial irá ocorrer, sua           
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compreensão vai multiplicar. Isto irá lhe trazer paz sabendo que Eu           

também Vou retornar muito em breve.” 

Ele então me mostrou a mesa do banquete e eu vi anjos adicionando mais              

algumas configurações para a mesa. 

Jesus: “Isso é parte da razão pela qual o mal parece estar ganhando.             

Quando esses eventos das trevas se desdobrarem, os últimos apelos serão           

dados aos perdidos para se reconciliarem com Deus e uma última           

mensagem para aqueles que ainda têm uma chance de vir para o Céu. 

Alguns vão cair de joelhos e proclamar que Eu sou seu Senhor e Salvador,              

mas outros vão voltar-se para as trevas. É a última chamada e os últimos              

não salvos que Eu recebo agora, porque a escória está subindo ao topo.” 

Eu: “Então é por isso que os eventos estão ficando mais horríveis?” 

Jesus: “Sim, Eu sei que isso parece difícil e injusto, mas lembre-se os             

Meus caminhos não são os seus. Eu protejo aqueles que são Meus e nem              

um será perdido, nenhum um. Não se preocupe continue a orar,           

concentre-se em Mim, Minha devoção a você e Meu Amor Divino para com             

a Minha Noiva. 

Erin, Eu não Vou tardar mas, virei na hora marcada.” 

Eu: Eu O abracei, mas Ele sabia que eu não queria voltar para a Terra,               

mas eu sabia que tinha que voltar porque eu queria ter certeza de             

resgatar meus filhos e amigos. 

Eu: ”Eu te amo.’ 

Jesus: Ele bateu no peito sobre o coração duas vezes. “Eu também te             

amo.” 

Eu me curvei com a minha mão sobre o meu coração. Ele riu e saiu para a                 

balaustrada com os 24 anciãos e alguns anjos. 

Meu Guardião colocou o lenço de linho sobre minha cabeça no Portal            

enquanto o Cavalo Branco me cutucou. Inclinei-me para beijar o cavalo e            

quase perdi o lenço. Meu Guardião segurou o no lugar e não o deixou cair. 

Sonho acabou…  

 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights reserved, copies only allowed as per             

written permission) 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-30port/ 

ELE ESTÁ VINDO 

20 de Dezembro de 2012 

Antes de adormecer esta noite, eu agonizava sobre o que eu tinha visto no              

último sonho. Eu fiquei pensando sobre os policiais que estavam do lado            

de fora da escola primária da minha filha esta manhã. 

Isso realmente me incomodou. Comecei a falar com o Senhor. 

Eu: ”Por favor, venha para nós agora, antes que fique pior. Por favor, não              

permita que a escuridão nos ultrapasse. Eu não quero estar aqui para            

isso.” 

Orei com a minha cabeça no meu travesseiro e pedi respostas           

diretamente, mas, finalmente adormeci. 

O Sonho começa… 

Jesus estendeu Sua mão e me puxou pelo Portal hoje. Eu estava na             

escada, mas, eu não tinha visto as condições da batalha. Ele viu que eu              

estava surpresa. Ele tinha um grande sorriso e me deu um abraço            

gentilmente. 

Jesus: “Estou feliz que você tenha vindo a Mim com essas perguntas. Acha             

que você está pronta para respostas?” 

Eu: “Sim, por favor, eu preciso de ajuda.” 

Jesus: “Venha, vamos ver o que Eu posso mostrar a você.” 

Ele me levou até a balaustrada. Quando olhei sobre a borda, vi o primeiro              

e segundo Céus do ponto de vista da lua juntamente com a Terra. O anjo               

estava em pé à minha esquerda com o fio de prumo, que girava no              

sentido anti-horário. 

Eu então vi a ordem dos eventos em que a mídia tem focado. O Egito era                

o ponto de partida, onde tudo começou, vi os antigos e a profunda história              

da região. Eu vi vários anjos caídos caindo no Egito onde eles ergueram             

santuários para si mesmos. 

Os anjos caídos ensinaram aos nativos da terra os segredos mais           

profundos do Céu. Um tinha profundo conhecimento das estrelas e eu vi            

ele mapeamento essas estrelas com linhas e as registrando como          

marcadores. Eu o vi marcar um evento peculiar. 

Eu: “Não estou entendendo. Por que isso esta sendo mostrado a mim?” 

Jesus: “Para que você entenda a raiz destes anjos caídos. Eles tinham            

talentos maravilhosos, tinham habilidades muito mais avançadas do que a          

cultura na terra poderia compreender. Eles se tornaram auto-edificantes e          

ergueram monumentos a si mesmos, assim, zombando de Deus. 

“Meu Pai os criou e Ele se entristeceu por causa da arrogância deles.             

Quando o Meu Pai não os tolerou mais, Ele colocou alguns deles no             

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-30port/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-30port/


 

abismo, e os outros foram permitidos vaguear para lá e para cá em toda a               

Terra.” 

Eu: “Esses anjos caídos mudaram, eles não são mais bonitos?” 

Jesus: “Sim. Você os viu como era no começo. Quando Meu Pai já não os               

tolerava mais, Ele fez os anjos caídos se tornarem a mais escura das             

entidades. Eles não eram mais criaturas das coisas do Céu, mas, agora            

eram criaturas das coisas da Terra.” 

Jesus acenou para o anjo que trocou a direção do fio de prumo. A linha               

estava se movendo através do Equador e para o Oeste. Lá vi mais templos              

sendo erigidos. Os templos dos Maias, dos Astecas e mais dois templos            

estavam situados muito perto ou no Equador. 

Eu: “Senhor, ajuda-me a compreender.” 

Jesus: “Estas foram as áreas que eles, os anjos caídos, escolheram.” 

Eu: “Então, todas essas estruturas em aparência de pirâmides foram          

criadas pelos anjos caídos?” 

Jesus: “Sim, para provocar ainda mais o meu Pai. Lá eles sacrificaram            

vidas inocentes, fizerem rituais de sangue, exibiam perversão de todo tipo           

e amaldiçoaram a terra. Além disso, eles amaldiçoaram Meu Pai.” 

Vi linhas desenhadas em cima de um padrão de grade em toda a Terra.              

Estas grades formaram territórios e estes foram divididos entre eles.          

Parecia que eles continuam a ser os governantes sobre estas áreas hoje. 

Eu: “Por que isso é importante agora?” 

Ele, então, me mostrou um tipo de calendário bem complexo e o anjo com              

um rolo estava lá, eu vi uma data diferente do falado dia 21 de dezembro               

de 2012 e esta data era mais perto do Natal. Então Ele abriu o véu para                

que eu pudesse ver. 

De todos estes pontos, todo tipo de mal começou a desencadear punição            

sobre a Terra. Eu vi estes anjos caídos comandando os exércitos terrestres            

para invadir a América do Norte. 

Eu: ”Senhor, isto está acontecendo em tempo real?” 

Jesus: “Sim, lembra da regra de três dias que Eu te ensinei na cúpula? 

Eu: “Sim, mas, nós precisamos sair daqui. Nós não podemos estar aqui            

para isso. Lembra quando Você me disse que Você não iria permitir que a              

Sua Noiva, a Igreja, seja machucada e surrada no casamento, correto?” 

Jesus: “Sim, isso é o que Eu disse, mas, isso não significa que você estará               

imune ao sofrimento dos outros.” 

Ele me mostrou mísseis sendo lançados nas horas da noite, em um dia em              

que estaríamos desprevenidos. Eu vi todas as cidades do perímetro do           

continente norte-americano sendo destruídas. Eu vi comunicações       

cortadas e redes de energia inteiras sendo destruídas. 

Eu vi escuridão e frio, luto e pranto como nunca antes. Vi exércitos             

invasores guerreando com o remanescente das forças armadas da         

América do Norte. Eu vi multidões de pessoas como gafanhotos fugindo           

para o centro do país. 
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Vi cidadãos de outros países nas nossas próprias cidades mandando as           

pessoas embora dos postos de gasolina e supermercados. Eu vi a maior            

parte dos alimentos sendo contaminados. 

Aconteceu tão rapidamente e veio como uma inundação, como um ladrão,           

e milhões tinham ido embora. As pessoas estavam amaldiçoando a Deus           

agora. 

Eu: “Senhor, Você está vindo em um tipo diferente de nuvem? Será que             

somos parte dos milhões ou mais que desapareceram? Por favor, Pai, isso            

é uma coisa muito difícil de se ver. Estou sonhando errado?” 

Jesus: “Eu virei nas nuvens, mas, você não viu que esta data era um              

marcador? Esta foi uma data em que uma certa permissão foi concedida            

para que os demônios governam esta Terra. Este foi o início de um novo              

tempo para a Terra. Isto foi predito e está escrito. Os sinais também estão              

nas estrelas.” 

Por causa da minha falta de conhecimento, eu não entendia o que eu             

estava vendo. Eu só vi uma estrela brilhante e também vi um satélite             

controlando a programação ao redor do mundo sobre o evento descrito           

acima. Ele estava manipulando a verdade sobre o que realmente estava           

acontecendo. 

Eu: “Mas, eu pensei que tudo estava baseado em Israel e na Terceira             

Guerra Mundial?” 

Jesus: “Sim está, e você está certa.” 

Eu: “Senhor, isso é agora, 21 dezembro de 2012 é agora.” 

Jesus: “Coragem, coragem. Você não achou que isso ia acontecer? Você           

não achava que necessitava de um resgate Divino?” 

Eu: “Sim, mas eu não quero experimentar este horror. Quero que meus            

filhos estejam no Céu quando isso acontecer.” 

Jesus: “Lembre-se, muito do que Eu estou mostrando a você está           

escondido. Os executores desta guerra sentam-se na cidade com o edifício           

mais alto.” 

Eu: “Mas, os invasores não são dessa área?” 

Jesus: “Não. Eles são do Oriente e do Norte.” 

Eu: “Por que nós somos tão odiados?” 

Jesus: “Por causa de Mim originalmente, então, tornou-se uma questão de           

vaidade, mas, realmente as razões são muito mais profundas e mais           

significativas do que estas.” 

Eu: “Então, o que eu posso fazer? O que de bom pode vir em eu ver algo                 

parecido com isto?” 

Jesus: “Eu já mandei a mesma visão a outros ao redor do Globo e esse               

alerta vem de muitas fontes Celestiais. Eu estou aparecendo em áreas em            

todo o mundo agora. Eu estou mandando uma mensagem para todos           

aqueles que tenham pensado em Mim, mas, nunca fizeram um          

compromisso de coração final a Mim.” 

Eu: “Pai, Você está bem aqui, estou segura com Você, mas, se Você me              

mandar de volta pra lá, como vou aguentar isso? É assustador!” 
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Jesus: “Erin, eis que Eu estou vindo sobre as nuvens e Eu vou salvá-la.              

Você vai vir para Mim quando você ouvir a chamada. Lembra-se dos            

Shofars? Você vai ouvir isso e você será super feliz. 

“Isso vai acontecer muito rápido e não haverá tempo para reagir. O            

inimigo sabe que este dia está se aproximando, e é por isso que você está               

debaixo de ataque e muitos de vocês que creem em Mim estão sob ataque              

agora mesmo.” 

Eu: “Senhor, esta é a primeira vez que Você já me deu algo muito claro.               

Eu sei a data com base no que eu estou vendo?” 

Jesus: “Não, a você não está sendo dada uma data. Eu vou deixar isso              

muito claro. Estes eventos irão ocorrer. Não é para você saber quando,            

nem é o Meu negócio saber o dia e a hora exata. Mais uma vez, só o Meu                  

Pai Celestial sabe disso. No entanto, você pode dizer que a hora está             

próxima, com base em Israel, as profecias da Bíblia e os sinais desta era.              

É uma geração rebelde.” 

Eu caí de joelhos a Seus pés, comecei a chorar e implorar. Eu não poderia               

jamais apagar da minha memória o que eu sei que está chegando. Ele se              

abaixou e segurou minhas mãos me trazendo até Ele. 

Jesus: “Eu tenho visto toda a dor, todas as lágrimas, o derramamento de             

sangue e a destruição. Eu não Sou um Pai passivo e Eu não fico aqui               

sentado de braços cruzados fechando os olhos quando vejo o que está            

acontecendo. Digo-lhe a verdade, Eu estou prestes a vingar o sangue dos            

inocentes e descerei do Céu para resgatar aqueles cujos corações são           

puros. Aqueles que Me procuram serão encontrados por Mim. 

“Eu não Sou um Guerreiro que iria salvar aqueles que estou designado            

para proteger? Você não foi dada a Mim e permanece sob Minhas asas?             

Hoje marca um dia em que aos espíritos deste mundo está sendo dado             

acesso a cumprir uma parte das profecias. 

“Lembra, Eu estou vindo como um ladrão de noite para resgatar os de             

corações quebrantados. Eu não lhes disse para aprontar suas vidas? Estar           

pronto significa não se entreter com o inimigo ou permitir que ele mate ou              

destrua Meu templo, que agora são os seus corpos. 

Um vaso disposto é um que está pronto para receber a efusão do Espírito              

Santo e também beber da água do Rio da Vida. Quando Eu ofereço este              

cálice, beba profundamente porque este copo nunca estará vazio. 

Quando você toma esta porção, lembre-se que isso tem um preço, o custo             

da correção do Meu Cetro. A correção fornece uma cerca em que os lobos              

não são capazes de entrar e devorá-la. Aceitar a correção é a parte que              

leva à humildade. 

“A humildade então leva a maiores dons de compreensão e sabedoria do            

Espírito Santo. Aceitando esta bebida de correção do cálice significa que           

você foi chamada para uma ordem superior, um lugar mais alto. Não            

rejeite a correção, mas, em humildade busque-Me para ter entendimento.          

Isto então leva ao arrependimento, que, então, abre a porta em que Eu             

posso ser ouvido por você. 
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“Eu também não a lembrei de perdoar outros como você tem sido            

perdoada por Mim por suas transgressões? Por que então você recusaria a            

outros este dom do perdão? Eu não a pedi que você viesse a Mim como               

uma criança? 

“Erin, Eu estou do outro lado desta porta e há um convite aberto para              

entrar. Largue os seus fardos e os deixe ao pé da cruz hoje, e entregue-os               

a Mim porque os Meus ombros podem suportar o peso. 

“Pergunte se há alguma coisa vergonhosa ou coisa que não é santa em             

você. Qualquer coisa que você gostaria de trazer para Mim, terei prazer            

em levá-la sobre Meus ombros. Isso vai quebrar o espírito de orgulho, que             

é um muro que ainda impede você de ouvir de Mim.” 

“Há uma batalha épica e furiosa. Você sabe que isso é verdade por causa              

dos sinais desta geração, o mal nestes dias e as coisas que tenho te              

mostrado. Não seja como as virgens imprudentes, apanhadas        

desprevenidas, mas peça pelo óleo da alegria porque este óleo também           

acende suas lanternas. Este óleo é de graça e queima uma luz brilhante. 

“O festival de luzes (Hanukkah) não terminou, ainda está acontecendo até           

o Meu retorno. Não deixe o óleo parar de escorrer e não deixe que a               

alegria a deixe. Não deixe o seu posto (de vigilância) prá correr atrás das              

coisas deste mundo tão perto do Meu retorno para Minha Noiva.” 

“Lembre-se, coloque a sua armadura completa e reveja o significado disto.           

Quando o medo se insinuar, lembre-se que ele não vem do Céu mas do              

mundo. Não permita que o medo a impeça de vir diretamente para Mim.             

Vou responder enquanto estou sendo encontrado por você. 

Eu te amo e descerei, movendo e sacudindo tanto os Céus quanto a Terra              

naquele grande e terrível dia.” 

Ele gentilmente me abraçou e colocou uma rosa na minha orelha direita. A             

rosa começou a cantar: “Meu Libertador está vindo, meu libertador está           

perto!” Eu chorei de alegria, estava maravilhada. 

Ele começou a caminhar comigo de volta para o Portal, na parte superior             

estendeu a Sua mão e deu ao Seu cavalo um pouco de aveia, então, se               

virou para mim. 

Jesus: Ele beijou a minha testa. Até o Meu cavalo está vestido com             

vestimenta completa aguardando Minha descida em breve para o vale da           

decisão. Minha espada está cingida ao meu lado e o Meu Cetro de justiça              

está na Minha mão direita. 

“Erin, estou prestes a vir e julgar os corações dos homens. O AMOR está              

vindo. Em todas as coisas, ame, porque este é o Meu maior mandamento.             

Lembre-se, de que Eu estou prestes a fazer algo em seus dias que você              

não iria acreditar mesmo se lhe fosse dito.” 

Ele colocou o pequeno pano sobre a minha cabeça e beijou minha testa de              

novo e sorriu. 

Jesus: “Você é justificada. Ainda esta chovendo. Lembre-se de rever tudo           

o que seu anjo guardião lhe deu porque ele fala em Meu nome. Estude              
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isso para maior iluminação para as suas perguntas a respeito do tempo,            

há chaves aqui. 

“Tenha conforto em saber que Eu não te deixarei, nem te desampararei.            

Eu não vou deixar nenhum de vocês se perderem. Lembre-se de orar por             

sua irmã Israel e de que você está em uma batalha épica.” 

Sonho acabou… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-31port/ 

NOSSA CASA CELESTIAL 

21 de Dezembro de 2012 

Senhor, eu Te amo tanto. Eu me tornei muito pequena para que Você             

possa se tornar muito maior do que eu. Senhor, deixa que tudo o que eu               

escrever seja uma voz direta de Ti. Você é meu Rei, meu amor e minha               

alegria. Você é a minha porção para sempre. 

Eu Te agradeço muito por Seu amor divino. Você é o realizador de sonhos              

e o amor da minha vida, qualquer outra coisa é areia movediça. 

O sonho começa … 

A cúpula, hoje, é uma iluminação gigante de luz. Grupos e fileiras de anjos              

à estão defendendo. Em torno dela há um círculo com óleo dourado na             

trincheira que os anjos tinham criado. Eles estavam jogando baldes de           

óleo nos demônios que estavam vindo contra a cúpula. 

Um muro grosso e impenetrável havia sido construído e era tão forte que             

nenhum soldado demoníaco de menor classe poderia penetrá-lo. As forças          

do mal superior poderiam passar por cima da parede, mas, elas eram            

molhadas com este óleo líquido de ouro que as reduzia a cinzas. 

No entanto, a ordem mais elevada desse demônios tinham armadura          

protetora que lhes permitiam passar para o topo da cúpula. E por isso, o              

anjo que estava liderando e os seus anjos estavam esperando para os            

expulsar de lá. Eu vi os anjos se moverem de encontro a estas entidades              

com tal força e vigor que nenhuma escuridão iria entrar na cúpula. 

Eu vi acima os dragões vermelho e preto que circulavam a cúpula no ar.              

Eles estavam à espera de uma oportunidade para cair sobre a cúpula e             

esmagá-la. Eu notei que a aranha preta estava no ombro do dragão preto. 

O anjo que liderava deu um poderoso grito de guerra e toda a força do               

Exército de Deus gritaram juntos no Céu. Em seguida, a escuridão se            

separou do céu, e vi o céu azul e raios de luz. 

Quando isto aconteceu houve um silêncio completo e nenhum demônio ou           

anjo fez algum som. Enquanto eu ouvi trovão, Breakthrough assobiou e           

meu guardião veio até mim. 

Anjo: ”Erin, o Rei pede a sua presença. Você está testemunhando o poder             

do Céu e o poder do Senhor. Venha comigo.” 

O caminho tinha uma nova cobertura de neve. No entanto, enquanto eu            

andei sobre a neve, o solo congelado tinha ido embora. E agora havia             

cerca de 18cm de pó branco fresco. 

Eu olhei e vi a passarinha grávida. Ela estava tremendo, sua arrogância            

tinha ido embora, o medo tinha substituído o orgulho. Eu então vi os 3              

pássaros pequenos e brancos rolando no chão tentando obter a minha           

simpatia para que eu pudesse levá-los até o Pai. 
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Eu podia dizer que eles eram traiçoeiros. Seus excrementos saiam da boca            

deles e estavam espalhados no chão. Eu vi uma mistura de excrementos            

coloridos. Havia vermelho e branco; havia vermelho, verde, branco e          

amarelo; e preto com vermelho. Eu não poderia dizer se elas estavam            

juntas ou em tiras separadas. 

As aves puseram os excrementos sobre a neve como uma oferta para            

mim. Eu percebi que eles tinham vendido uns aos outros para ganhar            

minha misericórdia. 

Anjo da guarda: “Não se preocupe com eles e também não se deixe             

enganar. Eles sabem que o tempo deles acabou. Eles não vão parar por             

nada para implorar perdão, estão sem esperança e além de reparo. Vem.” 

Eu ainda estava confusa enquanto o Breakthrough me cumprimentou com          

um abraço. Ele então falou comigo e disse sem abrir a boca. 

Breakthrough: ”Estou contente que você orou ao Senhor para que eu           

viesse ajudá-la. Ele me concedeu a honra de fazer com que você pudesse             

avançar e ter acesso ao Seu Trono. Eu estou muito feliz que você veio a               

cada dia, para que eu a pudesse trazer ao Céu e para o Pai.” 

Eu: “Obrigada por me manter focada nEle e no Portal.” 

Breakthrough: “Estou ao serviço dEle sempre.” 

Eu chorei porque senti que esta era a última vez que iria ser trazida ao               

Céu desta forma e por que eu ia ter saudades desses anjos. 

Meu anjo da guarda: “Erin, não chore. Ainda estou atribuído a você até             

que Ele te traga para Casa, assim como muitos outros.” 

Ele, então, apontou para vários outros anjos ao longo do caminho, todos            

eles acenaram para mim. Eu estava muito quebrantada e senti conforto           

com isso. Enquanto eu subia a escada, comecei a chorar novamente. 

Olhei para fora e o dragão vermelho, o preto, a aranha e as outras              

entidades demoníacas se reuniram às portas de uma certa montanha, no           

Norte. Era a ‘área do portal’ deles. 

Eu vi outra Montanha e lá estava o Portal do Senhor. Eu olhei ao redor de                

tudo e vi que as nuvens escuras sobre esta área haviam se retirado para              

esta certa montanha, onde as forças das trevas estavam reunidas. 

Estávamos em um vale e pude ver nascentes de água. Havia chovido            

recentemente e tinha sido uma chuva forte, como um ‘derramar’ de algum            

tipo. Uma luz no Céu saindo através das nuvens tinha criado um arco-íris,             

enquanto a luz era transmitida através da chuva. Era deslumbrante. 

Eu pude ver que eram as chuvas de outono e os anjos na cúpula estavam               

comemorando. O anjo líder estava do lado de seu cavalo de joelhos            

porque o Senhor estava vindo. 

Senti uma mão de um anjo me puxar para o topo do Portal. Fiquei imóvel.               

Todos no Céu tinham se reunido e tinham folhas de palmeiras nas suas             

mãos. A multidão de Santos, dos mais novos até cerca de 30 anos de              

idade, estavam alinhados nos lados do Rio da Vida. As ruas de ouro             

estavam alinhadas com pessoas. 
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Havia tanta alegria e celebração porque Jesus estava sentado entre eles           

no Seu Trono. O vi em um manto real, de branco, um cinto roxo e um tipo                 

de capa que parecia ser de veludo azul. 

Ele estava usando a Sua coroa de coroas e segurava Seu Cetro na mão              

direita. Ele tinha uma cúpula de esmeralda de luz como uma aura/ou anel             

de luz em torno dEle. Seu rosto estava tão radiante que eu estava             

apertando os olhos para ver. E por causa disso o anjo do meu lado              

derramou a substância dourada sobre meus olhos e então eu pude ver            

claramente. 

Meu guardião colocou um novo pano de linho com bordado sobre a minha             

cabeça. Meu cabelo era comprido e trançado com jóias. Minhas mãos           

tinham pérolas e anéis delicados com correntes de ouro que estavam           

drapeados sobre os topos das minhas mãos. 

Eu estava usando um belo vestido de linho iluminado com luz branca e             

tinha belas pulseiras que representam cada uma das 12 tribos (de Israel).            

Meus pés estavam bonitos e calçados com sandálias incríveis, com fitas           

em torno de meus tornozelos até os joelhos. 

A Plataforma era maior agora e as colunas formavam um Templo. Eu vi os              

24 anciãos e seus tronos. Eu vi esses espíritos incomuns e gentis que             

eram como anjos e animais combinados – eles eram humildes e tímidos. 

Jesus acenou para mim e meu coração saltou. Comecei a chorar porque eu             

estava emocionada (de boca aberta) pela Sua beleza e majestade. Em           

seguida, todo o Céu cantou: “Meu Libertador está vindo, meu libertador           

está perto.” Havia muita alegria. 

Eu vi um anjo acenar e então houve silêncio. Jesus se levantou de Seu              

Trono e todo mundo caiu no chão, incluindo eu. Houve silêncio e em             

seguida, 7 shofars soaram e foi tão alto que o chão tremeu. Meu coração              

se derreteu e meu corpo tremia. Ta-da… Ta-da…Ta-da… e em seguida, um            

longo toque. Então, se fez silêncio por exatamente três minutos. 

O anjo anunciou: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.           

Santo é o Cordeiro de Deus, que está sentado no Trono em majestade,             

que julga os corações dos homens. Santo Ele é.” 

Então, o povo proclamou: “Santo é o Cordeiro de Deus, Santo Ele é.” 

O anjo disse: “Erin, Ele está no assento Bema hoje.” 

Em seguida, a procissão começou enquanto o meu anjo me trouxe até            

Jesus. Ele ficou lá em pé, agora com armadura completa novamente e            

com Suas asas abertas. Eu vi a vestimenta de linho apenas sob Sua             

armadura. Eu estava admirada de ver que Ele tinha mudado de roupas tão             

rapidamente, mas, sacudi minha cabeça, porque eu ficaria espantada pois          

Ele pode fazer qualquer coisa. Sua espada apareceu em Seu lado           

esquerdo. Suas coroas estavam também lá. 

Ele estava na minha frente e olhava dentro dos meus olhos, como se Ele              

estivesse antecipando a cerimônia de casamento para toda a Sua Noiva.           

Quando meus pés pisaram no mar de Cristal, meu corpo se movia em             

direção a Ele. 
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Jesus estendeu Seu Cetro para mim, mas, desta vez eu estendi a mão             

para pegar na ponta do Cetro. Ele me levou até a Ele e segurou as minhas                

mãos. 

Jesus: “O que você acha hoje?” 

Eu: “Senhor, é de tirar o fôlego.” 

Eu me virei para olhar as mesas do banquete. Vi os anjos colocarem um              

pouco mais de coisas do carrinho na mesa. As flores eram lindas, mas, o              

prato principal não estava pronto. Mas já haviam pratos de pão, frutas e             

queijo e alguns bolos. 

Tanta coisa para compreender… Eu brinquei e disse: “O que há para o             

jantar? Como poderia o prato principal ser mais maravilhoso do que o que             

eu vejo. Você sabe quantos virão com fome?” Ele começou a rir e tinha              

um brilho muito caloroso. 

Eu: Brincando. “Então o que teremos para o jantar? Como poderia o prato             

principal ser mais importante do que o que eu já estou vendo na mesa?              

Você sabe quantos virão com fome?” 

Ele começou a rir e Ele tinha um brilho caloroso. 

Jesus: “Você percebeu o que acabou de dizer?” 

Eu: “Sobre o que está no menu?” 

Jesus: “Não, se Eu sei quantos virão com fome? Erin, todos virão com             

fome e irão comemorar o fato de que eles nunca estarão com fome de              

novo.” 

Eu chorei, percebendo que ninguém nunca mais terá fome. Nós vamos           

estar cheios. 

Jesus: ”Lembre-se também que os seus copos nunca estarão vazios.” 

Eu: “Oh! Como este dia será glorioso e quão maravilhoso tudo isso vai isso              

vai ser.” 

Eu chorei quando disse isso porque pensei em todas as pessoas ao redor             

do mundo que não só tinham fome e sede física, mas, que também não              

possuem nutrientes espirituais. 

Jesus: Ele leu os meus pensamentos. ”Esta será a maior festa de toda a              

história.” 

Eu: Eu estava chorando. “Senhor, eu não virei aqui novamente até que eu             

esteja em Casa. Eu sei isso agora no meu coração.” 

Jesus: “Erin, a história não está terminada e não há fim, então por favor,              

esteja encorajada. Este é apenas o começo do resto de sua vida, e             

certamente não é o fim. Eu compartilhei essas coisas com você para que             

você venha a Mim com o coração correto. 

“Você vem a Mim porque tem um coração cheio de paixão em conhecer a              

Mim e ao Meu negócio, apesar do resultado e apesar do que outros dizem.              

Você, então, volta e compartilha esse conhecimento para que outros          

possam experimentar mais de Mim, para que eles também possam          

compartilhar com você sobre Mim e enriquecer a sua vida também.” 

Eu: “Senhor, eu quero muito ter o coração correto, ter a atitude certa.” 
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Eu mal posso falar porque eu estou chorando neste momento. Ele           

estendeu a mão e com uma pequena toalha de linho enxugou as minhas             

lágrimas. Um pequeno anjo veio para recolher algumas lágrimas e em           

seguida saiu para registrá-las. 

Jesus: “Agora, você quer ver o que você vai estar vendo aqui em cima?” 

Eu me virei e vi partes de vários lugares em todo o Céu ao mesmo tempo,                

como em uma loja de eletrônicos. Eu só chorava, me vi em um corpo              

aperfeiçoado pulando do alto de uma cachoeira e para dentro da água. Eu             

estava rindo e brincando com meus filhos crescidos. 

Eu me vi voando num asa-delta através de um vale, meus braços quase             

pareciam ser as asas. Era tecnologicamente muito avançado ou eu tinha           

asas reais para voar? Havia outro onde eu estava montada num cavalo e             

corria muito rápido como se estivesse em uma corrida de cavalos. 

Em outro lugar, eu era uma dançarina, uma bailarina tão incrível que            

estava até ensinando balé. Em outra eu estava projetando casas, novas           

mansões com itens que foram divinamente inspirados e feitos com muita           

habilidade. 

E no último eu adorava, andava com meu Senhor e tinha muitos amigos.             

Todos nós estávamos com uma grande alegria e companheirismo de          

estarmos juntos. Era muito incrível. Eu sentei lá com o maior sorriso. 

Jesus: “Há muito, muito mais. Você terá o que fazer aqui no Céu.             

Maneiras de servir e abençoar outros e você também vai ser abençoada            

por outros enquanto vocês servem uns aos outros. Você vai viver a vida             

em abundância.” 

Eu: “Oh, Pai, como sou abençoada e muito agradecida por estar aqui com             

meus filhos. Obrigada, eu serei eternamente grata.” 

Jesus: “É o Meu prazer de ser capaz de dar isso livremente a você. Você               

Me permitiu o prazer de sua companhia. Você Me colocou em primeiro            

lugar antes de qualquer outra coisa. Você se lembra que apenas dois anos             

antes disso todas as noites você clamou por Mim?” 

Eu não me lembrei de imediato, mas, Ele acenou com a mão e me vi de                

joelhos implorando para Ele mostrar-Se a mim. Eu chorei quando vi isso            

porque me lembrei de um tempo escuro e solitário que tinha sido. Eu             

sentia que Deus tinha me abandonado e me sentia uma fracassada. Eu            

estava prestes a perder meus filhos porque não tinha dinheiro para lutar. 

Eu: “Isso é difícil de ver. Eu me senti presa no meu apartamento e eu nem                

sequer tinha apetite.” 

Jesus: “Erin, Eu ouvi seus gritos e Me lembrei de você. Eu decidi dar-lhe              

os desejos do teu coração.” 

Eu: “Como sou abençoada, Senhor.” 

Jesus: “Você ainda nem começou a arranhar a superfície do que Eu tenho             

para aqueles cujos corações estão Me buscando. Há muito, muito mais.” 

Naquele momento eu vi um lugar de honra em vez de vergonha e             

recompensas por tudo o que suportamos pelo o Reino dos Céus. 

Jesus: ”Você gosta do que espera por você?” 
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Eu: “Já posso começar agora e ficar aqui?” 

Jesus: “Você tem mais algumas coisas que Eu peço de você. Você está             

preparada e a sua vida/casa está pronta?” 

Eu: “Eu suponho que sim.” 

Jesus: “Eu preciso de você para manter vigilância e ficar fiel, não importa             

o quê. Vai ser difícil às vezes, mas, fique humilde e mostre o amor até que                

Eu venha. Dessa forma quando vocês estiverem ido todos vocês serão           

considerados como Elias, que nunca viu a morte. 

“As pessoas vão procurar rapidamente por respostas, vão verificar seus          

registros. Eles irão procurar por pistas como se fosse uma cena de crime e              

muitos vão Me culpar e ficar com raiva. Muitos irão proclamar que isso foi              

um extraterrestre. Haverá reivindicações ultrajantes sobre os       

desaparecimentos. 

“Muitos chorarão porque eles sabiam de Mim, mas, foram enganados.          

Essas pessoas irão orar de joelhos, mas, a Minha voz não será ouvida. Mas              

depois de um tempo, Eu Me manifestarei e tomarei a minha posição em             

Israel.” 

Eu: “Isso é muito assustador. Eu ainda estava pensando que tudo isso ia             

demorar.” 

Jesus: “Será que os profetas modernos não disseram: ‘Ai dos julgamentos           

de 2012, ai de 2012’? “Bem, quantos dias ainda restam?” 

Eu: “Há 10 dias, Senhor.” 

Jesus: “Correto. Seja forte, tenha coragem. Clame a Mim e Eu           

responderei. Não apenas um ou dois de vocês, mas, todo aquele que Me             

invocar vou responder.” 

Eu: “Como é que outros saberão que é Você?” 

Jesus: “Pela Minha voz. Ela trará paz aos vossos corpos imediatamente,           

considerando que o inimigo irá elaborar medo porque ele fica mais forte            

quando você está com medo.” 

Ele, então, me levou para a balaustrada. Eu vi vários pontos ao redor do              

globo, o anel de fogo, os pontos de grade dos anjos caídos, a poderosa              

cúpula sobre Israel, guerras nos EUA e no Canadá , terremotos e bolas de              

fogo vindo do Céu. Haviam guerras e tumultos começando enquanto a           

anarquia varria a Terra por causa do medo. 

Eu estava querendo ficar e olhar, mas, sabia que isso não era a coisa certa               

a fazer. Eu precisava manter meu foco no meu Pai e onde eu estava indo. 

Eu: Eu O abracei. “Estou tão feliz que Você virá em breve. Estou honrada              

de estar em Sua presença e anseio por Você e o Céu. Por favor, não               

demore.” 

Jesus: “Erin, Eu tenho muito para você e tudo vai ficar bem.” 

Ele me acompanhou até ao meu Guardião. 

Eu: “Por que Você trocou de roupas?” 

Jesus: Rindo. “Eu estou prestes a descer no vale da decisão, enquanto            

cavalgando nas nuvens. Eu não Sou um Rei Guerreiro vindo buscar a            

Minha Noiva? Irei vingar o sangue inocente de muitos.” 
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Ele puxou Seu manto debaixo de Sua armadura brevemente, havia sangue           

nele. 

Jesus: Sorrindo. “Eu visto o Meu manto manchado de sangue inocente.           

Meu retorno não vai ser o que eles estão esperando. Eles devem ter             

medo, as trevas estão reunidas em suas portas e eles estão aterrorizados            

por causa de Mim. Erin, esta é uma boa coisa.” 

Ele acenou e bateu Sua mão duas vezes sobre o peito. Eu inclinei-me e              

olhei para cima com os meus olhos e dei uma risadinha. Ele deu uma              

risada maravilhosa e foi até a balaustrada onde os anciãos e os anjos se              

reuniram para olhar para todos os eventos que vão acontecer breve. 

Meu Guardião disse: “Eu estou com você a pedido do Pai e há sete outros               

sobre a sua família. Por favor, não tenha medo porque eu vou ter certeza              

de que você não seja machucada. Por favor, vá ao Salmo 23, o Salmo 34               

e Salmo 103. 

“Quando você ora, todos nós somos fortalecidos e as nossas armas se            

tornam mais fortes. Você pode rever as Escrituras, mas, entenda que você            

deve gastar o tempo em Amor, fazendo o bem até o dia de Seu retorno. 

“Ele é com você e você é favorecida, então não fique com medo. Este é               

um bom momento para meditar em Josué para uma ilustração. Ester e            

Ageu ainda contêm pistas. Amós tem uma chave. A porta está aberta para             

você em Apocalipse 3:20. Lembre-se de amar em todas as coisas porque            

Ele está chegando em breve.” 

Sonho terminou… 

Muitas bênçãos …………… Pardal. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-32port/ 

A VÉSPERA DE NATAL 

24 de Dezembro de 2012 

Jesus: “Erin, sobe aqui.” 

Hoje, eu fui levada direto do Portal com um caloroso bem-vindo e braços             

abertos de Jesus. Eu estava em choque. 

Eu: “É você, Senhor?” 

Jesus: Ele me deu um grande abraço. “Sim Erin. O que está errado? Você              

parece muito atribulada?” 

Eu: “Eu estou, tenho preocupações sobre o que eu já vi e de que, talvez,               

eu tenha sido enganada.” 

Jesus: “Erin, depois de tudo isso, você não confia em Mim?” 

Eu: “Sim, claro, mas, o que fazer com esta tabela de datas que Você me               

deu?” 

Jesus: “Erin, Eu lhe falei sobre a temporada. Você não entende?” 

Eu: “Perdoe-me, Senhor, mas, o que eu vejo sei que vai acontecer. É tão              

assustador que não quero que ninguém que eu conheça possa estar na            

Terra para passar por isso. Ninguém vai sobreviver.” 

Ele estendeu a mão para me abraçar. Minha cabeça descansava em Seu            

ombro enquanto Ele me acompanhou em direção à balaustrada. 

Jesus: “Em primeiro lugar, você entende por quê Eu te dei esses sonhos?” 

Eu: “Bem, para que eu pudesse conhecer Você e ter comunhão com o             

Você.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Para que eu pudesse ver um vislumbre do nosso Lar Eterno e ficar              

encorajada.” 

Jesus: “Sim, o que mais?” 

Eu: “Para que eu pudesse entender o que eu não posso ver. O reino              

espiritual e as forças das trevas.” 

Jesus: “Um pouco, mas, Eu só Estou dando-lhe informações para que           

quando você começar a ver esses eventos se desdobrarem possa saber o            

que fazer.” 

Eu: “Senhor, eu não vou ser capaz de resistir a essas forças.” 

Jesus: “Exatamente, você não pode por si mesma, mas, Meu Exército           

Celestial com suas orações, pode.” 

Eu: “Senhor, se Você não tivesse me dado este ano de 2012 como um              

período de tempo eu poderia ser capaz de descansar. Agora com apenas            

alguns dias para terminar o ano eu não tenho paz.” 

Jesus: “O que Eu lhe disse para fazer? 
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Eu: “Deixar os meus fardos, entregar os meus problemas a Você, me            

certificar de que eu estou usando minha armadura completa, orar sem           

cessar, perdoar e aprontar minha vida para o Seu retorno.” 

Jesus: Ele moveu Seu braço removendo o véu. Muito bem, agora, será            

que estes querem que você faça o que Eu te instruí a fazer?” 

De repente, vi demônios vindo para a cúpula, o mal de todos os tipos:              

entidades das trevas, os mesmos que eu acho que eram os anjos caídos             

porque eles eram iguais em tamanho para o combate como os Arcanjos.            

Eles lutaram com tanto ódio. Foi horrível. Então, vi um tipo de humanóide             

ou super humano. 

Eu: “Senhor, são esses semideuses?” 

Jesus: “É um tipo. O que mais você vê?” 

Eu: “Oh não, Há multidões de entidades como bruxas, feiticeiros e…” eu            

pausei por causa da visão horrível que estava vendo. “…zumbis? Senhor,           

isto é como uma história de terror de ficção científica. Parece que não             

pode ser real porque eles são tão assustadores.” 

Jesus: “Erin, agora vamos voltar para esses sonhos que lhe dei. Em            

qualquer momento, você desejou admirar essas coisas, desejando o seu          

poder ou presença? Ou melhor ainda, você queria adorá-los?” 

Eu: “Não, eles me fazem querer vomitar… eles precisam ser destruídos.” 

Jesus: “Boa resposta. Eu, em algum momento, fiz você não usar direito as             

Escrituras ou a enganei, levando-a para longe da verdade que Eu Sou o             

Filho de Deus e que Estou voltando?” 

Eu: “Não, nunca, nem uma vez.” 

Jesus: “Em vez disso Eu trago alegria para você, encorajando o seu            

espírito e mostrando-lhe o amor Divino? Eu a encorajei a Me buscar com             

uma compreensão mais profunda e a correr para o Meu próprio coração?” 

Eu: “Sim, sempre.” 

Então, Ele se virou e me mostrou os enganos malignos novamente. Cada            

vez que alguém era levado para longe por estas entidades do mal, não             

levaria muito tempo antes que estas coisas fossem provadas falsas. Eles           

nunca pareciam serem capazes de controlar os seus maus desejos para           

pegar ou prender alguém em seus enganos. 

Jesus: “Sempre há sinais dados quando vocês estão sendo desviados. A           

vocês, como filhos de Deus, são automaticamente dado sinais. É o seu            

trabalho perceber, pela obediência à voz do Espírito Santo para não correr            

atrás dessas coisas malignas. 

“Você vê Erin, Eu te amo demais para lhe permitir ser enganada assim.             

Você tem liberdade de escolha, você pode não querer as coisas que            

beneficiam o seu espírito e curam sua alma, trazendo-lhe paz, mas, você            

pode também optar por ter fé de que todas as coisas cooperam para o              

bem daqueles que Me amam. Deixe-Me ser muito claro… o inimigo odeia            

você e deseja ver você morta.” 

Em seguida, com um aceno de Seu braço, Ele me deu uma visão de todas               

as vezes que o inimigo tentou me destruir quando eu era apenas uma             
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criança. Eu não pude acreditar no que eu estava vendo porque eu não era              

nem salva ainda quando era jovem. 

Eu: “Oh, Senhor, por que o inimigo se importava comigo quando eu era             

apenas uma criança pequena sem conhecimento de Você, eu não era uma            

ameaça?” 

Jesus: “Será que um fazendeiro não coloca a sua marca no seu gado, para              

que outros fazendeiros saibam que esta é a sua propriedade?” 

Eu: “Sim, mas como o inimigo poderia saber que eu era Sua?” 

Jesus: “Lembre-se, Eu escolhi você, você não Me escolheu. No curso de            

sua vida, tenho sobrenaturalmente te protegido contra os inimigos que          

planejam destruir você.” 

Eu: “Mas, eu não entendo porque Você fez isso por mim, eu era uma              

pecadora horrível, o inimigo tinha o direito.” 

Jesus: “Sim, em determinados momentos, a permissão foi concedida,         

mas, somente para o seu bem maior. Agora olhe.” 

Vi, então, vários eventos muito assustadores onde eu passei alguns dos           

principais testes por causa desse demônios. Eu vi um em particular,           

quando eu tinha uns 12 anos, que me abalou por dentro e me fez fugir de                

Deus completamente. Eu declarei que eu odiava Deus e que Ele era cruel             

e me odiava. Eu até amaldiçoei o dia em eu que nasci. 

Estas séries de eventos que levaram ao meu ódio foram realmente além            

do que uma menina de 12 anos deveria ter suportado. Isso me fez chorar              

enquanto escrevia o que eu tinha visto em meu diário porque eu estava             

vivendo isso novamente e foi muito difícil. 

Eu: “Senhor, onde Você estava quando eu gritei por Você? Porque, Pai?            

Nós quase morremos e isso dói ainda hoje. Tornei-me terrivelmente          

rebelde após isto.” 

Jesus: “Agora, olhe mais perto.” 

Ele levantou o véu para que eu pudesse ver o reino invisível. Durante             

esses eventos vi um tipo de demônio que tinha sido atribuído a mim no              

momento do nascimento. Ele era um soldado de hierarquia mais elevada,           

não como os que combatem os Arcanjos e iguais em tamanho, mas um             

pouco abaixo (em comando) do que dos anjos caídos. 

Então eu vi vários tipos diferentes de demônios infringirem coisas contra           

mim. Eu vi um que se concentrou apenas na imagem do meu corpo. Ele              

tinha me convencido de que eu era gorda quando eu era magérrima e um              

tamanho “0” (no Brasil, 34 – 36). 

Eu vi um outro acontecimento, quando eu estava treinando para ser uma            

jogadora de golfe profissional. Depois que eu dera tacadas incríveis e pelo            

mesmo par indo para os últimos 3 buracos, esse demônio me dizia que eu              

era um fracasso. Ele começou a roubar-me as tacadas vencedoras. Na           

verdade, eu vi a bola entrando no buraco e esse demônio, com uma vara,              

deslocando-a do buraco. 

Eu vi outro demônio designado para me confundir mentalmente quando eu           

ia fazer os exames na escola e na faculdade, vi outro grupo de demônios              
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atormentando meus filhos quando eram pequenos, então eu não         

conseguia dormir. As imagens continuaram e continuaram… 

Eu: “Senhor, eles me deixam com muita raiva. Pensei que não haviam            

demônios por trás de tudo.” 

Jesus: “Sim, você está correta a respeito disto.” 

Então, Ele moveu o braço de novo e vi algumas vezes em minha vida em               

que o trajeto foi colocado perfeitamente, e era a meu caminho. Nessas            

experiências os anjos eram tão fortes que nem um inimigo poderia           

prevalecer. 

Jesus: “Agora, olhe para isto.” 

Ele me mostrou os meus sonhos, os anjos me cercando. Ele me mostrou             

todos os tipos de táticas e enganos vindo contra mim para parar os             

sonhos, mas todas as vezes os anjos Celestiais destruíam as travas e me             

protegiam. 

Jesus: “O que você acha?” 

Eu: “Eu só não achava que eu era tão importante.” 

Jesus: “Eu já não lhe mostrei isso?” 

Eu: “Sim, mas, por que eu?” 

Jesus: “Não é só você.” Então, de repente, eu podia ver milhões, talvez             

bilhões de anjos que cercavam pessoas de todo o mundo. 

Jesus: “A vocês foi dada uma marca no nascimento, nem uma dessas            

entidades irá tirá-los de Mim, nem um será tirado das Minhas mãos.” 

Eu: “Senhor, eu pensei que tinha que nascer de novo para receber a Sua              

marca santa.” 

Jesus: “Sim, mas, Eu não a chamei de forma consistente até que você             

finalmente fez a escolha para Me seguir. Será que Eu não corri atrás de              

você sem parar?” 

De repente, eu vi tantas vezes que Ele tinha usado as pessoas para me              

mostrar o Caminho. Eram tantas, eu tinha esquecido. 

Eu: “Isto é cansativo de ver, Senhor. Eu nunca vou ser capaz de olhar em               

volta de mim da mesma forma novamente. Estou arruinada para esta vida            

agora. Tudo acabou para mim e Você precisa me levar para o Céu agora,              

Senhor.” 

Eu tinha colocado a palma da minha mão sobre minha testa, e eu fingia              

desmaiar. Ele riu do que eu fiz. 

Jesus: “Erin, por que você acha que Eu mantenho tudo isso escondido de             

você? Será que você poderia viver uma vida normal, se Eu não            

escondesse tudo isso de você? Você ainda Me seguiria com todo o seu             

coração, se você constantemente sentisse que precisava prestar atenção         

para esses demônios?” 

Ele estava certo por que isso apenas iria me exasperar, ver essas coisas             

em todos os lugares me deixaria com raiva. Ainda que eu soubesse, o que              

poderia ter feito a respeito disto? Como poderia ter gostado da minha vida             

com esses demônios fugindo à esquerda e à direita quando toda vez que             

eles ouvissem o nome Jesus? 
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Ele estava sorrindo porque Ele podia escutar tudo em meus pensamentos. 

Jesus: “Você entende porquê Eu mostrei-lhe isso?” 

Eu: “Para que eu pudesse compartilhar com outros?” 

Jesus: “Sim, mas, olha mais de perto.” 

Vi algumas vezes, quando eu não era convertida e estava bem no meio             

destas batalhas. Eu não me lembrava de ter orado, mas, Ele me mostrou             

que eu orei. Então, vinha uma vitória, mas, como eu não reconhecia o             

Senhor como o Criador de todas as coisas, pensava que tinha feito tudo             

por mim mesma. 

Em orar, eu vi que tinha literalmente ativado os anjos. Fiz isso até mesmo              

como uma descrente quando eu nem sabia o que era uma oração. 

Eu estava dirigindo numa noite chuvosa com a minha mãe. Eu era uma             

adolescente e nós voltávamos de um evento esportivo, estávamos numa          

estrada do interior, cheia de curvas e perigosa. Quando nós viramos numa            

curva, nossos faróis deram de frente com os faróis de um motorista            

bêbado. Por algum motivo, o motorista retornou para a faixa dele no            

último minuto ou nós teríamos caído lá em baixo, em um penhasco e             

morrido. 

Então me foi mostrado que o que eu pensei ser uma coincidência foram na              

verdade vários anjos, criando uma barreira na estrada para nos salvar.           

Esses anjos fizeram o motorista bêbado ir para longe de uma colisão de             

frente com a gente. Se eles não tivessem feito isso, nós certamente            

teríamos morrido porque teríamos caído num penhasco com muitas rochas          

abaixo. 

Eu: “Oh, eu me lembro disso claro como o dia. Então, esses anjos             

estavam comigo o tempo todo?” 

Jesus: Ele sorriu e parecia tão alegre por me mostrar isto. “Sim, veja             

também o nome de um desses anjos.” 

Eu vi um que um dos anjos era chamado ‘Ignite’ (aquele que queima). Eu              

não entendi o que a versão em latin queria dizer, mas eu de alguma              

maneira entendi o que ele disse. Eu vi esse anjo ir e vir em determinados               

momentos da minha vida. Ele sempre trouxe com ele uma nova paixão. O             

Senhor me mostrou que ele está aqui comigo até agora. 

Eu: “Senhor, ele é um dos guardiões?” 

Jesus: “Não, ele é um especialista e trabalha com os crentes de todo o              

mundo e tem um exército que também o ajuda. O anjo ‘ignites’ or acende              

o óleo especial em suas lâmpadas.” 

Eu: “Senhor, isso é verdadeiramente incrível!” 

Jesus: Ele apontou para a Terra sobre a balaustrada. ”Você vê, Erin, você             

não é e nunca foi uma cidadã deste mundo. Você é daqui e esta é a sua                 

Casa. A Terra é um centro de descoberta, um lugar de passagem.” 

Ele me mostrou uma escola de sobrevivência onde uma pessoa é           

abandonada em uma área remota com poucos suprimentos e é ensinada           

como sobreviver. 
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Eu: “Então, espere, devo entender que o significado por trás da vida é             

uma descoberta? Ajude-me, estou confusa.” 

Jesus: “Não, de maneira nenhuma. A razão para a existência do homem            

era uma forma de adoração criada e um tipo de obra de arte feita por Meu                

Pai. Ele queria ser amado e adorado de forma diferente do que os seres              

angélicos no Céu. Então, por isso Ele criou o homem à Sua imagem.” 

Eu: “Então, somos arte humana?” 

Jesus: “Você não é a argila e Meu Pai o Oleiro? Sim, Erin, você é de valor                 

incalculável e cada um bem diferente um do outro. Vocês todos são            

procurados pelo Criador, mas, outros colecionadores os querem para         

destruir vocês.” 

Eu tive um momento de epifania incrível porque eu nunca pensei em seres             

humanos como arte. 

Eu: “Eu acho que olho para todo o trabalho que Deus tem que fazer por               

nós, e se fosse eu, e felizmente não sou eu, eu teria destruído a raça               

humana completamente. Por que Deus permitiu toda essa corrupção? Por          

que permitiu que o homem peque?” 

Jesus: “Eu estava lá, Erin. Meu Pai foi provocado pelo inimigo. Esta tem             

sido a guerra real e isso deve ser concluído de acordo com o que está               

escrito na Palavra e nas Suas leis. Esta é a Sua batalha e Suas regras,               

mas, Ele é justo e honesto. Você não está feliz pelo fato de que Ele não                

desistiu de todos vocês?” 

Eu: “Oh sim, Senhor, obrigada… obrigada.” 

Jesus: “Se o homem tivesse toda a informação desde o início, ou em             

retrospectiva, que bem isso faria?” 

Eu: “Bem, o homem poderia corrigir seus erros.” 

Jesus: Sorrindo. “Os caminhos de Meu Pai não são os seus. Você vê, Ele              

procurou na terra e achou corações e almas. Ele procura por aqueles que             

apesar de todas as batalhas e contra todas as probabilidades, ainda           

encontram o seu caminho de volta para Ele. Um coração puro que busca a              

Deus é a maior alegria de Meu Pai.” 

Eu: “Eu acho que eu entendo.” 

Jesus: “Erin, apesar de tudo de ruim em sua vida, você escolheu            

buscá-Lo, procurou por Mim, Me invocou e por fim se apaixonou por Mim.             

Você tropeçou, às vezes desanimou, mas, nunca parou de procurar por           

Mim. Você estava buscando o próprio coração de Deus. Não é este o maior              

presente que você pode dar a Deus, nosso Pai? 

Eu: “Sim.” Eu estava chorando. 

Jesus: “Pense nisso desse jeito. Como seria a sua vida se você nunca             

experimentasse Deus diretamente, e em vez disso a sua fé fosse baseada            

em seu próprio entendimento ou em estórias e nunca vendo Deus           

trabalhando? Como você poderia conhecer plenamente o Senhor se Ele          

não a chamasse para a obra Dele? 
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“Se Ele fosse apenas um conceito, e não o Deus vivo, você O serviria por               

dever ou por amor? Você acha que Deus olha para atos baseados em             

serviço, ou fé baseada em um relacionamento íntimo com o Seu amor? 

“Pense nisso também desta forma. Um guerreiro forte é aquele que entra            

na fornalha da vida, atravessando o fogo da aflição e sai melhor por causa              

disso. Um diamante de Grande Valor. 

“Agora, isto não é para tirar o valor daqueles que não têm passado             

através do fogo. Alguns foram abrigados pelo Senhor desde o nascimento           

porque estes corações também têm um grande propósito no Plano do Pai. 

“Aqueles que passaram pelo fogo, como fez Jó, aprenderam a crescer mais            

em sua caminhada com Cristo. Eles fizeram isso não por causa das            

aflições, mas, apesar das aflições. Isto é um milagre, não é?” 

Eu: “Eu nunca pensei em minha vida como sendo tão importante.” 

Jesus: “Oh, mas é.” 

Eu: “Então, Senhor, me ajude aqui. O que eu vou fazer com o que eu               

tenho visto?” 

Jesus: “Erin, é porque o Senhor tem encontrado favor em você e em todos              

os que têm estado em seu lugar através desta jornada que Ele escolheu             

para deixar você ver um pouco disso. Isso é para que não sejam             

apanhados desprevenidos, mas, que estejam a par dos esquemas do          

inimigo. Os avisos que dei a você vem da sã doutrina, as Sagradas             

Escrituras. 

“Agora coloque a sua armadura completa e lembre-se do que isso           

significa, que Estou prestes a fazer algo no seus dias que você não iria              

acreditar mesmo que lhe fosse dito. Quando você coloca sua armadura           

completa, o inimigo não pode prevalecer contra você. 

“Quando você tem apenas uma parte de sua armadura, o inimigo olha            

para a sua fraqueza e a ataca mais eficientemente. No entanto você deve             

Me buscar e orar. Você deve amar através disso e então não será             

machucada.” 

Eu: “E o que fazer sobre as desgraças de 2012?” 

Jesus: “Esta é a verdade, Erin, nem todas as coisas estão visíveis.            

Contudo, não se engane, as desgraças que ocorreram e estão prestes a se             

desdobrar são o início de uma nova era para a Terra. Os profetas             

modernos estavam corretos, eles ouviram isso de Mim.” 

Eu: “Senhor, acho que eu estava esperando…” 

Jesus: Ele me parou imediatamente com o dedo levantado. “Erin, espere o            

inesperado porque as coisas não são como parecem. Você viu o começo            

‘das dores de parto’ do que está por vir. Agora olhe mais de perto.” 

Então vi algo tão assustador. Seres humanos que eram como os mortos,            

vazios de sentimentos, amor e compaixão. As íris de seus olhos eram            

pretas e frias. Esses ‘seres humanos’ tinham força super humana e           

nenhum filtro moral e eles não eram filhos de Deus. 

Eu: “Senhor, eles parecem que são indestrutíveis.” 
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Jesus: “Isto não é verdade, mas, em termos humanos, sim; isso vai            

balançar a Terra e agitar o paradigma da existência deles.” 

Eu: “Senhor, põe um fim a isso, por favor, o que vejo parece que está               

acontecendo em tempo real.” 

Jesus: “Oh, eles estão lá na Terra agora, estão escondidos à vista de todos              

e mal falado na mídia por causa da natureza bizarra de seus crimes. Existe              

um terreno fértil para eles, olhe no seu paradigma novamente.” 

Ele me mostrou esses seres em toda a Terra. Eles estavam           

estrategicamente colocados e se multiplicando. 

Eu: “Será que os anjos caídos organizaram isto?” 

Jesus: “Esta informação está disponível desde o início, há milhares de           

anos atrás, mas, muitos não gostaram do visual sinistro e ameaçador e            

escolheram ignorar esse fato.” 

Eu: “Por que mostrar isso agora?” 

Jesus: “Erin, é porque a data de 23/12/2012 tinha um significado, o            

tempo da igreja está terminando e você agora está entrando em outro            

tempo.” 

Eu: “Senhor, eu não gosto do que vejo aqui porque isso não é vida normal               

como a conhecemos. Eu sou simples e não posso entender com o meu             

cérebro limitado sobre tudo isso que está acontecendo. Será que não           

posso só me concentrar no Evangelho, orar e esperar por Você vir ou             

tenho que me tornar uma pessoa que acumula comida e outras coisas pra             

o Dia do Juízo?” 

Jesus: Ele estava rindo, mas, então ficou sério agora apontando para o            

exército das trevas que estava vindo. Existe aqueles com a fé de que isso              

é iminente, mas, não tem fé em Mim para serem transformados e salvos.             

Não, não seja como eles; isto é correr atrás do vento.” 

Eu: “Senhor, eu já encontrei esses seres (das trevas)?” 

Jesus: “Ah, sim, muitas vezes. Eles odeiam você, sabem quem você é,            

onde você trabalha e quem você é para Mim.“ 

Eu: “Eu não tenho certeza de quando Você virá, não gosto de me sentir              

toda pronta e depois é só esperar. É como cozinhar para convidados que             

estão atrasados para o jantar.” 

Ele riu calmamente. Ele é tão caloroso e amoroso. Ele estava muito            

sossegado porque sabia de antemão que tudo ia ficar bem… Eu ansiava            

por essa capacidade de ser como Ele. 

Jesus: “Sim, mas geralmente quando eles chegam faz todo o sentido e            

então vocês todos concordam que seus convidados vieram no momento          

certo, dadas as circunstâncias, correto?” 

Eu: “Touché. Agora eu entendo. Eu não gosto, mas, entendo.” 

Jesus: “Você é importante para Mim e Eu te mostrei estas coisas como um              

presente. De um jeito, você não é como uma daquelas pessoas que se             

preparam para o fim do mundo, não é?” 

Então, Ele me mostrou nos últimos meses como eu tinha vindo a Ele todos              

os dias tomando a Santa Ceia, em oração, escrevendo tudo, vindo           
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juntamente com a informação de aprender com outros e crescendo mais           

perto Dele. 

Jesus: “Erin, não tenho te mostrado como você está protegida?”. 

Eu vi a cúpula, os anjos e os dragões. 

Jesus: ”Eu também não trouxe muitos de vocês juntos para que vocês            

possam se reforçarem mutuamente; orando juntos e regozijando-se na         

expectativa do Meu retorno?” 

Então, eu vi todos os meus novos irmãos e irmãs em Cristo por todo o               

mundo. Nós todos crescendo juntos nessa jornada. 

Jesus: “Erin, Eu não construí o Exército mais eficiente e poderoso de            

guerreiros para o final dos tempos sozinho? A diferença é que a batalha é              

Minha e nenhum de vocês será arrancado de Minhas mãos, nenhum. Além            

disso, nós vencemos e já ganhamos esta batalha, o inimigo já está            

derrotado. 

“Você não iria desfrutar o jogo muito mais se você soubesse o resultado             

de antemão, e que não importa o que, você ganha? Eu fiz meus guerreiros              

crescerem, híbridos que consistem de um corpo com muitos membros,          

todos funcionando juntos. Cada um tem um papel igualmente importante          

e você foi armada para a batalha. 

“Você tem a sua armadura completa em você e deve mostrar aos outros             

sobre isso. Lembre-os sobre a Espada do Espírito e mergulhe nas           

Escrituras como nunca antes. Apronte suas casas e deixe um exemplo           

piedoso para aqueles que talvez não vão no arrebatamento ou na primeira            

chamada. Ajude-os, deixe para eles as ferramentas, ame a eles tanto           

quanto você puder e ore, você tem muito a fazer e muito pouco tempo.” 

Eu: Chorando. ”Estamos esperando por Você agora, Senhor, antes de tudo           

isso.” 

Jesus: “Veja, nenhum de vocês querem suportar a feiúra do mundo, no            

entanto, o mal aumentou como nunca antes, mesmo nos últimos meses.           

Os israelitas não esperaram ‘por isso e aquilo’ de Mim no deserto? 

“Não sejam como eles e lembre-se que todos vocês foram chamados para            

um tempo como este, vocês nasceram para este tempo. Então, considere           

isto uma grande honra em serem usados para um propósito tão Divino. 

“Se o inimigo pudesse eles fariam com que vocês se tornem uns contra os              

outros, lutando entre vós, tudo porque as suas expectativas não foram           

cumpridas. Mais uma vez, não acuse os meus profetas modernos quando           

profetizaram a respeito dos ‘Ais de 2012’, porque eles estavam corretos.           

Bases ruins foram lançadas no ano rebelde de 2012. 

De fato este foi o tempo quando Meu Pai decidiu levantar Sua mão de              

favor e de proteção, então, ai de 2012. Enquanto tudo isso é verdade,             

Israel ainda está sob a cúpula de Proteção por agora, como está escrito.             

Lembre-se, de novo, que nem Eu sei o dia e nem a hora do Meu retorno. 

“Erin, Eu não lhe mostrei que o Céu está preparado para receber as             

multidões e haverá uma celebração como nunca antes? Além disso,          

também, o inimigo sabe que o Meu tempo está próximo porque o Meu Pai              
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aceitou seu pedido e concedeu uma autorização. A série de sonhos que lhe             

foi dada mostra que a batalha ainda está sendo travada.” 

Eu: “Senhor, o que acontece com a regra de três dias que Você falou?              

Este agora é o terceiro dia.” 

Jesus: “Você está correta, mas, também precisa saber que você não           

estava se saindo bem através dessas batalhas. Você precisava ter consolo           

sabendo que a batalha com antecedência foi ganha e quando essas           

nuvens partirem Vou descer no vale da decisão. 

“A guerra ainda não acabou, mas, o inimigo sabe sobre a derrota deles.             

Quando Eu vier, todos se reunirão onde Eu uma vez falei e vou vingar o               

inocente ao comando de Meu Pai. Eles não ficarão impunes.” 

Eu: “Agora, como posso avaliar as coisas? Esse era o jeito que Você me              

mostrou Israel antes e como orar por ela.” 

Jesus: “Então, você preferia que Eu permitisse que você visse nas           

profundezas desta batalha?” 

Ele me mostrou, então, a nuvem de ‘demônios nucleares’ vindo contra a            

cúpula. Vi anjos que estavam sendo jogados ao redor, vi uma batalha            

defensiva Celestial completa, senti os cheiros e ouvi os sons. Eu senti a             

atmosfera úmida e doentia tão áspera que eu mal podia respirar. 

Eu: “Você está certo, eu não acho que teria sido capaz de suportar muito              

mais. Mas, Você poderia ter me fortalecido?” 

Jesus: Me abraçando agora. ”Você confia que Eu vou encontrar uma outra            

maneira?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: Sorrindo. ”Você não está aqui e não estamos tendo essa conversa?” 

Eu: Sorrindo também. ”Eu acho que vindo diretamente para Você é muito            

menos doloroso.” 

Ele estava rindo e assim estavam todos aqueles que se reuniram na            

balaustrada para ouvir Seus ensinamentos. 

Jesus: “Lembre-se, Eu a introduzi ao seu guardião apenas recentemente,          

sim?” 

Ele deu um grande sorriso… Ele é muito legal. Então, Ele apontou e eu o vi                

acenar esperando a minha lição terminar. 

Jesus: ”Mostrei-lhe os reforços extras que coloquei sobre seus domicílios,          

correto?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Será que Eu também não curei seu cachorro 3 dias atrás para             

aliviar o seu fardo?” 

Uau, eu sabia que Jesus tinha feito isso, mas, para receber confirmação            

me fez sentir maravilhosa. O meu cão estava muito doente e o veterinário             

me disse que custava mais do que eu tinha. Em vez disso então eu orei               

fervorosamente ao Senhor e impus as mãos no meu cão e no prazo de 7               

horas ela estava completamente curada e ainda está… Isto foi          

verdadeiramente um milagre! 

Jesus: ”Será que Eu não testei o uso de suas novas armas?” 
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Eu estava em choque completo… é claro que Ele fez isso por mim e os               

meus filhos. 

Eu: “Oh, obrigada.” 

Jesus: “Eu também concedi-lhe mais medidas de segurança que você não           

pode ver e também a todos estes que estão nesta jornada com você.             

Enquanto Eu estou falando com você, também estou falando com eles. Em            

23/12/2012 concedi a todos vocês um aumento espiritual em seus dons. 

“Sonhadores vão sonhar com clareza, haverá visões, curas milagrosas,         

maravilhas, tudo isso orquestrado direto da sala do Trono. Vocês vão vir            

juntos como um corpo, uma Igreja Celestial híbrida para inflamar a paixão            

de guerreiros cristãos. Este é um chamado glorioso.” 

Eu: “Eu não vou ver o Breakthrough (anjo da vitória) novamente?” 

Jesus: “Ele agora está fora em outras missões. Olhe isto deste modo, você             

está Comigo agora. Você chamou-Me e Eu estou aqui com você agora.            

Você acabou de passar para o próximo nível em sua caminhada, sem            

perceber o que estava acontecendo. 

“Por favor, concentre-se na bênção de aumento ao invés de remorso ao            

longo de um capítulo encerrado. Eu fiz uma coisa nova e você estará             

entrando em um momento ficando em pé Comigo na balaustrada. A você            

não será mostrado tudo porque estas são estratégias que não podem ser            

compartilhadas.” 

Eu: “Senhor, eu estou agradecida, eu só estava querendo ou pensando           

que Você pudesse vir logo e até hoje.” 

Ele olhou para os outros e todos eles pareciam me achar divertida. 

Jesus: “Você tem que confiar em Mim e saber que Eu não iria mostrar-lhe              

tudo isso e não deixá-la em breve estar aqui Comigo. Eu não disse a você               

que algumas coisas precisavam ocorrer primeiro, mas, que Eu iria em           

breve estar chegando?” 

Eu: “Mas, quantos dias você acelerou a cúpula para que, então, eu possa             

saber o que é a medida de tempo?” 

Jesus: Ele me abraçou. ”Eu não falei que a vocês vai ser concedido um              

aviso de três dias? Eu treinei você para esperar isso? Eu prometo que             

todos vocês começarão a ter um aumento de informações e haverá           

confirmações.” 

Ele bateu o punho sobre Seu coração duas vezes e eu inclinei e bati no               

meu coração. Nós dois rimos porque este era o sinal de amor entre nós              

dois. Ele me deu o novo coração e meu coração estava em Deus e o Dele                

em mim. Isso me acalmou e me deixou segura. 

Ele me acompanhou ao Guardião. Meu guardião foi comigo para o Portal. 

Guardião: “Lembre-se Erin, Ele lhe deu uma chave e discernimento para           

saber a temporada. Os pergaminhos não tem sido abertos? Quantos foram           

abertos? Os sinais estão no céu à noite e há marcadores. Sejam            

abençoados e se reúnam. 

“Estude o Salmo 91 para entender que Ele é a sua segurança e o seu               

escudo. Lembrem-se de serem corajosos como Ester ,sejam ousados e          

11 



 

dancem como Davi porque você é favorecida. Agora leia Apocalipse com           

um novos olhos. 

“Olhe novamente para Isaías, mas, especialmente os primeiros capítulos.         

Não se esqueça, vá para o vale de ossos secos, não pare por aí porque até                

mesmo Malaquias tem informações. Você vai ver os sinais e agora é um             

bom momento para ir para os últimos capítulos de Mateus. 

“Você deve chamar aqueles que também podem ajudar. Lembre-se de que           

um corpo tem muitas partes e que não há apenas um pardal, mas muitos.              

Você é amada pelo Rei.” Ele colocou o pequeno pano na minha cabeça.             

“Coloque a cobertura, ainda está chovendo, mesmo nesta nova         

temporada. 

“Lembre-se de orar por Israel porque o negócio de Israel é o do Pai              

também. Ame como nunca antes até a vinda próxima do Senhor.           

Lembre-se, há muito pouco tempo.” 

Sonho terminou… 

Muito amor e muitas bênçãos …………… Pardal.  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-33port/ 

JESUS COMO UMA CRIANÇA 

25 de Dezembro de 2012 

O Sonho começa… 

Hoje, fui direto através do Portal e fui recebida pelo meu Guardião e por              

outro anjo. Algumas vezes sinto que o meu Guardião está comigo na            

Terra, mas, ele só se torna visível quando entro nesta dimensão. 

Olhei ao meu redor e sabia que estava em um dos portões da Cidade              

Dourada, pois, eu o reconheci de uma visita anterior quando estive na            

plataforma. À minha frente, vi o Rio da Vida. Eu então vi Jesus e os               

demais reunidos na balaustrada. 

Quando me viu Ele começou a caminhar em minha direção com os braços             

abertos. O anjo à minha esquerda rapidamente colocou a substância de           

ouro em meus olhos para que eu pudesse ver melhor. Um vez ele fez isso,               

notei que Jesus não estava com o Seu Cetro, mas, estava ainda usando a              

Sua armadura. 

Suas asas não estavam visíveis e por isso não tinha certeza de que Ele              

estava ‘usando’ as asas hoje. Eu notei que quando Ele usava Sua capa de              

realeza Suas asas não apareciam. 

É importante notar que Jesus nem sempre tem as asas. Essas asas estão             

algumas vezes lá e outras vezes não. Geralmente Ele algumas vezes           

parece usar essas asas quando Ele está me explicando como que Ele virá             

em breve para a Terra para nos resgatar ou como Ele virá mais tarde para               

terminar com a Tribulação. 

Jesus estendeu a Sua mão direita e quando a segurei, minhas vestes            

foram trocadas em roupas mais lindas. Eu sorri para Ele e Ele me deu um               

abraço. 

Jesus: ”Estou tão feliz que você veio Me ver de novo.” 

Eu: “Senhor, apenas dê uma ordem e eu posso ficar aqui o dia todo, todos               

os dias.” 

Nós dois rimos. O senso de humor Dele é magnético. Quando Ele sorri e ri,               

sou atraída por Ele. Eu podia imaginar todos nós como umas criancinhas            

dizendo: “Mais uma vez, mais uma vez, nos faz rir de novo” 

Antes, quando eu tinha visto Jesus através dos olhos de outros e de minha              

própria imaginação quando eu lia a Bíblia, sempre tive a idéia de que Ele              

era realmente bom, mas, muito sério… provavelmente, não era         

engraçado. 

Contudo, quando vejo Jesus sorrindo para mim, sabia com certeza que           

isso não era verdade a respeito Dele. Ele sorriu mais ainda e então de              

repente eu lembrei que Ele lê cada um dos meus pensamentos. 
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Jesus: Agora sorrindo. “Ah, então, você pensou que Eu era sério e chato,             

não é?” 

Eu: “Oh, por favor me perdoe, mas, Você sabe que eu pensava assim             

antes de todos esses sonhos começarem.” 

Jesus: “Lembre-se, que Meu Pai a criou da própria imagem Dele. Então,            

quando Eu vim para andar na Terra, em que imagem eu vim?” 

Eu: “Na imagem do Pai.” 

Jesus: “Vamos pensar sobre o rumo da minha vida como um ser humano             

para que assim você possa Me entender melhor.” 

Ele estava rindo e eu sabia que estava prestes a ser amorosamente            

ensinada. Ele me acompanhou até a balaustrada e de lá eu vi a vista da               

Terra em um formato aéreo. Em seguida, ela mudou fez um zoom na lente              

e vi uma pequena cidade próxima a uma cidade maior. Eu percebi que             

tínhamos o zoom para dentro de Israel. 

Eu sabia que estávamos em Israel em um tempo de alguns milhares de             

anos atrás, porque as estradas estavam sendo percorridas por burros,          

carros e a pé. 

Quando eu olhei mais de perto vi uma jovem mulher possivelmente uma            

adolescente, mas, definitivamente uma jovenzinha. Ela estava sentada de         

lado em um jumento sendo conduzida por seu marido. 

Eu os vi num local de alimentação ou celeiro para os animais. Era áspero e               

sujo. Ela estava em trabalho de parto e prestes a dar à luz. Ele virou para                

mim para falar comigo do que eu estava vendo. 

Jesus: ”Erin, olha também para os marcadores no céu neste momento.” 

Eu me virei e vi Júpiter, talvez Vênus e um outro planeta. O planeta              

Júpiter era mais brilhante do que até mesmo a estrela. Contudo, de onde             

eu estava olhando não pude ver a lua. 

Ele, então, chamou a minha atenção de volta para o que eu estava vendo              

com a mulher. Eu de repente sabia que estava vendo Maria no trabalho de              

parto e José atendendo a ela. Era o nascimento de nosso Salvador. 

Jesus: “O que você está vendo?” 

Eu: “O seu nascimento.” 

Jesus: “Parece confortável não é?” 

Fiquei surpresa com Seu comentário e então percebi que Ele estava sendo            

engraçado. Então, eu vi Maria em agonia e sem nenhuma dúvida esse foi             

um parto desconfortável. De fato, absolutamente sem dúvidas, isso não          

foi nada como o nascimento de meus filhos. Maria parecia tão           

desconfortável comparado com a cama fofa em que eu estava quando dei            

luz a meus filhos. 

Eu: “Senhor, eu tinha ouvido falar e lido sobre a estória do Seu             

nascimento, mas, vendo isso ao vivo não há palavras.” 

Do meu ponto de vista, notei que havia uma cúpula notável de protecção             

ao redor da área de nascimento e que todos os anjos do dome estavam lá.               

No perímetro externo, vi as forças das trevas reunidas porque também           

sabiam dos marcadores e esperavam o nascimento de Jesus. 
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Eu estava maravilhada da clareza com que eu estava vendo tudo. Depois            

de algumas horas de agonia de trabalho de parto, Maria finalmente deu à             

luz. Quando ela teve o bebê houve silêncio completo no Céu e na Terra              

durante 3 minutos. Eu reconheci esses três minutos de silêncio porque eu            

vi isso no Céu muitas vezes. 

Nem mesmo as trevas/demônios se moveram. Então, depois que os três           

minutos passaram, as forças do mal começarem a guerra contra os anjos.            

Contudo, com a proteção da cúpula, eu podia ver claramente que Maria,            

José e Jesus estavam perfeitamente seguros. 

Eu: ”Senhor, esta é a cúpula, mas Contigo lá na Terra?” 

Jesus: “Sim. A cúpula não é a melhor das estruturas? Não é a própria mão               

de Deus?” 

Eu: “Oh Sim.” 

Jesus: “Você se lembra de dar à luz?” 

Eu: “Sim. O nascimento dos meus três filhos foram difíceis e eu tive uma              

epidural para os dois primeiros.” 

Ele riu e eu também. 

Jesus: “Lembra-se do nascimento de seu filho do meio?” 

Eu, então, recordei do rompimento da bolsa em casa e me lembrei da dor              

enquanto o bebê se movia dentro da minha barriga, parecia uma lixa e             

causou muita agonia. A dor continuou assim durante algumas horas, até           

que cheguei ao hospital e tomei a medicação para suportar a dor. 

Eu: “Oh sim, eu me lembro.” 

Jesus: “Muito doloroso, certo?” 

Eu: “Sim, mas eu ainda tinha grande conforto em comparação com Maria.            

Agora vendo tudo posso me colocar no lugar dela pela primeira vez.” 

Jesus: “Então, pense nela Me dando à luz. Estes foram os Meus inícios e              

isso foi o mesmo na Terra para todos vocês.” 

Imediatamente eu me senti quebrantada e sem graça quando me imaginei           

dando à luz a uma criança que você sabe vai ser a nossa salvação. 

Eu: “O seu nascimento parece ter sido um dos piores.” 

Jesus: “Não necessariamente.” 

Então, com um movimento de Sua mão, vi mulheres em todo o mundo até              

hoje em condições extremas que dão à luz e muitas sem a cúpula de              

proteção sobre elas como o que Jesus tinha. 

Jesus: ”Lembre-se, Eu tenho todas as funções corporais de um ser           

humano. De fato a mesma estrutura, mas, sem uma natureza          

pecaminosa, pelo projeto de Meu Pai. No entanto, Eu vim completamente           

em carne.” 

Então, eu vi algo realmente incrível e nunca falado ou escrito a respeito,             

ou até mesmo imaginado. Eu vi Jesus como uma criança normal e Ele             

estava brincando com seus amigos e primos. Eu vi alguns jogos diferentes            

e Ele estava rindo com eles. 

Jesus: ”Então, o que você acha?” 
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Eu: “Oh Senhor, Tu és muito divertido de ver como uma criança. Sem             

dúvidas isso é uma honra.” 

Então, eu O vi se divertindo, fazendo uma brincadeira com a mãe Dele e              

algumas roupas haviam caído no rio por acidente. Antes dela pedir, Ele a             

ajudou a colocar tudo no lugar de novo. 

Jesus: “Está vendo, Eu também não tive que honrar meus pais terrenos            

como uma criança?” 

Eu: “Acho que eu assumi que Você era sério, sem emoções e nunca fez              

uma coisa fora da linha.” 

Jesus: Ele estava rindo. “Hmm, como uma criança, realmente?” 

Eu: Rindo também. ”Sim. Eu pensei que Você andava por aí citando a             

Bíblia e levando uma vida contemplativa.” 

Jesus: “Ok, agora, isso é engraçado. Lembra quando Eu disse que é difícil             

ensinar em sua cidade natal, onde as pessoas conheciam você como uma            

criança porque Eu era considerado ser o filho de José e Maria? O menino              

que você está vendo, ele não é um menino normal?” 

Eu: “Sim, um garoto completamente normal.” 

Jesus: “Erin, Eu tinha tarefas, comia refeições normais, brincava com          

meus amigos, contava histórias engraçadas a outros e assim por diante.           

As pessoas me viram crescer em Nazaré e eu era um menino modesto, de              

uma família simples, como eles poderiam acreditar que Eu seria o Messias            

deles?” 

Eu: “Você não poderia, eles não O levariam a sério.” 

Então, eu O vi como um menino com 12 ou 13 anos de idade. Lembrei-me               

desta história da Bíblia. 

Jesus: “Correto. Quando viajei para o Templo com meus pais, fui capaz de             

finalmente ensinar. Desde que nenhum deles no Templo Me conheciam          

quando Eu estava crescendo, eles se sentaram e escutaram Meu ensino.           

Eu tinha 12 anos e foi quando o Meu Pai me liberou para um serviço               

maior. Eu achei mais confortável estar na Casa de Meu Pai e foi difícil ter               

que voltar para o Meu vilarejo.” 

Eu então vi dois cenários opostos. Primeiro eu O vi no Templo falando com              

autoridade incrível com muitos ouvidos escutando e O vi de volta em            

Nazaré com quase nem um ouvido para ouvir Suas histórias. 

Eu: “É incrível poder ver isto.” 

Jesus: “Meu ponto era, Eu não ria e brincava como uma criança? Será que              

Eu não tenho um senso de humor? Será que não foi o Meu Pai que criou o                 

humor?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Eu ainda sou Santo?” 

Eu: “É claro, mais agora mais do que nunca.” 

Jesus: Rindo. ”Eu Sou sério e chato?” 

Eu: “Não, de jeito nenhum. Senhor, por que Você veio para baixo como             

um bebê?” 
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Jesus: “Há várias razões, mas, uma em especial aplica-se à época em que             

estamos. Em primeiro lugar, o rei Herodes estava esperando um bebê           

originalmente?” 

Eu: “Eu não acho que sim, acho que ele esperava um rei adulto.” 

Jesus: “Sim. Agora, você acha que o inimigo sabia que Eu estava vindo             

como um bebê?” 

Eu: “Eu acho que sim, porque está escrito.” 

Jesus: “Na verdade não. O inimigo não estava esperando um nascimento           

normal. Quando ele descobriu isso, então, acreditou que poderia Me          

derrotar porque Eu tinha vindo a este mundo como um bebê indefeso.            

Contudo, esta foi uma estratégia do Meu Pai, Seu projeto. 

“Quando ele descobriu, pensou que poderia me remover. Claro que isso           

não funcionou. Como uma criança, assim como está registrado na Bíblia, o            

inimigo não tentou Me destruir completamente? 

“De fato, ele era arrogante o suficiente para acreditar que podia. Ele fez             

no passado, ele faz agora e ele ainda acredita que no futuro ele poderá.” 

Eu: “Senhor, como é que isso pode ser, uma vez que ele já está              

derrotado?” 

Jesus: “Ele vai cair com a luta. É por isso que vocês estão ouvindo de               

Mim, agora nesta temporada, não há tempo para brincadeiras infantis ou           

até mesmo uma curva para aprendizagem. Você deve ser capaz de se            

levantar contra esse inimigo. Lembre-se, você não sabe a hora ou o dia da              

Minha vinda, mas, pode reconhecer esta temporada pelo fruto que ela           

produz.” 

Eu: “Como é que vamos ficar contra estes inimigos? Tudo isso parece            

impossível?” 

Naquele momento eu O vi pegar algo em uma pequena bolsa na Sua             

cintura. 

Jesus: Sorrindo. ”Eu acho que vou precisar encontrar o Meu grão de            

mostarda. Erin, você deve ter fé como um grão de mostarda, deve            

obedecer o ensino e aprender a ouvir a Minha voz, dAquele chamando no             

deserto.” 

Eu: “Eu simplesmente não posso ajudar, mas, quero ir para o Céu. Eu só              

quero que Você venha agora para nós.” 

Jesus: “Erin, você esta observando Israel? Este é o seu maior marcador.            

Os acontecimentos ao seu redor são confusos e alguns até parecem fora            

de ordem, mas, o seu sinal mais certo, é sua irmã (Israel). 

“Você está orando por ela? Aqueles que orarem e abençoarem Israel           

também serão abençoados. Erin, esta é uma dica, e uma chave           

importante para saber do Meu retorno. Eu lhe dei a Minha Palavra, as             

Escrituras. 

“Eu tenho ensinado você sobre as armas e como usá-las. A você foi             

mostrado sobre como preparar sua casa. Agora, traga tudo isso junto. Há            

poder aqui em Meu Nome com todos esses elementos para derrotar           

qualquer coisa que venha contra você, até mesmo com ou sem anjos.” 
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Então, eu O vi no jardim antes de ser preso, em agonia e súplicas, então,               

vi algo como um clipe similar ao do filme a “Paixão de Cristo” quando uma               

serpente branca deslizou até Ele. 

Jesus: ”Erin, olhe para apenas uma coisa que Eu posso fazer.” 

Em seguida, com o pé, Ele esmagou a serpente destruindo a ameaça. 

Eu: “Isto é poderoso, mas, Você é Jesus, eu não sou Você.” 

Jesus: Rindo. ”Erin, maior é Aquele que está dentro de você do que aquele              

que está no mundo. Hmmm, você não citou isto recentemente?” 

Eu balancei a cabeça e ri. Ele é muito sábio, conhece tudo e cada detalhe.               

Em comparação, eu sou tão ‘humana’. 

Jesus: ”Não se preocupe Erin, porque Eu vou trabalhar mais com você, te             

fortalecerei e te guardarei. Eu prometi que você é Minha e isso não vai              

mudar. Eu estou aqui e te amo. Agora, Minha Noiva Guerreira, saia em             

Vitória e esmague a cabeça da cobra, Eu estou bem perto, com você.” Ele              

me abraçou. 

“Eu te amo e vou te mostrar mais nas próximas visitas. Haverá muita             

coisa para absorver, mas, Eu vou te ajudar. Lembre-se de se manter no             

curso. Me busca e Me peça e vou iluminar as coisas para você como nunca               

antes. 

“Este é um momento emocionante para existir e você foi selecionada           

precisamente para este momento. Eu sei que você está cansada, mas,           

tenha coragem e se anime porque Eu estou com você.” 

Ele se virou e me entregou ao meu Guardião. Ele bateu no Seu coração              

duas vezes e sorriu, curvou-se e eu coloquei minha mão sobre meu            

coração, fiz uma reverência. Nós dois rimos. 

Meu Guardião: “Erin, leia os profetas menores de novo; Amós tem uma            

chave como também Joel, Habacuque e até mesmo Naum. Você já olhou            

para Naum? Lembre-se, continue em sua jornada porque isso é agradável           

ao Senhor. 

“Ele esta fazendo crescer o seu ministério e expandindo a sua tenda. Isto             

é uma bênção. Olhe para os sinais no céu, os marcadores que Ele lhe              

mostrou. Leia também os Salmos 45, 34, 23, 17, 91. Memorize, se            

necessário, estes são alimentos para o pensamento. 

“Lembre-se de suas lanternas. Ele tem alguns presentes para você          

encontrar. Ore pela sua irmã Israel e veja o que está vindo contra ela.”              

Ele, então, pegou o pano. “Ainda está chovendo, por isso se cubra e             

lembre-se, a batalha é do Senhor. Contudo, você também é uma           

guerreira, tome posição para lutar. Amem uns aos outros e sejam           

abençoados.” 

Sonho acabou… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-34port/ 

DORES DE PARTO 

29 de Dezembro de 2012 

O Sonho começa… 

Hoje imediatamente atravessei o Portal e os anjos estavam lá para me            

receberem. Um dos anjos colocou rapidamente a substância dourada         

sobre os meus olhos. Eu dei uma olhada ao redor e vi Jesus em pé na                

balaustrada. 

Quando Ele me olhou sabia imediatamente minha condição pois Ele veio           

direto até mim. Quando Ele estava a ponto de me abraçar para me             

cumprimentar, caí a Seus pés e chorei sobre coisas que eu nem sequer             

compreendia. 

Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse aos anjos para buscarem              

alguma coisa. Ele se abaixou para mim e me encontrou onde eu estava,             

no chão, no meu nível mais baixo. O anjo entregou a Ele um pequeno              

vaso de óleo de ouro, diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto. 

Jesus derramou o óleo sobre a minha cabeça e beijou a minha testa.             

Quando Ele me colocou de pé eu ainda estava chorando. 

Jesus: “Por que você está tão abatida? Por que está tão sobrecarregada?” 

Eu: “Eu não tenho certeza, Senhor, todo o meu corpo está em dor e eu               

não sei porquê.” 

Jesus: “Você se lembra do último sonho?” 

Eu: “Sim.” 

Jesus: “Então, você está no trabalho de parto.” 

Eu: “Eu não estou grávida.” 

Ele riu e bem tranquilo, gentilmente, beijou minha testa. 

Jesus: “Você não entende o que está acontecendo? Você não sente os            

gemidos?” 

Eu: “Sim. Mas, por que eu tenho tantas lágrimas?” 

Jesus: “O Espírito Santo caminha com você e está em ti enquanto você             

anda sobre a Terra. Você se lembra de todas as funções do Espírito Santo?              

O Espírito Santo é Deus residindo em você e sua vida é a residência Dele.” 

Eu: “Senhor, Você está gemendo também?” 

Jesus: Seu rosto tinha um sorriso de simpatia. “Claro, Erin, porque esta            

espera é agonizante para nós dois. Deus, Espírito Santo, residindo em           

você está em sincronia com o seu corpo. Você está experimentando uma            

dor de parto.” 

Eu: “Este trabalho é muito longo e doloroso.” 

Ele riu e concordou com a cabeça. 

Jesus: “Pare e dê uma olhada em Mateus, leia os últimos capítulos como             

Eu a instruí, vou iluminá-la, depois volte logo, o seu Guardião vai ajudar.” 
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Curiosamente, eu estava imediatamente na frente da Bíblia na minha sala           

de estar. Eu a abri exatamente em Mateus. Meus olhos fixaram no capítulo             

24. 

Anjo guardião: “Erin, o que você vê?” 

Eu: “Isto realmente parece confuso.” 

Anjo guardião: “Ele não disse que a ordem não é como muitos crêem?” 

Eu: “Sim. Enquanto estou lendo, vejo dores de parto e entendo. No            

entanto, isso parece que é o mundo atual, quase como a América. Em             

seguida, a abominação da desolação. Enquanto eu leio isso vejo uma           

bomba no exterior da cúpula em Jerusalém e onde eu estava esperando            

ver o Anti-Cristo. Jesus então nos avisa que a atmosfera vai mudar, assim             

como no meio ambiente e no céu. Então parece que Jesus virá nas nuvens              

para nos buscar. 

Anjo guardião: “Agora, vamos voltar e vê-Lo.” 

Fui levada de volta imediatamente e caí de joelhos a Seus pés em             

adoração. Ele olhou para baixo e sorriu para mim. Ele me acompanhou até             

a balaustrada e eu estava abalada. 

Jesus: “Venha, Erin, você precisa de uma bebida.” 

O anjo entregou-lhe um cálice misturado de água e vinho. Jesus o            

segurou, tomou um gole primeiro, testou e em seguida, entregou-me para           

eu beber. 

Jesus: Ele sorriu. ”Beba, você está com sede, Meu copo nunca está vazio.             

Ele não é enriquecedor para o seu corpo e o Espírito Santo não é uma               

lâmpada no seu caminho?” 

Eu: “Sim. Eu entendo.” 

Jesus: “O que você descobriu em Mateus? Foi como você esperava?” 

Eu: Sorri pois Ele já sabia. ”Não. Foi surpreendente, mas, para mim            

escondido e bem à vista de qualquer um.” 

Jesus: “Olha, Erin.” 

Eu olhei sobre a balaustrada e vi Israel com a cúpula. Vi os países que a                

odiavam ao seu redor e havia tantos Muçulmanos como Gentios. Eu os vi             

adorando o dragão preto. Atrás desse dragão eu vi o dragão vermelho e             

que a adoração ao dragão preto fazia aumentar o tamanho do dragão            

vermelho. 

Eu: “O que é isto, Senhor?” 

Jesus: “Quando eles aumentam em força, o mal aumenta e a abominação            

da profanação cresce no poder. Isto não é como Baal?” 

Eu: “Mas, eu vi essa explosão.” 

Jesus: “Sim, isso você realmente viu porque um irá fazer com que o outro              

se levante. Você não se lembra da cúpula, Erin, e por que Eu tive que               

removê-la desta batalha? Em vez disso, Eu não tenho feito você           

concentrar suas atenções em Mim, em Minha vinda e sua recepção no            

Céu?” 

Eu: “Sim, mas, estou extremamente incomodada.” 
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Jesus: “Eu entendo, mas, há uma história no Antigo Testamento que você,            

sendo uma mãe, vai gostar. Duas mulheres foram diante do rei sábio            

alegando uma certa criança como delas. Uma delas disse ‘sim, vamos           

cortar a criança ao meio para dividir ela em duas’, enquanto a outra disse              

‘oh, não, não faça isso.’” 

Eu: “Mas, Senhor, quem é essa criança?” 

Jesus: “Você não sabe? Você não vê?” 

Eu: “Senhor, é a Tua terra, e é isso Jerusalém?” 

Jesus: “De uma certa maneira é, mas, há ainda um significado mais            

profundo aqui. Agora, vamos olhar para algo em Zacarias. Há uma dica lá.             

Quem está vivendo com a filha de Babilônia? 

Ele se virou para mim para olhar em uma direção diferente e lá eu vi o                

anjo com o fio de prumo. 

Eu: “Quem é a filha de Babilônia?” 

Jesus: “Em um ponto Israel foi disperso, para onde é que todos foram?” 

Eu: “Eu acho que para aqueles que iriam protegê-la e permitir-lhe que            

prosperassem, eu assumo que muitos vão ficar onde estão, em vez de            

viajar de volta para Israel. Senhor, você está se referindo à América?” 

Jesus: “Há um julgamento iminente contra a América, mas, Eu permaneço           

tenro para com ela para o bem daqueles que Me buscam lá.” 

Eu: “Por quanto tempo Você vai ter compaixão?” 

Jesus: “Erin, o prumo não está medindo e a época não se aproxima?” 

Eu: “Senhor, eu estou preocupada porque sei o que está vindo, eu o vejo              

ali mesmo.” 

Jesus: Ele, então, apontou para os marcadores celestiais. “Erin, há um           

ponto brilhante no céu. Volte agora para Mateus 24.” 

Eu: “Estou confusa com isso. No versículo 29, diz ‘imediatamente depois           

da tribulação daqueles dias’ e somente no versículo 30, vemos Você           

aparecer.” 

Jesus: “Oh, você notou isso! Você não pensou que a ordem deste capítulo             

parecia estar fora de seqüência? É isso do que Eu estava falando? 

Eu: “Senhor, Tu sabes, por favor nos ajuda a entender.” 

Jesus: “Se acalme, Erin, e lembra. Agora, o que vem próximo em Mateus? 

Eu: “A Parábola da Figueira.” 

Jesus: “Eu não lhe disse que você tinha uma chave e Eu estava à porta?               

Quando você vê estes sinais, Eu estou lá, bem na porta?” 

Eu: “Senhor, os sinais estão aqui, agora.” 

Eu caí de joelhos e toquei na parte do manto Dele que saía de Sua               

armadura. Ele se abaixou e me abraçou. 

Jesus: “A você foi dado muita informação hoje, então, agora você deve ir             

e descansar. Lembre-se de trazer qualquer coisa que você precisa colocar           

aos Meus pés. Não seja como as virgens e pega de surpresa. Eu vou              

carregar os seus problemas e perdoar as suas ofensas. Traga-os para Mim            

porque você é extremamente amada pelo Rei.” 
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Ele beijou minha testa e me entregou ao meu Guardião. Ele bateu em             

cima de Seu coração duas vezes e sorriu para mim, eu me inclinei, toquei              

no meu coração e fiz uma reverência em retorno, nós dois rimos enquanto             

o meu anjo me levou até ao Portal. 

Anjo guardião: “Erin, existem chaves importantes no que Ele te mostrou.           

Você é favorecida e é amada. Olhe novamente para Mateus 24, mas, vá             

mais longe para o 25 porque há sabedoria lá. Agora, um livro importante é              

Zacarias, o qual tem o mesmo nome como o do pai de quem abriu o               

caminho para o Senhor. 

Olhe para a ordem listada em Mateus 24. Ainda que pareça fora de ordem,              

as Palavras são verdadeiras, a mensagem está correta e tudo está           

escondido à vista de todos. Portanto, muito do que Ele te ensinou reside             

nestas páginas para você ler. Aqueles pássaros rebeldes, por fora não           

pareciam bonitinhos, mas por dentro eram podres? Há pepitas de          

sabedoria aqui!” 

Ele colocou o pano na minha cabeça. 

Anjo guardião: ”Eu estou aqui com você sob Seu comando, sempre.           

Invoque a Ele, e Ele responderá. Não se esqueça, leva a glória de Deus a               

encobrir as coisas, mas, a glória dos reis é esquadrinhá-las.” 

Eu: “Espere, e o que fazer dos sinais no céu?” 

Guardião: “Ele não disse que eles eram marcadores? Ele irá ajudá-la a            

arrumar o mapa. Lembre-se, uma história pode ser repetitiva e não há            

nada de novo sob o sol. Existem padrões e ordem. Agora, você tem muito              

o que fazer. Seja abençoada, ainda está chovendo.” 

Sonho acabou… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-35port/ 

A REBELIÃO INFANTIL 

31 de Dezembro de 2012 

Minha oração hoje: 

Por favor, leva as minhas cargas Pai pois eu não sei por que estou              

experimentando tanta tristeza nesses últimos dias. Você está falando         

comigo de uma maneira nova e estou sobrecarregada, mas, sou apenas           

um pequeno vaso nisso. Eu preciso tornar-me menor para que Você possa            

tornar-se maior. 

Pai, eu preciso de ajuda e orientação em como criar os meus filhos.             

Durante o curso destes sonhos, com este novo ministério, eu não dei            

meus filhos atenção devida. Quando eu não estava tendo esses sonhos a            

maior parte do meu tempo, além do trabalho, era focado neles. Agora,            

quando estou em casa estou dividida entre Você e eles. 

E por isso eu dou a minha própria vida e a dos meus filhos a Ti, Senhor.                 

Enquanto Você me trouxe até aqui, agora Você não proverá uma casa            

para nós em Seu próprio Altar? Por favor, Senhor, me apego ao Salmo 84              

e peço ajuda. 

Sonho começa … 

Imediatamente, eu estava ao pé da cruz no Gólgota. O cenário parecia            

preto e branco com exceção do sangue vermelho de Jesus. O anjo com os              

elementos (da santa ceia) na bandeja estava lá. Eu recebi os elementos e             

participei da santa ceia. 

Eu tinha os meus três filhos em frente de mim e cada um tinha 76cm de                

altura. Eles estavam com as mesmas roupas que usavam quando eles           

eram dessa idade. Interessantemente, eles eram todos da mesma idade,          

cerca de dois anos. 

Sentei cada um ao pé da Cruz e chorei abertamente enquanto colocava            

cada um diretamente na base da Cruz. Estava escuro e assustador, mas,            

eu os deixei ir bem na frente de Jesus. 

Quando fiz isso fui levada imediatamente para o Portal da Cidade. Meu            

anjo da guarda e um outro anjo me encontraram lá. Um outro anjo             

colocou o óleo dourado em meus olhos. Eu vi Jesus na balaustrada quando             

estava vindo em minha direção com os braços abertos. 

Quando Ele chegou até mim, deu-me um grande abraço com um sorriso            

tranquilizador no rosto. Ele sabia de tudo com antecedência, minha carga           

pesada hoje não era uma surpresa para Ele. 

Jesus: “Erin, você Me entregou os seus fardos?” 

Eu: “Sim, mas eu me sinto mal chamando-os fardos, eles são meus filhos,             

eles são um presente.” 
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Jesus: Sorrindo. ”Qual a diferença entre a idade de seus filhos atual e             

quando eles tinham cerca de 3 anos de idade? 

Eu: “Quando eles tinham três anos de idade eles estavam cheios de            

curiosidade; navegando seus arredores e aprendendo a andar.” 

Jesus: “Erin, esta era a idade que você costumava vir para Mim como uma              

criança.” 

Eu: “Sim, o que era sobre esta idade em particular?” 

Jesus: “Crianças buscam e precisam mais de Mim nesta idade. Você           

procurou por Mim.” 

Então eu vi os meus três filhos com a idade de três anos, quando eles               

perceberam que não podiam me ver começavam a se preocupar. Eles           

então gritavam por mim e eu vinha correndo. Eu comecei a chorar porque             

estava realmente vendo-os cada um em ocasiões separadas quando se          

sentiam abandonados. 

Eu: “Eu sinto falta dessa idade. Seus corações eram tão puros. Eles            

realmente me amavam e me procuravam.” 

Jesus: “Quando você vinha para Mim, o seu coração era do mesmo jeito.” 

Eu: “Senhor, eu estou perdendo essa capacidade de vir a Você como uma             

criança?” 

Jesus: “Bem, você não Me chama Hayah mais. 

Eu: “Eu acho que eu parei com isso, não foi?” 

Jesus: “É porque o mundo criticou você por algo que eles não            

entenderam, então você simplesmente os apaziguou e parou de vir até           

Mim com um amor profundo como uma jovem. O mundo tinha           

efetivamente feito você parar de vir até a Mim em ambas as formas. 

Eu: “Você está dizendo que eu já não tenho um bom coração?” 

Jesus: “Não, de jeito nenhum, mas, Eu estou lembrando-lhe sobre os seus            

filhos porque eles são os mais próximos do seu coração.” 

Eu: “Eu sinto falta deles mesmo que eles estejam aqui comigo.” 

Jesus: “Sim, Erin, enquanto eles ainda te amam, mas, é apenas diferente            

agora.” 

Eu: “Sim, agora é um amor desafiador.” 

Jesus: “Quais são as idades deles?” 

É claro que Ele sabia muito bem, então, eu achei que isso era parte da               

lição. 

Eu: “Todos os três fizeram aniversário agora. Minha filha tem onze anos,            

meu filho mais novo tem treze e o meu filho mais velho tem quinze anos               

de idade. 

Jesus: Sorrindo. ”Ah, sim, “essas” idades.” 

Eu: “O que há de errado com “essas” idades?” 

Jesus: “Erin, estas idades são um pontos de virada enquanto sob os            

cuidados dos seus pais, são também um rito de passagem pelo inimigo e             

uma permissão é concedida para testá-los. Treze anos é a idade           

apropriada para estes testes. 

Me: “Eu não entendo.” 
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Jesus: “Você não considerou a rebeldia de 13 anos de idade? Você se             

lembra?” 

Ele então revelou uma cena do meu 13º ano. Eu tinha me afastado de              

todos e era uma idade de trevas. Eu estava cheia de pensamento            

irracional e auto-aversão. Eu me lembro agora que tanta coisa aconteceu           

no meu 13º ano que eu mal conseguia colocar minha cabeça em torno             

disto. 

Eu vi uma vez, quando eu estava em um mercado em Juarez, México,             

quando um homem me atraiu atrás de um balcão de jóias em uma sala              

atrás. Ele trancou a porta e me prendeu, para que eu não pudesse correr,              

ele começou a pegar uma corda e um pano para cobrir minha boca para              

que eu não pudesse fazer barulho. 

Eu: Eu rapidamente gritei no topo dos meus pulmões, “Mãe!” 

Mãe: “Erin onde você está? Eu vou encontrá-la.” 

O homem percebeu que era melhor me deixar ir, abriu a porta e começou              

a inventar desculpas para a minha mãe. 

Homem: “Ela estava olhando as pulseiras. Aqui estar uma.” 

Mãe: Calmamente. “Oh, obrigada pelo presente.” 

Depois que nós fomos embora, não falei uma palavra para a minha mãe             

até que deixei o mercado. No meu pulso estava uma pulseira de prata             

esterlina e era um lembrete para mim que eu nunca esqueci. Desde            

aquele dia, toda vez que eu recebi misericórdia divina que me salvou, eu             

comprava outra pulseira de prata esterlina para marcar a ocasião. 

Isto aconteceu muitas vezes e agora tenho 12 destas pulseiras. Eu           

geralmente uso uma ou mais diariamente no meu braço direito para servir            

de lembrete de que Jesus tem o poder para salvar e não eu. 

Eu: “Senhor, o que era que o homem ia fazer? Ele teria certamente me              

matado para cobrir seus rastros. Eu senti e eu sabia disso porque vi o mal               

em seus olhos. Aquela pulseira é agora um marcador pessoal de Sua            

misericórdia por ter a certeza de que a minha vida foi salva.” 

Jesus: “Erin, não importa, agora. Só saiba que aquilo não foi permitido.            

Mas, o seu sequestro e morte foi apresentado pelo inimigo a Deus no             

Tribunal, isto não foi autorizado e ao inimigo não foi dado o direito para              

isso acontecer.” 

Eu: “Senhor, o que acontece nessa idade? Porque eu ainda não entendo.” 

Jesus: “Você deve ter uma lição agora em leis judaicas. Essas raízes            

podem ser encontradas em outras culturas também. Os judeus fizeram          

um exemplo a seguir e então, outros fizeram.” 

Eu: “Estou tão incomodada com meu filho de 13 anos. Ele era tão doce e               

gentil pouco antes de seu aniversário, me obedecia porque ele me amava.            

Agora, quanto mais ele se rebela contra as regras, o mais rebelde ele se              

torna. Agora tenho que me tornar mais rigorosa e eu não quero.” 

Jesus: “Ah, então agora você está recebendo uma lição de paternidade.”           

Ele estava sorrindo. 
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Eu: “Preciso de sua ajuda Senhor. Eu não posso fisicamente fazer isso            

sozinha. Isso é demais; eu trabalhei tão duro nisso e gastei muito tempo.” 

Jesus: “Você acha que Eu também não tenho ido para o Pai com uma              

petição semelhante? Você acha que Eu não lido com a rebelião? Olhe.” 

Imediatamente eu recebi uma lição de rebelião global com um aceno de            

mão. Foi uma visão curta, mas, muito clara e direta ao ponto. 

Eu: “Senhor, como Você tolera tanta rebelião de nós?” 

Jesus: “Erin, você ama seus filhos?” 

Eu: “Sim, eu faria qualquer coisa por eles.” 

Jesus: “Você daria sua vida por eles?” 

Eu: “Senhor, se isso significasse a salvação deles e me fosse dada a             

escolha para me oferecer a mim mesma ou arriscar perdê-los, eu optaria            

por eles e não hesitaria.” 

Jesus: “Esta é uma resposta sábia, falada como uma verdadeira discípula.           

Você está dizendo agora que você iria aguentar qualquer coisa?” 

Eu estava rindo, porque eu tinha acabado de receber uma lição na Cruz. 

Eu: “Senhor, eu sei onde estou indo porque Você me mostrou que eu             

resido no Paraíso. Se eu sei de tudo isso, então, seria uma tola se não me                

sacrificasse para que outros possam ter o Paraíso também.” 

Jesus: “Então Erin, vamos ser claros, estamos falando de seus filhos ou            

outras pessoas?” 

Eu: “Minha primeira responsabilidade seria a certeza de que meus filhos           

estejam em Casa sãos e salvos no Paraíso. Uma vez, podendo descansar            

nisto, então, estou disposta a fazer o que Você precisa Senhor, sem            

inibições.” 

Jesus: Sorrindo.”Erin, você falou como uma verdadeira Noiva guerreira.         

Você está pronta agora para o que vem a seguir, porque o tempo de Meu               

retorno está quase chegando, não está?” 

Eu: “Senhor, eu não sei nada a respeito de quanto tempo mais.” 

Jesus: “Agora vamos voltar para o que você disse para ter a certeza de              

que Eu entendi corretamente. Não foi a sua primeira responsabilidade          

seus próprios filhos, antes que os outros?” 

Eu: “Sim, eles são a minha primeira prioridade, minha razão de vida            

agora.” 

Jesus: “Se lembra que algum tempo atrás Eu expliquei a você que tudo ao              

seu redor está em parábolas? Não estão o bem, o mal, as trevas e a luz?” 

Eu: “Sim, isso é verdade, eu vejo isso mais e mais em torno de mim todos                

os dias porque Você tem me mostrado o que procurar.” 

Ele me levou até a balaustrada, de novo, para me mostrar todas essas             

luzes. Não haviam tantas quantas como haviam uma vez, mas, estavam           

diminuindo cada vez mais desde que eu as vi pela última vez. 

Jesus: Se essas luzes fossem seus filhos, então, o que você faria se você              

notasse que a escuridão estivesse os cobrindo?” 

Eu: “Eu iria para baixo e os resgataria imediatamente.” 

Jesus: “Agora você está ganhando ainda mais entendimento.” 
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Eu: “Senhor, as luzes (são os crentes salvos) estão começando a           

desaparecer. Elas estão sendo superadas?” 

Imediatamente eu vi escuridão ultrapassando luzes. Foi um        

pressentimento e sensação horrível e eu comecei a chorar.” 

Jesus: “Se os seus filhos estão agora a salvo e em Casa, seguros e sãos,               

nada pode machucá-los, você estaria disposta a voltar e buscar estas           

últimas luzes?” 

Eu: “Sim, eu não hesitaria baseado no mal que tenho visto porque estas             

luzes (crentes deixados para trás) ainda tem uma chance de voltar para            

Casa.” 

Ele então me mostrou sobre a balaustrada em visão, como olhando com            

os olhos de um pássaro, a Terra como se eu tivesse usando uma lente de               

zoom. Vi pessoas inocentes, até mesmo adolescentes que andavam nesta          

paisagem escura sozinhos e sem nada para guiá-los. 

Eles estavam completamente sem esperança, chorando, com dor e raiva.          

Eu vi coisas horríveis acontecendo com eles. Eu vi dentro dos           

pensamentos de um garoto de 15 anos. Ele estava perguntando a si            

mesmo: “Por que eu não escutei o que meus pais me disseram? Por que              

eu fui na outra direção? Agora, eu não sei o que fazer.” 

Eu estava chorando por causa disso, pois ele tinha a idade de meu filho              

mais velho. Então eu vi os pais dele no Céu agora de joelhos implorando              

nos tribunais do Céu por seu filho. Isso era muito difícil de ver. 

Eu: “Senhor, mostra-me onde ele está, eu vou encontrá-lo e posso           

mostrar-lhe o caminho de Casa.” 

Fiquei quebrantada até mesmo enquanto eu digitei isso porque era uma           

sensação horrível, intensamente horrível saber que eu poderia ajudá-lo,         

mas eu não podia. 

Eu: “Oh, por favor Senhor ajuda estas crianças, pois não são mundanos o             

suficiente para saber navegar por este deserto escuro sozinhos.” 

Jesus: “Então, você está disposta a voltar lá em baixo e ajudar? Você vai              

voltar e recolher essas luzes?” 

Eu: “Sim. Como os meus filhos estão seguros aqui e em Casa, estou             

disposta a recolher outras crianças e ajudar.” 

Jesus: “Erin, você agora viu dentro do coração do Pai e agora você tem o               

coração de um Guerreiro Celestial. Depois de tudo que você já viu você             

está disposta a voltar lá e lutar?” 

Erin: “Sim, Você me mostrou a grande recompensa no Céu e o Paraíso. Eu              

sei do resultado com antecedência, então, não tenho nada a perder.” 

Jesus: “Oh agora você está falando diretamente como Paulo em Filipenses           

1. Há uma pérola de grande valor aqui, então vá lá e leia isso. Referencie               

e compreenda a importância do que é ensinado aqui. Erin, não estão todos             

os escritores das passagens da Minha Palavra residindo no Céu Comigo? 

“Quando você lê, as palavras daqueles que morreram em Mim se tornarem            

vivas neste livro (Ele, então, apontou para uma bela grande Bíblia), eles            

não continuam a instruí-la, mesmo que eles já não andem nesta Terra?            
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Será que eles não sofreram para que você pudesse viver? Olhe para os             

profetas.” 

Eu tinha temporariamente esquecido as mortes horríveis que a maioria          

desses escritores da Bíblia tinham sofrido aqui na Terra. 

Jesus: ”No entanto, cada um fez isso por causa da Cruz e para aqueles              

que foram deixados aqui. Eles todos eram uma luz de esperança para os             

seus caminhos escuros.” 

Eu: “Então, o que eu posso fazer?” 

Jesus: “Apronte suas casas e viva de modo que você vai deixar saudades.” 

Ele então me mostrou algo interessante. Eu vi um artista, Vincent van            

Gogh. Ele não foi apreciado enquanto ele vivia, ele foi ridicularizado e            

ficou deprimido como resultado. 

Ninguém estava interessado nele ou seu trabalho. Muitos até chamavam          

as obras de “um trabalho de um homem louco.” Então eu vi o túmulo dele               

e o preço incrível que os trabalhos de artes dele agora recebia em leilões. 

Jesus: “Seus trabalhos são impagáveis agora, mas o mundo não o           

conheceu quando ele viveu; foi através de sua morte, que ele se tornou             

conhecido. Então, os vivos não são apreciados, os que têm algo de valor             

para o mundo, não têm nenhum valor.” 

Jesus então apontou de volta à Bíblia. 

Jesus: ”Esses escribas produziram obras de valor inestimável nestas         

páginas da Palavra, mas nenhum dos trabalhos deste pintor pode trazer a            

salvação, mas, somente Eu posso. Ainda hoje estas Palavras sobre estas           

páginas estão vivas, como estão os escribas que as transcreveram. Esses           

escribas residem dentro da Cidade Dourada.” 

Então eu vi dentro da Cidade Dourada, os escritores da Bíblia ou escribas,             

bem como outros mencionados na Bíblia. Cada um deles rindo, ensinando           

e servindo com alegria em seus corações. 

Eu: “Oh Senhor, eu tenho perguntas para eles. Eu posso ir?” 

Jesus: Sorrindo. ”Erin, você não está falando com o Autor? O meu Pai não              

é o Criador da História e o Espírito Santo não esta soprando a vida nela?               

Você não crê que Nós, então, poderíamos conceder-lhe todas as          

informações que você precisa?” 

Eu caí de joelhos lembrando que eu estava diante do maior dos Escribas. 

Eu: ”Por favor, perdoe-me Senhor, por favor, me perdoe!” 

Jesus: Ele me colocou de pé e gentilmente me abraçou. ”É porque nós nos              

tornamos tão achegados e nós somos como um só, com o Meu coração             

dentro dentro do seu, é por isso que você é capaz de ser transparente.              

Seu coração é bom e Estou satisfeito com você. Portanto, Eu vou lhe             

conceder mais informações ou discernimento dentro do Meu coração.” 

Eu: “Senhor, eu não deveria estar lhe tratando como se Você estivesse no             

Trono? Porque Você está.” 

Jesus: “Sim, mas, Eu não te chamei para o serviço? Eu não a chamei para               

uma comunhão bem íntima Comigo? Eu também não a tenho chamado           

amiga, filha e Noiva? Então é claro que você vai se comunicar Comigo. Há              
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uma ponte entre nós e também uma chave (a Cruz) para atravessá-la.            

Esta é uma honra.” 

Eu: “Sim, Senhor, mas, acima de tudo, Tu és Santo, Deus, nosso            

Libertador e o nosso Rei Justo. Você é amado e estou eternamente grata             

que Você me ama.” 

Ele estendeu a mão e me abraçou, fazendo sinal para o meu anjo da              

guarda vir até nós. 

Jesus: “Erin você está sendo alimentada no momento e há muita           

informação. Continue a permitir que o Espírito Santo ilumine a Escritura           

como nunca antes. As escamas saíram fora de seus olhos e você é capaz              

de ver. Você é amada por Mim, seu Rei e Seu Marido.” 

Ele colocou a mão sobre o peito e bateu duas vezes. Eu fiz uma reverência               

e me curvei enquanto minha mão estava sobre o meu coração em retorno.             

Nós dois rimos. Meu anjo guardião me acompanhou até o Portal e ele             

colocou o pano sobre a minha cabeça. 

Anjo da guarda: ”Você ainda está enfrentando chuva. O Senhor está           

exigindo-lhe ir para a Palavra. Ele mostrou-lhe o primeiro capítulo de           

Filipenses, mas, você também deve encontrar informações sólidas em         

Isaías 62, isso é importante. Lembre-se de orar por sua irmã Israel e você              

vai ver sinais no Céu e na Terra.” 

“Em João 15 e 16 existem instruções que não podem ser refutadas.            

Lembre-se que Deus é o Autor de toda a Escritura. Em Lamentações 3 há              

um lembrete de esperança e há vida em Hebreus 12. 

“Leia e entenda, pois, o Senhor é bom e não há muito tempo. Escreve isto               

sobre tábuas para que leiam porque isto é boa comida e maná do Céu.              

Lembre-se você é amada e quando você precisar de ajuda invoque o Seu             

nome e Ele virá.” 

Sonhos acabou…  

 

 

 

 

 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights reserved, copies only allowed as per written              

permission) 

 

7 



 

Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-36port/ 

A PONTE 

2 de Janeiro de 2013 

 

Eu tenho estado sob ataques extremos uma vez que o Senhor iniciou esta             

série de sonhos, séries da revelação. Está ficando quase cômico porque eu            

sei qual é a fonte e a razão. Eu também sei que o Senhor permitiu isto                

para que eu fique mais forte com o meu uso das Escrituras, com as              

minhas orações contra as fortalezas/demônios e abertamente com a         

minha língua, a Palavra falada ou decretada para que eu solte armas que             

derrubam os inimigos. 

Deus é fiel, e apesar dos ataques, não tenho medo. Eu não gosto deles,              

mas, eu sei onde o meu futuro lar está no Céu, conheço a voz de Jesus,                

meu Senhor, eu sei que Ele tem enviado ajuda e estes anjos estão aqui              

em guarda o tempo todo. 

Há vários sinais que o Senhor me dá pelos quais sei quando estou prestes              

a entrar em guerra espiritual. Ele sempre envia sinais de alerta. Eu nunca             

revelei isto antes porque não senti autorizada para compartilhar até agora.           

Eu creio que o tempo é agora para revelar isto porque eu creio que alguns               

de vocês talvez tenham tido sinais semelhantes e não os reconheceram. 

Com o seguinte, talvez isto irá ajudar outros também a ver os padrões de              

avisos e reconhecer ataques. Estes sinais sempre me deixam saber como           

orar com antecedência: 

Meu primeiro sinal de que estarei em batalha espiritual são aranhas,           

moscas, cobras, ou uma combinação desses. Quando eu vejo estes sinais,           

sei que eles são um precursor para um certo tipo de arma que o inimigo               

vai usar contra mim dependendo em qual desses sinais que eu vejo. 

Eu sinto que não devo revelar o tipo de arma que se relaciona com o tipo                

de sinal porque isto não é para ser descoberto pelo inimigo, e é especial              

para cada pessoa. Contudo, os seguintes sinais são menos óbvio, mas, há            

um padrão durante os anos para mim que não posso ignorar: 

Eu as vezes experimento um tipo de perturbação no meu sono entre uma             

da manhã e três da manhã. 

Eu tenho problemas com coisas de baixo da superfície subindo para cima.            

Isto pode incluir coisas como sanitários entupidos ou encanamento com          

problemas de qualquer tipo. 

Eu as vezes tenho problemas com infestações de quaisquer tipo e pode            

incluir moscas, formigas, vermes, ratos, vespas, ou mofo. 

Meus filhos podem experimentar ataques contra eles quando estão na          

escola. Isto geralmente ocorre no mesmo dia, duas escolas diferentes          

dentro de 2 horas. 
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Eu posso experimentar dores de cabeça misteriosas, erupções cutâneas ou          

uma combinação. 

De repente pessoas do meu passado que voltam em contato comigo           

dentro de um período de três dias e do nada. 

Mais um sinal para mim, o qual é raro, é quando vejo três falcões ou               

águias dentro de um dia. Por exemplo, segunda-feira dia 31 de dezembro            

de 2012 eu tinha visto mais de 13 falcões branco com asas preta nas              

pontas, meu padrasto me disse que eram raras e migraram vindo do            

Alaska. O meu filho e eu contamos estes falcões enquanto estávamos           

dirigindo na entrada em Palouse – Leste de Washington, perto de Seattle. 

Eu posso experimentar problemas financeiros de repente acontecendo        

simultaneamente dentro de um período de 72 horas, inicia-se com o banco            

geralmente e acaba afetando tudo. 

Eu posso experimentar problemas no trabalho, sempre acontecem dentro         

de um dia. Esses múltiplos ataques são feitos de propósito e pode levar             

três dias para mim recuperar deles. Não somente isto mas geralmente           

leva uma semana para ganhar uma atmosfera de paz no trabalho. 

O último sinal de ataque pode parecer um pouco estranho, mas meu            

cachorro pode começar a latir e rosnar para o ar sem razão aparente. Eu              

digo estranho porque talvez, sim talvez, meu cachorro pode ver coisas no            

mundo espiritual as vezes, que nós não podemos ver e esta tentando me             

avisar do que ele está vendo no mundo invisível. 

Estes sinais acima são para mim saber como orar e quando orar. Eu estou              

compartilhando isto com vocês agora porque creio que isso é importante e            

eu acredito que pode ajudar alguns de vocês nos próximos dias. 

Eu ainda não sei se há mais significado por trás desses sinais, mas, ao              

longo dos anos eu aprendi que esta é uma maneira maravilhosa em que o              

Senhor me ajuda quando estou ocupada demais ou incapaz de ir a Ele. Eu              

experimento normalmente uma combinação de 3 sinais que são         

precursores de um grande ataque. 

Esta semana, parecia que cada parte da minha vida estava debaixo de            

ataque. Eu fui lembrada por um dos meus amigos para desacelerar,           

esperar no Senhor, não passar à frente Dele. Então, eu segui este            

conselho bom e derrubei essas fortalezas com a minha armadura          

completa, tomando posição sobre a minha propriedade e preparando         

minha casa. 

Antes disso, eu ficava sem poder, em vez de me ligar ao Senhor como a               

minha fonte de força. Posso dizer-lhe que este jeito de liderar em meu             

próprio entendimento tinha me metido num dilema em que muitas vezes           

os velhos hábitos carnais são difíceis de morrer. 

Para resumir, nós não podemos baixar a guarda, tirar a nossa armadura e             

descansar. Em vez disso precisamos aprender a descansar usando a          

armadura. 

Sonho começa … 
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Eu estava no Portal novamente onde dois anjos estavam lá para me            

cumprimentar. Os anjos estavam tão felizes em me ver e eu estava ainda             

mais feliz por estar aqui com eles. Quando me virei para a frente a              

procurar por Jesus, o cenário de repente mudou. 

Semelhante ao começo dos sonhos, eu tinha 76cm de altura de novo. Eu             

vi Jesus em Seu manto branco sentado em Sua cadeira e corri até Ele o               

mais rápido que minhas pequenas pernas oscilantes poderia ir. Enquanto          

corria, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ele sabia que eu             

tinha sido entristecida e chorei por Ele como uma criancinha choraria. 

Eu: “Hayah, estou tão feliz por vê-Lo assim.” 

Ele se levantou e me pegou levantando-me bem alto no ar assim como um              

pai faria com sua criança. Ele me segurou no Seu ombro enquanto se             

sentou novamente. Eu estava chorando baixinho lá porque Ele sabia que           

eu precisava do ombro de meu Pai, naquele momento. 

Jesus: “Deite a sua cabeça, Erin, descansa em Mim.” 

Eu realmente precisava disso novamente e Seu ombro era forte e me dava             

conforto. Enquanto eu chorava no ombro Dele, notei que as minhas           

lágrimas não mancharam o manto Dele e nem molhava, mas, foi           

sobrenaturalmente absorvido pelo material. Ele me segurou por um longo          

tempo e eu senti muita paz e segurança. 

Jesus: Ele sussurrou: “Você é minha e vai ficar tudo bem. Eu estou             

contigo sempre e Eu não vou te abandonar. Você está segura agora aqui             

Comigo, então, não há necessidade de se preocupar ou chorar mais.” 

Eu: “Hayah, eu me sinto como Raquel e em luto. Há algo que eu possa               

fazer?” 

Jesus: “Não. Não há nada a não ser orar e vigiar porque você está aqui               

Comigo agora.” 

Eu: “Quero tanto poder ajudar.” 

Jesus: “Eu sei, não há nada para você fazer. Lembre-se que há neve na              

previsão e lembra-se da ordem?” 

Eu: “Senhor, eu não entendo porque eu estou tão sonolenta e tão cansada             

neste momento.” 

Jesus: “Eu sei, Erin, porque Eu estou velando sobre você.” 

Eu fiquei algum tempo em seu ombro e eu estava tão feliz que Ele              

permitiu isso porque simplesmente parecia perfeito para este tempo eu          

que estava vivendo. 

Eu “Senhor, idade causa problemas.” 

Jesus: “Por favor, explique.” 

Eu: “Nós temos que aprender à medida que crescemos. Devemos nos           

tornar mais sábios.” 

Jesus: “Sim, Erin, idade é algo como isto.” 

Então eu vi uma bela ponte sobre um rio largo. A corrente do rio e               

profundidade fez a ponte crucial para atravessar com segurança de um           

lado para o outro. Eu me vi como uma criança de cerca de 2 anos de idade                 

e eu mal podia andar. 
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Pra começar me vi cuidadosamente segurando os guarda-corpos, em         

seguida, corri para trás e para frente sobre a ponte e de um lado para o                

outro lado com confiança. A ponte era forte no começo, mas, quando            

fiquei mais velha a ponte tornou-se degradada. 

As partes da ponte ou a engenharia estrutural original começou a ficar            

com problemas com o decorrer dos anos ela estava ficando          

estruturalmente fraca. Agora quando eu atravessava a ponte, ela         

balançava e eu ficava com medo. 

Então notei que ia tornando-se mais difícil atravessar a ponte. Então,           

finalmente, vi-me sentada nas margens do rio nem mesmo tentando          

atravessar a ponte velha. 

Jesus: “Agora me explica o que acabei de mostrar você.” 

Eu: “Quando eu era pequena, era ousada e confiante, a ponte era forte             

não havia chance de cair no rio turbulento. No entanto quando eu cresci             

com o tempo, a ponte ficou em ruínas, finalmente, tornando-se assim que            

não me atrevo a atravessá-la.” 

Jesus: “Descreva a ponte e exatamente o que mudou com ela.” 

Eu: “Talvez a ponte representa a minha fé e que quando eu era pequena,              

nada me impediu de atravessar o rio. Contudo, quando eu me tornei mais             

velha, a ponte também se tornou mais velha e fraca, até que eu             

finalmente fiquei com medo de atravessar a ponte.” 

Jesus: “Descreva o rio?” 

Eu: “Era profundo e amplo o suficiente para que uma ponte fosse            

necessária para atravessá-lo. Levaria um esforço impossível para eu poder          

atravessar este rio sem uma ponte.” 

Jesus: “Então, o que está do outro lado da ponte que vale a pena              

atravessar?“ 

Vi então uma terra bonita e ela tinha tudo. Contudo, eu não podia ver              

claramente tudo que a terra tinha para mim quando fiquei mais velha. Em             

vez disso agora eu precisava de óculos para que as coisas ficassem em             

foco, mas, eu me lembrava de que era uma terra boa. 

Eu: “Senhor, esta é a Terra Prometida?” 

Ele riu e parecia muito feliz que eu finalmente entendi isso. 

Jesus: Sim, Erin, e o que está esperando do outro lado da ponte além da               

terra?” 

Eu: “Oh Hayah, Eu posso ver que Você está lá.” 

Jesus: “Sim. Enquanto isso é verdade, você deve se lembrar de que Eu             

estou em ambos os lugares.” 

Me: “Senhor, então eu ainda não entendo completamente.” 

Jesus: “Esta é uma parábola com muitas camadas, um livro poderia ser            

escrito apenas sobre isso. É uma história direta do Antigo Testamento em            

Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 12. Esta é uma boa comida para este             

tempo e eu vou colocar isso em termos simples mais tarde. Por agora,             

vamos aplicar isso em uma outra maneira porque o significado é o            

mesmo. Olhe novamente para o rio e a ponte.” 
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Então vi que quando eu era pequena a ponte era resistente e segura e a               

travessia era curta. Naquele tempo eu era pequena demais para ver ao            

longo dos lados da ponte para ver a fúria do rio abaixo. Enquanto o rio               

parecia grande para mim como uma criança, mas não era realmente           

‘grande’ para mim quando era pequena. 

No entanto, enquanto fui ficando mais velha, a ponte tornou-se fraca ao            

longo do tempo sem reparos. Eu era também mais alta e mais velha o              

suficiente para que eu pudesse ver sobre os lados da ponte e a correnteza              

rápida abaixo. O rio parecia mais largo também agora e senti que a ponte              

mal esticava através do rio. A ponte parecia que balançava e ficava em             

falsa causando medo e incerteza de uma travessia segura. 

Jesus: “Erin, existem vários significados aqui neste cruzamento. Com uma          

fé de criança, você atravessou facilmente de um lado do rio para o outro,              

nunca se preocupando com a ponte ou a travessia. Mas, quando você            

cresceu sua travessia tornou-se mais difícil.” 

Eu: “Sim, Senhor, agora parece que eu me sento na beirada do rio e estou               

com medo de atravessar.” 

Jesus: “Sim, mas agora olhe mais de perto para os dois lados a partir              

deste ponto de vista.” 

Vi então uma vista sobre a paisagem e o rio corria de norte a sul. Para a                 

minha esquerda, vi uma terra árida, como um deserto, nada crescia ou            

muito pouco. Eu vi que a terra foi atingida com uma seca e ninguém tinha               

esperança. 

Contudo, à minha direita, vi uma bela paisagem e tinha tudo lá. Na borda              

da ponte para esta terra havia uma barreira alta. Este aterro manteve esta             

bela terra de ser visível do outro lado do rio e da ponte. 

Esta terra tinha muita comida e água. Na verdade ela tinha tudo e tudo              

sobre ela era como o Céu e era uma terra de abundância. Eu vi pessoas               

que trabalham e que apreciam seu trabalho e nada foi trabalhoso. Cada            

pessoa compartilhava a sua própria colheita, mas voluntariamente        

negociavam uns com os outros para compartilhar a sua recompensa. 

Uma pessoa colhia uvas e fazia vinho, outro colhia trigo e fazia pão, outros              

colhiam figos e faziam bolos, e ainda um outro colhia azeitonas e fazia             

óleo. Cada um celebrava e apreciavam os seus frutos e o trabalho de cada              

pessoa. 

Havia música, canto, dança e celebração e todas as pessoas louvavam ao            

Senhor abertamente com ofertas de ação de graças. Todas as pessoas           

sabiam exatamente da onde a bênção tinha vindo e reconheceram o           

Senhor. Por sua vez a terra foi abençoada e tudo fluía com uma             

abundância sobrenatural que só poderia vir do Céu. 

Jesus: “O que você vê Erin?” 

Eu: “Eu vejo o Paraíso e não há nada assim na Terra hoje. Eu somente li                

sobre isso na Palavra, mas eu nunca vi isso.” 

Jesus: “Você vê algo mais? É a terra, uma boa terra?” 

Eu: “Sim. Esta terra tem tudo e eu quero ir para lá.” 
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Jesus: “No entanto, você não atravessa a ponte para entrar nessa terra.” 

Eu: “Senhor, a barreira alta bloqueia a minha vista, a ponte é longa,             

desgastada e eu sou fraca.” 

Jesus: “Por isso é mais confortável sentar-se na beirada do rio neste lado             

deserto? Olha mais de perto.” 

Então eu vi o lado esquerdo do rio novamente e ele era estéril ainda e               

deserto Não tinha vida e brilho e havia roubos e crimes de todos os tipos.               

Eu vi um agricultor com uma pequena colheita por causa da seca onde ele              

juntou o que podia e levou para o mercado. Ofereceram a ele apenas 1/3              

do valor da colheita e no seu caminho para casa para sua família, ele foi               

roubado de sua renda e morto. 

Eu: “Senhor, a terra prometida para ele estava do outro lado da barreira e              

menos que meia milha de distância. Por que ele não foi para lá? Por que               

Você não mostrou a ele o caminho?” 

Jesus: “Oh, a ele sem dúvidas foi mostrado a ponte e de fato várias              

pessoas tinha passado por ele no caminho para a ponte. Contudo, ele            

nunca os seguiu, mesmo que eles lhe contaram sobre a grande colheita.            

Ele simplesmente se recusou a atravessar para a Boa Terra.” 

Então eu vi um lugar de mercado e um templo. Lá vi ídolos sendo              

vendidos, elementos de comunhão, ofertas desonrosas e todos sendo         

vendidos bem na frente desse templo. Contudo esse específico templo          

tinha sido feito para adorar o dragão e servi-lo. 

Eu vi cartomantes, caçadores de recompensa e homens de negócios que           

eram como adivinhos, eles eram meteorologistas financeiros. As pessoas         

estavam correndo ou indo a eles com as ofertas e dízimos para apostar             

em um aumento financeiro. De repente eu notei que o cenário se            

transformou numa cidade moderna e movimentada. 

Eu: “Senhor, isso parece Wall Street (em NY) hoje. Bem diante dos meus             

próprios olhos, eu vi ela se transformando de uma cidade antiga em uma             

cidade moderna parecida com a Wall Street. Qual a razão disto?” 

Jesus: “Não são as duas a mesma? Você se lembra dos cavalos coloridos             

que lhe mostrei antes com as latas?” 

Eu: “Sim, mas eu não entendo por que eles não cavalgaram para aqui.” 

Ele me levou até a balaustrada para me mostrar. Eu vi os cavaleiros indo              

para a cidade com o edifício mais alto. Ele então me mostrou os seis              

líderes na mesa. Um líder tinha vindo de longe para o lugar de reunião e               

agora eu vi sete fisicamente na mesa. 

Três líderes ainda estavam via satélite. Então vi um contrato sendo           

assinado por cada um deles e foi passado ao redor da mesa. Os três              

líderes via satélite tinham um representante lá (como um procurador) do           

pacto. 

Eu: “Senhor, vejo demônios reunidos também e cada um deles é um            

príncipe. Cada demônio parece está de pé por trás de cada um desses             

homens.” 

Jesus: “O que mais você vê?” 
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Eu: “O tempo tinha chegado para o projeto da aliança assinada começar.            

Se tornou oficial. Oh, isso não é bom, Senhor.” 

Jesus: “Olhe atentamente e o que você vê?” 

Eu vi um empréstimo de dinheiro muito antecipado finalmente sendo          

concedido. Eles estavam comemorando porque sabiam que o seu tempo          

tinha chegado. Eu vi uma pequena bandeja de prata com uma tampa            

sobre ela e com um prato de serviço no centro desta mesa. 

Então, vi que um dos seis líderes originais o qual era o executor principal e               

que possuía a maior parte de tudo. Esse líder tinha o mais caro de tudo e                

o que tinha mais dinheiro. Ele estendeu a mão e levantou a tampa, que              

parecia uma cúpula, de cima da bandeja de prata. Sob ela estava um             

Deidrel de safira azul, isso é um pião  de 4 lados jogado durante o feriado            

judaico  de Chanucá. 
Eles então, passaram um copo entre si e cada um bebendo da taça porque              

eles tinham o mesmo objetivo, a destruição de Israel. A tampa parecida            

com um dome foi colocada de volta sobre o Driedel e outro prato foi              

trazido. Era a carcaça de uma águia, mas, não havia uma cúpula sobre             

este prato. Em vez disso, havia salsinha e dinheiro em pedacinhos           

decorando este prato. 

Haviam moedas de prata sobre os olhos da águia como também sangue e             

outra coisa que não pude reconhecer na boca da águia. Este ‘prato com             

águia’ foi transferido para o centro da mesa enquanto o vinho foi            

misturado com sangue e o cálice passou entre eles em celebração. 

Eu: “Senhor, eu não gosto do que vejo. O que está na boca da águia?” 

Jesus: “Olhe bem de perto.” 

Eu: “Eu vi uma pequena pedra em forma de uma pedra angular (pedra             

chave), vi algo gravado nela, estava escrito ‘Mene…’ Eu estava tendo um            

momento difícil focalizando sobre isto. Contudo eu sabia que tinha visto           

isso antes no Velho Testamento, no livro de Daniel, e reconheci que era “a              

escrita da parede.” 

Jesus: “Erin, o capítulo 5 de Daniel é importante.” 

Eu: “Me perdoe Senhor mas eu preciso voltar e estudar isto.” 

Jesus: “Você vai, mas você já entendeu? Você vê o que aconteceu?” 

Eu: Eu comecei a chorar, “Sim, Senhor, eu vejo.” 

Jesus: “Agora volte para esta terra deserta. O que você vê?” 

Eu vi uma terra que nasceu originalmente da Terra Prometida. Eu vi uma             

terra segura e próspera. Ela estava feliz e tinha promessa (de ser boa             

terra). 

Eu: “Parecia perfeita.” 

Jesus: “Não, olha mais de perto.” 

Vi homens vindos de muitos países ao longo de muitas águas desde o             

início da América. Eu vi isso na mão do Senhor originalmente e que cada              

um destes homens tinham trazido pequenas sementes com eles. Cada          

uma dessas sementes representando certas coisas que, na verdade,         

contaminaram ou destruíram a paisagem. 
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Eu vi uma boa igreja, mas então uma semente que a fez ficar estragada.              

Eu vi uma boa fazenda, mas, uma semente causou más colheitas. Vi            

crianças e então uma semente que causou doenças, e foi assim por            

diante. 

Jesus: ”Você não vê o desaparecimento paciente e lento desta boa terra?            

Eles não se voltaram para ídolos quando pararam de vir a Mim?” 

Então eu vi o culto de todas as coisas na America e que isso havia se                

tornado pior e cada vez mais pior a cada ano. 

Eu: “Senhor, eu mesmo as vezes, tenho adorado essas coisas acima de            

Você. Por favor me perdoe.” 

Jesus: “Você está perdoada. Em 2012, apenas 10 dias atrás, permissão foi            

concedida. Antes de tudo isso a decadência era lenta e sutil, mas mesmo             

assim escondido na vista de todos. O mal tinha começado a descer sobre             

este território, mas agora olhe.” 

Vi homens vir aos EUA através de muitas águas novamente, mas, desta            

vez para a destruição dela. Ele virou as cenas de um tempo puro e simples               

para as práticas modernas em que os EUA agora estão literalmente           

adorando a Baal. Contudo, cada pessoa tinha diferentes ídolos em suas           

casas para adorarem, alguns adorando corpos humanos, alguns carros,         

alguns dinheiro e alguns crianças. 

Eu: “Oh Senhor, eu sou culpada, por que eu também tenho feito isso.” 

Então vi os anos em que eu havia gastado em busca de um corpo perfeito.               

Eu tinha me tornado uma adoradora de mim mesma. Eu havia me tornado             

auto-centrada, autoconfiante, egocêntrica. 

Eu: Isto foi duro de ver. “Pare, por favor.” 

Jesus: “Você removeu estas coisas, só foram levadas ao seu conhecimento           

porque esses ídolos eram a “barreira” que lhe impediu de vir a Mim. Eu              

tenho ciúmes de você e essas coisas uma vez dividiram o seu foco pra              

longe de Mim. Você vê agora?” 

Eu: Luzinha na cabeça. “Sim!” 

Jesus: “Se você tivesse entrado mais cedo, você estaria nessa terra           

prometida.” 

Eu não entendi completamente o que Ele estava dizendo porque pensei           

que eu estava residindo aqui já. 

Eu: “Onde esta terra doente está indo, eu não quero seguir.” 

Jesus: “Erin você já atravessou a ponte e já não habita nesta terra.” 

Eu: “Meus filhos também?” 

Jesus: Ele sorriu e riu: “Sim, seus filhos também. Não se preocupe.” 

Eu: “Senhor, eu posso atravessar a ponte e recolher aqueles que           

gostariam de vir, mas, não sabem como?” 

Jesus: “Tudo já esta estabelecido e você está prestes a completar a sua             

jornada.” 

Então eu vi um enorme grupo de pessoas todos atravessando a ponte.            

Alguns estavam de pé e vindo das margens do rio. Outros tinham vindo do              
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mercado. A ponte era nova e forte e capaz de suportar o peso da              

travessia. 

Eu: “Eu não entendo. Você disse que eu estou aqui.” 

Jesus: “Sim, você está aqui e seus filhos também.” 

Eu: “Senhor, estou confusa com a ordem.” 

Jesus: “Lembre-se destes dez? 

Nós nos voltamos para a sala de conferências na cidade com o prédio mais              

alto. 

Eu: “Senhor, cada um deles têm os seus próprios reinos correto? “Esses            

reinos são físicos?” 

Jesus: “Não necessariamente, Erin, leia a Palavra novamente.” 

Eu: “E as terras em torno de Israel?” 

Jesus: “Sim, estas são terras, mas, você está pensando em termos de            

terra como o tipo de propriedade. O dono da terra é necessariamente            

rico?” 

Eu: “Estou confusa.” 

Ele então me mostrou uma pequena propriedade que não tinha bens e            

ainda o homem produziu uma enorme colheita Ele então me mostrou um            

outro homem com uma grande quantidade de terra, milhas e milhas de            

terra no deserto, mas, nada de grande valor para fazer com ela e ele era               

pobre. 

Jesus: “Será que ser um proprietário de terras significa que você tem            

poder hoje?” 

Eu: “Não, mas, ter dinheiro para controlar outros é o maior poder. Você             

pode ter terra e ainda ser um escravo.” 

Jesus: Ele sorriu: “Bom. Você agora entendeu?” 

Eu: “Eu acho que sim, mas, quem são esses 10 reis?” 

Jesus: “Você não vê e não está escrito? Erin, esta não é uma nova              

revelação.” 

Eu: “Senhor, o que eu estou vendo vai acontecer muito em breve?” 

Jesus: “Sim, mas nada é exigido de você. Fique firme, tenha coragem e             

seja forte, a batalha é Minha. O inimigo vai confundir a si mesmo e a Terra                

do Meu Pai não será governada por estes (10 reis). Ore por Israel, preste              

atenção nos sinais e lembre-se da mesa. 

“O primeiro prato foi colocado para o lado e houve então o segundo prato.              

Por agora este é o foco. O segundo prato vai ser trazido a derrota para               

que diminua a força e quebre o espírito do primeiro prato. 

“Porém não se preocupe, você não vai sofrer vergonha e cada dia tem             

valor. Amor e conforto exalam Minha luz, para que outros possam saber            

que há uma boa terra para ir.” 

“Daniel fez uma oração no segundo capítulo. Este é um bom momento            

para ser grato e Me procurar sempre. Eu estou aqui com você e você é               

amada.” 

Ele alcançou e beijou minha testa enquanto o meu anjo da guarda veio             

para me receber. Jesus bateu no peito sobre o coração duas vezes e sorriu              
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para mim com grande amor. Em retorno, fiz uma reverência e coloquei            

minha mão sobre meu coração. 

Ele se virou e foi até a balaustrada onde havia pessoas reunidas e vestidos              

em vestes brancas. Uma daquelas pessoas se virou e acenou para mim.            

Meu anjo da guarda colocou o pano na minha cabeça novamente. 

Anjo da guarda: “Ainda está chovendo e você tem que se cobrir. “Erin o              

que está no seu bolso?” 

Abaixei-me e tirei um fio de prumo. 

Anjo da guarda: ”Esta é a sua medida e há sinais. Você precisa voltar a               

Zacarias, estude isto. Ache todas a referências na Palavra onde diz           

“formosos são os pés dos que pregam as boas novas.” Você também            

deveria ler o que vem antes e depois desses versículos. Onde você            

encontrar estes versículos, note novamente a ordem por que isto e uma            

lâmpada para o seu caminho e uma luz para os pés. 

“Os Céus declararam a Sua Glória e até a Lua se alegra. Mesmo quando              

esta escondida, tudo revela Sua majestade e tudo é um sinal. Você leu             

Ageu? Jeremias 50 contém um marcador. Ele falou de Daniel e isto é             

importante. Não esta lá ‘a escrita na parede?’ E a respeito dos dez líderes? 

“É um bom momento para ir para Daniel, não é? Não se concentre apenas              

no capítulo 7 para informações dos dez líderes, mas, também se concentre            

no que está chegando como uma promessa para você. Ele não está vindo             

sobre as nuvens? 

“Há também uma boa lição de Sofonias. Há muita comida que Ele lhe             

mostrou. Faça isto bem claro quando escrever e lembre-se do Salmo 45.            

Se lembre que o que Ele requer é que vocês se amem uns aos outros. Ele                

fala a um coração puro e Ele pede a sua obediência a Ele. Vá atrás do                

coração Dele, do mesmo jeito que Ele esta após a seu. 

“No Salmo 46 tem uma pepita que diz, ‘Deus está dentro dela, ela não vai               

cair, Deus a ajudará ao romper do dia.’ Não é esta uma grande notícia?              

Você é amada pelo Rei e você mora na Boa Terra. Ore por Israel, não se                

esqueça.” 

Sonho acabou… 

Este sonho foi em duas partes e foi uma continuação de um outro sonho.              

O inimigo lutou duro para me deixar longe desse sonho porque há muita             

informação aqui. Já estamos vendo ou já vimos, algumas das coisas que            

Ele está nos mostrando. 

Muito amor e muitas bênçãos …… Pardal. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-37port/ 

 

O NAUFRÁGIO E A NAVEGAÇÃO 

 

8 de Janeiro de 2013 

 

Eu estava imediatamente no Portal, o meu anjo da guarda e o anjo que              

me saúda me fizeram bem vinda. Em contraste duro com o que eu acabei              

de experimentar nos últimos dias na Terra, eu adorava ver seus sorrisos            

convidativos. 

Enquanto me virava para procurar por Jesus, mais uma vez, notei que eu             

era como uma criancinha de 76cm de altura. Quando vi Ele, corri direto a              

Ele. 

Eu: ”Senhor!” 

Ele sorriu aquele sorriso bonito e abriu os braços para me abraçar. Quando             

eu cheguei perto Dele, Ele imediatamente me pegou em Seus braços. 

Jesus: “Estou tão feliz em vê-la. Onde você esteve?” 

Eu: “Eu tenho estado em apuros Hayah e as coisas têm sido muito duras              

porque me parece que estou sob constante ataque. Eu não posso lutar            

contra tudo isso sozinha. Eu não tenho ninguém para vir ao meu lado e              

me ajudar. Eu estou…” 

Jesus: “Tenha paz. Aquieta-te,” Ele descansou a minha cabeça em Seu           

ombro esquerdo. “Está tudo bem, você está aqui Comigo agora.” 

Eu: “Pai, eu não posso aguentar muito mais porque estou cansada e as             

coisas estão vindo contra mim de todas as direções. Há lutas e tensão no              

ar em todos os lugares e eu não posso aguentar isso.” 

Jesus: “Eu não disse a você que as coisas iriam piorar? Será que Eu não a                

fiz lembrar toda vez?” 

Ele sorriu com tanto amor, eu me virei para sentar-me em Seu colo,             

enquanto Ele falava. 

Eu: “Sim, eu já vi isso com antecedência porque Você me mostrou o que              

fazer, mas…” 

Jesus: “Não, Erin, não há necessidade de acrescentar o “mas” aqui. Um            

‘mas’ significaria que você tem necessidades ou está faltando algo,          

correto?” 

Eu: “Senhor, mas, nesse caso, o “mas” é eu simplesmente na incerteza e             

em águas desconhecidas.” 

Jesus: “Oh muito bem, Erin, agora vamos ver o que podemos descobrir            

sobre isso.” 

Ele pegou minha mão e eu fui transformada de uma criança em uma Noiva              

enquanto nós caminhamos para a balaustrada. Novamente vi o anjo com           

um fio de prumo em uma mão e uma lâmpada de óleo na outra. 

Jesus então me levou para a beirada da balaustrada e eu vi a Terra              

girando.Vi navios de cerca de 1400 anos após a ressurreição de Jesus. Eu             
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vi um capitão de um navio na frente de um rei solicitando o patrocínio              

para navegar nas águas desconhecidas. A este capitão foi concedida a           

permissão e foi dado a ele tudo o que precisava para começar a sua              

viagem. 

Do lugar onde eu estava, eu podia ver que uma parte do mundo pensava              

que a Terra era plana e de repente cairia no abismo se alguém se              

aventurasse muito longe. Contudo, a outra porção do mundo pensava que           

em vez disso, a Terra poderia ser redonda. 

Eu, então, pude ver dentro das mentes da metade da tripulação e eles             

estavam apavorados porque eles achavam que estavam partindo para a          

morte e acreditavam que não retornariam. 

Em contraste, eu vi a segunda metade da tripulação sonhando com uma            

terra com ouro, jóias, especiarias, negócios e eles estava equiparando isso           

a dinheiro, recompensas e honra. Em suas mentes, eles estariam          

retornando em breve e ricos sem medidas. 

Jesus: “Erin, o que você vê?” 

Eu: “Eu acredito que eu estou vendo exploradores nos finais dos anos            

1400 navegando para as Américas.” 

Jesus: “Sim, agora você está vendo ainda mais. O que é isso?” 

Eu: “Eu vejo a metade da tripulação acreditando em uma viagem           

abundante e a outra metade acreditando que eles estão navegando para           

as suas mortes. A metade que ver as suas mortes parecem não ter             

nenhuma esperança.” 

Jesus: “Hmm, sim e ainda ambos estão viajando no mesmo navio, não            

estão? Agora, olhe.” 

Vi muitos dias passando sem vento para mover os navios. Então, à noite,             

vi os astrônomos mapeando seu curso para a rota de sua viagem com             

base nas estrelas. Eles viram os marcadores no céu e estavam traçando o             

curso antes do dia seguinte. 

Eu: “Por que depender tanto nas estrelas como os seus mapas? Eu não             

entendo. Nós não precisamos das estrelas hoje em dia para traçar o nosso             

curso, precisamos?” 

Jesus: “Enquanto quase tudo verdade, as estrelas são constantes e os           

padrões hoje ainda permanecem em sua maior parte inalterados. Meu Pai           

os criou desde o início como uma forma de marcadores constantes.” 

Então vi um pequeno e moderno iate no oceano dependendo dos           

equipamentos modernos que se tornaram inúteis depois de uma         

interrupção elétrica. Sem eletricidade, eles não tinham sonar, ficaram sem          

comunicação e sem luz. 

O capitão foi deixado completamente no escuro porque capitães modernos          

não precisam mais saber como mapear as estrelas, assim ele pensava. Ele            

estava contando com itens feitos pelo homem para ter direção, os quais            

dependem de fonte de energia feitas por homens. 

Jesus: “Há uma coisa que permanece constante nesta situação.” 
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Ele, então, apontou para cima e vi que as estrelas estavam na formação             

exata como quando os exploradores tinham navegado 500 anos antes. 

Eu: “Senhor, eu não sou uma pessoa que entende de estrelas e recebi um              

“D” em astronomia na faculdade. Astronomia era além de mim. Eu achava            

interessante, mas, além de mim.” 

Jesus: “Então você está admitindo para Mim que você tinha todo o mapa e              

sistema bem na sua frente, mas, você não viu o momento de            

aprendizado? Você não estava se abrindo para mais observação ou          

estudo.” 

Eu: De repente eu percebi que eu estava recebendo uma repreensão leve.            

“Sim, Senhor, eu necessitava ter sabedoria e só precisava da classe para            

um crédito para me formar.” 

Jesus: Sorrindo. ”Erin, isto agora está no seu passado, mas, você vê a fé              

nestes homens aqui?” 

Ele me levou de volta para a visão dos navios e agora vi desânimo, brigas               

e falta de esperança. Vi homens que realmente começaram a entrar em            

pânico e começar a enlouquecer. Eu os vi bebendo água do mar e tendo              

alucinações porque o vinho e bebidas alcoólicas tinha acabado. 

Eu estava vendo a lição de história real ao vivo como se estivesse             

acontecendo hoje. De fato, estava recebendo uma visão divina do próprio           

Senhor. Vi que um dos navios havia deixado o grupo de navios            

completamente. 

Eu então vi que outro navio tinha começado a romper com o grupo             

também. Os navios agora estavam indo em direções diferentes e não           

estavam ficando juntos em um grupo. 

Eu: “Senhor, eles estão muito perto das Américas. Onde estes outros           

navios estão indo?” 

Jesus: “Para longe do outro grupo. Isto é como um motim e isto é o               

mesmo hoje e será o padrão de amanhã.” 

Eu sabia que Ele estava se referindo a uma camada ainda mais profunda             

aqui. 

Eu: “Mas Senhor, eles estão muito perto.” 

Jesus: Sorrindo. “Oh, um diferente “mas” há mais esperança nesta          

transição.” 

Eu tinha acabado de perceber que eu estava recebendo um grande estudo            

sobre atitudes – com o uso de “mas”. Eu balancei a cabeça e comecei a rir                

quando percebi isto. Ele estendeu a mão e me abraçou porque Ele podia             

ler os meus pensamentos. 

Jesus: “Erin, você está se tornando mais afiada e sábia, não está?” 

Eu: “Talvez porque eu obviamente preciso de mais ajuda e direção.” 

Jesus: Sorrindo. ”Agora, vamos olhar para Paulo e sua viagem porque isto            

foi similar em muitas maneiras com a descoberta das Américas.” 

Eu só então percebi que Paulo havia passado pela mesma situação.”           

Vamos ver.” 
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Imediatamente eu estava tendo uma visão aberta de Atos 27 e versículo            

13. Eu vi um navio que estava sendo atingido por uma tempestade épica e              

sendo sacudido com ondas que vinham dos lados. Os homens estavam           

jogando cargas na água para aliviar o navio e com esperança de não ser              

afundado. 

Jesus: ”Erin, agora o que você vê no céu neste momento? Qual é o mapa               

deles ou direção?” 

Eu olhei para cima e não vi nenhum mapa porque não havia nada para              

ver. As ondas estavam muito altas, o céu estava coberto e tinha sido             

assim há dias com nenhum marcador visível. 

Eu: “Senhor, eles não têm as estrelas para traçar.” 

Do ponto de vista acima, vi que as estrelas não tinham mudado. Contudo,             

do ponto de vista dos homens, o mapa deles tinha desaparecido porque            

estava coberto pela tempestade escura. 

Jesus: “Sim, mas o que mais está acontecendo?” 

Vi então que eles não tinham esperança. Eu vi Paulo tentando encorajar os             

homens porque agora eles estavam morrendo de fome. 

Eu: “Eles estão recebendo uma lição de fé porque do ponto de vista deles,              

tudo parece sombrio.” 

Jesus: “O que mais você vê?” 

Olhei e vi um anjo do Senhor visitando Paulo na noite antes da             

tempestade começar, para que eles soubessem o que ia acontecer. Em           

outras palavras, Paulo estava sendo avisado da tempestade antes dela          

acontecer para que que a tripulação se preparasse para ela. 

Eu: “O anjo está dizendo a Paulo que nenhuma vida será perdida durante             

a tempestade.” 

Jesus: “Quanto tempo depois do que o anjo disse, as coisas           

aconteceram?” 

De repente vi aparecer a mesma bela Bíblia grande de antes. O anjo abriu              

para Atos. Enquanto o Senhor olhava para as páginas, as palavras           

tornaram-se imagens virtuais para mim. Ele apontou para eu lê as           

Palavras. Enquanto eu estava lendo as Palavras, elas começaram a se           

tornar iluminadas em ouro enquanto os meus olhos percorreram os          

versículos. Um versículo se destacou. 

Eu: “Este versículo diz que era tarde e na décima quarta noite.” 

Jesus: “Paulo foi instruído antes de embarcar no navio que isso iria            

acontecer. Era inverno, não era?” 

Eu olhei e percebi que era uma tempestade enorme, fria e brutal. A             

tripulação tinha na verdade anteriormente ignorado a advertência de Paulo          

e embarcaram no navio de qualquer maneira, apesar do aviso. 

Eu: “Isto é difícil de ver, Senhor. Vejo homens agora muito zangados e             

desejando abandonar o navio porque estão com medo.” 

Jesus: “Erin, esta seção das Escrituras contém camadas de informação          

que você tem procurando. O que você está vendo agora?” 
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Então eu vi certas coisas se destacarem para mim além do normal e que              

estavam sendo iluminado. Isto era curioso para mim. 

Eu: “O versículo, ‘na décima quarta noite’ se destaca e o fato de que era               

agora meia noite. Agora a água estava a 36 metros e meio de             

profundidade e então 27 metros. Notei que a água estava ficando mais            

rasa por 9 metros de cada vez. Percebi que haviam quatro cilindros de             

âncoras. 

“Então vi que haviam orações sendo feitas para que a luz do dia chegasse              

logo e que eles partiram o pão e tomaram a comunhão juntos. Haviam             

276 homens no navio e eles jogaram o trigo dentro do mar enquanto eles              

cortavam as quatro âncoras. Eu não entendo o que estou vendo, Senhor,            

porque o Nor’easters (nome da tempestade) geralmente não ocorre em          

outubro?” 

Jesus: “Erin, isso depende de onde o seu ponto de referência é. O anjo lhe               

deu alguma coisa? 

Eu: “Sim.” 

Retirei o fio de prumo que o anjo me deu antes. Ele sabia que eu o tinha,                 

é claro. 

Jesus: “Agora vamos olhar novamente para os marcadores.” 

As nuvens cobriram isso, mas, acima deles eu vi uma lua pouco visível             

com algumas estrelas. Eu vi uma estrela bem brilhante que eu tinha visto             

antes e duas outras que se destacaram. Ela se parecia com a mesma             

formação que eu tinha visto nas pirâmides, mas, talvez um pouco mais            

cedo do que à posição de 10 horas. 

Eu: “Senhor, eu sou assim como aquela pessoa do iate dos dias modernos             

porque não tenho idéia do que estes marcadores são. Preciso de ajuda.” 

Jesus: “Você ainda não entendeu? Erin, leia a Palavra porque tudo está            

escrito aqui para todos.” A Palavra não diz também que até os Céus             

declaram a Minha glória?” 

Ele então apontou acima de mim, vi um alinhamento da Terra, sol e lua e               

várias estrelas. Ele podia dizer que eu tinha perguntas a respeito do que             

eu estava vendo. 

Eu: “É isto agora Senhor, ou era isso, no passado?” 

Jesus: “Ambos Erin. Lembre-se, a história não se repete e não existe um             

padrão?” 

Eu: “Sim.” 

Ele apontou de volta para o navio e os 276 homens a bordo. 

Jesus: “Eu quero que você saiba que você é amada e grande cuidado foi              

tomado. Todos estes homens foram salvos e nem um cabelo foi           

machucado. Erin, você foi feita para um tempo como este, é um tempo             

notável na História.” 

Enquanto Ele falou a palavra notável foi iluminada no ar e em inglês Jesus              

disse: remarkable, e a parte da palavra reMARKable era de ouro. 

Jesus: “Sua própria vida e daqueles ao seu redor foram escolhidas           

especificamente por Mim para esta época. Agora tire tempo para ler estes            
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marcadores. Quando este evento aconteceu com Paulo, a notícia se          

espalhou. Os sinais que isto realmente aconteceu foram os pedaços          

quebrados do navio e de homens que estavam sendo levados até a praia. 

“Foi um milagre até mesmo para o benefício de Paulo. Esta história foi             

eventualmente gravada e você está aqui hoje lendo este registro escrito           

na História. Erin, isso tudo está escondido à vista de todos.” 

Ele colocou Seu braço em volta de mim e começou andar de volta comigo              

em direção ao Portal. 

Jesus: “Agora, vá e escreva isto claramente, porque Eu também não lhe            

mostrei muitas vezes sobre os doze centímetros de neve em Jerusalém?           

Eu não lhe disse para observar Israel? Será que isso não aconteceu? Você             

acha que Eu iria trazê-la até aqui para abandonar você agora?” 

Eu: “Não, Senhor, não.” 

Eu estava recebendo a lição da minha vida agora da própria boca de             

Jesus. Fiquei espantada e em estado de choque. Quando Ele sentiu meu            

estado de espanto, Ele estendeu a mão para me abraçar e então me             

segurou contra o Seu peito. 

Jesus: Ele beijou a minha testa. ”Você é amada e preciosa para Mim.             

Lembre-se de ser forte e corajosa porque o Amor está vindo para baixo.             

Esteja procurando os sinais, ainda mesmo que pareça que há cobertura de            

nuvens espessas e sem farol, Eu estou lá, Estou aqui sempre.” 

Eu: “Eu O verei novamente, certo?” 

Jesus: Ele sorriu e me abraçou novamente. “Erin, isto é um mistério            

porque Eu vou sempre encontrar você e você vai Me ver de novo. Tudo              

que tens que fazer é chamar e Eu virei.” 

Ele então colocou minha mão em Seu peito e senti Seu coração. Ele             

estendeu a mão e trouxe a minha mão aos lábios Dele. Eu, então, fiz uma               

reverência com a minha mão sobre o meu coração e nós dois rimos. 

Meu Guardião veio até onde estávamos e Jesus me entregou aos cuidado            

dele. Quando olhei para trás, vi os homens reunindo novamente com           

Jesus na balaustrada. Eu vi aquele que parece me conhecer acenar para            

mim e eu acenei de volta e comecei a chorar. 

Anjo da guarda: “Esta é uma das suas maiores e mais clara visita ainda              

porque lhe foram dado marcadores. Observe agora a clareza e os           

detalhes. Agora você sabe que tem que ir para Atos, Tessalonicenses e            

para Apocalipse. Olhe para a fé dos profetas do Novo Testamento e o que              

viram enquanto tomavam muito cuidado.Volte na história para ver os          

marcadores e os padrões.” 

Meu anjo tornou-se um confortador, sabendo que ele tinha acabado de           

passar por essas batalhas comigo. 

Anjo da guarda; ”Erin, lembre-se de que você é amada, é cuidada e lhe é               

dado provisão. Quando esses ataques vêm, reconhece seu inimigo e não           

ignore os sinais. Você tem sido treinada até este momento, mas, agora            

você está se aprontando para a guerra.” 
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“Erin, o Senhor reconhece que você baixou a guarda e agora deve            

permanecer forte no Senhor e descansar somente nEle. Por favor, volte           

para salmos 23, 45, 46 e 84 e se lembre de como você é amada e tratada.                 

Lembre-se das 276 pessoas no navio com Paulo e de que nenhum cabelo             

foi machucado de nenhum deles.” 

O anjo estendeu a mão em seu manto e segurou a minha mão. Lá estava               

o prumo de novo, desta vez havia uma pequena semente de mostarda            

também. Enquanto eu estava lá de pé, senti algo aterrar no meu ombro.             

Eu olhei e era a bela pomba de prata e ouro do caminho. 

Anjo: Sorrindo. “Lembre-se dos presentes. Não há problema em lutar,          

mas, acima de tudo, você é solicitada a amar. Esta é a sua maior arma e o                 

mandamento Dele. Quando você está sendo jogada e espancada pela          

tempestade, fique quieta e ame em todas as coisas. 

“Lembre-se de que não há amor sem perdão e deve fazer isto para que              

possa deixar saudades quando o Senhor retornar para você. Deixe o rosto            

Dele brilhar sobre ti em suas vindas e idas.” (quando você sai e volta) 

Sonho acabou… 

Eu sempre senti que o sinal de neve no caminho na primeira série de              

sonhos era significativo. Contudo há neve prevista em Israel e até em            

Jerusalém. Eu pensei que neve lá agora era quase impossível com base no             

fato de que é uma ocorrência rara e a última dessas foi há sete anos               

atrás. 

Contudo, quando eu vi a manchete, “12 centímetro de neve esperado’, eu            

estava feliz. Esta previsão foi para Jerusalém e iria acontecer em breve do             

jeito que foi prometido por Jesus como um dos sinais que eu na realidade              

ouvi Dele. Meu sinal iria ser breve cumprido e isto é razão para grande              

celebração, não somente para mim, mas, para todos que lerem esses           

sonhos e visões. 

Amor e bênçãos ………… Pardal 
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http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-38port/ 

O FARAÓ E ALBÂNIA 

 

11 de Janeiro de 2013 

 

Durante os meus três dias de Jejum que terminou ontem, eu não ouvi             

muito do Senhor. E como resultado eu comecei a ficar estressada porque            

as minhas aflições em todas as áreas da minha vida pareciam estar se             

incrementando ainda mais. Finalmente, eu comecei a chorar a noite          

passada e se tornou em muito choro. 

Eu estava exausta, finalmente comi e telefonei a uma querida irmã em            

Cristo. Enquanto nós falávamos sobre o Senhor e o que Ele poderia estar             

fazendo, de repente fiquei energizada como se eu estivesse recebendo um           

“segundo vento de Pentecostes.” 

Eu fiquei acordada até mais tarde do que de costume, em oração e             

lavando roupa. Foi quando ouvi o Espírito Santo finalmente me dizer.           

“Erin, é tempo de descansar e sonhar.” 

Eu senti que iria receber outro sonho, mas, desde que estava sendo muito             

difícil para publicar os sonhos, pensei que Ele poderia recorrer a outros            

sonhadores para entregar a chamada deste pardal cansado já que há           

muitos pardais. 

Eu também sei que a manifestação do Seu Espírito é grande quando            

jejuamos, eu tinha muitos pontos de oração para o meu jejum extremo.            

Eu queria orar por Israel (pois fui chamada urgentemente para fazer isso),            

por meus amigos e companheiros que são vigilantes para que eles possam            

ministrar aos perdidos durante este tempo e pelo tempo vindo breve. 

Eu queria orar por um sinal de confirmação de que esses sonhos são Dele              

e de que são para esta época, com maior clareza e discernimento Dele. Eu              

tenho estado sob verdadeiro e brutal ataque e por isso queria orar por             

cobertura extra por mim e os meus filhos. 

Também queria orar por sobrenatural força e alegria, especificamente por          

pessoas precisando de milagres, cura, conforto, amor e perdão para          

aqueles que me odeiam. 

No final os resultados do meu jejum extremo foram bem extremos. Israel            

recebeu mais ou menos 12 ou mais centímetros de neve, o qual foi um              

especial presente do Senhor, um milagre e força especial para que eu            

continuasse com o jejum. Quando eu comecei a ter sonhos, sabia que 12             

centímetros de neve significava algo e eu tinha orado para que nevasse            

especificamente em Jerusalém. 

Desde então, tenho o meu computador programado para observar o          

tempo em Jerusalém e na semana passada a temperatura estava de 20            

graus sem nenhuma chance de nevar. Jerusalém recebendo esses 12          

centímetros de neve foi algo tremendo, grande para mim e foi o meu sinal              
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de Deus que eu estava realmente escutando Dele. A queda da neve            

respondeu dois dos meus pedidos de oração. 

Eu estava debaixo de ataque severo durante o jejum, mas, fiquei firme            

apesar deles. Como resultado, parece que Deus deu vitória para algumas           

das pessoas que estava orando. Durante o jejum Ele também continuou a            

me dar sonhos e eles foram até mais claro do que antes. 

O Senhor é verdadeiramente gracioso acima de todos, hoje eu tenho           

grande alegria e força também. Algumas vezes nós não vemos os           

resultados das orações e jejum, mas, podemos ter certeza que significa           

algo no reino espiritual contra as fortalezas do inimigo. Jejum é uma arma             

poderosa que pode derrotar o inimigo. 

Eu sei que o Senhor irá responder em breve os pedidos que fiz durante o               

jejum com até mais entendimento nos dias à frente. O Senhor me deu um              

dom escondido em Apocalipse 3:14, mas, também em Apocalipse 4. O           

jejum me esclareceu ‘porque eu’? e o que me levou a ser ‘escolhida’ para              

ter esses sonhos. 

Também explica alguns outros pontos. Primeiro de tudo e antes das           

minhas lutas, eu era uma crente morna na minha fé e materialista.            

Contudo, como em Apocalipse 3:17, eu precisava de não depender do           

ouro deste mundo para minha satisfação. 

Em vez disso, precisava comprar o ouro refinado em fogo do Céu para que              

eu pudesse ficar rica e ter roupas brancas para vestir e para cobrir minha              

nudez. Isso significava que colocando o meu dinheiro ou investimento no           

Céu, significava passar pelo fogo purificador. 

Agora que eu passei sou verdadeiramente rica, além das riquezas deste           

mundo e estou vestida de branco e sentada nos lugares Celestiais com            

Jesus. Isto é para todos nós recebermos e Ele me mostrou isto no em              

Apocalipse 3:18 e que a pomada nos olhos é usada para ser capaz de ver               

com mais clareza é isto que os anjos colocam em meus olhos no Céu. 

Ele mostrou-me em Apocalipse 3:19 onde Ele diz que, “Aqueles que Eu            

amo Eu repreendo e disciplino.” Isto é o que foi exigido de mim para ter               

uma maior revelação. Ele me mostrou em Apocalipse 3:20, “Aqui Eu           

estou, Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a Minha voz e abrir a                

porta, entrarei e cearei com ele e ele Comigo.” 

Através das minhas lutas, ouvi a Sua voz, escutei e entrei pela porta em              

maior comunhão e amizade com Ele. Agora eu vou comer em Sua mesa.             

Ele mostrou me mostrou em Apocalipse 3:21, “Ao que vencer, Eu lhe darei             

o direito de sentar-se Comigo no Meu Trono, assim como Eu venci e Me              

assentei com Meu Pai no Seu Trono.” 

Em Apocalipse 3:22, “Aquele que tem ouvido, ouça. Ele estava mostrando           

meu lugar como mais que vencedora. Não importava o que acontecesse,           

eu estava mantendo meus olhos Nele e não mais nas coisas deste mundo.             

Em seguida, no capítulo 4 de Apocalipse, Jesus me mostrou a porta aberta             

para o Céu e disse: “Sobe aqui e Eu vou lhe mostrar o que deve ocorrer                

em primeiro lugar.” 
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Eu então estava em Espírito e diante de mim estava o Trono. O que isto               

fez por mim, o presente em Apocalipse 3:14 e até mesmo 4, foi para me               

ajudar a entender o sofrimento e a refinação que eu passei para me trazer              

para uma comunhão mais íntima com o Senhor. 

Eu já não desejo mais nada deste mundo, mas, em vez disso somente             

desejo a Ele e nossa Casa no Céu. A porta estava aberta, eu poderia              

caminhar através dela e escrever tudo com “clareza.” Eu acho que o            

quanto mais perto que todos nós entramos em comunhão com Ele mais            

perto chegamos a essa Porta. 

Para aqueles que são deixados para trás e podem entender isso mais            

tarde, Ele é justo acima de todas as coisas e Ele nos ama acima de tudo. A                 

pergunta para você e todos nós é, nós O amamos da mesma maneira? 

O sonho começa … 

Esta manhã eu estava no topo do Portal. Fiquei ali com espanto completo             

porque o meu Senhor estava na minha frente em completa Glória. O anjo             

no Portal colocou este creme de ouro em meus olhos para que eu pudesse              

contemplar Sua glória. 

Hoje eu estava muito sobrecarregada e pesada porque tinha acabado de           

passar através do fogo. Após este jejum foi despojada de tudo o que me              

fazia sentir maior do que sou. Eu estava de pé quebrantada, submissa,            

esvaziada de mim mesma e com uma sensação de pouco valor. 

Enquanto o anjo limpava o creme dos meus olhos, notei que estava            

adornada na minha bela túnica branca. Eu tinha uma única pulseira de            

ouro com uma única e bela pedra de berilo. Meus pés estavam descalços,             

exceto por estas fitas de jóias que se pareciam com uma sandália romana,             

mas, Celestial. Meu cabelo e meu manto estavam muito molhados como           

se eu tivesse acabado de passar por uma chuva torrencial. Minha veste            

estava molhada também. 

Eu estava na beira do grande Mar de Vidro, era fundo, mas, ao mesmo              

tempo raso o suficiente para ver claramente sua profundidade. No topo do            

Mar de Safira havia uma camada de ouro cintilante. Olhando para dentro            

do mar, vê-se as cores de safiras, mas, ao olhar em direção ao Seu Trono               

o mar parece ser como um Mar de Ouro. 

Eu vi Jesus na minha frente enquanto Ele se levantou de Seu Trono. Ele              

estava em Seu manto iluminado branco e Seu cabelo era branco com            

prata e ouro, como uma chama de fogo. Do meu ponto de vista, Seus              

olhos eram da cor do cristal azul esverdeado com o que parecia ser fogo              

neles. 

Havia uma grande aura de ouro iluminada em torno Dele e era uma             

grande faixa de luz verde esmeralda. Eu comecei a cair nos meus joelhos             

em adoração. 

Anjo: “Erin, eis que você está em pé sobre Terra Santa.” 

Eu percebi que estava vindo agora a Ele de uma maneira diferente. Eu             

estava com medo, muito feliz, em paz e quebrantada tudo ao mesmo            
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tempo. Meu Guardião e este anjo que saúda me colocaram de pé e             

comecei a me mover ao longo deste Mar de Vidro em direção a Ele. 

Quando nós chegamos ao Trono, os anjos me colocaram em frente a Ele,             

instantemente caí de joelhos, coloquei minha cabeça aos Seus pés e           

chorei. Então ouvi uma voz como águas numa correnteza e música que            

vinha da Sua boca. Seu Cetro veio para frente em sua mão direita. 

Jesus: ”Erin, lance as suas cargas e pedidos.” 

Eu coloquei todas as batalhas diante Dele. Enquanto eu orava, os gigantes            

que eu estava enfrentando na Terra, de repente se tornaram incrivelmente           

pequenos. Haviam cinco dessas batalhas no total, coloquei cada uma na           

frente Dele e cada uma me fez chorar, essas lutas vieram com uma dor              

afiada em meu coração. 

Lágrimas escorriam enquanto Jesus estendeu Seu Cetro em minha         

direção. Eu estiquei a minha mão para tocar a ponta enquanto me            

levantei. Quando fiz isso, Jesus tornou-se mais como meu Pai e o meu             

Hayah. Isso parecia fazer com que Ele se tornasse mais fácil de            

contemplar e estar em comunhão com Ele e Ele parecia falar agora com             

uma voz familiar. 

Jesus: “Erin, olhe atrás de você.” 

Quando vi o que estava lá, novamente comecei a chorar. Eu vi os sete              

anjos designados para cuidar de mim nesta temporada, embora eu          

soubesse que haviam até mais. Contudo, estes foram os que eu reconheci,            

sendo que meu anjo da guarda era o principal desde o meu nascimento e              

ele tinha um assistente. Esses dois me conheciam melhor e tinham estado            

comigo por mais tempo porque eles tinham sido nomeados desde meu           

nascimento. 

No meu aniversário em janeiro de 2012, o Senhor revelou-me durante um            

sonho que este seria o meu ano do Jubileu. Ele me mostrou quatro anjos e               

Ele me lembrou que Ele viria logo atrás deles. Esses anjos tinham nomes,             

Xavier, Beryl, Tenney e Phillipi. 

Então vi outro que eu tinha acabado de conhecer e eu o reconheci como o               

Breakthrough lá da escada. Este anjo em minha extrema fragilidade foi           

enviado especificamente para se certificar de que eu viesse diante do           

Senhor e era um verdadeiro milagre. 

Esses anjos eram o primeiro grupo e por trás deles, vi um arcanjo em um               

cavalo, mas, eu não sabia que anjo ele era. Seria difícil de acreditar que              

seria Miguel, mas, eu presumi que seria. 

Este arcanjo seria o anjo líder e atrás dele vi muito mais anjos com asas e                

algumas centenas de outros. Eu reconheci muitos deles lá da cúpula e eles             

estavam machucados e alguns com espadas quebradas. Vi marcas da          

batalha em suas roupas e em seus rostos, mas, ainda assim eles            

brilhavam com paz e vitória. Fiquei ali em admiração completa enquanto           

caí de joelhos e chorava. 

Eu: “Hayah, Senhor, quem sou eu para Você fazer isso por mim? Quem             

sou eu e quem somos nós para Ti, que Tu faria tudo isso?” 
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Jesus: “Erin, você não sabe o seu lugar ainda? Você não sente o que está               

na sua cabeça?” 

Eu peguei na minha cabeça e no meu cabelo molhado estava uma coroa.             

Eu não sabia o que ela parecia, toquei a coroa e entendi. Chorei. 

Eu: Não tinha palavras. “Hayah obrigada, obrigada.” 

Jesus: “Erin, olhe para Mim. O que você vê em Meus olhos?” 

Depois que eu tinha visto Ele em Sua glória, não me sentia digna de olhar               

nos olhos Dele. Ele me puxou para mais perto Dele e para começar vi              

esses olhos aconchegantes, gentis e simpáticos. 

Então, eu me vi refletida neles como quando vi meu reflexo no Rio da Vida               

com Ele do meu lado. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto.             

Então eu vi além da minha reflexão e vi minhas difíceis batalhas. Eu             

também vi a minha dor e meu desânimo. 

Eu: “Eu me vejo durante estas batalhas e estou cada vez mais fraca             

enquanto a batalha é travada. Estou me fechando para mim mesma e            

nem todos os fardos estão sendo trazidos diante de Ti.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Vejo alguns que estou levando a Você e alguns que estou            

literalmente empacotando e levando comigo. Vejo-os como bagagem ou         

cargas.” 

Jesus: “Então, você está carregando seus fardos com você como se você            

estivesse indo em uma viagem, correto?” 

Acabei de perceber o que eu tinha feito. 

Eu: “Eu não entreguei todas as 5 batalhas nesta semana. 

Jesus: “Então por que você os colocou ao Meus pés agora? Foi porque             

finalmente a bagagem estava ficando muito pesada para você?” 

Ele sorriu e riu enquanto eu ri e balancei a cabeça. 

Eu: “Sim, pesado demais para suportar isso quando eu me tornei vazia e             

fraca. Então eu não tive escolha, mas, Te entregar.” 

Jesus: “O que adicionou aos seus fardos esta semana?” 

Eu: “Eu ouvi de outros cristãos que se esses sonhos viessem           

verdadeiramente de Você, então, eu deveria ter acampamentos de anjos          

em toda parte e que eu não deveria passar por essas lutas. Eles disseram              

que eu deveria ser livre para sonhar e os sonhos deveriam ser mais             

claros.” 

Jesus: “Erin, você ainda duvida de quem é o Autor e Consumidor de sua              

estória? Eu não estou sentado aqui neste Trono? O meu Pai no Céu não              

Me deu plena autoridade?” 

Eu: “Oh não, por favor me perdoe. Senhor, eu sei que estes sonhos vem              

de Você.” 

Jesus: “Mas mesmo assim, você permitiu que a semente da dúvida fosse            

plantada em seu jardim (coração). Eu não criei o jardim e o nutri com              

água do Rio da Vida? Não duvide porque você está em uma batalha épica.              

Se você está sendo derrotada ou sofrendo golpes, então, porque a Minha            

Palavra diz para ter bom ânimo?” 
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Eu: “Eu não estou certa.” 

Jesus: “Porque você está agora em pé diante de Mim, e o resultado é              

vitorioso, não é mesmo? Você tem paz agora? Você tem algo em sua             

cabeça filha.” 

Estendi a mão para tocar na minha coroa. Eu percebi que eu já tinha me               

tornado parte do Céu. Estou já em Casa. 

Jesus: “Agora, vamos ter uma lição em guerra.” 

Ele pegou minha mão e enrolou o meu braço no Dele. Ele me acompanhou              

até a balaustrada e vi o anjo segurando a balança de julgamento com a              

mão esquerda e com a direita a bela Bíblia adornada com jóias. O Senhor              

me levou para a beira da balaustrada. 

Jesus: “O que você vê?” 

Eu fui levada de volta aos dias de Moisés no Egito e vi o Faraó               

escravizando os israelitas e forçando-os em trabalhos. Mesmo as mulheres          

e crianças estavam desmaiando enquanto trabalhavam sob as condições         

extremas. 

Eu: “Isto é pior do que eu imaginava, muito pior do que até a Bíblia               

relata.” 

Jesus: “Agora veja.” 

Ele virá a minha atenção para a Bíblia que estava aberta no capítulo 6 de               

Êxodos. Enquanto eu lia, as palavras começaram a ficar iluminadas. 

Eu: “Vejo Deus ouvindo os clamores dos israelitas e declarando que Você            

irá trazê-los para fora da escravidão.” 

Jesus: “Bom, mas, o que mais?” 

Eu: “Vejo Faraó ficando com raiva e infligindo mais punição e trabalho.” 

Jesus: “Agora olhe.” 

Então eu vi nos tribunais de Faraó a batalha com Moisés e Arão. Eu vi seus                

milagres Celestiais contra os melhores feiticeiros, mágicos e profetas.         

Então, eu vi o castigo piorando e Faraó enganando eles, sem dizer porque             

as punições estavam piorando. 

Eu vi Moisés e Arão serem encorajados porque o Senhor havia respondido            

suas orações. Então, quando eles pensaram que seriam libertos, as coisas           

pioravam e Faraó mudava de idéia. 

Jesus: ”O Faraó estava desafiando os israelitas ou ele estava desafiando o            

Grande Eu Sou?” 

Eu: “Ambos.” 

Jesus: “Não, Erin, Faraó estava desafiando a Deus. Isto é como você vê e              

foi uma batalha épica pelo Território.” 

Eu: “Mas, eles não estavam lutando pela terra aqui?” 

Jesus: “Sim e não, mas, pense nisso desse jeito. A Terra foi originalmente             

criada por Meu Pai. No entanto, esta não é a Sua Terra?” 

Eu: “É claro.” 

Jesus: “Meu Pai selecionou um povo escolhido, porventura não são eles           

também a Sua propriedade? Você não é propriedade de Deus também?” 

Eu: “Sim.” 
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Jesus: “O Faraó sabia disso naquele tempo e é o mesmo hoje. Vamos             

olhar para Israel. Eles ainda não são o Meu povo e Israel não é a Minha                

terra escolhida?” 

Olhei para baixo e vi que as fronteiras de Israel eram muito maiores e              

tinham até expandido através do Jordão, Síria e arredores. Enquanto Ele           

me mostrava isto, observei a terra encolher mais ainda e recentemente           

ainda mais. 

Jesus: “O que você vê?” 

Eu: “Eu vejo que a área designada de Israel tem encolhido para o que é               

hoje. Eu vejo a terra gradualmente sendo dividida.” 

Jesus: “Agora, olhe.” 

Então eu vi os israelitas espalhados pelo globo, sendo divididos, pegos um            

por um para serem aniquilados. 

Eu: “Oh Senhor, isso é difícil de ver.” 

Jesus: “Agora olhe. O que você vê?” 

Então vi muitas pessoas sendo chamadas para Casa, para a Terra           

Prometida. Vi, então, anjos trazendo-as de volta para o Céu depois da            

batalha e eles estavam livres. 

Eu: “Vejo isso acontecendo quase uma geração atrás.” 

Jesus: “Agora, isso não é um padrão da história? Olhe para os padrões de              

guerra onde o inimigo divide e conquista. Lembra quando Eu lhe mostrei a             

Albânia? Eu era um Pastor com um rebanho e um cordeiro havia se             

separado do rebanho.” 

“Será que os lobos não esperaram por essa oportunidade para atacar e            

destruir o cordeirinho? Não é mais fácil de apanhar as ovelhas dispersas,            

um por um, em vez de quando o rebanho está unido e com a vara do                

Pastor os guardando? O padrão de guerra se repete, nós não vimos isso             

acontecer com você?” 

Então eu vi minha semana com uma perspectiva do ponto de vista do Céu.              

Eu vi que estava bem protegida quando eu entregava ao Senhor os meus             

fardos, quando confiava Nele, eu estava livre para andar sem ser           

machucada. 

Eu me vi fora da empresa onde trabalho e vi demônios em torno do prédio               

todo e alguns dentro do prédio. Eles tinham domínio sobre o espaço, mas,             

eu estava protegida na minha área. Os anjos estavam acampados em           

torno de mim, mas, quando a batalha piorou e eu fui pega de surpresa, na               

verdade, vi no reino do espírito. 

Eu vi um príncipe chefe sobre a região em que vivo dando autoridade aos              

demônios da área para usar ferramentas poderosas e abrir as portas para            

entrar no ataque contra mim. As forças escuras tinham até um sistema de             

recompensa, como pontos vindo do príncipe negro para prêmios especiais. 

Havia alta recompensa pela minha cabeça que vinha direto dos poderes           

das trevas. Vi meus anjos lutando e eu vi a vitória, mas, eu não trouxe               

tudo ao Senhor. Eu dei a Ele as coisas grandes enquanto ainda insistia em              

levar as pequenas eu mesma. 
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Eu vi que isso não somente me havia enfraquecido e me levou a sofrer              

mais ataques, mas também enfraqueceu o exército do Senhor sobre mim.           

Eu vi a legalidade em que o demônio chefe poderia atacar abertamente.            

Eu, então, vi vários indo atacar a meus filhos, a minha casa, minhas             

finanças e finalmente a minha saúde. 

Eu: “Senhor, eu não entendo por que Você não entrou e me salvou? Você              

permitiu…” 

Jesus: Ele rapidamente me calou. “Erin, sim, Eu permiti isso para que você             

pudesse ver o que o inimigo faz aqui. Isso vai ajudar você e outros a               

entender as estratégias do inimigo. Agora, além disso ser uma ilustração           

de guerra do inimigo no passado, agora vamos olhar como uma Noiva e             

Poderosa Guerreira se deixou vulnerável para o ataque.” 

Vi então a ordem do que tinha acontecido comigo no trabalho. Primeiro,            

eu estava distraída e incapaz de me concentrar em tarefas importantes.           

Eu orava, mas, não parecia funcionar. Segundo, eu me tornei bagunçada,           

não estava tomando responsabilidade pelas tarefas e não fui responsável          

quando os clientes telefonaram. Eu orava, nada parecia funcionar e não           

acreditei que havia ouvido respostas às minhas orações pedindo força. 

Em terceiro lugar, os clientes tornaram-se como lobos. Eu me empenhei           

muito em atender as necessidades de todos e fiquei sobrecarregada, já           

que minhas orações pareciam não estarem sendo respondidas. Então, eu          

suponho que a primeira lição é que eu não trouxe tudo isso para Jesus. 

Em quarto lugar, os problemas se convergiram de todos os lugares para            

além do que eu poderia mesmo aguentar, me cegando enquanto eu           

estava para baixo. Novamente, eu não trouxe esses problemas a Jesus           

porque eu acreditava que este era o meu justo castigo por algo que eu              

tinha feito e minha falha épica em atender às necessidades de todos. Esta             

foi então a minha segunda lição. 

Em quinto lugar, fiz um jejum extremo (sem água e comida por três ou              

mais dias) porque eu precisava de respostas urgentes e entender por que            

os meus ataques de repente se tornaram tão graves. Depois disto, eu            

finalmente tive um colapso físico e coloquei todos os meus fardos aos pés             

de Jesus. 

Jesus: “Hmm, você viu alguma coisa aqui?” 

Eu: “Sim, eu vejo exatamente o que fiz. Uma porta aberta deu lugar a              

todas as forças inimigas.” 

Jesus: “Sim, há uma parábola oposta referindo-se a ovelhas. Lembre-se          

que o inimigo também está usando os mesmos padrões somente no           

oposto. No curral de ovelhas, quando a porta está aberta uma ou duas             

ovelhas saem e, em seguida, rapidamente as outras ovelhas         

acompanham. Todas elas passam por aquela única porteira e é da mesma            

forma com o inimigo. Uma porta aberta leva muitos através dela.” 

Eu: “Isso me faz ficar muito zangada, especialmente com meus filhos           

porque vi os demônios voarem para as escolas deles.” 

Jesus: “Mas, Erin, o que aconteceu? Onde você estava?” 
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Eu: “Eu não entendo.” 

Jesus: “Será que eu não lhe mostrei de antemão que isso iria acontecer?             

Dois sonhos atrás, você não mostrou a outros? Você não expôs os            

esquemas do inimigo e acha que poderia baixar a sua guarda por um             

momento depois de fazer isto? 

“Não Erin, quando você expõe o inimigo especialmente, este é o tempo            

para construir as tuas muralhas e muros. Depois de expor o inimigo,            

descansar e sem estar vestida com a sua armadura, simplesmente não é            

sábio.” 

Vi então minha semana antes desta quando o Senhor especificamente me           

levou a compartilhar meus sinais de futuros ataques com todos os meus            

amigos. 

Eu: “Sim, Você me preparou, eu preparei outros, mas, eu não me            

prepararei plenamente.” 

Jesus: “Agora vamos rever, porque isso é importante. Depois vamos voltar           

para o Egito. Erin, isto é o que Eu vi. Agora me diga o que você vê.” 

Eu: “Primeiro, eu não mantive a minha armadura em mim. Segundo, eu            

não avancei contra as batalhas com oração fervorosa, ação de graças e            

adoração. Em terceiro lugar, quando eu senti que Você não estava           

respondendo às minhas orações sob demanda, parei de ser perseverante e           

os ataques pioraram.” 

“Em quarto lugar, eu coloquei o resto dos meus problemas numa mala e             

decidi que era melhor guardar alguns desses e descobrir o que fazer por             

conta própria. Senhor, eu pensei que estava sobrecarregando Você se eu           

não guardasse alguns desses problemas para mim mesma.” 

Ele começou a rir e sacudir a cabeça. 

Jesus: “Sim. Agora este é o quinto ponto, o último e o mais importante.              

Quando você decidiu se tornar Deus e decidiu enfrentar tudo por si            

mesma, isto é o que aconteceu. Agora o que você acabou de fazer aqui?” 

Então eu vi a cena toda na minha frente enquanto uma grande quantidade             

de demônios vinha direto contra mim quando eu ‘fiz o papel de Deus”. 

Eu: “Oh Senhor, em vez de dar autoridade para Você eu me dei             

autoridade. Senhor, eu controlei tudo e não deixei Você.” 

Ele riu tanto disto e então pareceu divertido para mim também. 

Jesus: “Erin você tem autoridade sobre estes demônios se você dá tudo de             

si para Mim. Sua falta de fé, porque você não viu os resultados             

imediatamente, é o que a fez você ficar desencorajada. Você parou de            

confiar em Mim e não ungiu os limites de cada parte de sua vida. 

“Erin, você deve dar tudo para Mim ainda que não esteja recebendo            

respostas de Mim imediatamente. Ainda que você não tivesse preparado          

sua casa totalmente, Eu estava indo entregar a vitória a você por sua             

própria fé e amor por Mim. Contudo, isso significava que Meu exército            

teria que lutar mais duramente, mas, a vitória seria conquistada. 

“Esta foi a decisão fundamental e fatal que você fez quando você parou de              

vir a Mim com tudo. Então, os anjos tornaram-se enfraquecidos e o            
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inimigo veio através do portão. Os lobos vieram e você finalmente           

reconheceu a gravidade do ataque quando eles convergiram contra você.          

Então, você foi levada a jejuar. Agora, olhe.” 

Eu ainda estava enfraquecida por causa dos três dias de jejum, mas, a             

graça do Senhor veio como um farol na tempestade e agora eu podia ver              

a luz. Eu tinha esperança. 

Jesus: “Agora, isso foi feito mais difícil do que precisava ser, você            

concorda?” 

Eu: “Sim, é difícil de ver, mas, do Seu ponto de vista o ataque parecia               

justo e correto com base em minhas ações.” 

Jesus: “Sim. Nunca é bom para o inimigo ferir a Minha Noiva ou as Minhas              

ovelhas. Isto Me deixa com raiva, mas, haverá um dia de julgamento,            

mas, por enquanto Eu preciso esperar até Meu Pai declarar a hora.” 

Eu: “Senhor, parece que as coisas se tornaram piores. Eu também sinto            

que o meu coração já não faz parte desta Terra e eu nem pertenço mais               

aqui.” 

Jesus: “As coisas estão bem no horário, houve e continuará a ter grandes             

ataques do inimigo. Voltaremos a isso, mas, vamos primeiro ao Egito.” 

Eu estava então de volta lá olhando esta batalha na corte do Faraó.             

Quanto mais o Senhor vinha contra Faraó pior era o castigo para os             

israelitas. 

Jesus: “Agora, o que você vê?” 

A Bíblia começou a iluminar as pragas. 

Eu: “Eu vejo pragas sendo ordenadas.” 

Jesus: “O que você vê, então?” 

Eu: “Vejo a praga final da morte do primogênito declarada e vejo a Páscoa              

acontecer.” 

Jesus: “Erin o que você está prestes a ver vai te quebrantar, mas, não              

desvie o olhar. Eu prometo que haverá um dia de julgamento.” 

Vi o dia 14 do mês. Os cordeiros foram sacrificados de madrugada e vi que               

ás 12 horas da noite estava iluminada novamente. Limiares estavam          

sendo marcados para que o anjo do Senhor ‘Passasse sobre’ (a Páscoa).            

Cada família sem a marca do sangue do Cordeiro tinha um filho morto,             

desde o menor até o maior. 

Vi casas sendo abertas, mães segurando crianças e pais segurando seus           

filhos. Ouvi lamentos tão guturais que literalmente me fizeram sentir          

doente. De fato, o choro foi muito grande que sacudiu o Céu. 

Vi cidadãos que nem eram parte da rebelião do Faraó sofrendo com perda.             

Este foi o evento mais trágico além da morte de Jesus na cruz do Gólgota               

que eu tinha encontrado até agora nas minhas visitas. 

Chorei enquanto escrevia e digitava isto. Eu não podia ajudar sobre o que             

eu tinha visto, então, por isso caí de joelhos aos pés de Jesus e              

abertamente chorei. Senti que a carga era grande demais desta vez. 

Jesus: “Erin, pare e olhe para cima.” 
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Eu olhei para Ele e Ele apontou para atrás de mim. Lá estava o rio ‘Nilo’ e                 

todas as crianças. Contudo, eu notei agora que também estavam lá todas            

as crianças de Israel no cuidado do Pai. Eu pulei e estava chorando de              

alegria enquanto estendi a mão e O abracei. 

Eu: “Oh, Senhor, Você é tão bom. Sinto muito se duvidei do Seu plano              

perfeito porque Você faz todas as coisas novas.” 

Jesus: “Erin, você entende agora, ainda hoje há um grande plano. Olhe.” 

Ele então se virou e eu vi os israelitas reunidos sob a cúpula enquanto os               

países vizinhos vinham contra eles, vi julgamentos contra aqueles países          

como um aviso, mas, nenhum quis ouvir exatamente como Faraó não o            

fez. Finalmente, o Senhor veio para nós com o Seu amor. 

Eu: “Senhor, isto é em breve.” 

Jesus: “Há uma temporada. Logo, como em Êxodo, Eu vou precisar de            

fazer conhecido a diferença entre estes dois grupos. “ 

Eu então vi no Egito a separação entre os egípcios e Seu povo escolhido. 

Jesus: ”Você vai ver a diferença entre o que é Meu e o que é deles. A                 

separação é necessária e vai trazer o ranger de dentes para muitos.            

Muitos têm sido desiludidos. Haverá uma manifestação de Meus milagres          

como em nenhum outro tempo e será parecido ao do Êxodos. 

“Contudo, ainda assim alguns não vão Me reconhecer. Aprofunde-se em          

Êxodo aqui (Ele estava apontando para a Bíblia) e você vai ver padrões             

repetidos na história até mesmo agora. Você lembra onde você está           

agora, Erin?” 

Estendi a mão, toquei na minha coroa e olhei para a minha roupa. 

Eu: “Eu estou aqui, mas por que estou toda molhada?” 

Jesus: Ele estava rindo. “Você não acabou de passar por uma           

tempestade? Não havia chuva e a neve? Será que o anjo não cobriu a sua               

cabeça para lembrá-la da chuva? Será que você não viu a neve?” 

Ele estava rindo. Então eu estava balançando a cabeça e rindo também. 

Eu: “Sim, sim e sim.” 

Ele sorriu, me abraçou novamente e beijou a minha testa. 

Jesus: “Estou feliz que você está aqui. Você está segura agora.” 

Eu: “Senhor eu perdi a ordem ou seqüência? Eu sinto que perdi algo.” 

Jesus: Ele começou a sorrir. “Lembre-se de padrões, não somente na           

história, mas, bem na sua frente (a Bíblia). Com exceção de Mim ou do              

Espírito Santo, não é esta a melhor referência para você em todas as             

coisas? Em Apocalipse existem Selos e Trombetas, mas, não há também           

pragas?” 

“Erin, em Apocalipse 3:14, Eu lhe dei o maior dom e sinal. Olha, você não               

vê a sua própria imagem nesses sonhos, bem aqui? Esta é apenas uma             

das maneiras que você vai saber que Eu estou falando, ‘por que Eu estou              

prestes a fazer algo em seus dias que você nem sequer vai acreditar             

mesmo que lhe fosse dito.’ 
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“Agora se anime, tenha coragem e volte para Êxodos 6:6-8 para ver o que              

Eu vou fazer. Não se sujeite a punição cruel do desânimo ou falta de fé               

como você acabou de passar.” 

Ele apontou para a Bíblia e mais especificamente para Êxodos 6:9. 

Jesus: ”Você não é mais uma escrava, você é livre. Você foi coroada e              

esta sentada aqui, então, esqueça as coisas do passado porque há muito            

para fazer. Ore por Israel porque eles estão prestes a ser enganados e             

vencidos. Isto não será como foi esperado e muitos vão fugir. Haverá uma             

grande batalha, mas, o Amor está descendo. (Jesus esta voltando). Isto é            

o suficiente por agora.” 

Ele sorriu e me abraçou enquanto caminhávamos de volta ao Portal. 

Eu: “Nunca vou ter o suficiente de Você. Agora que eu uso essa coroa e               

estou sentada aqui, não posso ficar?” 

Ele sorriu e riu enquanto bateu no Seu coração com a mão, eu me curvei e                

coloquei minha mão sobre o meu coração. Nós continuamos a rir. 

Jesus: “Erin, você está aqui, então seja encorajada porque muito em           

breve será para a eternidade. Agora escreva isso claramente e lembre-se           

de que o dia está escondido, mas, a vista de todos como as camadas das               

Escrituras que Eu tenho te mostrado. Vou iluminar isto para você na            

velocidade da luz. Você vai ficar sentada com espanto e ficar           

maravilhada.” 

Jesus então me entregou para o meu anjo da guarda. Todos os anjos             

estavam lá e estavam ajoelhados diante Dele. Então, vi Breakthrough e os            

outros, mas, Ele então me mostrou algo mais. Eu vi um grupo de meus              

amigos, sete deles para ser exata. 

Cada um deles tinha espadas e estavam em armadura completa. Então eu            

vi vários, milhares por trás deles, eles também estavam em armadura.           

Quando estendi a minha mão para o meu Guardião, eu de repente estava             

em armadura completa. Eu ri e me virei para Jesus e Ele sorriu. 

Jesus: “Você acha que Eu não vi que havia outros me procurando            

também?” 

Naquele momento então vi Jesus chamar à frente outra pessoa do meu            

grupo de amigos para discutir assuntos. Abracei meu amigo enquanto ele           

passava por mim e foi em direção a Jesus. Jesus o transformou, deu-lhe             

uma coroa e levou-o para a balaustrada. 

Eu sabia que Ele estaria chamando cada um dos meus amigos para Ele e              

dando a cada um deles suas coroas. Eu estava tão feliz que chorava. Meu              

amigo ficou na balaustrada com Jesus olhando para a Terra, ele então se             

virou e olhou para mim. Eu sorri e acenei porque ele tinha um encontro              

com o Rei também. 

Olhei para os meus outros amigos. Acenei e me virei para o meu             

Guardião. 

Anjo da guarda: “Agora é a hora de procurar por sinais claros porque as              

coisas começarão a mover-se rapidamente. Ele falou de Êxodo e isto é            

muito importante. Lembre-se também de fazer algo simbólico, mas, é          
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muito importante e marque suas portas com óleo. Desta forma, sua           

propriedade estará visível para as trevas (o inimigo vai ver que nossa casa             

é protegida). 

“Isto é importante enquanto você caminha para a frente porque não foi            

fácil ver você sofrer esta semana. Eu fui instruído pelo Senhor para            

obedecer como foram os outros. Agora você entende e estará preparada.           

Lembre-se, também, em João 10 que você é a ovelha e deve ler isto. 

“Em Zacarias 10, você também vai ver o que o Senhor fará por Suas              

ovelhas. No Salmo 23 tente achar conforto porque haverá uma grande           

separação em breve. Você vê isso também em Zacarias 11, mas, a            

separação começou em Êxodo 6 que é uma separação visível. Isso é            

importante, então, preste atenção. 

“Ele quer que eu a lembre que você é muito amada e que o Salmo 45 é o                  

seu lugar. Existe agora uma revisão de Mateus 24, então, por favor olhe             

para o padrão. Ele lhe mostrou um presente em Apocalipse 3:14 porque            

camadas especiais estão aqui. Lembre-se que ainda está chovendo.” 

Ele pegou o meu lenço e colocou na minha cabeça. Ele era um anjo bonito,               

forte e com um sorriso incrível. 

Anjo da guarda: ”Lembre-se também de que em 1 João 5:13 e além             

existem alguns versículos-chave que devem te dar força extra e lembrá-la           

de seu assento aqui. Seja abençoada, ore e observe Israel.” 

Ele então me deu um prumo e um grão de mostarda. 

Sonho acabou… 

Estará acontecendo muito rapidamente e há uma grande necessidade de          

proteção. Sejam abençoados e lembrem-se de orar por Israel. 

Muito amor e muitas bênçãos …………… Pardal. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-40port/ 

 

OS ANJOS CAÍDOS E AS DIRETRIZES DE SATANÁS 

 

24 de Janeiro de 2013 

 

Eu estava novamente correndo descalço sobre o caminho escuro e com           

neve e vestida apenas na minha túnica branca com a blusa azul sobre ela.              

Estou mais uma vez fugindo de alguma coisa pois estava com grande            

temor. A temperatura é novamente cerca de -1 grau na atmosfera e eu             

agora não posso mesmo sentir meus pés devido ao frio. 

No entanto, desta vez eu posso ouvir passos atrás de mim, juntamente            

com os sons de coisas que vêm atrás de mim para me devorar. Mesmo              

que eu estou correndo o mais rápido que posso, eles estão começando a             

se aproximar de mim quando eu então vejo o Portal com a luz de glória à                

minha frente. 

Em vez de parar como da última vez, eu corro direto através do Portal e               

os dois anjos estão esperando por mim lá. Eu imediatamente lembrei do            

meu lugar, caí de joelhos e comecei a chorar. Fiquei tão aliviada por estar              

segura aqui que eu rapidamente me curvei diante do Senhor do lado            

“seguro” do Portal e continuei chorando. 

O anjo à minha direita colocou pomada nos meus olhos para que eu             

pudesse ver enquanto o anjo à minha esquerda colocou uma brasa nos            

meus lábios. A brasa soltou meus lábios e tinha gosto de mel. Eu estava              

me sentindo triste e oprimida quando o anjo à minha direita, em seguida,             

derramou o óleo da alegria sobre a minha cabeça. 

Enquanto o meu corpo ainda estava molhado por causa da chuva, este            

óleo estava quente em cima de mim e me trouxe conforto imediato e paz.              

As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto novamente porque eu           

estava tão feliz de estar de volta na frente do Senhor de toda a Criação. 

Enquanto eu me lembrei de quem estava me perseguindo me queria           

morta, agora eu não conseguia nem lembrar de quem eu estava fugindo e             

o por que, pois isso já não importava eu estava agora na presença do              

Deus Todo-Poderoso e estava completamente protegida. 

Os dois anjos então me colocaram de pé e eu vi que estava na beira do                

Mar de Cristal. A luz da Glória do Seu Trono brilhou sobre a paisagem              

como uma brasa gigante ou onda de luz dourada. Isso foi tão maravilhoso             

que, de repente lembrei-me onde era o meu lugar e comecei a tremer em              

resposta. 

O vento começou a soprar de novo e estava quente, mas com um toque              

de frescor como um dia nos meados da primavera. O vento rodava em             

todos os quatro cantos e parecia agora me abranger e ouvi o sussurro             

calmo de Jesus nele. 
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Jesus: “Erin, a você tem sido dada a honra de um presente. Meu Pai tem               

mistérios para lhe mostrar. Não tenha medo porque lhe foi dado ouvidos            

para ouvir, olhos para ver e uma mão para escrever. Você apenas tem que              

escrever o que é permitido, enquanto todo o resto permanecerá selado até            

o momento adequado. Você é amada, então seja forte e corajosa e não             

tenha medo.” 

Tão rapidamente quanto o vento tinha começado então, ele cessou. Eu           

ouvi uma voz como o som de água corrente com a intensidade de um              

furacão, mas ainda era como uma sinfonia, ao mesmo tempo. 

Senhor: “Erin, vem.” 

Dei um passo para a frente com os meus pés como se ficasse em pé no                

vasto Mar de Cristal, mas meus pés não tocaram o chão porque eu estava              

de alguma forma acima dele. 

Senhor: “Você está pisando em solo sagrado.” 

Olhei para baixo e vi que meus pés estavam tão maltratados como se eu              

tivesse passado através de um campo de batalha. Eu sabia que tinha            

fugido da minha casa rapidamente, sem tempo para encontrar sapatos e           

foi bastante evidente vendo a condição dos meus pés que eu tinha corrido             

muitas milhas. 

Meus pés estavam cortados, sangrando e sujos quando Deus         

instantaneamente transformou-os para que eles agora ficassem bonitos.        

Eu me tornei muito consciente dos meus pés porque eu tinha muito medo             

de olhar para cima com meus olhos, mas tinha permanecido olhando para            

baixo. 

A blusa azul que eu estava usando tinha também sido instantaneamente           

transformada em uma túnica branca cintilante, bonita e realmente não          

precisava de adornos ou enfeites por que era simplesmente         

impressionante. Minha pele, meu cabelo e meus pés estavam agora belos           

e pareceu como o brilho de uma pérola. Eu não estava usando nenhuma             

jóia e não precisava usar aqui. 

Senhor: “Erin, não tenha medo.” 

Os anjos à minha direita e à minha esquerda seguraram meus braços e             

começaram a mover-me para mais perto Dele. Eu ainda senti medo de            

olhar para cima, mas eu senti o anjos à minha direita me cutucar para eu               

olhar. Quando eu finalmente olhei para cima, vi uma luz dourada ao redor             

e vindo dEle. 

Então eu vi a leve silhueta de Seu Trono, e Ele brilhava como uma safira               

rica profunda e de alguma forma, sabia que tinha sido cortada e facetada             

por Sua própria respiração. A mistura brilhante dos raios dourados da luz            

refletia no brilho do Trono de safira e emanava disso. 

A luz dourada e o azul profundo da safira misturavam-se no ar como um              

raio circular bonito de esmeralda que estava completamente ao redor da           

área. No entanto, esta cor era realmente ainda mais surpreendente do que            

a da esmeralda, e, particularmente o que eu estava vendo realmente não            

tinha nome ou comparação na Terra. 
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Na verdade, não havia nome para muitas das cores que eu podia ver no              

Céu porque o meu conhecimento limitado de cores primárias e          

secundárias e misturas era baseado apenas em nossa paleta da Terra. A            

melhor descrição que eu podia fazer, era: ‘uma esmeralda do alto (Céu)’. 

Na minha frente agora estava o Criador de todas as coisas, Deus, mas eu              

ainda não podia olhar para a Sua imensa glória. Eu não podia vê-Lo, mas              

somente ao redor Dele porque nem mesmo a Sua forma era algo que eu              

poderia montar (distiguir) com meus olhos. Tudo o que eu podia ver era             

um espectro de brilho do Criador do Céu e da Terra e isso me fez tremer. 

Os anjos pararam em um determinado lugar sobre o Mar. Enquanto eu            

senti que estava agora muito perto do Trono, na realidade, ainda           

permanecia muito longe. Sem perceber, meu corpo estava realmente         

chorando e lágrimas escorriam pelo meu rosto. 

As células do meu corpo estavam completamente atraídas por Deus, elas           

ansiavam por estar de volta em Sua presença! Todo meu corpo O            

reconhecia como o Deus Criador! Não havia dor em mim, nada contrário,            

porque tudo aqui é perfeito e em equilíbrio. Meu coração sentiu tanto            

amor que eu estava agora superada/quebrantada com o amor da Sua           

presença. 

Senhor: “Filha, Eu tenho mais para você ver. Você está pronta?” 

Sem uma grama de hesitação, meu corpo respondeu com um sim! Mesmo            

quando o meu cérebro não estava lá ainda. O oposto é verdadeiro aqui na              

Terra, mas aqui eu de fato sabia que Deus iria cuidar de tudo. 

Imediatamente, enquanto eu estava no vasto mar de ouro, houve um           

grande terremoto no Céu diante dos meus olhos, quando o chão foi            

dividido em dois na minha frente. Eu sabia que esta separação não seria             

permanente, porque a divisão que eu tinha visto antes já havia sido            

restaurada lindamente. Ao contrário, isto foi feito para eu olhar para a            

parte da Terra onde Ele estava dirigindo a minha atenção. 

Lá abaixo de mim, eu vi um jardim incrivelmente exuberante e vi uma             

cobertura ou manto de amor, como um escudo sobre a Terra, uma tenda             

gigante. Através disso e para a região do que parecia ser algum lugar             

perto do moderno Irã, toda a massa terrestre da Terra estava grudada em             

conjunto antes da separação das regiões/continentes terem ocorrido. 

Eu vi quatro rios provenientes de um exuberante jardim sair como portas            

em todo o lugar. Procurei meus bancos de memória de qualquer coisa            

remotamente parecido que tenha visto, mas era como se o Senhor Deus            

permitisse reunir meus pensamentos, mas por um momento. 

Em essência, se eu tivesse que tomar todos os belos lugares que eu             

sequer tinha ido ou tinha visto em fotos e colocá-los todos juntos, esta             

combinação ainda seria uma comparação insignificante do vasto jardim         

que estava na minha frente aqui no Céu. Cada rio que eu vi aqui é como a                 

água glacial canadense e é pura, fresca, clara e o gosto é doce. 
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De repente eu estava sendo cheia com o conhecimento de que estes rios             

tinham regado o Jardim do Éden e não houve necessidade de chuva.            

Destes, as próprias raízes foram regadas. 

Havia uma abundância de vida selvagem e eu vi todos os tipos de animais              

da Terra presentes no jardim. Cada animal era bem alimentado, gentil e            

amável e eu mesmo vi um leão sentado ao lado de um cordeiro. Vi uma               

incrível variedade de árvores que davam frutos e eu sabia que estas frutas             

eram incríveis. 

No entanto, uma das árvores no jardim se destacou para mim porque            

estava no centro e era uma árvore surpreendente de se ver. As frutas             

nesta árvore eram abundantes e perfeitamente maduras. O rio principal          

que alimentava os quatro rios regavam esta árvore também. 

Em torno desta árvore, na sua base, vi um tipo de cerca baixa iluminada,              

parecia que estava advertindo que ninguém deveria ir além deste ponto.           

Eu não tinha certeza se eu estava vendo uma cerca na realidade ou se a               

cerca era na verdade apenas no reino espiritual. 

Quando olhei para dentro da cerca vi uma ‘serpente’ que parecia ter            

pernas. Não era tanto como uma cobra de verdade que vemos hoje, mas             

mais como um lagarto, e com a face de um ser humano. Ao olhá-la então,               

percebi que este muro estava realmente lá para confiná-la na árvore e            

mantê-la dentro desta área cercada. 

Se esta ‘cobra’ estivesse por trás do muro, estaria livre para vaguear em             

torno da árvore. Então percebi que esta era a Árvore do Conhecimento do             

Bem e do Mal. Do meu ponto de vista, parecia que o Senhor tinha contido               

esta ‘cobra’ maligna apenas aos limites desta árvore. 

Embora eu não tivesse lembrado de nada parecido com isto nas           

Escrituras, tudo realmente fazia sentido para mim. Estranhamente, eu         

também, então entendi que todo o Jardim era um paraíso, quase como se             

o Céu estivesse na Terra. 

Vi anjos circulando livremente e visivelmente dentro do Jardim. Fiquei          

espantada por ser capaz de presenciar isso, e senti-me extremamente          

humilde por este fato. Senti, então, os meus próprios olhos sendo atraídos            

para esta árvore como se eu também estivesse sendo tentada a provar o             

fruto. 

Aqui e depois de todo esse tempo pensei como Eva foi ignorante por             

comer esta fruta, mas ainda assim, encontrei a minha própria carne           

atraída para prová-la também. Na verdade encontrei-me atraída pela         

fruta, mesmo com o meu conhecimento prévio das consequências de          

comer do fruto. 

Eva, então, apareceu e era belíssima, ainda mais bonita do que qualquer            

mulher viva hoje. Sua pele era perfeita e sem defeito! Não entrarei em             

muitos detalhes, pois ela não estava vestida, mas em se tratando de uma             

outra mulher, eu sabia que estava olhando para uma das mais bonitas já             

criadas. 
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Eva caminhava livremente no jardim até que em um determinado dia essa            

‘cobra’ chamou-a. Eu não tinha necessidade de ouvir a conversa para           

saber isso, mas tinha certeza que Satanás estava persuadindo-a e          

colocando dúvida em sua cabeça. 

Então vi sua mão mover-se através da barreira de proteção ao redor do             

perímetro que era quase como um escudo de plasma dourada. Observei           

enquanto ela hesitou por um momento, mas em seguida , alcançou e            

arrancou a fruta. Ela tirou-a fora dessa barreira, e, finalmente, deu uma            

mordida. 

Então, ao meu lado e na frente de Deus, vi dois anjos aparecerem e eu os                

reconheci, eles estavam em ambos os lados da cratera/buraco. Um dos           

anjos tinham escamas, enquanto o outro anjo tinha um relógio de sol. No             

entanto, agora o relógio estava fora de seqüência de tempo, como um            

perímetro e havia mais marcas originalmente do que agora. Os dias, em            

seguida, tornaram-se mais curtos e a morte foi acelerada. 

Quando olhei para o anjo à minha direita, vi o movimento da balança             

pender o equilíbrio contra o homem, o fruto da Árvore do Conhecimento            

pendeu-a contra a humanidade. O equilíbrio perfeito e os dias de Céu            

sobre a Terra agora se foram. Ao ver a separação definitiva se desdobrar             

diante de mim, comecei a chorar de dor. 

A visão de tudo isso me pareceu afetar mais do que qualquer coisa que eu               

tenha observado nestes sonhos, mas não mais do que a crucificação de            

Jesus no Gólgota. Chorei quando olhei para esta cena do ponto de vista do              

Céu. Vi coisas no jardim começarem a morrer quando as ervas daninhas            

cobriram a vegetação exuberante e “sufocaram” toda a vida. 

O jardim estava morrendo e a vida era agora medida pelo ‘Relógio’. Eu vi              

Adão, também bonito na aparência, forte, e perfeito como um homem           

podia ser e na própria imagem de Deus. Vi o casal, quando Adão, então,              

também comeu do fruto e sabia que ele a amava muito. 

Eles tinham agora participado em comer dessa fruta porque ambos tinham           

visto que o fruto era bom. Quando eles fizeram isso, imediatamente vi o             

véu Celestial sobre os seus olhos sendo levantado. Uma vez que o véu foi              

levantado, isso mudou seu foco de ter tudo, para escassez e de serem             

aceitos para serem envergonhados. Eles estavam agora concentrados na         

sua carne em vez de Deus. 

Naquele momento, vi que o Espírito do Deus vivo tinha desapossado deles            

e agora, sabiam que estavam nus. Vi anjos em luto no jardim quando isso              

ocorreu. 

Então vi Jesus andando no jardim e chamando-os. Ao ouvirem este           

chamado, ficaram com medo e se esconderam. Ele chamou novamente e           

os encontrou em sua posição, agora, vergonhosa. 

Jesus repreendeu-os, mas Ele também estava de luto pela perda e podia            

ouvir choro em todo este Paraíso agora desaparecendo. Vi então Jesus           

repreender a ‘cobra’ e a amaldiçoá-la. Quando Ele amaldiçoou a          

‘serpente’, este reptiliano humanoide tipo de objeto/animal com poder         
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ficou sem as pernas e deslizando sobre sua barriga. Então vi o Senhor             

remover Adão e Eva para fora dos portões do Jardim. 

Senhor: “Erin, olhe de perto.” 

Minha vista, então ficou ampliada e vi um retrocesso deste evento através            

da incrível tecnologia Celestial. Vi o Senhor Jesus dizendo para a serpente            

que esta iria atacar o calcanhar de homens/seres humanos de forma           

contínua, mas seria derrotada eventualmente, pela semente de Adão e o           

Filho de Deus. Enquanto Jesus estava falando sobre si mesmo, a cobra            

não tinha compreensão e apenas ficou sabendo que Jesus iria derrotá-la. 

O anjo no topo da grande abertura no Céu trouxe a Bíblia para mim. Lá eu                

li tanto o início e fim em Gênesis 3:15 e no Apocalipse. A serpente tinha               

se tornado muito maior através do tempo e era agora um dragão. Vi sua              

eventual destruição e, embora eu já soubesse do fim de satanás com            

antecedência, era tão reconfortante ver sua derrota ocorrendo em pessoa. 

Então vi duas partes de Apocalipse sendo iluminadas. Primeiro, Apocalipse          

2:7-10 e segundo, Apocalipse 12:11-13. Presenciei do meu ponto de vista           

que o acesso da serpente para a punição veio do jardim e a porta aberta               

veio de Eva. Em essência, as portas abertas mais eficazes de Satanás            

vieram através de Eva e continuam a vir até hoje por meio das mulheres. 

Notei, então, que a pequena cerca de ouro ao redor da base da Árvore do               

Conhecimento do Bem e do Mal, bem como o véu, tipo plasma guardando             

a árvore, não foi vista por Adão e Eva. Em vez disso, este véu tinha sido                

criado por Deus para que a ‘serpente’ não tivesse permissão para andar            

livremente por todo o jardim, mas apenas em torno desta árvore. 

Em essência, Deus tinha confinado satanás apenas a esta parte do Jardim,            

mas a sedução da árvore, que era tão bonita com o fruto, tão             

perfeitamente maduro, seria a arma do inimigo. Ao tentar Eva, que não            

estava na criação original, a serpente sabia que a única coisa que ele             

podia fazer era usá-la. Satanás também sabia que Adão a amava, então            

se ele pudesse tentá-la, atrairia Adão para ser enganado juntamente com           

ela. 

Eva não se originou da cabeça ou do pé de Adão, mas veio do lado,               

portanto, era igual a ele. Se tivesse sido criada da cabeça de Adão, ela o               

governaria, ou tivesse sido criada do pé, estaria sob seu pé ou oprimida. 

Eva era a companheira perfeita para Adão. Usando isto para sua própria            

vantagem, a serpente tocou o ponto mais fraco do coração de Adão, indo             

contra ele através de Eva. 

Quando tudo isso aconteceu, o Senhor então amaldiçoou a serpente com o            

espírito de Satanás e lembrou a serpente do seu lugar, e isso seria para              

baixo, para o chão ou pó. Não é só isso, mas Satanás estaria agora em               

conflito com as mulheres até que o Senhor venha e esmague sua cabeça             

no fim dos dias. 

Enquanto isso, Satanás continua a afligir a semente de Eva, bem como            

todos os seus descendentes aqui na Terra. Portanto, Satanás aflige          
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homens principalmente por meio de mulheres porque as mulheres são o           

ponto mais fraco do homem. 

Agora eu vi este Jardim anteriormente perfeito e exuberante produzindo          

ervas daninhas e cardos que sufocaram a vida, e a morte veio como se              

estivesse em uma onda de movimento rápido. O espírito de satanás não            

foi expulso do Jardim, mas deslizou para fora do jardim em busca de Adão              

e Eva e sua eventual descendentes/semente. 

A serpente estava chateada com o Senhor, mas ele estava livre para            

infligir danos sobre a semente de Adão e Eva porque Deus havia permitido             

isso. Então, quando me ajoelhei na presença de Deus, fiquei sem a certeza             

sobre o tempo ou a ordem de tudo isso porque vi então um outro evento               

que não pôde ser contido no tempo. Quando esse evento ocorreu, o tempo             

ainda era medido pelos padrões terrestres. 

O anjo apontou para a Bíblia e primeiro vi Isaías 14:12-15 iluminado, e             

então eu vi Ezequiel 28:12-17 ser iluminado. Havia uma seção da Bíblia            

iluminada depois de Malaquias e então finalmente a Bíblia foi aberta           

10:18. 

Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi              

atirado à terra, você, que derrubava as nações! Você que dizia no seu             

coração: “Subirei aos céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de            

Deus; eu me assentarei no monte da assembléia, no ponto mais elevado            

do monte santo. 

Subirei mais alto que as mais altas nuvens; serei como o Altíssimo”. Mas             

às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo! 

12
 “Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe:              

‘Assim diz o Soberano Senhor: ” ‘Você era o modelo de perfeição, cheio de              

sabedoria e de perfeita beleza. 

13
 Você estava no Éden, no jardim de Deus; todas as pedras preciosas o             

enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira,          

carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro;           

tudo foi preparado no dia em que você foi criado. 

14
 Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o            

determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as            

pedras fulgurantes. 

15
 Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até              

que se achou maldade em você. 

16
 Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou.            

Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o                

expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. 

17
 Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você           

corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o             

atirei à terra; fiz de você um espetáculo para os reis.) 

Havia uma seção da Bíblia iluminada após Malaquias e, finalmente, a Bíblia            

se voltou para Lucas 10:18 (18
 Ele respondeu: “Eu vi Satanás caindo do            

céu como relâmpago. ). 
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Agora estava olhando para o Céu logo após o Senhor ter criado a Terra e               

Adão, mas antes do dia da criação de Eva ou talvez diretamente quando             

ela estava sendo formada. Eu vi Deus quando formou a Terra e que             

realmente gostou de Sua criação e pensou nisto como Sua obra de arte. 

O Senhor estava satisfeito com a Sua Criação dos Céus, mas Ele ansiava             

por algo mais que poderia ter comunhão com Ele. Como o Senhor é um              

Mestre Artista, Ele abrangia toda a vida, tudo o que é santo, todas as              

coisas boas e bonitas e Ele é ao mesmo tempo perfeito e puro dentro do               

Jardim original. Na verdade, tudo isso veio do nosso Pai Santo, o Criador             

de ambos, a respiração e a vida. 

Vi então o anjo apontar para Filipenses 4:8 e percebi que isto era da              

mesma maneira que devíamos ser e inspirar íntima comunhão com o           

Senhor Deus e permanecer nesta união com Ele. Ajoelhei-me e tive a            

visão deste filme Celestial. 

( Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo             

o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que                 

for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem              

nessas coisas. Filipenses 4:8) 
Lá vi cerca de setenta anjos-chefes que foram criados pelo Pai para            

ajudá-Lo a governar os anjos, atribuídos a cada um desses, setenta           

principais anjos. Eu vi essa hierarquia incrível no Céu porque o Céu é             

altamente organizado, altamente aperfeiçoado e nada parecido com a         

Terra. 

Vi os anjos guardar e servirem ao Deus Pai quando Ele deu fôlego de vida               

e quando comandou a luz a existir/ser. Enquanto eu estava assistindo a            

tudo isso acontecer deste grande balcão de observação do Céu, notei que            

um ou dois dos anjos pareciam estar se destacando. 

Um destes anjos reconheci como Lúcifer, porque ele era uma versão           

menor do Senhor e tinha o tipo ou padrão de luz similar que emanava de               

cima dele como Jesus. Era impressionante e realmente não havia luz como            

a dele, exceto pela de Deus e Jesus. 

Com o tempo, esses anjos que estavam sob a liderança de Lúcifer            

começaram a louvá-lo, elogia-lo e adorá-lo como Deus, pois Lúcifer era           

semelhante à imagem de Deus e mais diretamente acessível do que o            

Senhor para os anjos que estavam diretamente sob seus cuidados. 

Lúcifer era bonito, mas havia outros anjos iguais à sua beleza também.            

Pareceu-me que havia uns vinte ou mais chefes dos anjos, que também            

tinham milhares sob eles. 

Agora, devo observar que, enquanto só estou vendo o que parecem ser            

setenta anjos, não entendo tudo o que vejo porque não existem palavras            

terrenas para descrever algumas das coisas que estou vendo. Deus criou           

os anjos para companheirismo e para que eles pudessem desfrutar de Sua            

presença, servi-Lo e adora-Lo em majestade. 

Em vez disso, esses anjos específicos tornaram-se tão interessados na          

beleza e presentes um do outro que muitos haviam parado de procurá-Lo            
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de vez. No entanto, Deus desejou ter algo muito mais profundo do que             

aquilo que eles pudessem oferecer e por isso, decidiu criar o homem à Sua              

imagem e para o Seu deleite. Lá, o Senhor podia andar livremente entre o              

homem no jardim e ter acesso total. 

Dos setenta anjos além de Lúcifer, vinte deles também começaram a olhar            

para Deus de forma diferente. Eles sabiam que nunca poderiam ser como            

o Criador, nem maior do que Ele. No entanto, pensavam que, uma vez             

que a costela foi tirada do lado de Adão e Eva foi então criada de igual                

modo, eles poderiam tornar-se igual a Deus. Tinham consciência que não           

poderiam estar acima do Senhor, mas acreditavam, em vez disso,          

tornarem-se iguais. 

Vi então que os outros anjos permaneceram santos ao Senhor e O            

adoraram no Seu todo e não em parte. Estes, em seguida, levaram as             

suas observações dos vinte e um anjos ao Pai no Trono logo após o              

Senhor ter acabado de criar a Terra. 

Nos Tribunais do Altíssimo Pai, o Senhor decidiu derrubar/expelir todos os           

vinte e um anjos chefes junto com aqueles sob seu governo para a Terra.              

Como o Senhor tinha declarado nas Escrituras, então eu vi Lucifer ser            

lançado para fora do Céu como uma estrela cadente/caindo e foi mesmo            

como um raio/relâmpago. 

Lucifer pousou na Terra com aproximadamente um terço do Céu lançados           

com ele. Houve uma grande tristeza e dor porque os anjos que foram             

expulsos amavam o Senhor e acreditavam que por suas obras pudessem           

depois de um tempo retornar para Casa/Céu e tinham esperança. 

Enquanto eu estava de pé em temor pelo o que estava vendo, eu também              

agora tinha grande tristeza porque vi que esses anjos bonitos, haviam se            

rebelado e agora estavam tristes. Vi o desespero quando estes caíram em            

desgraça e vi o Céu chorar pelos seus filhos. 

O Céu chorou, mas eu sabia que, se esses anjos tivessem ficado, haveria             

divisão. Independentemente disso, não há nenhum poder como o de Deus,           

então eu me mantive confiante de que o Senhor ainda teria governado            

não importava, que todo o Céu e Criação soubessem disso também. 

Senhor: “Erin, estes mistérios estão sendo mostrados agora para você          

porque eles foram reservados para este tempo.” 

Então naquele momento, eu vi um homem no Céu que reconheci porque            

eu o havia visto aqui antes. Ele era um dos antepassados/ancião de dias e              

ele tinha o favor do Senhor sobre si. Ele era como Jesus. Ele era bonito e                

jovem na aparência, mas com o cabelo branco longo de alguém muito            

mais velho. Ouvi então um anjo do Senhor falar comigo. 

Anjo: “Este é um dos pais de Noé. Ele vai orar por você como um manto.                

Ele nunca viu a morte e o favor do Senhor está sobre ele.” 

Senhor: “Erin, agora olha com os seus olhos, ouça com os ouvidos e             

escreva com a mão.” 

Eu tremia porque eu estava mais uma vez lembrando com tudo isso, do             

meu lugar humilde como uma mulher e realmente ‘um ninguém’. Não sou            
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pastor e não tenho nenhuma posição alta sou uma gentil. Eu me senti             

pequena e o Senhor ouviu meus pensamentos porque eu tremia diante           

Dele. 

Eu vi uma onda de luz e um anjo imediatamente colocou um tipo de              

cobertura em cima de mim e, pomada nos meus olhos. Outro anjo veio e              

me deu um cálice de água do Rio da Vida. 

Senhor: “Erin, você está pronta para ir mais longe?” 

Erin: “Sim Pai, glória a Deus nas alturas. Por favor, abençoe os meus             

olhos para ver, ouvidos para ouvir e minha mão para escrever, como Você             

disse, para a Tua Glória e será feito a mim neste dia.” 

O anjo apontou para eu me concentrar novamente através da fenda no            

Mar de Cristal abaixo para a Terra. Vi Adão e Eva terem filhos e se               

multiplicarem. Do meu ponto de vista, isso aconteceu muito rapidamente,          

mas da perspectiva da Terra isso levou várias centenas de anos. 

Durante esse tempo, eu vi esses anjos caídos tentando encontrar uma           

maneira de voltar para o Céu. Eles queriam apelar para o Senhor, mas             

Seus ouvidos não estavam abertos para os seus gritos. 

Então eu vi um desses anjos caídos, mas não satanás, governar uma área             

que tinha uma das maiores populações de descendência de Eva. No           

entanto, as mulheres nesta área, filhas de Eva, eram bonitas em           

aparência, gentil e alegre. 

Este belo anjo caído tornou-se atraído por uma das filhas de Eva e voltou              

seus pensamentos para ela cada vez mais porque a cada dia ele a             

observava. 

Em seguida, ele pensou consigo mesmo: “Se o Criador não nos permitiu            

retornar e estamos vagando nesta Terra até os dias da decisão a respeito             

de nosso destino, então eu vou tomar essa mulher como se ela tivesse             

sido criada da minha costela.Vou me tornar mais parecido com eles (seres            

humanos), os quais o Senhor ama.” 

Este anjo caído, em seguida, reuniu todos os outros vinte anjos, exceto            

Satanás e lhes disse: “Vamos tomar essas mulheres para serem nossas           

esposas e criar nossa própria raça para que o Senhor também possa nos             

amar. Dessa forma, o Senhor pode ser misericordioso, nos amar e amar            

as crianças nascidas de nós.” 

Os anjos concordaram com isto juntos, sem juramento. Mesmo que a           

serpente havia traído Eva e o Senhor disse que haveria conflito entre os             

dois para a eternidade, eles ainda continuaram a desobedecer a Deus por            

olhar para as mulheres. 

Quando os anjos fizeram esta coisa proibida com estas mulheres, a última            

porção de qualquer santidade que restava sobre eles se retirou. Ao fazer            

isso, o favor do Senhor e as suas ligações com o Céu e a eternidade agora                

estavam cortadas e sujeita à morte e eles se tornaram corruptos com o             

resultado. 

Estes anjos caídos então corromperam as filhas de Eva. Vi-os usando seus            

dons para mudar o curso da humanidade agora, serem contraditórios. Os           
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anjos, em sua união com as mulheres, criaram hostilidade (filhos) e os            

anjos caídos começaram até mesmo desprezá-los também. 

No entanto, Satanás permaneceu desinteressado em mulheres e,        

portanto, não participou com os outros vinte anjos caídos e seus           

seguidores. O plano do inimigo ainda tinha o mesmo objetivo, mas o seu             

era apenas um curso diferente. 

Os anjos caídos, em seguida, começaram a ensinar aos homens (seres           

humanos) habilidades e ofícios para que eles pudessem ser adorados pelo           

homem como deuses em vez de adorarem ao único Deus verdadeiro. O            

resultado do que estes anjos caídos tinham ensinado teve o efeito oposto            

da adoração Celestial. 

Eu vi um anjo ensinando sobre maquiagem, adornos e embelezamento.          

Isto criou vaidade, inveja e ciúme para destruir e, eventualmente,          

também levou a luxúria e prostituição. 

Eu vi um anjo mostrando aos seres humanos como criar armas de metal e              

formar ferramentas para a colheita, mas principalmente para a guerra e           

para a guerra uns contra os outros e destruir um ao outro. 

Eu vi outros criando fontes de cura de plantas, flores e raízes. Isto foi              

também para que o homem pudesse curar-se e já não precisaria gritar e             

depender do Senhor para a cura. Este foi o início de produtos            

farmacêuticos e medicina. Drogas, vícios, dependência e morte vieram a          

partir disto. Os presentes deste anjo, eventualmente, se transformaram         

em testes de sangue e genética, doenças e tudo parecido com isto. 

Vi outro ensinando os mapas do Céu e as estrelas. Este anjo fez as              

estrelas em ídolos de escultura aos anjos caídos, dessa forma, as           

divindades começaram a ser adoradas e, em seguida, deuses ou imagens           

de si mesmos. As estrelas eram um outro Céu e tornaram-se um véu que              

impedia os humanos verem além, o Criador, O qual podia ouvi-los, vir e             

salvá-los. 

Esta prática foi o início da astronomia, o que é bom, e da astrologia, o que                

é ruim, assim como o culto dos anjos caídos tidos como deuses. Em             

seguida, o plano dos anjos caídos foi para o homem, então, depender das             

estrelas e a adoração de outros deuses e, portanto, não precisando mais            

do Deus de toda a Criação. 

Vi outro com o dom de obras de fibra. A capacidade de tecer linho fino               

separou as pessoas de uma forma vergonhosa, criando divisão de classe           

de acordo com a roupa. Destruição através de classe, posição, orgulho e            

vaidade veio também a partir deste poder. 

Outro era como um mágico e podia manifestar coisas, evocar imagens,           

criando milagres e ilusões. Isto gerou o medo e a adoração de            

auto-governo dos milagres. Este foi o início de bruxaria e magia e a             

adoração de semideuses com a ilusão ou aparência de poder. 

Outro era um construtor e arquiteto de estruturas. Este anjo tinha sido            

especial no Céu e isto foi um dom (de construir) em que Deus tinha              
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prazer. Ele ergueu um edifício para edificar a si mesmo, e ensinou aos             

seres humanos a adorá-lo e começou as raízes da escravidão. 

Seu plano e o plano dos outros foi a construção de templos de honra para               

si mesmos onde as pessoas pudessem viajar para adorá-los. Eles também           

poderiam construir edifícios altos o suficiente, para que pudessem chegar          

ao Céu. Ao ensinar os seres humanos e aos descendentes de anjos essa             

habilidade, eles acreditavam que poderiam até conquistar/tomar de conta         

do Céu. Desejavam santuários imortais, para que os seres humanos          

ficassem distraídos e fossem até a eles para cultuá-los e não a Deus. 

Outro foi o criador de governo complexo e da ordem, a estrutura de             

guerras, cidades, estados, regiões e tribos. Esta foi também uma parte da            

opressão, escravidão e regra. E disso vieram os câmbios monetários,          

comércio, impostos e jogos de azar/apostas. Este anjo aguçou o interesse           

de Satanás mais do que os outros. Estes dois estavam em uníssono            

porque o mal precisava deste tipo de estrutura para prosperar. 

Outro anjo ensinou pesos e medidas, calendários, relógios e itens          

relacionados para gravar ou medir dias. Este anjo lamentou e mediu os            

dias, como instruído por Deus após a queda. O anjo acompanhou a nova             

ordem de tempo; a medida de semanas, meses, anos, e a profundidade e             

altura das coisas. Ele tinha as habilidades das matemáticas e começou a            

gravar os dias até que a permissão fosse concedida e o Senhor começasse             

a executar julgamentos. 

Outro anjo ensinou a comunicação por meio da linguagem, escrita de           

registos, desenhos, símbolos e códigos. Este, trouxe a tecnologia         

eventualmente, e também a rápida decadência da pornográfica, a internet          

e o eventual acesso as casas sem precisar de uma chave. Ele poderia             

entrar na mente dos seres humanos e destruí-los por dentro. 

Estes foram apenas alguns dos dons ensinados aos seres humanos como           

anteriormente concedidos a esses anjos caídos, pelo Senhor. Havia muitos          

mais, e cada um desses trocou os seus conhecimentos com os outros, a             

fim de criar uma teia de autoridade e o culto aos anjos caídos pelos seres               

humanos. 

As mulheres que tiveram relações com os anjos caídos em breve deram à             

luz a filhos que eram gigantes. Estes, então consumiram mais do que a             

terra poderia fornecer. Eles também tiveram um enorme apetite da luxúria           

para os olhos e para o sangue. Tornaram-se os principais devoradores da            

terra e tudo o que nela estava. 

Os anjos caídos foram proibidos de compartilhar com a humanidade os           

segredos do Céu, mas quando o fizeram (em desobediência), eles          

introduziram ainda mais o pecado e a morte. Quando tais anjos geraram            

gigantes, que eram uma abominação ao Senhor, fizeram com que o           

avanço do mal se tornasse tão difundido que o Criador agora teve de             

intervir. 

Tudo agora estava morrendo e se corrompendo a um ritmo cada vez            

maior. Os anjos caídos que tinham desfrutado mulheres terrenas que eles           

12 



 

haviam tomado, agora sabiam que tinham cometido um grave pecado          

contra o Criador do Céu. Depois de um tempo, eles se arrependeram            

disto, e queriam parar com a esperança de voltar de onde eles caíram. Os              

anjos caídos, em seguida, viram a corrupção que causaram porque o           

mundo começou a experimentar todas as coisas contrárias ao Céu. 

Um dos anjos caídos, em seguida, reconheceu que havia um ser humano            

especial que andou perto do Senhor e ainda mais próximo do que mesmo             

Adão tinha andado. Enquanto isso, eu me ajoelhava e olhava pelo o que             

estava vendo, e quão rápido tudo se tornou ruim, comecei a chorar diante             

de Deus no Céu. 

Eu já tinha visto a origem de todas as coisas terríveis e assisti a              

aceleração da morte. O anjo à minha esquerda entregou-me um copo e            

bebi do Rio da Vida. 

Senhor: “Erin, fale.” 

Erin: Eu estava tremendo. “Senhor, isso não está nas Escrituras. Homem           

exige…” 

Imediatamente, já não tinham palavras em minha boca porque o Senhor,           

em Sua santidade, não estava me permitindo questionar o que eu estava            

vendo. Tornei-me fraca e chorei. Agora eu me perguntava se Ele iria parar             

tudo, incluindo estes sonhos com Ele. 

Eu estava aqui na borda desta vasta fenda/cratera olhando para baixo           

através do Mar de Cristal, na Criação, na presença de Deus o Criador de              

todas as coisas, e de repente percebi a minha própria rebelião e hábitos             

carnais. Mesmo quando senti isso, um calor me cobriu, e até hoje, mesmo             

enquanto escrevo 

Esse calor era como um cobertor de cura e, agora, com a minha cabeça              

para baixo e incapaz de falar, senti uma mão sendo colocada sobre a             

minha cabeça pensei que era um anjo à minha direita. Então eu senti uma              

mão no meu ombro para a esquerda. 

Senhor: “Erin, estes homens favorecidos estão orando e a fortalecendo          

para esta difícil tarefa de escrever mistérios. Tem havido um véu que            

tenho permitido se manter escondido. Os grandes mistérios que agora          

começarão a ser revelados a sua geração é pelo Meu desígnio. 

“Agora, os dois homens de favor do Céu e da Terra nunca viram a morte,               

mas foram removidos deste lugar por um milagre. Os espíritos desses           

homens estão sobre esta geração como está escrito. Eles vão atestar e            

testemunhar a respeito destes.” 

O anjo, então, apontou novamente aos anjos caídos e aos seus filhos            

criados. Eu vi essas coisas nojentas. Compreendi então com ainda maior           

clareza Sodoma e Gomorra. Eu vi estes homens naquelas cidades          

propondo anjos para a prática de homossexualidade. 

Vi crimes sexuais contra animais, coisas más e perversas permearam a           

paisagem/a terra. Eu vi até bebês de prostitutas sendo atirados nas ruas            

como lixo. Os resultados do que os anjos caídos fizeram estava por toda             

parte e permanece conosco até hoje. 
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Senhor: “Filha, você tem uma pergunta?” 

Eu tinha muitas, mas uma estava pesando sobre mim. 

Erin: “Senhor, quem são estes dois comigo?” 

Ele começou a rir e o chão tremeu em resposta. 

Senhor: “Erin, à sua direita é Enoque e à sua esquerda é Elias. Eles              

caminharam comigo e sofreram muito.” 

Eu tinha outra coisa a dizer a Deus e uma coisa que eu não me atrevo. Eu                 

questionei o meu valor de novo e meu lugar enquanto estes grandes            

homens de Deus oravam por mim, e por um manto de proteção e unção              

sobre mim. No entanto, eu era como a mulher no poço. A outra questão              

estava prestes a ser respondida, então eu nem sequer falei. 

Então eu pude ver um zoom de uma região muito perto de onde o Jardim               

uma vez ficava, em que o dossel/a cúpula sobre a Terra tinha começado a              

diluir tanto como hoje com a nossa própria atmosfera. Eu vi o sol se tornar               

muito mais quente, mas não tão quente como hoje, enquanto eu vi o anjo              

com a Bíblia apontar para Isaías. 

Eu vi vários anjos caídos seguindo Enoque em todos os lugares, porque o             

Espírito do Senhor estava sobre ele e esses anjos caídos almejavam           

reconciliação com Deus. Por sua vez, Enoque tinha uma humildade e           

mansidão, assim como Jesus. 

Enoque era gentil, mas muitas pessoas foram repelidas pela sua          

santidade, até luz emanava dele. Isto era porque a maioria dos seres            

humanos se deleitavam em seu pecado e luxúria e estavam na escuridão e             

não expostos. Enoque os deixava desconfortáveis em comparação. 

Um dia, os anjos caídos decidiram ir a Enoque para ele interceder por eles,              

pois ele agora tinha sido levado ao Céu e caminhava com o Senhor em              

lugares Celestiais. No entanto, ao agir assim, os anjos fizeram exatamente           

o oposto do que deviam fazer, pois tinham que servir ao homem em nome              

de Deus. 

O Senhor estava com raiva e triste por causa disso, e agora, Ele desejou              

nunca ter criado o homem. O anjo com a Bíblia, em seguida, iluminou             

Gênesis 6:6. Enquanto eu estava olhando para ela, um outro livro dentro            

da Bíblia surgiu e eu vi os escritos de Enoque e os registros de tudo isso. 

Eu sabia do Livro de Enoque, mas eu não entendi e fui ensinada a não               

acreditar neste livro. Vi outro anjo conter o Livro de Enoque em um frasco              

de vidro e posto para o lado. Eu podia ver um registro válido através do               

vidro, mas eu não podia tocá-lo. 

O Senhor chamou Enoque e depois eu vi Enoque falar com os anjos. Havia              

agora grande luto, tristeza e choro porque o Senhor recusou a petição de             

Enoque em nome dos anjos caídos. Ele, Enoque, estendeu a mão e me             

puxou para mais perto a fim de que eu enxergasse com maior clareza. 

Vi então que Deus não estava chateado que os anjos estivessem pedindo            

por perdão para si e para seus filhos, mas estava entristecido porque eles             

estavam tentando usar Enoque para interceder por eles. Esta intercessão          
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era um papel que os anjos caídos deveria ter conhecido não ser permitido             

na hierarquia celestial. 

Quando Enoque entregou esta mensagem, eu vi o Senhor enviar os sete            

arcanjos, dos quais Satanás foi uma vez um, junto com um grande            

exército para ajudar. O Senhor deu o comando para enviar os anjos sob o              

solo por um tempo de julgamento mais tarde. 

Um dos anjos caídos estava extremamente zangado com isso e parecia ser            

um líder dos demais. Enquanto a raiva queimava e o luto ultrapassou-os,            

lamentaram que já não iriam desfrutar as crianças que tinham gerado e            

amavam. Apesar de toda a sua maldade, os anjos, de alguma forma            

aprenderam a amar seus filhos maus, conhecidos como os Nefilins. 

Então eu vi anjos Celestiais destruindo os filhos deste anjo líder. Ele ficou             

ainda com mais raiva do que o resto e por isso foi preso mais cedo que os                 

outros. Quase todos os anjos caídos foram encarcerados em cativeiro e           

seus descendentes foram marcados para destruição, alguns       

imediatamente e alguns em uma data posterior. 

Vi então Satanás e notei que ele era o mesmo espírito que estava sobre a               

serpente no Jardim. A ele agora, tinha sido concedido o privilégio como            

uma serpente de deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Esta           

serpente ou Satanás odiava as mulheres ainda mais por causa de sua            

maldição e porque ela foi feita por Deus e, não criada como Adão. 

Na verdade, satanás desprezava as mulheres ainda mais do que os           

homens. Ele não foi influenciado com luxúria por elas como os outros            

anjos caídos, que reconheceram sua beleza como Adão fez. Satanás era           

arrogante. 

Satanás não lutou durante a batalha com os outros anjos caídos e seus             

filhos gigantes. Em vez disso, ele sentou-se na fenda de uma rocha acima             

da batalha. Como resultado, o Senhor decidiu dar temporariamente a ele a            

responsabilidade da Terra. A área em que ele se sentou para ver a batalha              

era vermelha como argila, neste vale em particular. Uma vez dado o            

encargo, Satanás colocou-se em um trono terreno semelhante como uma          

imagem menor de Deus. 

Então Enoque mostrou-me os pensamentos de Satanás e ele queimava          

com ódio porque o Senhor tinha o poder que ele cobiçava. Eu vi um dos               

anjos do exército do Senhor darem a Satanás um conjunto de encargos            

como leis e perímetros escrito em um pergaminho. 

Vi então satanás fazendo petição a Deus que, se ele fosse agora governar             

esta terra que a ele tinha sido dada, fosse autorizado a ser onipresente             

como Deus e com a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo             

tempo. Deus não apenas negou esta solicitação, como só era permitido           

deslizar para frente e para trás e só tomar a forma de outras formas. Não               

só isso, mas ele permaneceria réptil de sangue frio como gelo. 

Então Satanás pediu um governo para ajudá-lo. Eu vi que o Senhor estava             

com raiva, pois sabia que ele estava tentando engana-Lo. Enquanto o           

inimigo pensou em si mesmo, suas palavras eram lidas e escrita em uma             
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página por Deus, e todos os seus maus pensamentos eram visíveis no            

Céu. 

O Senhor, então, respondeu dizendo a Satanás que o curso de cada um             

dos Seus filhos e a Sua Criação, deve ser determinado por Ele, e somente              

Ele. Deus não somente não permitiu que Satanás tivesse liberdade sobre         

os filhos de Adão, mas também que a conduta de cada homem fosse             

determinada pelo próprio Senhor e o inimigo estaria sujeito às Suas leis.            

Satanás teria, então, de apelar para Deus em Seus tribunais, a fim de             

infligir julgamentos nos filhos que o Criador tinha escolhido com Sua           

marca antes de seu nascimento. 

Satanás se acendeu em ira quando ele percebeu que Deus não havia            

concedido a ele o que pediu, mas em vez disso estava agora o             

restringindo ainda mais. Seu plano era eventualmente colocar o homem          

contra Deus e uns contra os outros, para que o Senhor os rejeitasse e              

determinasse que fossem muito corruptos para o Céu e salvação, tirando,           

assim, de Deus os filhos que Ele ama. 

Após este tempo de tristeza, vi satanás escolher vários humanos para           

governar com ele. Eu, então o vi, procurar a descendência remanescente           

dos anjos caídos para revisar suas fundações originais. Mesmo que eles           

tivessem sido confinados e trancados debaixo da Terra, ainda poderiam se           

comunicar. 

Enquanto Satanás trabalhou a Terra, o mal começou a se multiplicar muito            

rapidamente. Agora por fim, não havia um ser humano que parecesse ser            

bom, porque quase todos estavam agora sob seu domínio. O Senhor Deus            

do Seu Trono, em seguida, decidiu que todas as criaturas vivas           

tornaram-se corruptas e que era hora de destruir a Terra. 

No entanto, Deus ainda tinha comunhão íntima com Enoque pois,          

concedeu-lhe graça, bem como a sua descendência. O Senhor manteve          

Enoque com Ele e vi que a duração da vida do ser humano/homem ficou              

mais curta. A morte foi acelerada como os primeiros meios de controlar o             

mal. Deus havia encurtado os dias do homem e, portanto, a influência do             

mal. 

O Senhor, então, separou Noé e sua família também. Quando o véu da             

Terra foi levantado, as chuvas vieram. Antes disso ocorrer, e          

principalmente em pares, cada uma das criaturas terrestres de Deus veio           

para uma arca que havia sido construída para suportar a vinda da            

inundação/dilúvio. 

Quando o dilúvio cobriu a Terra, eu vi o Senhor moldá-la, separou as             

massas de terra, uma vez unidas. Ele as quebrou dividindo-as em regiões            

enquanto a inundação continuou. Quando estas massas de terra foram          

separadas, vi que os anjos caídos em suas prisões foram separados,           

juntamente com a terra. 

De fato, o Senhor estava separando-as mais distantes, a fim de impedir            

deles se comunicarem. Eu, então, percebi que os templos erguidos pelos           

anjos caídos para si mesmos, eram sobre as áreas onde eles foram            
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sepultados debaixo do chão até o julgamento e eram um tipo de            

marcador. 

Eu, então, vi a chuva parar e as águas recuarem nas fendas ou pontos da               

grade de divisão da Terra. Cada ponto desses era uma massa de            

propriedade para os anjos caídos e a Terra foi agora dividida em            

continentes ainda mais separados por uma grade de linhas de falhas (nos            

pratos platônicos da Terra). 

Literalmente, ao colocar essas linhas de ‘falta’ nos pratos platônicos da           

Terra, Deus estava dizendo aos anjos caídos que eles eram culpados.           

Assim, essas falhas eram seus limites e marcaram seus territórios. Em           

seguida, cada um dos herdeiros restantes dos anjos caídos vagavam pela           

Terra, devorando-a sobre as regiões de seus pais, exercendo suas práticas           

(de seus pais) até o dia em que o Senhor virá. 

Os Nefilins não foram completamente apagados, e eles juntamente com os           

seus descendentes, demônios, poderes e principados, governam e        

destroem a Terra hoje. 

Senhor: “Erin, você deve agora descansar um pouco, mas, coragem e           

escreva claramente o que lhe foi mostrado.” 

Eu me curvei ao Senhor em agradecimento. Chorei quando eu não podia            

olhar para Ele diretamente devido ao brilho de Sua glória, mas Ele sabia             

que eu O amava com todo meu coração e estava assustada com o que me               

foi mostrado. 

Enoque e Elias, juntamente com os anjos, me acompanharam até ao           

Portal. Uma vez lá, Enoque derramou um pequeno vaso de óleo em            

minhas mãos e Elias derramou óleo sobre a minha cabeça. Enoque, em            

seguida, falou comigo sem palavras. 

Enoque: “Erin, eu sei que nada disso faz sentido para você agora, mas em              

breve isso vai ficar claro quando você começar a ver tudo isso.” 

Comecei a chorar e o anjo veio e enxugou as minhas lágrimas com o              

pequeno pano de linho. 

Enoque: “O véu está prestes a ser levantado e haverá grande medo. Você             

e outros tem que espalhar as Boas Novas sobre o amor do Senhor e o que                

os espera e para perseverarem até o fim. Sei que você tem perguntas.             

Lembre-se que nem toda palavra que saiu da nossa boca foi bem recebida             

também.” 

Enoque olhou para Elias e ambos sorriram um para o outro em acordo. 

Enoque: “Minhas palavras foram autorizadas a serem removidas da Bíblia          

original para este momento posterior e o sinal de que estava uma vez lá              

são as referências ao Livro de Enoque no livro de Deus. Agora eu sou              

capaz de ver desta vez porque as palavras que o Senhor deu para ajudar              

a serem conhecidos os grandes mistérios. Você se lembra quando nos viu            

antes?” 

Erin: Eu estava chorando. “Sim.” 

Enoque: “O Senhor nos enviou a dizer-lhe para continuar a sua jornada, e             

para remover os obstáculos que a estavam impedindo tudo o que o            
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Senhor tinha desejado para sua vida. Você era uma pessoa do mundo,            

mas agora é uma filha de Deus. Você anda entre nós, em lugares altos e é                

amada pelo Rei. 

“Muitos de vocês, como nós, nunca verão a morte. Isto é uma bênção e              

outros irão testemunhar disso, mas não vai acontecer como alguns          

esperam. Oh, sim, mais uma coisa, lembra do anjo caído com o dom de              

calendários?” 

Erin: “Sim.” 

Enoque: “Será que deu para você ver qual calendário era o calendário de             

Deus?” 

Erin: “Acredito que sim.” 

Enoque: “Erin, mude a sua perspectiva. Observe Israel e lembre-se do           

calendário hebraico. Agora, volte para seus marcadores e os olhe em           

termos deste calendário. Vá retorne e lembre-se que Israel é o seu            

marcador e o inimigo mais odiado por estes anjos caídos e em segundo             

lugar, é a Noiva. Também o que ocorre após a neve e o que você               

procura?” 

Erin: “Sinais da primavera, como as flores.” 

Notei então que Enoque era muito bonito como Elias. Eles também eram            

tão maravilhosos e tão cheios de amor e conhecimento, pois ambos           

tinham andado intimamente ao lado do Senhor. Enoque apertou a minha           

mão e Elias apertou meu ombro enquanto ambos se viraram para voltar            

para a Santa Comunhão com o Senhor. 

Enoque: “Vamos vê-la novamente, Erin.” 

Eu estava tão feliz com isso. Um dos anjos com asas, em seguida,             

cumprimentou-me no Portal. 

Anjo: “Erin, muito tem sido modificado ao longo dos anos, até mesmo            

quando a hora do dia começa e termina. Israel é o seu marcador para os               

sinais da volta de Jesus. O Senhor pede que, mesmo que você duvide da              

ordem, que você escreva isto exatamente como você viu isso. 

“Não escute à aqueles que querem fazer você virar para a esquerda ou             

para a direita, porque eles não viram o que lhe foi mostrado. Eles não              

podem falar e o Senhor irá mantê-los longe de você. Quando a trombeta             

soar, nem todos estarão prontos e muitos irão se surpreender. Ore por            

essas pessoas. 

“Há muitas referências porque agora a Palavra começará a ser iluminada           

como nunca antes. O Corpo de Cristo será um só. A você tem sido dado o                

dom de um vidente e você deve escrever o que vê. A outros serão dados               

dons de discernir e testemunhar. 

“Não tenha medo, coragem, porque uma lição de Elias a espera. Aprenda            

mais sobre aqueles que oram sobre você. Salmo 82 é uma referência que             

fará sentido juntamente com Salmo 83. 

“Salmo 39 e 40 são um lamento para este tempo e há uma mensagem no               

Salmo 41, então não vire a página. Salmo 104 é confirmação do a que              

18 



 

você foi mostrado e é uma boa mensagem. Lembre-se de ver os padrões             

na história porque tudo já aconteceu antes e nada é novo. 

“Agora compreenda as raízes das práticas malignas e fique longe delas.           

Buscai ao Senhor com todo o seu coração e alma e não dependa do seu               

próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-O e Ele fará           

o seu caminho claro, mesmo quando está escuro e há neve.” 

O anjo apertou minha mão e colocou um xale sobre mim. Esta série de              

sonhos ocorreu ao longo de três noites, juntamente com esta mensagem           

pessoal. Tem havido uma paz milagrosa e uma cobertura de amor sobre            

mim e meus filhos nestes dias. O inimigo está longe de mim e o único               

problema tem sido a minha própria preocupação e minha carne. 

Eu oro para isso te edificar e que o manto do Senhor esteja com todos               

aqueles que são abençoados pelo Senhor. Que você tenha paz sobre suas            

famílias enquanto esperamos pacientemente pelo retorno do Senhor para         

a Sua Noiva. 

Amor e bênçãos … Pardal 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-blacksmith/dream-excerpt-from-The-Blacksmith/ 

 

Trecho dos Sonhos do Ferreiro 

 

Sonhos do Senhor de janeiro de 2013 a maio de 2013 

 

Prelúdio de “Os Caídos e Direções de Satanas” 

 

Nestes vinte e seis sonhos que formam este segundo livro, o Senhor            

parece mudar um pouco o tom do primeiro livro para discutir como o             

inimigo vem contra nós. Este livro é apropriadamente intitulado "O          

Ferreiro", como nosso inimigo continuamente nos derruba como um         

"ferreiro" libera metal em forma e remove suas impurezas. 

No entanto, aprenderemos que, enquanto o Ferreiro não faz isso para o            

nosso bem, Deus permite isso para nos ajudar a nos transformar naquilo            

que Ele quer que sejamos. Embora eu diga que este segundo livro mudou             

de tom do primeiro livro, na realidade cada um dos sete livros, com o              

oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com os           

outros. 

Por exemplo, embora o tema que resida em The Blacksmith seja o ferreiro             

como seria de se esperar, os temas dos outros sonhos contidos em O             

Convite, As Mansões, A Casa de Deus, O Êxodo, As Profecias e A Hora              

Final, bem como a tribulação, todos residem em cada um desses livros,            

incluindo este como o tema de The Blacksmith, por vezes, aparece em            

cada um deles também. 

Escolhi o seguinte sonho como o trecho de “O Ferreiro”, a fim de mostrar              

que o inimigo só pode trabalhar em nossas vidas sob perímetros           

específicos, conforme estabelecido pelo próprio Deus. Em outras palavras,         

o inimigo não pode fazer mais e não pode fazer menos do que o que o                

Senhor coloca em Suas Cortes. No entanto, essa punição pode aumentar           

em nós, dependendo da nossa reação ao teste, mas até mesmo essa            

punição adicional é pré-estabelecida pelo próprio Deus. 

Agora, essas limitações de Deus enfurecem o inimigo? Absolutamente!         

Satanás deseja o livre reinado para fazer o que quiser, ao mesmo tempo             

que odeia tanto a todos nós, que seu ódio não pode ser medido. Então,              

por que satanás nos odeia tanto? É porque somos a imagem de Deus e ele               

odeia a imagem de Deus ao representar sua derrota. De fato, toda a luta              

entre o bem e o mal existe porque o mal quer se libertar de Deus e até                 

acredita que ainda pode. 
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Esses sonhos também nos lembram que ser martelado por 'O Ferreiro'           

nem sempre é uma questão de coração ou pecado, embora possa ser,            

mas também poderia ser o Senhor usando nossas provações para nos           

tornar quem Ele gostaria que nos tornássemos. Agora, eu gosto do The            

Blacksmith quando ele vem contra mim? Absolutamente não! 

No entanto, se eu sei que o Ferreiro está sendo usado para me aproximar              

de Jesus pelo Pai, então isso torna mais fácil de tomar. Enquanto a             

coleção de sonhos em The Blacksmith como um todo ilustra isso, o            

seguinte sonho lhe dá um bom vislumbre do trabalho de Deus em nós             

usando The Blacksmith… 

********************************************************* 

Sonho 40 - Orientações dos Caídos e Satanás 

 

24 de janeiro de 2013 

 

Eu estava novamente correndo descalça no caminho escuro e coberto de           

neve e usando apenas meu robe branco com a blusa azul por cima. Estou              

mais uma vez fugindo de algo com grande medo. É novamente cerca de             

30 graus Fahrenheit na atmosfera e agora eu não posso nem sentir meus             

pés devido ao frio. 

No entanto, desta vez eu posso ouvir passos atrás de mim junto com os              

sons das coisas vindo atrás de mim. Embora eu esteja correndo o mais             

rápido que posso, eles estão começando a se aproximar de mim quando            

vejo o Portão com a luz da glória à minha frente. 

Em vez de parar como da última vez, desta vez corro através do Portão e               

os dois anjos estão esperando por mim lá. Eu imediatamente me lembrei            

do meu lugar, caí de joelhos e comecei a soluçar. Fiquei tão aliviada por              

estar segura aqui que rapidamente me inclinei diante do Senhor no lado            

'seguro' do Portão e estou chorando. 

O anjo à minha direita pôs salve em meus olhos para que eu pudesse ver               

como o anjo à minha esquerda colocava uma brasa nos meus lábios. A             

brasa afrouxou meus lábios e tinha gosto de mel. Eu estava me sentindo             

triste e oprimido quando o anjo à minha direita, em seguida, derramou o             

óleo de alegria sobre a minha cabeça. 

Enquanto meu corpo ainda estava molhado da chuva, este óleo estava           

quente em mim e me trouxe conforto e paz instantâneos. Lágrimas           

começaram a escorrer pelo meu rosto novamente, quando eu estava tão           

feliz por estar de volta na frente do Senhor de toda a Criação. 

Enquanto eu me lembrava de que quem quer que estivesse me           

perseguindo me queria morta, eu agora não conseguia nem lembrar de           

quem eu estava fugindo e por que isso não importava mais como eu             
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estava agora na presença de Deus Todo-Poderoso e estava         

completamente protegido. 

Os dois anjos então me levaram a meus pés e vi que eu estava na beira                

do Mar de Vidro. A luz de glória de seu trono brilhava sobre a paisagem               

como uma brasa brilhante e dourada ou uma onda dourada de luz. Isso foi              

tão surpreendente de ver que de repente me lembrei de onde era o meu              

lugar e comecei a tremer em resposta. 

O vento começou a soprar de novo e pareceu quente, mas com um toque              

de frescura como um dia de primavera. O vento rodando de todos os             

quatro cantos parecia agora me cercar e eu ouvi o sussurro calmo de             

Jesus nele. 

Jesus: “Erin, você recebeu a honra de um presente. Meu pai tem mistérios             

para mostrar a você. Não tenha medo como você foi dado ouvidos para             

ouvir, olhos para ver e uma mão para escrever. Você deve apenas            

escrever o que é permitido, enquanto todo o resto permanecerá selado até            

o momento apropriado. Você é amado, por isso seja forte e corajoso e não              

tenha medo. ” 

Assim que o vento começou, ele cessou. Eu então ouvi uma voz como o              

som da água correndo com a intensidade de um furacão, mas também era             

como uma sinfonia ao mesmo tempo. 

Senhor: "Erin, venha para fora." 

Eu dei um passo para a frente com os pés como se estivesse em pé no                

vasto Mar de Vidro, mas meus pés não tocaram o chão quando eu estava              

de alguma forma acima dele. 

Senhor: "Você está de pé em terra santa." 

Eu olhei para baixo e vi que meus pés estavam tão machucados como se              

eu tivesse passado por um campo de batalha. Eu sabia que tinha fugido             

da minha casa rapidamente, sem tempo para encontrar sapatos e era           

evidente, pela visão dos meus pés, que eu havia corrido por quilômetros. 

Meus pés foram cortados, ensangüentados e sujos quando Deus         

instantaneamente transformou meus pés para que eles agora fossem         

lindos. Tornei-me profundamente consciente dos meus pés porque tive         

muito medo de levantar os olhos, mas permaneci olhando para baixo. 

Minha blusa azul que eu estava usando também tinha sido          

instantaneamente transformada em um belo manto branco brilhante e         

realmente não precisava de adornos ou enfeites para ser simplesmente          

deslumbrante. Minha pele, meu cabelo e meus pés agora eram bonitos e            

pareciam o brilho de uma pérola. Eu não estava usando nenhuma jóia e             

não precisava estar aqui. 

Senhor: “Erin, não tenha medo.” 
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Os anjos à minha direita e à minha esquerda pegaram meus braços e             

começaram a me aproximar Dele. Eu ainda sentia medo de olhar para            

cima, mas senti os anjos à minha direita me cutucando para fazê-lo.            

Quando finalmente olhei para cima, vi uma luz dourada ao redor e vindo             

Dele. 

Eu então vi o contorno leve de Seu Trono e ele brilhou como uma safira               

rica e profunda que eu de alguma forma sabia que tinha sido cortada e              

lapidada por Sua própria respiração. A brilhante mistura dos raios          

dourados da luz refletia-se no brilho do trono de safira e emanava disso. 

A luz dourada e o azul profundo da safira misturavam-se no ar como um              

belo raio circular de esmeralda que estava completamente ao redor da           

área. No entanto, essa cor era realmente ainda mais incrível do que a cor              

da esmeralda, mas essa cor em particular que eu estava vendo realmente            

não tinha nome ou comparação na Terra. 

De fato, não havia nome para tantas das cores que eu podia ver no Céu,               

pois meu conhecimento limitado de cores e misturas primárias e          

secundárias era baseado apenas em nossa paleta da Terra. A melhor           

descrição que posso fazer é que a cor era "uma esmeralda do alto". 

Na minha frente agora era o Criador de todas as coisas, Deus, mas eu              

ainda não conseguia olhar para a Sua imensa glória. Eu não podia vê-lo,             

mas apenas ao redor dele, pois nem mesmo a forma dele era algo que eu               

pudesse reunir com meus olhos. Tudo que eu pude ver foi um espectro de              

brilho do Criador do Céu e da Terra e isso me fez tremer. 

Os anjos pararam em um determinado lugar sobre o mar. Enquanto eu            

sentia que agora estava extremamente perto do Trono, na realidade eu           

ainda estava bem longe. Sem perceber o que estava acontecendo, meu           

corpo estava realmente chorando e lágrimas escorriam pelo meu rosto. 

As próprias células do meu corpo foram completamente atraídas para          

Deus e eu sabia que meu corpo reconhecia Deus como o Criador e que              

minhas próprias células desejavam estar de volta em Seu presença. Não           

havia dor no meu corpo e nada contrário, pois tudo aqui é perfeito e em               

equilíbrio. Meu coração sentiu tanto amor que agora foi superado com o            

amor da Sua presença. 

Senhor: “Criança, tenho mais para você ver. Você está pronto? ” 

Sem um pingo de hesitação, meu corpo respondeu com um sim, mesmo            

quando meu cérebro ainda não estava lá. O oposto é verdadeiro aqui na             

Terra, mas aqui eu sabia que Deus cuidaria de tudo. 

Imediatamente, enquanto permanecia no vasto mar dourado, houve um         

grande terremoto no Céu diante dos meus olhos, quando o chão se partiu             

em dois antes de mim. Eu sabia que essa separação não era permanente,             

já que a divisão que eu havia visto antes já havia sido restaurada             
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lindamente. Em vez disso, isso significou que eu olhasse para a parte real             

da Terra para a qual Ele estava direcionando minha atenção. 

Lá embaixo eu vi um jardim incrivelmente exuberante e vi uma cobertura            

ou manta de amor, como um escudo sobre a Terra como uma tenda             

gigante. Através disso e para a região do que parecia em algum lugar             

perto do Irã moderno, toda a massa de terra da Terra estava junta antes              

da separação das regiões. 

Eu vi quatro rios vindo de um jardim exuberante e saindo como portões             

em todo o jardim. Eu procurei em meus bancos de memória qualquer            

coisa remotamente parecida com a que eu tenha visto, mas era como se o              

Senhor Deus tivesse me permitido montar meus pensamentos, mas por          

um momento. 

Em essência, se eu fosse pegar todos os lugares bonitos que eu já tinha              

visto ou visto de fotos e colocado todos juntos, este composto ainda seria             

uma comparação insignificante do vasto jardim que estava diante de mim           

aqui no céu. Cada rio que eu vi aqui é como água glacial canadense e é                

puro, fresco, claro e doce a gosto. 

De repente eu estava sendo preenchido com o conhecimento de que esses            

rios haviam regado o Jardim do Éden e não havia necessidade de chuva.             

Desses lindos rios, as próprias raízes foram regadas. 

Havia uma abundância de vida selvagem e vi todo tipo de animal de toda              

a Terra presente no jardim. Cada animal era bem alimentado, gentil e            

amoroso e eu até vi um leão sentado ao lado de um cordeiro. Eu vi uma                

incrível variedade de árvores que deram frutos e sabiam que esta fruta            

era incrível. 

No entanto, uma das árvores no jardim se destacou para mim como era             

no centro do jardim e era uma árvore incrível de se ver. O fruto dessa               

árvore era abundante e perfeitamente maduro. O rio principal que          

alimentava os quatro rios também regava a árvore. 

Na base desta árvore, vi um tipo de cerca baixa iluminada em torno dela              

que parecia estar alertando que ninguém deveria ir além desse ponto. Eu            

não tinha certeza se estava vendo uma cerca na realidade ou se essa             

cerca era na verdade apenas no reino espiritual. 

Quando olhei para dentro da cerca, vi uma "cobra" que parecia ter pernas.             

Não era tanto como uma verdadeira cobra que vemos hoje, mas mais            

como um tipo de lagarto, mas com um rosto humano. Quando vi essa             

'cobra', percebi que essa cerca estava ali para confinar a 'cobra' à árvore e              

mantê-la dentro dessa área cercada. 

Enquanto esta 'cobra' se mantivesse atrás da cerca, ele estaria livre para            

vagar ao redor da árvore. Eu então percebi que esta era a Árvore do              
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Conhecimento do Bem e do Mal. Do meu ponto de vista, parecia que o              

Senhor conteú essa 'serpente' maligna apenas nos confins dessa árvore. 

Embora eu não tivesse me lembrado de nada assim nas Escrituras, isso            

realmente parecia fazer perfeito sentido para mim ao vê-lo.         

Estranhamente, também entendi que o Jardim inteiro era um paraíso,          

quase como se o Céu estivesse na Terra. 

Eu vi anjos vagando livremente e visivelmente entre o Jardim. Fiquei           

espantado que eu estava sendo capaz de ver isso e me senti            

extremamente humilde por tudo isso. Então senti meus próprios olhos          

sendo atraídos para essa árvore, como se também estivesse sendo          

tentada a provar a fruta. 

Aqui e depois de todo esse tempo eu achava que Eva era ignorante para              

comer essa fruta, mas ainda assim eu encontrei minha própria carne           

agora atraída para prová-la também. Eu realmente me senti atraído pela           

fruta mesmo com meu conhecimento prévio das ramificações de comer a           

fruta. 

A Eve então apareceu e ela era incrivelmente linda e até mais bonita que              

qualquer mulher viva hoje. Sua pele era perfeita e sem defeitos, já que             

não havia idade para ela. Não vou ser descritiva, já que não havia roupas              

nela, mas falando de uma mulher sobre outra mulher, eu sabia que estava             

olhando para uma das mulheres mais bonitas já criadas. 

Eva andou livremente pelo Jardim até que em um dia em particular essa             

'cobra' chamou Eva. Eu não precisava ouvir a conversa para saber disso,            

mas sabia que satanás estava persuadindo Eva e colocando dúvidas nela. 

Eu então vi a mão dela se mover através da barreira protetora ao redor do               

perímetro que era quase como um escudo de plasma dourado. Vi quando            

a mão dela hesitou por um momento, mas depois pegou a fruta. Ela             

removeu a fruta fora desta barreira e finalmente deu uma mordida. 

Então, ao meu lado e na frente de Deus, vi dois anjos aparecerem que eu               

reconheci e esses anjos estavam em ambos os lados da fenda. Um dos             

anjos tinha escamas enquanto o outro anjo tinha um relógio de sol. No             

entanto, o relógio de sol estava agora fora da seqüência do tempo como             

um perímetro e havia mais marcas originalmente do que agora. Os dias            

então se tornaram mais curtos e a morte foi acelerada. 

Quando olhei para o anjo à minha direita, vi que o movimento das             

escamas desequilibrava o homem, enquanto o fruto da Árvore do          

Conhecimento inclinava a balança contra a humanidade. O equilíbrio         

perfeito e os dias do Céu nesta Terra agora se foram. Quando vi a              

separação final se desdobrar diante de mim, comecei a chorar de tristeza. 

A visão de tudo isso me afetou quase mais do que qualquer coisa que              

observei nesses sonhos além da Crucificação de Jesus no Gólgota. Eu           
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chorei quando olhei para esta cena do ponto de vista do céu. Eu vi coisas               

no Jardim começarem a morrer quando as ervas daninhas começaram a           

cobrir o verde exuberante e “sufocar” toda a vida. 

O Jardim estava morrendo e a vida agora era medida pelo 'Relógio'. Eu vi              

Adão, também bonito na aparência, mas forte, bonito e perfeito como um            

homem poderia ser e na própria imagem do próprio Deus. Eu vi Adão e              

Eva quando Adão então comeu também do fruto e sabia que ele a amava              

tanto. 

Eles tinham ambos participado da ingestão desta fruta porque ambos          

tinham visto que a fruta era boa. Quando eles fizeram isso, eu            

imediatamente vi o véu celestial sobre seus olhos sendo levantado. Uma           

vez que o véu foi levantado, isso mudou seu foco de abundância para falta              

e de aceitação para vergonha. Eles estavam agora focados em sua carne            

em vez de Deus. 

Naquele momento, vi que o Espírito do Deus vivo havia sido retirado deles             

e que agora eles sabiam que estavam nus. Eu vi anjos no jardim de luto               

quando isso ocorreu. 

Eu então vi Jesus andando no jardim e chamando por eles. Quando Ele os              

chamou, eles ficaram com medo e se esconderam. Ele os chamou           

novamente e os encontrou em sua posição agora vergonhosa. 

Eu vi Jesus repreendendo-os, mas Ele também estava sofrendo a perda e            

podia ouvir choro de todo este paraíso que agora desaparecia. Eu então vi             

Jesus repreender a 'cobra' e amaldiçoá-la. Quando Ele amaldiçoou a          

'cobra', eu vi este objeto tipo humanóide reptiliano com o poder sendo            

sem pernas agora e deslizando sobre sua barriga. Eu então vi o Senhor             

removendo Adão e Eva do lado de fora dos Portões do Jardim. 

Senhor: "Erin, olhe de perto." 

Minha visão então ampliada e eu vi um retrocesso deste evento através da             

incrível tecnologia celestial. Eu vi o Senhor Jesus dizendo à serpente que            

ele golpearia o calcanhar dos homens continuamente, mas que ele seria           

derrotado eventualmente pela semente de Adão e do Filho de Deus.           

Enquanto Jesus falava de si mesmo, a serpente não tinha compreensão e            

sabia apenas que, eventualmente, Jesus o derrotaria. 

O anjo no topo da grande abertura no Céu trouxe a Bíblia para mim. Ali vi                

o começo e o fim em Gênesis 3:15 e em Apocalipse. A serpente se tornou               

muito maior no tempo e agora era um dragão. Eu vi a destruição final da               

cobra e, embora eu já soubesse sobre o resultado de satanás com            

antecedência, foi tão reconfortante ver sua derrota acontecer        

pessoalmente. 

A então viu uma parte do Apocalipse sendo iluminado. Primeiro Apocalipse           

2: 7-10 foi iluminado e Apocalipse 12: 11-13 foi iluminado. Eu vi do meu              
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ponto de vista que o acesso da cobra para punição veio do Jardim e a               

porta aberta veio de Eva. Em essência, a porta aberta mais eficaz de             

Satanás veio de Eva e continua a vir hoje através das mulheres. 

Vi então que a pequena cerca dourada ao redor da base da Árvore do              

Conhecimento do Bem e do Mal, bem como o véu de plasma que protegia              

a Árvore, não era vista por Adão ou Eva. Em vez disso, estes foram              

criados por Deus para que a 'cobra' não fosse permitida a vagar            

livremente por todo o Jardim, mas apenas ao redor desta árvore. 

Em essência, Deus havia confinado satan a esta parte do Jardim apenas,            

mas a sedução da Árvore que era tão bonita com a fruta tão             

perfeitamente madura seria a arma de satanás. Ao usar essa tentação, a            

serpente sabia que a única coisa que ele poderia fazer era tentar a única              

criação que não estava na criação original e que era Eva. Satanás também             

sabia que Adão amava Eva e sabia que, se pudesse tentá-la, ele poderia             

usá-la para derrubar Adão com ela. 

Eva veio do lado de Adão e, portanto, era sua igual, pois ela não se               

originou da cabeça ou do pé de Adão. Se Eva tivesse sido criada da cabeça               

de Adão, ela governaria Adão. Se Eva tivesse sido criada a partir do pé de               

Adão, ela estaria sob seus pés ou oprimida. 

Eva, em vez disso, era a companheira perfeita para Adão e a perfeição             

feminina de Adão. Usando isto para sua vantagem má, a cobra foi para o              

ponto mais fraco do coração de Adão ao chegar até ele através de Eva. 

Quando tudo isso aconteceu, o Senhor então amaldiçoou a cobra com o            

espírito de satanás e lembrou a serpente de seu lugar e isso seria baixo              

para o chão ou sujeira. Não só isso, mas satanás estaria agora em conflito              

com as mulheres até que o Senhor venha e atinja a cabeça de satanás no               

fim dos dias. 

Enquanto isso, Satanás continua a infligir a semente de Eva, assim como            

todos os descendentes de Eva para a vida aqui na Terra. Satanás,            

portanto, inflige homens principalmente através de mulheres, pois as         

mulheres são o ponto mais fraco do homem. 

Agora eu vi este ex-jardim perfeito e exuberante cultivando ervas          

daninhas e cardos. Essas ervas daninhas e cardos sufocaram a vida e a             

morte como se estivessem em uma onda de movimento rápido. O espírito            

de satanás não foi expulso do Jardim, mas deslizou para fora do Jardim             

em busca de Adão, Eva e sua eventual descendência. 

A cobra estava chateada com o Senhor, mas ele estava livre para infligir             

dano à semente de Adão e Eva, como Deus permitirá. Então, quando me             

ajoelhei na presença de Deus, fiquei inseguro sobre o tempo ou a ordem             

de tudo isso, quando vi outro evento que não pode ser contido no tempo.              
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Quando este evento ocorreu, o tempo ainda não estava sendo medido           

pelos padrões terrestres. 

O anjo apontou para a Bíblia e eu vi pela primeira vez Isaías 14: 12-15               

iluminar e então vi Ezequiel 28: 12-17 iluminar. Havia uma seção da Bíblia             

iluminada depois de Malaquias e, finalmente, a Bíblia se voltou para Lucas            

10:18. 

Eu estava agora olhando para o céu logo depois que o Senhor criou a              

Terra e Adão, mas antes do dia de Eva ou talvez em sua formação. Eu vi                

Deus como Ele criou a Terra e vi que Ele realmente desfrutou de Sua              

Criação e pensou nisso como Sua obra de arte. 

O Senhor estava satisfeito com a Sua Criação dos Céus, mas o Senhor             

ansiava por algo mais que pudesse ter comunhão com Ele. Como o Senhor             

é um artista magistral, Ele abrangeu toda a vida, tudo o que é sagrado,              

todas as coisas boas e belas e Ele é perfeito e puro no Jardim original. De                

fato, tudo isso veio do nosso Santo Padre, o originador da respiração e da              

vida. 

Eu então vi o anjo apontar para Filipenses 4: 8 e percebi que era assim               

que nós deveríamos ser e inspirar uma comunhão íntima com o Senhor            

Deus e permanecer nesta comunhão com Ele. Ajoelhei-me e observei a           

vista deste filme celestial. 

Lá eu vi aproximadamente setenta anjos principais. Esses anjos foram          

criados pelo Pai para auxiliá-lo e governar os anjos designados para cada            

um desses setenta anjos principais. Eu vi essa incrível hierarquia no Céu,            

pois o Céu é altamente organizado, altamente aperfeiçoado e nada como a            

Terra. 

Eu vi os anjos observarem e servirem ao Pai Deus enquanto Ele dava vida              

à vida e Ele falava a luz em ser. Enquanto observava tudo isso             

transpirando deste grande deck de observação do Céu, notei que um ou            

dois dos anjos pareciam se destacar. 

Um desses anjos eu reconheci ser Lúcifer, pois ele era uma versão menor             

do Senhor e tinha o mesmo tipo ou padrão de luz que emanava dele como               

Jesus. A luz de Lúcifer era impressionante e realmente não havia luz como             

aquela, exceto pela luz de Deus e de Jesus. 

Com o tempo, aqueles anjos que estavam sob a liderança de Lúcifer            

começaram a louvá-lo, onde esse louvor acabou levando a esses anjos           

adorando-o. De fato, esses anjos começaram a adorá-lo como Deus          

porque Lúcifer era semelhante à imagem de Deus e mais diretamente           

acessível do que Deus aos anjos que estavam diretamente sob seus           

cuidados. 
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Lúcifer era lindo, mas havia outros anjos iguais à sua beleza também.            

Também me pareceu que havia outros vinte anjos chefes que também           

tinham milhares de anjos sob eles. 

Agora devo notar que, enquanto eu estou vendo apenas o que parecem            

ser setenta anjos, eu não entendo tudo o que estou vendo porque não há              

palavras terrenas para descrever um pouco do que estou vendo. Deus           

criou os anjos para o companheirismo e para que desfrutassem de Sua            

presença, servissem a Ele e o adorassem em majestade. 

Em vez disso, esses anjos em particular ficaram tão interessados na           

beleza e nos dons uns dos outros que muitos pararam de procurá-lo. No             

entanto, Deus desejou ter algo muito mais profundo do que os anjos            

poderiam oferecer, então Ele decidiu criar o homem à sua imagem e para             

seu deleite. Lá o Senhor poderia andar livremente entre os homens no            

Jardim e ter acesso total. 

Dos setenta anjos além de Lúcifer, vinte desses anjos também começaram           

a olhar para Deus de maneira diferente. Esses vinte anjos sabiam que            

nunca poderiam ser Deus nem ser maiores do que ele. No entanto, eles             

pensaram que, desde que a costela foi tirada do lado de Adão e Eva foi               

então criado Adão igual, então eles também poderiam se tornar iguais a            

Deus. Eles sabiam que não podiam estar acima de Deus, mas acreditavam            

que poderiam se tornar iguais. 

Vi então que os outros anjos permaneceram santos ao Senhor e O            

adoraram no todo e não em parte. Esses anjos então levaram suas            

observações desses vinte e um anjos ao Pai no Trono logo após o Senhor              

ter acabado de criar a Terra. 

Nos Tribunais do Pai Altíssimo, o Pai decidiu derrubar todos os vinte e um              

anjos chefes junto com aqueles anjos sob seu governo na Terra. Como o             

Senhor declarou nas Escrituras, eu então vi Lúcifer atirar do céu como            

uma estrela cadente e como um relâmpago. 

Lúcifer desembarcou na Terra com aproximadamente um terço do Céu          

lançado com ele. Houve um grande luto e tristeza quando os anjos que             

foram expulsos amaram o Senhor e acreditaram em suas obras para que,            

depois de algum tempo, voltassem para casa e tivessem esperança. 

Enquanto eu estava admirado com o que estava vendo, agora também eu            

tinha uma grande tristeza quando vi que esses anjos eram lindos, se            

rebelaram e agora estavam tristes. Eu vi a falta de esperança quando            

esses anjos caíram da graça e vi o Céu chorar pelos filhos do céu. 

O Céu chorou, mas eu sabia que se esses anjos tivessem permanecido, o             

Céu estaria dividido. Independentemente disso, não há poder como o de           

Deus, então eu permaneci confiante de que Deus ainda teria governado,           
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não importando o que e que todo o Céu e a Criação também soubessem              

disso. 

Senhor: “Erin, estes mistérios estão sendo mostrados a você agora como           

eles foram reservados para este tempo.” 

Só então, eu vi um homem no Céu que eu reconheci como o tinha visto               

aqui antes. Este homem era um dos antigos dias e ele tinha o favor do               

Senhor sobre ele. Ele era como Jesus, mas não Jesus. Ele era bonito e              

jovem na aparência, mas com o longo cabelo branco de alguém muito            

mais velho. Então ouvi um anjo do Senhor falar comigo. 

Anjo: “Este é um dos pais de Noé. Ele vai orar por você como um manto.                

Ele nunca viu a morte e o favor do Senhor está sobre ele. ” 

Senhor:“ Erin, agora olhe com seus olhos, ouça com seus ouvidos e            

escreva com suas mãos. ” 

Eu estava tremendo quando mais uma vez fui lembrada por isso. lugar            

como uma mulher e realmente "um ninguém". Eu não sou padre e não             

tenho alta posição e sou até gentio. Eu me senti pequena e o Senhor              

ouviu meus pensamentos enquanto eu tremia diante Dele. 

Eu vi uma onda de luz e um anjo instantaneamente colocou um tipo de              

cobertura sobre mim. O anjo então colocou salve em meus olhos. Outro            

anjo veio e me deu um cálice de água do rio da vida. 

Senhor: “Erin, você está pronto para ir mais longe?” 

Eu: “Sim, Pai, glória seja para Deus no mais alto. Por favor, abençoe meus              

olhos para ver, meus ouvidos para ouvir e minha mão para escrever como             

Você disse à Sua Glória e será feito para mim neste dia. ” 

O anjo apontou para eu me concentrar novamente através da fenda no            

Mar de Vidro abaixo para a terra. Eu vi Adão e Eva terem filhos e               

multiplicar-se. Do meu ponto de vista, isso aconteceu muito rapidamente,          

mas da perspectiva da Terra isso levou várias centenas de anos. 

Durante esse tempo, vi esses anjos caídos tentando encontrar uma          

maneira de voltar para o céu. Eles queriam apelar para Deus, mas os             

ouvidos de Deus não estavam abertos aos seus gritos. 

Vi então um desses anjos caídos, mas não satanás, governar sobre uma            

área que tinha uma das populações maiores da descendência de Eva. No            

entanto, as mulheres nesta área, as filhas de Eva, eram bonitas na            

aparência, gentis e alegres. 

Este lindo anjo caído ficou atraído por uma das filhas de Eva e voltou seus               

pensamentos para ela mais e mais a cada dia que ele a observava. 

Ele então pensou: “Se Deus não nos permitiu voltar e nós vagarmos nesta             

Terra até os dias das decisões de Deus sobre o nosso destino, então eu              

tomarei essa mulher como se ela fosse criada pela minha costela. Então            

me tornarei mais parecido com aqueles em que o Senhor ama. ” 
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Este anjo caído então reuniu todos os outros vinte anjos, exceto Satanás,            

e disse-lhes:“ Tomemos estas mulheres para ser nossas esposas e criar           

nossa própria raça que o Senhor também pode vir a amar. Então o Senhor              

pode ser misericordioso e amar tanto a nós como aos filhos nascidos de             

nós. ” 

Os anjos concordaram com isso juntos por juramento. Mesmo que a           

serpente tenha traído Eva e o Senhor disse que haveria conflito entre os             

dois pela eternidade, eles ainda continuaram a desobedecer a Deus ao           

olhar para as mulheres. 

Quando os anjos fizeram essa coisa proibida com essas mulheres, a última            

gota de qualquer santidade que restou deles foi embora. Ao fazer isso, o             

favor do Senhor e seus laços com o Céu e a eternidade estavam agora              

sujeitos a morte e separação e os anjos se tornaram corruptos como            

resultado. 

Esses anjos caídos corromperam as filhas de Eva. Eu vi anjos usando seus             

dons para mudar o curso da humanidade e agora ser adversário. Os anjos,             

em união com as mulheres, criaram hostilidade e os anjos caídos           

começaram a desprezá-los também. 

No entanto, satanás permaneceu desinteressado em mulheres e, portanto,         

não participou com os outros vinte anjos caídos e seus seguidores. O            

plano de Satanás ainda tinha o mesmo objetivo, mas o curso dele era             

diferente. 

Os anjos caídos então começaram a ensinar habilidades e habilidades aos           

homens para que eles fossem adorados pelo homem como deuses, em vez            

de eles adorarem o único Deus verdadeiro. O resultado do que esses            

caídos haviam ensinado teve o efeito oposto da adoração celestial. 

Eu vi um anjo ensinando sobre maquiagem, adornos e embelezamento.          

Isso criou vaidade, inveja e ciúme para destruir e, eventualmente,          

também levou à luxúria e à prostituição. 

Eu vi um homem mostrando como criar metal e formar armas para a             

colheita, mas principalmente para a guerra e para a guerra uns contra os             

outros e destruir uns aos outros. 

Eu vi outros criando fontes curativas de plantas, flores e raízes. Isso era             

para que o homem pudesse se curar e não precisaria mais clamar e             

depender do Senhor para curar. Este foi o começo dos produtos           

farmacêuticos e da medicina. Drogas, vícios, dependência e morte vieram          

disso. Os presentes deste anjo acabaram se transformando em testes de           

sangue e genética, doenças e afins. 

Eu vi outro ensinando os mapas do céu ou das estrelas. Este anjo fez as               

estrelas em ídolos esculpidos para os caídos, assim adorando as estrelas           

levaram a divindades e depois deuses ou imagens de si mesmos. As            
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estrelas eram outro Céu e se tornaram um véu que os humanos não podiam              

ver além do Deus do Céu, que podia ouvi-los, girar e salvá-los. 

Essa prática foi o começo da astronomia, que é boa, e da astrologia, que é               

ruim, assim como a adoração dos caídos como deuses. Então o plano dos             

caídos era para o homem depender das estrelas e da adoração de outros             

deuses e, portanto, não mais precisando do Deus de toda a Criação. 

Eu vi outro com o dom de obras de fibra. A capacidade de tecer roupas               

finas separava as pessoas de maneira vergonhosa, criando divisão de          

classes de acordo com as roupas. Destruição através de classe, posição,           

orgulho e vaidade veio também deste poder. 

Outro era como um mago e podia manifestar coisas, evocar imagens, criar            

milagres e ilusões. Isso criou o medo e a adoração do autogoverno dos             

milagres. Este foi o início da feitiçaria e magia e a adoração de semideuses              

com a ilusão ou aparência de poder. 

Outro foi um construtor e arquiteto de estruturas. Este anjo tinha sido            

especial no Céu e este foi um presente que Deus havia deleitado. Este anjo              

ergueu um edifício para edificar a si mesmo e ele ensinou os humanos a              

adorá-lo e começou as raízes da escravidão. 

Seu plano e os outros eram para construir templos de honra para si             

mesmos, onde as pessoas pudessem viajar para adorá-los. Eles também          

erguiam edifícios altos o suficiente para alcançar o céu. Ensinando aos           

humanos e aos descendentes de anjos essa habilidade, eles acreditavam          

que poderiam até mesmo derrubar o céu. Eles queriam santuários imortais           

para que os humanos fossem distraídos e fossem a eles para adorar não a              

Deus. 

Outro foi o criador do governo e da ordem complexos, a estrutura das             

guerras, cidades, estados, regiões e tribos. Isso também fazia parte da           

opressão, escravidão e governo. Fora disso veio a troca monetária,          

negociação, impostos e jogos de azar. Este anjo detinha o interesse de            

satanás mais. Estes dois estavam em uníssono juntos, pois o mal precisava            

desse tipo de estrutura para prosperar. 

Outro anjo ensinou pesos e medidas, calendários, relógios e itens          

relacionados para registrar ou medir os dias. Este anjo sofreu e mediu os             

dias como instruídos por Deus após a queda. O anjo acompanhou a nova             

ordem do tempo; a medida de semanas, meses, anos e a profundidade e             

altura das coisas. Este anjo tinha as habilidades da matemática e começou            

a registrar os dias até que a permissão fosse concedida e o Senhor             

começasse a executar juízos. 

Outro anjo ensinou comunicação através da linguagem, escrevendo        

registros, desenhos, símbolos e códigos. Este anjo acabou por trazer a           

tecnologia e a posterior e rápida decadência da pornografia, da internet e            
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do eventual acesso a residências sem a necessidade de uma chave. Este            

anjo pode entrar na mente dos humanos e destruí-los por dentro. 

Esses foram apenas alguns dos dons que foram ensinados aos humanos           

como anteriormente concedidos a esses anjos caídos pelo Senhor. Havia          

muitos mais e cada um desses anjos trocou seus conhecimentos para           

outros, a fim de criar uma teia de autoridade e a adoração dos mortos pelos               

humanos. 

As mulheres que tiveram relações com os anjos caídos logo tiveram filhos            

que eram gigantes. Esses gigantes consumiram mais do que a terra poderia            

fornecer. Esses gigantes também tinham grandes desejos de desejo pelos          

olhos e por sangue. Eles se tornaram os principais devoradores da terra e             

tudo o que havia nela. 

Os anjos caídos foram proibidos de compartilhar com a humanidade os           

segredos do Céu; assim, quando fizeram isso, introduziram ainda mais          

pecado e morte. Então, quando os anjos caídos produziram gigantes, eles           

também foram uma abominação para o Senhor e fizeram com que o avanço             

do mal se tornasse tão penetrante que o Senhor agora tinha que intervir. 

Tudo estava morrendo e corrompendo a um ritmo cada vez maior. Os anjos             

caídos que tinham desfrutado das mulheres terrenas que eles tomaram          

agora sabiam que haviam cometido um grave pecado contra o Criador do            

Céu. Depois de um tempo, os anjos se arrependeram e quiseram parar com             

a esperança de voltar de onde caíram. Os anjos caídos viram então a             

corrupção que causaram quando o mundo começou a experimentar todas          

as coisas contrárias ao céu. 

Um dos anjos caídos reconheceu então que havia um humano em particular            

que caminhava de perto para o Senhor e ainda mais perto do que até              

mesmo Adão andara. Enquanto isso, enquanto me ajoelhava e olhei para o            

que estava vendo e realmente quão rápido tudo tinha ficado ruim, comecei            

a chorar diante de Deus no céu. 

Eu tinha visto a origem de todas as coisas malignas e observei a aceleração              

da morte. O anjo a minha esquerda me entregou uma taça e eu bebi do Rio                

da Vida. 

Senhor: “Erin, fala”. 

Eu: Eu estava tremendo. “Senhor, isto não está nas Escrituras. O homem            

requer ... ” 

Imediatamente minha boca não tinha mais as palavras como o Senhor, em            

Sua santidade, não estava me permitindo questionar o que eu estava           

vendo. Eu fiquei fraco e chorei. Agora eu me perguntava se Ele iria parar              

tudo, incluindo esses sonhos com ele. 

Ali estava eu, na beira dessa imensa fenda, olhando através do Mar de             

Vidro da Criação, na presença de Deus e Criador de todas as coisas, e de               
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repente percebi minha própria rebelião e hábitos carnais. Mesmo quando          

senti isso, senti um calor me cobrir e até mesmo enquanto escrevo e ainda              

hoje. 

Este calor era como um cobertor de cura e, agora com a cabeça baixa e               

incapaz de falar, senti uma mão sendo colocada sobre a minha cabeça pelo             

que eu pensava ser um anjo à minha direita. Então senti uma mão no meu               

ombro para a esquerda. 

Senhor: “Erin, esses homens favorecidos estão orando e fortalecendo vocês          

para esta difícil tarefa de atribuir aos mistérios. Houve um véu que eu             

permiti manter escondido. Os grandes mistérios que agora começarão a ser           

revelados à sua geração são pelo Meu design. 

“Agora os dois homens de favor do Céu e da Terra nunca viram a morte,               

mas foram removidos deste lugar por um milagre. Os espíritos desses           

homens estão sobre esta geração como está escrito. Eles atestarão e           

testemunharão coisas como essas. ” 

O anjo então apontou novamente para os caídos e seus filhos criados. Eu vi              

coisas tão repugnantes. Então compreendi com ainda maior clareza Sodoma          

e Gomorra. Eu vi esses homens nessas cidades propondo anjos para           

praticar a homossexualidade. 

Eu vi crimes contra animais sexualmente como coisas tão malignas          

permeiam a paisagem. Eu até vi bebês de prostitutas sendo jogados nas            

ruas como lixo. Os resultados do que o caído fez estavam em toda parte e               

permanecem conosco até hoje. 

Senhor: "Filho, você tem uma pergunta?" 

Eu tinha muitos, mas um estava pesando em mim. 

Eu: "Senhor, quem são esses dois comigo?" 

Ele começou a rir e o chão tremeu em resposta. 

Senhor: “Erin, à sua direita está Enoque e à sua esquerda está Elias. Eles              

andaram comigo e suportaram muito. ” 

Eu tinha outra coisa a dizer a Deus e uma coisa que não me atrevo. Eu                

questionei minha dignidade novamente e meu lugar como estes grandes          

homens de Deus oraram por mim um manto de proteção e unção sobre             

mim. No entanto, eu era como a mulher no poço. A outra questão estava              

prestes a ser respondida, então eu nem sequer falei. 

Eu então podia ver uma visão de perto de uma região muito perto de onde               

o Jardim esteve uma vez onde o dossel sobre a Terra começou a se afinar               

como hoje com nossa própria atmosfera. Eu vi o sol ficar muito mais             

quente, mas não tão quente como hoje, quando vi o anjo com a Bíblia              

apontando para Isaías. 

Eu vi vários anjos caídos seguindo Enoque em toda parte porque o Espírito             

do Senhor estava sobre Ele e esses anjos caídos ansiavam pela           
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reconciliação com Deus. Por sua vez, Enoque tinha uma humildade e           

gentileza como Jesus. 

Enoque foi gentil, mas muitas pessoas foram repelidas por sua santidade           

enquanto ele emanava luz. Isso porque a maioria dos humanos gostava de            

seus pecados e luxúria e estava na escuridão e não era exposta. Enoque os              

fez desconfortáveis em comparação. 

Um dia, os anjos caídos decidiram ir a Enoque para interceder por eles             

desde que Enoque tinha sido levado e andou com o Senhor em lugares             

celestiais. No entanto, ao fazer isso, os anjos fizeram exatamente o oposto            

do que os anjos deveriam fazer, pois deveriam servir ao homem em nome             

de Deus. 

O Senhor estava zangado e angustiado com isso e agora desejava que            

nunca tivesse criado o homem. O anjo com a Bíblia então iluminou Gênesis             

6: 6. Quando fiquei olhando para a Bíblia, surgiu outro livro dentro da Bíblia              

e vi os escritos de Enoque e os registros de tudo isso. 

Eu conhecia o Livro de Enoch, mas não entendi e fui ensinado a não              

acreditar neste livro. Eu vi outro anjo conter o Livro de Enoch em uma jarra               

de vidro e coloquei isso para o lado. Eu podia ver um registro válido através               

do vidro, mas não consegui tocá-lo. 

O Senhor mandou chamar Enoque e mais tarde vi Enoque falando aos            

anjos. Havia agora um grande luto, tristeza e lamento, pois o Senhor havia             

recusado a petição de Enoque em favor dos anjos caídos. Enoch se abaixou             

e me puxou para mais perto do que eu estava vendo para maior clareza. 

Vi então que Deus não estava chateado porque os anjos pediam perdão a si              

mesmos e a seus filhos, mas ficou chateado por eles estarem tentando usar             

Enoque para interceder por eles. Essa intercessão era um papel que os            

anjos caídos deveriam saber que não era permitido na hierarquia celestial. 

Quando Enoque entregou esta mensagem, vi o Senhor mandar os sete           

arcanjos, dos quais satanás era uma vez, junto com um grande exército            

para ajudar. O Senhor deu o mandamento de mandar os anjos para debaixo             

do solo por um tempo de julgamento posterior. 

Um dos anjos caídos ficou extremamente irritado com isso e parecia um            

líder dos anjos caídos. Como a raiva queimou e a tristeza alcançou esses             

anjos, eles lamentaram que não iriam mais desfrutar das crianças que           

haviam gerado e amavam agora. Apesar de toda a sua maldade, os anjos             

de alguma forma aprenderam a amar seus filhos malvados, conhecidos          

como os nefilins. 

Então vi anjos celestiais derrubando os filhos desse anjo principal. Este anjo            

principal era então ainda mais zangado do que o resto e por isso estava              

mais atado do que os outros. Pelo que pude perceber, quase todos os anjos              

16 



foram mantidos em cativeiro e seus descendentes foram programados para          

destruição, alguns imediatamente e alguns em uma data posterior. 

Eu então vi Satanás e notei que ele era o mesmo espírito que estava sobre               

a cobra no Jardim. Satanás recebera agora o privilégio de uma cobra            

deslizar e atingir os calcanhares dos homens. Essa cobra ou satanás odiava            

mais as mulheres por causa de sua maldição e porque ela foi construída à              

mão por Deus e não criada como Adão. 

De fato, satanás desprezou as mulheres ainda mais que os homens. Ele não             

era influenciado pela luxúria das mulheres como os outros anjos caídos que            

reconheciam a beleza das mulheres ou como Adam. Satanás foi arrogante. 

Como satanás não lutou durante a batalha com os outros anjos caídos e             

seus filhos gigantes. Em vez disso, satan sentou na fenda de uma rocha             

acima da batalha. Como resultado, o Senhor decidiu dar temporariamente a           

carga satânica da Terra. A área em que ele se sentou para ver a batalha era                

vermelha como barro nesse vale em particular. Uma vez dado cargo,           

Satanás se colocou em um trono semelhante à terra como uma imagem            

menor de Deus. 

Então Enoque me mostrou os pensamentos de satanás e ele queimou com            

ódio, porque o Senhor tinha o poder que ele desejava. Eu vi um dos anjos               

do exército do Senhor dar satan um conjunto de acusações como leis e             

perímetros escritos em um pergaminho. 

Eu então vi uma petição de satanás a Deus que se ele fosse agora governar               

esta terra que ele recebeu da Terra, ele poderia ser onipresente como Deus             

e com a habilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus não              

apenas disse não a esse pedido, mas ao contrário, Satanás só pôde deslizar             

de um lado para outro e tomar a forma de outras formas. Não só isso, mas                

ele permaneceria reptiliano com sangue frio como gelo. 

Então satan pediu um governo para ajudá-lo. Vi que o Senhor estava            

zangado porque sabia que Satanás estava tentando enganá-lo. Como         

satanás pensou para si mesmo, suas palavras pareciam scripts em uma           

página para Deus e todos os seus maus pensamentos eram visíveis do céu. 

O Senhor então respondeu dizendo a Satanás que o curso de cada um dos              

Seus filhos e Sua Criação seria determinado por Ele e somente por Ele. Não              

só Deus não estava permitindo a liberdade de satanás sobre os filhos de             

Adão, mas também que o proceder de cada homem seria determinado pelo            

próprio Deus e que satanás estaria sujeito às leis do Senhor. Satanás teria             

então que apelar a Deus em suas Cortes, a fim de infligir tribulações aos              

filhos do Senhor e a quem Deus havia escolhido com Sua marca antes de              

nascerem. 

Satanás queimou de raiva quando percebeu que Deus não lhe havia           

concedido o que ele havia pedido, mas agora o restringia ainda mais. Seu             
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plano era eventualmente transformar o homem contra Deus e um ao outro            

para que Deus desprezasse o homem e determinasse que eles eram muito            

corruptos para o Céu e a Salvação, tirando assim a Deus das crianças que              

Ele ama. 

Depois desse tempo de tristeza, vi Satanás escolher vários humanos para           

governar com ele. Eu então o vi procurando a descendência remanescente           

do anjo caído para revisar as fundações originais dos caídos. Mesmo que            

eles estivessem confinados e trancados no subsolo, eles ainda poderiam se           

comunicar. 

Quando Satanás trabalhou na Terra, o mal começou a povoar muito           

rapidamente. Agora quase não restavam seres humanos que parecessem         

bons, pois quase todos estavam agora sob o domínio de satanás. O Senhor             

Deus de Seu Trono decidiu então que todas as criaturas vivas estavam            

corrompidas e que era hora de destruir a Terra. 

No entanto, Deus ainda mantinha uma comunhão íntima com Enoque, pois           

o Senhor lhe concedera favor tanto quanto aos filhos. O Senhor manteve            

Enoque com Ele e eu observei enquanto a duração da vida do homem ficava              

mais curta. A morte foi acelerada como o primeiro meio de controlar o mal.              

Deus encurtou os dias do homem e, portanto, sua influência do mal. 

O Senhor então colocou Noé e sua família separados também. Quando o            

dossel da Terra foi levantado, as chuvas vieram. Antes disso, e           

principalmente em pares, cada uma das criaturas terrenas de Deus          

encontrou uma arca que havia sido construída para resistir ao dilúvio que se             

aproximava. 

Quando o dilúvio cobriu a Terra, vi o Senhor moldar a Terra,            

desmembrando a massa terrestre que já havia se juntado. Ele separou-as           

em regiões à medida que as inundações continuavam. Quando essas          

massas de terra se separaram, vi que os anjos caídos em suas câmaras             

estavam separados junto com a terra. 

De fato, o Senhor estava separando-os ainda mais para impedir sua           

comunicação posterior. Notei então que os templos que os anjos caídos           

erigiram para si mesmos estavam sobre as áreas onde os caídos foram            

sepultados no subsolo até o julgamento e eram um tipo de marcador. 

Eu então vi a chuva parar e a água recuar nas fendas ou pontos de grade                

divisivos da Terra. Cada ponto de grade era uma massa de propriedade            

para os caídos e a Terra estava agora dividida em continentes e ainda mais              

separada por uma grade de linhas de falha. 

Literalmente, colocando linhas de 'falha', Deus estava dizendo aos anjos          

caídos que isso era culpa. Assim, essas linhas de falha eram seus limites e              

marcavam seus territórios. Então cada um dos herdeiros remanescentes         
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dos caídos vagou pela terra, devorando-a sobre as regiões de seus pais,            

continuando com as práticas de seus pais até o dia em que o Senhor caísse. 

Os nephilim não foram completamente apagados e eles, juntamente com          

seus descendentes e demônios, poderes e principados, todos governam e          

decaem a Terra hoje. 

Senhor: “Erin, você deve agora descansar um pouco, mas tome coragem e            

escreva claramente o que lhe foi mostrado.” 

Eu me inclinei para o Senhor em agradecimento. Eu chorei como não pude             

olhar para Ele diretamente devido ao brilho de Sua glória, mas Ele sabia             

que eu O amava com todo o meu coração e que eu estava com medo do                

que me foi mostrado. 

Enoque e Elias, junto com os anjos, andaram comigo até o Portão. Uma vez              

lá, Enoque derramou um pouco de óleo sobre minhas mãos e Elias            

derramou óleo sobre a minha cabeça. Enoque então falou comigo sem           

palavras. 

Enoch: "Erin, eu sei que nada disso faz sentido para você agora, mas logo              

isso ficará claro quando você começar a ver tudo isso." 

Comecei a chorar e o anjo apareceu e limpou minhas lágrimas com o             

pequeno pano de linho. 

Enoque: “O véu logo será levantado e haverá grande medo. Você e outros             

devem espalhar as Boas Novas sobre o amor do Senhor e o que os espera e                

perseverar até o fim. Eu sei que você tem perguntas. Lembre-se que nem             

toda palavra que saiu de nossas bocas foi bem recebida também. ” 

Enoch olhou para Elijah e ambos sorriram um para o outro em            

concordância. 

Enoque: “Minhas palavras foram autorizadas a serem removidas da Bíblia          

original para este tempo posterior e o sinal de que uma vez houve as              

referências ao Livro de Enoque no Livro de Deus. Agora eu posso ver este              

tempo para as Palavras que o Senhor deu para ajudar a dar a conhecer os               

grandes mistérios. Você se lembra quando nos viu antes? ” 

Eu: Eu estava chorando. “Sim.” 

Enoque: “O Senhor nos enviou para dizer-lhe para continuar a sua jornada,            

mas para remover os obstáculos que estavam impedindo você de tudo o            

que o Senhor desejava para sua vida. Você era filho do mundo, mas agora              

é filho de Deus. Você anda entre nós em lugares altos e você é amado pelo                

rei. 

“Muitos de vocês, como nós, nunca verão a morte. Isso é uma bênção e              

outros testemunharão isso, mas isso não acontecerá como alguns esperam.          

Sim, mais uma coisa. Lembre-se dos que caíram com o dom de            

calendários? ” 

Eu:“ Sim ”. 
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Enoque:“ Por acaso você viu qual calendário era o calendário de Deus? ” 

Eu:“ Creio que sim. ” 

Enoch:“ Erin, mude sua perspectiva. Observe Israel e lembre-se do          

calendário hebraico. Agora, volte para seus marcadores e os revise em           

termos desse calendário. Volte e lembre-se que Israel é o seu marcador e o              

inimigo mais odiado destes ao seu lado, a Noiva. Também o que ocorre             

depois da neve e o que você procura? ” 

Eu:“ Sinais de primavera como flores. ” 

Eu notei então que Enoque era muito bonito como era Elias. Eles também             

eram tão maravilhosos e tão cheios de amor e conhecimento quanto os dois             

tinham andado tão próximos do Senhor. Enoque apertou minha mão e           

Elijah apertou meu ombro quando ambos se voltaram para voltar a estar            

em comunhão com o Senhor. 

Enoch: "Nós vamos vê-lo novamente, Erin." 

Eu estava tão feliz com isso. Um dos anjos alados então me cumprimentou             

no Portão. 

Angel: “Erin, muito tem sido modificado ao longo dos anos, mesmo quando            

a hora do dia começa e termina. Israel é o seu marcador para os sinais do                

retorno de Jesus. O Senhor pede que, mesmo que você duvide da ordem,             

escreva exatamente como viu. 

“Não dê ouvidos àqueles que você tem para a esquerda ou para a direita,              

pois eles não viram o que lhes foi mostrado. Eles não podem falar e o               

Senhor os manterá de você. Quando a trombeta soa, nem tudo estará            

pronto e muitos ficarão atordoados. Ore por essas pessoas. 

“Há muitas referências, pois agora os Scripts começarão a ser iluminados           

como nunca antes. O Corpo de Cristo será como um. Você recebe o dom de               

um vidente e deve escrever o que vê. Outros receberão os presentes para             

discernir e testificar. 

"Não tenha medo. Tome coragem como uma lição de Elias aguarda.           

Aprenda sobre aqueles que oram por você. O Salmo 82 é uma referência             

agora que fará sentido e acompanhará este Salmo 83 em conjunto. 

“Os salmos 39 e 40 são um lamento para este tempo e há uma mensagem               

no Salmo 41, portanto, não vire a página. O Salmo 104 é a confirmação do               

que você foi mostrado e é uma boa mensagem. Lembre-se de ver os             

padrões da história como tudo aconteceu antes e nada é novo. 

“Agora entendam as raízes das práticas do mal e sejam tímidas disso.            

Busque o Senhor com todo o seu coração e alma e não conduza ao seu               

próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele          

deixará seu caminho claro mesmo quando estiver escuro e houver neve. 

O anjo apertou minha mão e colocou um xale em cima de mim. Esta série               

de sonhos ocorreu ao longo de três noites, juntamente com esta mensagem            
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pessoal. Houve uma paz milagrosa e uma cobertura de amor sobre mim e             

meus filhos nos dias de hoje. O inimigo tem estado longe de mim e o único                

problema que tive foi minha própria preocupação e minha própria carne. 

Eu oro para que isso te abençoe e que o manto do Senhor esteja em todos                

aqueles que são abençoados pelo Senhor. Que você tenha paz em suas            

casas enquanto esperamos pacientemente que o Senhor retorne para Sua          

Noiva. 

Amor e bênçãos ... pardal 
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A ESCADA 

 

28 de Abril de 2013 

 

Querido Pai Celestial, 

Você é meu melhor presente, meu amor e minha alegria, é minha porção             

para sempre e minha maior paz. Não há ninguém como Você. Você se             

importa e gasta tempo comigo. Você aqueceu meu coração e me levou em             

uma jornada especial, preciosa, inestimável. 

Senhor, nunca me deixe esquecer de tudo o que Tu fizeste, todo o curso              

de minha jornada e o amor que Você me mostrou. Você é a alegria do               

meu coração e o amor da minha vida. 

Sei que sou má, que não sou perfeita, que Você viu todas as minhas              

falhas, mas me ama de qualquer maneira. Você me deu um coração para             

amar profundamente e, somente através de Ti está a minha cobertura de            

paz, amor e alegria. Você fixou meus olhos em coisas eternas, removeu            

minhas ambições vãs e criou em mim um espírito novo e um coração             

limpo. Anseio por Ti Senhor, anseio pela Cidade de Ouro. Eu dou meu             

coração para Ti. Só Você pode encher o vazio do meu coração. 

Se for possível, anseio pelas Tuas cortes e desmaio por elas. Ao            

reconhecer minhas iniquidades e saber que não posso cobrir minha própria           

vergonha, se eu for apenas um escabelo para os céus, eu estaria feliz em              

servi-LO a seus pés. Preferia estar aqui do que entre os mortos-vivos,            

aqueles que não Te conhecem. 

Eu te amo Senhor, e continuarei nessa busca até o dia em que nos trouxer               

para casa ou cortar meu ‘cordão umbilical’. Senhor, eu amaria o tempo            

que poderia Te servir, dando testemunho da abundante colheita de almas           

que está prestes a acontecer. 

Então, enquanto espero, a Tua vara e o Teu cajado me confortam. Tua             

repreensão prova Teu amor e sou eternamente grata por esta disciplina.           

Que eu seja sempre de valor e digna de Suas suaves instruções. Eu Te              

amo. 

Jesus: ”Erin, venha para cá.” 

Eu estou em um campo de trigo. Reconheço este lugar. A suave brisa             

sopra através do topo do trigo, criando uma onda de luz dourada sobre os              

feixes. É muito calmo, mas o trigo canta enquanto a suave brisa sopra. 

O céu tinha um azul arroxeado lançado pelas nuvens. Era extremamente           

dramático. A luz vinha de todos os lugares. As cores eram magníficas. Eu             

tinha acabado de entrar na foto da vida real de um amigo que usava filtros               

complexos em suas fotografias. 
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À distância, vi a escada desde o início da minha viagem. Estava muito             

longe, mas eu não me importei. Era lindo onde eu estava e o trigo              

brilhava. Os sussurros das canções do trigo eram incríveis. 

Eu tinha cerca de 25 anos e estava em plena forma. Nesta idade, eu              

amava correr, especialmente depois da minha corrida diária de cinco          

milhas. Eu vi a escada e ouvi o Espírito Santo. 

Espírito Santo: “Erin, vá em frente corre para ela. Está na hora.” 

A Voz percorreu minhas veias. Ele era parte de mim, mas ao meu redor              

também. 

Parei e olhei para o meu caminho até a escada. Estava cerca de um quarto               

de uma milha; Uma perfeita volta final (na corrida). O vento começou a             

soprar mais um pouco e estava atrás de mim. O Senhor mostrava Seu             

favor. Ouvi um Shofar à distância. Eu ouvi, “Corra agora”, a corrida tinha             

começado.” 

Eu tinha dois morros para chegar até a escada. Corri, mas me segurei um              

pouco até que soube que poderia terminar bem; Um monte se foi. Fiquei             

surpresa como meus pulmões tinham tal capacidade. Era melhor do que           

quando eu tinha 25 anos. 

Estava quase na escada quando ouvi outro Shofar. Sabia que tinha que            

correr o mais rápido que pudesse. A escada parecia que estava           

desaparecendo. Agora eu estava correndo mais rápido do que já corri na            

minha vida. A escada começou a levantar. Eu estava a três metros de             

distância e me estiquei para alcançá-la. 

Minhas mãos voaram para frente enquanto eu as esticava. Fechei os olhos            

e orei. Eu a agarrei. A escada começou a me puxar para cima. Era longa.               

Enquanto a escada subia, eu ouvi outro Shofar, mas não vi de onde o som               

estava vindo. Olhei para cima e vi os Céus Abertos. Estava longe, mas me              

agarrei à escada enquanto me puxava para cima. 

Olhei para o vasto campo de trigo e comecei a chorar. Era a cena mais               

bonita e incrivelmente deslumbrante. Eu não estava na Terra, mas estava           

em outra dimensão; Um lugar de instrução pessoal do Senhor. 

Os detalhes que o Senhor passa para instruir é realmente incrível. Ele            

também é incrível. Olhei para cima e o Céu parecia um pouco longe.             

Decidi subir porque que tinha recuperado o meu fôlego quando corri, uma            

corrida épica e me atirei para agarrar a escada. Subi e cheguei em um              

tempo recorde. 

Vim através do Portal, mas estava dentro do Tevah, que era como um             

grande transporte em movimento, embora difícil de comparar com         

qualquer coisa na Terra. Havia pessoas ao meu redor. Todo mundo estava            

animado. Vi à distância, a estação de ancoragem à nossa direita. Todos os             

olhos estavam grudados na cena diante de nós. 

À distância estava a bela Cidade Dourada. Ouvi aplausos e as pessoas            

estavam chorando. Ouvi vez após vez: “Louvado seja Jesus, louvado Tu           

sejas.’ Havia todos os tipos de línguas faladas e nem um olho seco.             
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Mesmo digitando, isso me traz lágrimas e eu mal posso transcrever.           

Mesmo crianças pequenas estavam chamando a Jesus. 

À distância, havia um belo lago com fontes de água viva. Eu vi flamingos,              

cisnes e alguns pássaros que pareciam com um pavão, flutuando na água.            

O rio que alimenta o lago era o Rio da Vida. Vi as árvores na nossa frente                 

com as frutas incríveis. 

Quando o Tevah entrou na doca, as portas se abriram e o Shofar soou.              

Este foi um grande anúncio da chegada de apenas um dos Tevahs. Os             

corais de anjos cantavam. Havia o cheiro de rosas, jasmim e chuva fresca. 

Quando as portas se abriram, todos correram. Algumas pessoas corriam          

para os santos e outras diretamente para o rio. Vi meus amigos. Eu fiquei              

lá, circulando em 360 graus. Vi outro Tevah atrás deste e depois outro,             

até onde meus olhos podiam ver. Todos estavam vindo. 

Lágrimas simplesmente fluíam. Pessoas que nunca choraram antes na         

Terra estavam chorando e beijando o chão. Atrás de mim estava um            

homem russo e sua família. Eles estavam beijando o chão, agradecendo a            

Jesus em sua língua nativa. Uma das crianças ficou fascinada porque a            

grama estava reagindo às suas mãos. 

A grama está viva no Céu; Sim, muito viva. Eu estava rindo da maravilha              

inestimável desta pequena criança. Assim como estava lá, com lágrimas          

fluindo, senti um xale passar por cima da minha cabeça. Virei-me e lá             

estava meu anjo da guarda e um querubim alado do Trono. Fiquei feliz em              

vê-los. 

Quando o xale caiu sobre minha cabeça, minha túnica branca se           

transformou em um belo vestido; Chiffon seda com um brilho de ouro.            

Raiment (vestido com jóias nele) veio à mente. Deve ser o que Raiment é.              

Havia uma fita de ouro tecida ou corda que aumentava a minha forma. Foi              

completamente formado e adaptado para mim. 

Eu olhei para baixo e tinha aquelas sandálias bonitas em meus pés que             

tinham fitas tecidas em torno de meus tornozelos. Havia pequenas pérolas           

nas sandálias e no vestido. A parte da frente do corpete era incrustado             

com diamantes. No meu braço (no vestido) havia uma beirada de ouro            

com doze pedras preciosas, mas o berilo era a maior. 

Cada uma de minhas mãos tinha a fita dourada sobre elas e ela amarrava              

meus braços nus. No topo de cada pulso estava um belo berilo ou como              

uma esmeralda. Meu cabelo era mais longo do que é agora; Grosso e             

bonito. Estava numa trança muito grande. Ele veio para a frente no meu             

peito e eu vi que estava trançado em fitas de ouro, diamantes e pérolas.              

Este vestido me tirou o fôlego. 

Os anjos rapidamente me levaram para o Portal superior oriental. O           

grande anjo nos cumprimentou e o querubim voou e nos levou através da             

cidade, passando pelas mansões. Lá estava eu na varanda da Câmara           

nupcial. Estava tão feliz por estar aqui. Andei até a varanda e olhei para a               

cena. 
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Estava muito admirada, de boca aberta. Os jardins tiraram o meu fôlego.            

O Trono era enorme e a área ao redor era grande. O Trono é visível de                

todos os pontos da Cidade. A luz de nosso Senhor Deus permeia e             

magnifica o ouro puro da cidade. Cada residência é iluminada por Ele e             

pela Sua irradiação. É muito difícil de descrever, mas completamente          

incrível. 

Senti uma brisa suave e um sussurro no meu ouvido. Jesus chamou meu             

nome. Procurei por Ele, mas não estava aqui. Olhei em toda parte. Eu             

tinha acabado de ter falado com Ele alguns dias antes! 

Anjo: “Erin, você foi consagrada. Logo vai participar da cerimônia de           

casamento, mas agora você está sendo preparada para o serviço.” 

Erin: “Eu não entendo. Estou com um vestido de noiva.” 

Os anjos se entreolharam. 

Guardião: “Erin, este não é o seu vestido de noiva, mas o vestido da              

realeza. Você foi convidada para entrar no Salão do Rei. Você encontrou            

Seu favor. Erin você estudou Ester? Olhe para a seqüência.” 

Imediatamente me senti mal por não tê-lo estudado. Eles obviamente          

sabiam disso. 

Erin: “Perdoe-me, eu não estudei.” 

Guardião: “Sim, nós sabemos. O Senhor virá até você em sussurros gentis            

hoje. Nós vamos voltar.” 

Eles desapareceram abruptamente. Estava sozinha por algum tempo. Eu         

continuei pensando que ouvi seus sussurros, mas na verdade não.          

Finalmente, depois de algum tempo e esperar bastante, Ele sussurrou em           

uma brisa suave. 

Jesus: “Erin, estou aqui.” 

Erin: “Por que Você está na brisa e não aqui?” 

Jesus: “Eu não posso estar aí agora.” 

Erin: “Ok. Vou aceitar os Seus sussurros.” 

Jesus: “Você está pronta para vir para Casa logo?” 

Erin: “Sim. Eu mal posso suportar. Todos os dias estou cada vez mais             

pronta para vir para Casa.” 

Jesus: “Sim. Eu sei. Seja paciente. Só mais um pouco. Você gostou do             

campo de trigo e sua corrida hoje?” 

Erin: Ri. “Sim, isso foi divertido. Era lindo lá. Isso me lembrou o começo              

apenas sete meses atrás, exceto agora quando me atirei para a escada.” 

Jesus: “Você percorreu um longo caminho em sua jornada. Muito poucos           

optam por continuar.” 

Erin: “Porquê? Aqui está a minha Casa. A Terra abaixo está se            

desvanecendo rapidamente. Aqui, tudo é vivido e tem vida. Lá embaixo,           

tudo é maçante, falso e está morrendo.” 

Jesus: “Sim, e todos os dias cada vez mais.” 

Erin: “Senhor, por que a escada e o trigo hoje?” 

Jesus: “Oh, uma lição em Israel. Há algo acontecendo agora que tem            

significado. Você sabe o que é isso?” 
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Erin: “Não. Só sei que estamos nos aproximando do Pentecostes.” 

Jesus: “Sim. Isto está certo. Você pode dividir ‘pente’?” 

Erin: “Bem, se há um significado mais profundo, eu não sei disso. Eu só              

sei que é um termo para 50, certo?” 

Jesus: “Sim, 50 dias. Onde estamos hoje em Israel?” 

Erin: “Hoje seria o 33º dia?” 

Jesus: “Sim, boa observação. É o tempo de Omer. Você sabe o que é              

isso?” 

Erin: “Não, eu não tenho idéia. Nunca ouvi falar disso.” 

Jesus: “Erin, você viu o trigo e como ele formou uma onda sobre a              

colheita ao vento? O Omer é o feixe de trigo. Este é o tempo de               

contagem.” 

Erin: “Senhor, Você quer dizer como um censo? Você está contando o            

trigo na colheita? Mas a maioria em Israel não está procurando por Você.” 

Jesus: “Sim, mas isso foi antes de Eu ter vindo. Esta era uma tradição              

antes da Minha chegada à Terra. Um feixe de cevada foi tomado como             

uma oferenda ao Templo. A partir do momento da ‘oferta movida perante            

o Senhor’ para o tempo do festival, à noite é de 50 dias. Erin, você se                

lembra o que 50 também representa?” 

Erin: “Sim, meu ano do Jubileu. Você está me libertando.” 

Jesus: “Sim, 50. O ano do Jubileu começa com o som do Shofar, os              

escravos são livres e as dívidas são canceladas. Esta são as “7 semanas             

de contagem”. Sete semanas de sete dias. O jubileu é o tempo da             

liberdade.” 

Erin: “Este é o meu ano de libertação. Você está vindo para nos libertar.              

Este é o ano?” Ele não me respondeu. 

Jesus: “Durante este tempo em Israel, é um tempo de alegria e            

expectativa. Você está fazendo o mesmo aqui. Na tradição judaica, os           

israelitas foram informados de que, quando eles fugiram do Egito, a Torá            

chegaria a eles em 7 semanas. Eles ansiavam por instruções escritas por            

Deus. Todos os dias esperavam com entusiasmo.” 

Erin: “Eu estou fazendo o mesmo.” 

Jesus: “Em Israel, as 7 semanas se alinham de perto com os Sete             

Espíritos do Céu. Cada semana tem uma representação e é altamente           

significativo, contudo muito poucos põem isto junto. Isso é um pouco fora            

de ordem da perspectiva Celestial, mas, no entanto, é baseado nisso.” 

Semanas: 

1. Amor e doação 

2. Justiça e Disciplina 

3. Harmonia e compaixão 

4. Resistência e Perseverança 

5. Humildade e Esplendor 

6. Ligação a Deus 

7. Nobreza e Liderança 
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“Hoje é um dia em que os casamentos e celebrações podem começar de             

novo.” 

Erin: “Eu não sabia que os casamentos tinham parado. Então 33 é            

significativo?” 

Jesus: “Sim, na cultura judaica.” 

Erin: “Então, quando Você diz que virá em um dia como os dias de Noé, as                

pessoas estavam se casando e sendo dadas em casamento até que           

chegou a hora de Noé entrar na Tevah. Senhor, isto soa como um sinal              

para agora direto de Sua boca em Mateus 24.” 

Jesus: “Erin, sim, este é um sinal como está na Palavra. Leia a Palavra,              

não em parte, mas no todo. 33 também pode ser um tempo para o falso               

messias. Este dia representa a queima em Israel. Este é um tipo de             

festival de fogo, mas não para refinar e não é reconhecido por Deus.” 

Erin: “Senhor, eu não sei sobre isso. Estou confiando no que Você está             

dizendo e eu acredito em Você.” 

Jesus: “Logo os 7 dias de 7 semanas serão terminados e então vem o 50º               

dia; Um dia excelente! Nos dias de Moisés, os israelitas foram libertados            

da imoralidade e dos seus fardos. Este foi um momento de grande            

celebração. Quando eu retornei ao Céu, os discípulos receberam um          

presente especial de Mim no 50º dia. Um novo vento havia chegado. Um             

novo Espírito do Céu estava sobre eles.” 

Erin: “Senhor, eu quero que Tu venhas para nós agora.” 

Jesus: “Logo, Erin, muito em breve. Estou contente que estejas aqui. Você            

está linda, assim como no Salmo 45 e tem belos pés.” 

Eu estava tímida e corando (no rosto). 

Erin: “Você me faz bonita, Senhor.” 

Jesus: “Erin, você correu uma corrida excelente.” 

Erin: “Oh, a escada estava longe …” Ele me parou. 

Jesus: “Não Erin, sua vida; Sua vida tem sido uma boa corrida.” 

Erin: “Foi rochosa.” 

Jesus: “Você terminou forte; muito forte.” 

Eu estava chorando. Apenas digitando essas palavras me faz chorar. 

Erin: “Eu não sentia como se tivesse corrido uma boa corrida na vida.” 

Jesus: “Não haverá mais lágrimas tristes no Céu. Eu estou vindo para            

Você em breve.” 

Erin: “Senhor, este ano?” 

Sem resposta. 

Meu anjo da guarda caminhou até mim. 

Guardião: “Erin, não se preocupe quando Ele virá, mas saiba que Ele fará             

como prometeu. Você está se aproximando da linha de chegada. Ele           

explicou algumas coisas para você que podem ser encontradas nas          

Escrituras. 

“As semanas, a foice e o grão estão em Deuteronômio 16:9. A oferta pode              

ser encontrada em Levítico 23:15. A você foi mostrado isso antes. Em            

Levítico 25, você verá o Jubileu. A contagem das semanas é uma sombra             
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dos Setes Espíritos do Céu. Há um padrão aqui, mas a ordem dos             

israelitas não está na mesma ordem do Céu. 

“Em Êxodo 34, há mais, mas o mais relevante para você é em Atos 2;               

Significativo ao ponto de contar a oferta de trigo no segundo dia da             

Páscoa. Lembre-se de seu lugar a última vez no pé da Cruz? O que              

derramou sobre você? O que choveu? 

Erin: “Sangue e água.” 

Guardião: “Sim, mas em João 3:5 é uma mensagem; Ambos a mesma.            

Você foi chamada para um tempo como este; Um tempo muito bom para             

você ser chamada. Lembre-se do seu lugar. Olhe onde você está agora.            

Não seja desencorajada. Não desanime. Você é amada pelo Rei. Ele te deu             

a tua Escritura, Salmo 45; Regozije-se com isso. Alegra-te também e           

estude Ester. Há uma mensagem aqui e a hora é agora.” 

Visão terminou… 

Eu orei e adorei por algum tempo, agradecendo ao Senhor Jesus, pela            

minha jornada ou carreira. Estou orando para que Ele venha logo. Pela            

primeira vez, eu terminei um sonho desde o começo. Corri uma boa            

corrida? Ainda não sinto como eu tenho, mas só Ele sabe. Só Jesus             

conhece nossa jornada. Ele estabeleceu nosso curso. 

Por favor, note que esta é uma visão. Por favor, use discernimento ao ler              

estes sonhos. A Escritura é a lâmpada a seus pés e o Espírito Santo sua               

luz ao caminho. Ore por iluminação através do Espírito Santo. Eu não sou             

profeta, mas estes são de natureza profética. 

Muito amor e muitas Bênçãos … Erin, aka Sparrowcloud9 
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A CORRIDA 

 

26 de Maio de 2013 

 

Hoje estou exausta e completamente vazia. Esta manhã despertei e me           

sinto até mesmo em total estado de choque devido a tanta dor pessoal             

experimentada nos últimos dois dias. Há uma chuva de primavera fresca           

aqui e sinto cheiro de flores perfumadas, embora não haja estas aqui            

dentro ou fora. 

Os únicos sons que agora podia ouvir eram pássaros cantando, uma           

pomba de luto dando uma chamada de acasalamento, alguns golfistas          

aplaudindo em um campo verde de golfe à distância e um latido ocasional             

do meu cão. Foi uma noite difícil de sono e eu tinha ido para a cama                

ontem à noite às 19h30min com o pedido de ser levada para Casa             

enquanto dormia. 

Bem, obviamente, o Senhor não atendeu meu pedido, mas Ele          

concedeu-me alguns dos meus sonhos mais estranhos até esse ponto e o            

conteúdo era perturbador. De repente acordei de um destes sonhos em           

torno de 01h15min da manhã. 

Quando saí para a sala por causa dos sonhos e por estar inquieta, percebi              

que não voltaria a dormir tão cedo. Em vez disso decidi ajoelhar-me em             

oração no meu otomano no chão e chorei lá por pelo menos trinta             

minutos. Depois disso, levantei-me, tomei a Santa Ceia e adorei o Senhor            

com todo o meu coração em angústia. 

Quando fui para o meu diário, Deus começou a baixar uma visão aberta e              

esta era clara. Depois que terminei de escrever, notei que era cerca de             

04h30min da manhã quando Ele me deixou ir de volta para cama após eu              

ter pedido que Ele me levasse para Casa novamente. 

Às 07h15min da manhã acordei, e Deus me deu mais três horas em Sua              

presença. Este download parecia bastante pessoal, então eu disse a Ele           

que iria manter isso para mim. Fiquei chocada quando em vez disso o ouvi              

dizer claramente: ‘Não Erin, publique isso hoje e publique-o         

completamente. ’ 

Ontem à noite antes de dormir, li meu diário da primavera de 2012 e notei               

algo numa data de um ano atrás, onde estava implorando a Deus por algo              

pessoal. Li, em 02 de Junho, meu sonhos do dia 25 de maio até o final do                 

dia. 

Ao ler isto meus olhos foram abertos. No dia 25 de maio, estava cheia de               

esperança, mas então, 01 de junho foi o dia que me esmagou            

completamente. Durante este dia estava tão triste que pedi ao Senhor no            

meu diário para me usar agora ou simplesmente me remover          
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imediatamente. Ele não me deu escolha, mas na verdade nunca recebi           

uma resposta. 

Revi a entrada no diário onde tinha escrito Suas promessas para mim de             

sete anos atrás e percebi que nenhuma dessas tinha sido cumprida até            

este momento. Na verdade, eu não tinha visto sequer uma das três            

promessas cumpridas. Uma delas mais próxima que veio a ser cumprida           

foi a salvação dos meus filhos. Aqui eu tinha recebido uma dica, mas ainda              

não tinha um definitivo ‘sim’. 

Então, após o meu tempo de obliteração de um ano atrás, em 01 de Junho               

2012, eu mal escrevia no meu jornal por cerca de três meses. Estava             

exigindo um sinal Dele e cansada de pedir coisas, então eu decidi parar. 

Foi uma leitura dolorosa através desses lançamentos de um ano atrás,           

como se antes de ter compreensão, Ele decidiu fazer algo comigo. Poucos            

meses depois desse dia horrivelmente traumático, recebi o Seu dom para           

ter esses Sonhos. 

Estes sonhos têm uma maravilhosa mensagem e eles são uma grande           

ferramenta de confirmação, mas quando vêm aprendi que não podem          

diminuir os golpes na vida. As coisas que aprendi podem ajudar, mas não             

removem a dor e certamente nunca removerão as lutas. 

Então orei nesta manhã para que Ele me levasse ao Céu, mas para que              

também Sua Vontade fosse feita. 

Jesus: “Erin, venha aqui.”. 

Tinha cerca de 25 anos e corri para Ele enquanto estava sentado na rocha.              

Quando cheguei a Ele, caí a Seus pés, pois estava quebrantada e em             

lágrimas. 

Jesus: “O que está errado?” 

Eu estava chorando tanto que achei difícil até mesmo recuperar o fôlego. 

Erin: “Senhor…” 

Jesus: “Venha aqui.”. 

Ele se levantou, me levou até o Rio e me colocou ali. Então caminhou até               

a árvore e pegou duas frutas. Ele voltou para mim, me entregou um dos              

frutos enquanto se sentava ao meu lado às margens do rio. 

Meus pés estavam no Rio da Vida e podia senti-los sendo curados na             

água. Enquanto olhava na água e via meu reflexo com Jesus ali, Ele             

estendeu a mão e descansou minha cabeça em Seu ombro. Ele olhou para             

os nossos reflexos. 

Jesus: “Erin, você vê o que Eu vejo? Diga-me o que você vê.” 

Erin: “Vejo que descanso em Seu ombro direito e que estou usando minha             

túnica branca. Observando o Seu reflexo, vejo que Você está olhando para            

mim com amor e não com condenação. Por que Você pergunta?” 

Jesus: “Erin, Eu te amo sem condições e Eu sou Aquele que te conhece.” 

Erin: “Senhor, quem mais me conhece porque parece que nem mesmo eu            

me conheço realmente.” 

Jesus: “Você está feliz por estes Sonhos?” 
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Erin: “Oh, sim, Senhor, Tu mudaste a minha vida com eles. Usar alguém             

como eu para tal propósito parece tão inesperado e eu ainda estou            

espantada e em choque que Você pensaria que sou indigna de tal            

chamada. No entanto, agora sinto que o meu tempo acabou.” 

Jesus: “Erin, aonde você vai e onde está agora?” 

Erin: “Bem, na semana passada não parecia tão ocupada com os Sonhos e             

achei que Você não estava falando comigo.” 

Jesus: “Oh, Eu não estava falando com você ou você estava vindo menos             

para Mim?” 

Erin: “Você está certo, Senhor, eu estava indo menos para Você.” 

Jesus: “Erin, Eu não vou te deixar e não te trouxe até aqui para te               

abandonar no final. Que artista não encontra grande alegria em uma obra            

de arte concluída?” 

Erin: “Hoje não sou muito artista.” 

Jesus: “Erin, Eu sou o Artista e você é a arte. Desde o início, sua vida tem                 

sido um grande trabalho de arte, mas Eu sempre soube o resultado.” 

Erin (chorando): “Senhor, novamente eu tenho sido tão esmagada que          

realmente não vejo o meu valor aqui na Terra.” 

Jesus: “Erin, você se lembra do Oleiro e qual é a diferença? Como um              

pintor, a Minha tela vai falar Minhas tintas ditar ou o pincel discutir os              

próximos movimentos? Isso seria bobagem, não seria?” 

Erin: Comecei a rir. “Bem, aquarelas têm seu próprio curso.” 

Jesus: “Não se você entender que a água é o meio e o pigmento está à                

mercê da água. Neste exemplo, o pigmento é você.” 

Erin: Eu estava rindo. “Bem, então eu acho que a água é Você.” 

Jesus: “Agora neste exemplo Eu sou realmente o Aquarelista. A água é a             

sua caminhada ou caminho e o pigmento é você. Tudo ao seu redor está              

em sucessão. Na jornada de uma pessoa, toda a vida aqui aponta para             

Casa no Céu e todas as coisas apontam para Deus, seu Criador. Tudo está              

em parábola através de todos os sentidos e através de todos os profetas.             

Se você parar para ouvir o suficiente, você vai Me ouvir e Eu estou aqui               

esperando por você. Um artista não pode pintar sem uma tela e tinta.             

Você já ofereceu sua vida para Mim como uma tela, então agora você não              

Me permitirá criar e confiar que Eu vou completar uma bela obra-prima            

em você?” 

Eu estava chorando quando Ele me fez um gesto para que eu desse uma              

mordida no fruto que Ele me entregou. O gosto era tão maravilhoso que             

senti o toque de cura completa do Senhor quando comi. Também senti            

isso através da água, mas a cura mais surpreendente de tudo foi            

simplesmente descansar em Seu ombro. 

Erin: “Senhor, obrigada pela tela da minha vida.” 

Jesus: “Erin, você fala como se tivesse terminado. A vida acabou?” 

Erin: “Eu sinto que está terminando. Senti uma faísca, mas ela           

desapareceu em um instante.” 
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Jesus: “O que você está experimentando agora é apenas o começo.           

Lembre-se que a vida é apenas uma respiração, um brilho, um vapor e um              

campo de aprendizagem. Erin, você foi criada para um propósito ainda           

maior como todos vocês que creem em Mim.” 

Erin: “Eu já ouvi isso antes, mas ainda não entendo. Por que não apenas              

nos levar todos para o Céu imediatamente e nos ensinar aqui em vez             

disso? É mais fácil aprender com Você aqui e é mais difícil ouvir você lá               

embaixo. Às vezes me sinto tão atrás e então tropeço. Muitos nem sequer             

ouvem de Ti e, em vez disso, eles O procuram através dos outros.” 

Jesus: “Erin, estou sempre aqui para ser ouvido quando Eu chamo a cada             

um de vocês. Eu bato e às vezes bato muito alto. Eu uso alguns de vocês                

para que os outros Me vejam mais. Desta forma, se eles não podem Me              

ouvir, Eu ainda posso ser encontrado por eles. 

“Erin, Eu não vou ficar em silêncio, pois chamo de muitas maneiras            

diferentes. Mesmo para aqueles que parecem perdidos, Eu envio um farol.           

Eu também não vou chamar no meio de uma tempestade e mesmo tão             

alto como um trem de carga?” 

Erin: “Lembro-me que este foi o som que ouvi antes de Você ter vindo              

para mim depois de uma das minhas arritmias cardíacas.” 

Jesus: Ele ficou muito sério agora. “Erin, nenhum de vocês se perderá,            

então agora, me deixe dizer duas coisas: em primeiro lugar, Eu criei cada             

um de vocês para uma chamada única e cada um de vocês é especial.              

Você acredita nisso?” 

Erin: “Sim.” 

Jesus: “Em segundo lugar, nenhum de vocês é tão especial que alguém é             

maior do que o próximo. Eu mostro Meu favor quando Eu escolho, mas             

não escolho favoritos, entendeu?” 

Eu estava sorrindo e brincando quando disse o que iria dizer próximo            

porque eu já sabia disso. 

Erin: “Senhor, estou bastante enciumada e ofendida. Eu pensei que era           

super especial.” 

Jesus (rindo): “Agora vamos voltar para seus golpes esmagadores para          

que você possa me falar sobre eles?” 

Erin: “Você já sabe tudo isso. Eu acabei de ser atingida com algo tão difícil               

que sinto que já não posso suportar mais lá em baixo (na Terra). Eu devo               

ter merecido isso, mas desde que Você está aqui e ainda falando comigo,             

suponho que Você encontrará um uso para o meu sofrimento. Senhor,           

finalmente estou pedindo que Você me leve para Casa. Eu amo como me             

sinto aqui e este é um lugar de paz, alegria, amor e cura. Eu sei que meus                 

filhos receberam todas as ferramentas para vir para Casa. Sei que seria            

doloroso, mas talvez a minha morte os atrairia para mais perto. Poderia            

haver ainda maior salvação com a minha morte, porque realmente não           

tenho nada, mas ainda tenho tudo.” 

Jesus: “O que você vê?” 
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Erin: “Meu reflexo na água e Seu braço está ao meu redor. Também vejo              

uma criança muito quebrada que acabou de ter uma perda devastadora           

final. Eu te imploro Senhor, por favor, não me permita ser mais            

esmagada. Meu corpo vai sucumbir e eu imploro que me tragas para            

Casa.” 

Jesus pisou na água, estendeu a mão e me levou para dentro dela. 

Jesus: “Erin, você tem um pedido?” 

Ele entrou no rio até um lugar profundo. 

Erin: “Sim, eu sempre quis ter um verdadeiro batismo de água.” 

Estendeu a mão para mim. 

Jesus: “Venha aqui, Erin.” 

Comecei a chorar. Eu estava no Rio da Vida onde Jesus tinha acabado de              

me oferecer para me batizar. Ele viu que eu estava chorando           

abertamente. 

Jesus: “Erin, o que está errado?” 

Erin: “Você não estaria fazendo isso a menos que planeje me enviar de             

volta desta vez.” 

Jesus: “Erin, suponha que não sabe todas as coisas. Com base em suas             

circunstâncias, há algo que Eu queria fazer por você desde o início. Você             

se lembra do que aconteceu no seu batismo de antes?” 

Erin: “Sim, acredito que fui batizada em janeiro de 1994. O batismo            

deveria ter sido em nossa igreja grande e eu era a única a ser batizada               

naquela noite. Havia uma mulher na igreja que estava com ciúmes de            

mim e quis me humilhar colocando peixinhos dourados no tanque de           

batismo. Eu ainda fui batizada pelo pastor, mas quando mais tarde           

descobri o que tinha acontecido, perdi toda a minha alegria pelo batismo.            

Os anciãos na igreja estavam muito chateados com esta mulher, pois ela            

era a secretária do pastor e manifestou interesse em meu noivo. 

Jesus: “Erin, o inimigo te seguiu desde o começo e espera para roubá-la             

de cada momento especial que Eu tive para você. Você se lembra do que              

aconteceu depois?” 

Erin: “Sim, mas deveria ter sido uma lição e um sinal.” 

Jesus: “Eu me lembro assim: você estava no coral e, quando viu esta             

mulher, você subiu e a abraçou. Embora ela realmente nunca tivesse           

pedido desculpas para você por este incidente, acabou escrevendo o          

pedido de perdão. No entanto, ela tinha sido forçada a escrever sob a             

ameaça de perda do seu emprego. Erin, por favor, saiba que não Me             

esqueci daqueles que a defenderam e não me esqueci daqueles que           

zombaram de você. 

Erin: “Senhor, isso foi há tanto tempo atrás. Então se ao menos soubesse             

o que sei agora, tanta dor poderia ter sido evitada se não tivesse me              

casado com esse homem. 

Jesus: “Talvez, mas seus filhos não teriam nascido.” 

Erin: “Senhor, Tu terias criado outro caminho.” 
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Jesus: “Sim, mas você deve saber que este ainda era o melhor caminho             

para a sua vida.” 

Erin: “Mas, Senhor, se o véu tivesse sido levantado, eu teria visto o             

inimigo e o que realmente teria acontecido e poderia ter sido salva de             

tantas provações. Teria descoberto a escuridão no meu futuro casamento,          

antes mesmo de me casar apenas com esse incidente. 

Jesus: “Sim, talvez, mas você não está satisfeita com sua vida agora?” 

Erin: “Estou satisfeita com o que Tu fizeste comigo, mas extremamente           

triste com a minha perda. Eu pensei que tinha experimentado o pior, mas             

o que aconteceu comigo é além do normal. Dói tanto que não vou             

suportá-lo a menos que Você me reanime.” 

Jesus: “Onde você está de pé?” 

Erin: “No Rio da Vida.” 

Jesus: “Você entende o que é o Rio da Vida?” 

Erin: “Não, não totalmente.” 

Jesus: “Está cheio de água viva e é água curativa. Ela se refresca             

completamente porque água para sempre brota dela.” Ele então apontou          

para a bela Árvore da Vida. “Esta árvore é regada deste rio. Erin, você              

está em águas curativas e Eu estou aqui. Você está pronta para o que              

vem em seguida?” 

Erin: “Eu não tenho nada a perder, como eu realmente não tenho certeza             

se poderia estar em mais dor.” 

Ele estendeu a mão e me trouxe para perto Dele. Com a mão esquerda na               

parte inferior das minhas costas, Ele inclinou-me de volta para a água. 

Erin: “Senhor, eu estou delirando ou Você realmente está me batizando?” 

Jesus: “Erin, onde está a Minha mão?” 

Ele então colocou minha mão em meu coração e Ele colocou Sua mão             

direita sobre minha mão. 

Jesus: “Pai, Eu ofereço Tua filha como ela é Seu prazer e vem a Você               

como um vaso vazio.” 

Ele então suavemente me imergiu no rio. Quando saí, olhei para cima, vi a              

parte do céu e a luz da Glória com feixes descendo sobre nós. Ouvi coros               

de anjos cantando ao Senhor. Ele ficou assim por algum tempo enquanto            

eu chorava pela magnitude daquele momento. De repente, ouvi a voz do            

Pai falando acima de mim. 

Deus: “Erin, eu te amo.” 

Erin: Eu estava chorando. “Pensei que Você não batizasse como uma           

pessoa se torna imerso apenas em Sua presença?” 

Jesus: “Erin, você precisava disso, mas você sabe por quê?” 

Erin: “Não.” 

Jesus: “O inimigo te roubou em cada jornada em sua vida e seu batismo              

todos aqueles anos atrás foi completamente despojado pelas mãos do          

inimigo. Embora ainda fosse abençoada por Mim, em seu coração você           

sempre se perguntou. Você veio hoje e foi deixada completamente sem           

nada mais uma vez privada até mesmo da vida. Você precisava estar            
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cheia, mas não com as coisas deste mundo e não com o que os homens               

lhe encheriam, mas com o que Eu tenho a lhe oferecer.” 

Erin: “Eu não entendo?” 

Jesus: “Erin, Eu acabei de encher o seu vaso vazio. Acabei de encher o              

seu vaso com água viva.” 

Erin (comecei a chorar enquanto O abraçava): “simbolicamente eu         

percebo que isso deixou cicatrizes anos atrás. Mesmo então nunca percebi           

o que o batismo representava para mim porque a proclamação santa que            

eu estava fazendo foi ofuscada com os planos dos inimigos para           

destruir-me naquele ano. Obrigada, Senhor, estou sem palavras por causa          

disso. Eu estou tão espantada por Você se lembrar de tantas coisas que             

tinha esquecido.” 

Ele estava sorrindo, pois sabia de todas as coisas. 

Erin: “Agora, o que é o próximo para mim ou posso vir para Casa agora?” 

Jesus: “Isso é realmente o que você quer?” 

Erin: “Senhor, não sei o que quero, mas sei que vou levar um milagre              

para eu sobreviver agora.” 

Jesus: “Erin, o que aconteceu aqui? Você acreditou que isso substituiu o            

batismo com o peixinho dourado ou acredita que você acabou de ser            

batizada para um chamado ainda maior?” 

Erin: “Senhor, isso depende de Ti, pois estou me entregando inteiramente           

em Tuas mãos. Tudo deve ser para a Tua glória e certamente não para a               

minha.” 

Jesus: “Erin, estou satisfeito com sua resposta, mas você ainda tem mais            

algumas coisas para serem curadas. Você sabe o que são?” 

Erin: “Não, eu não entendo!” 

Jesus: “Erin, há mais e não terminamos, pois Eu vi tudo o que aconteceu              

com você. Também vi o que aconteceu e que está escondido de você e              

meu coração está triste. Você foi mantida longe dessas coisas, pois o            

conhecimento de muita coisa não seria benéfico para você. Você acredita           

que Eu sou Seu Protetor?” 

Eu sabia naquele momento que Ele estava se referindo a algo escondido            

há muitos anos e a injustiça que eu experimentei em torno disso. Explodi             

em lágrimas apenas com o pensamento. 

Jesus: “Agora veja como Eu vou fazer algo que é simbólico.” 

Ele então colocou Sua mão nas minhas costas e com a minha mão no meu               

coração e Sua mão sobre a minha, me imergiu novamente na água.            

Novamente, quando subi, vi o Céu se abrir e ouvi a voz do Pai. 

Jesus: “Erin, Eu sou o Deus da justiça e você é amada.” 

Erin: “Isso me confunde.” 

Jesus: “Por quê? Isso não está de acordo com o seu pensamento de quem              

Eu sou?” 

Erin (eu me senti horrível): “Senhor, por favor, perdoe-me.” 
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Jesus: “Erin, hoje é sobre enchê-la com água viva e Deus está mostrando             

que Ele está satisfeito com você. Isto é um presente, mas agora há outra              

coisa. 

Erin: O que é isso, Senhor?” 

Jesus: “Há mais um ferido.” 

Erin: “Há muito mais.” 

Jesus: “Não Erin, há um tão sério que seu corpo, alma e espírito não              

podem ir lá por causa da dor mais profunda. Esta é a maior de suas               

cicatrizes e a marca mais prevalente. Erin é por isso que seu coração             

precisa bater artificialmente, porque quando sua mente foi para isto, seu           

pulso foi removido e seu coração parou de bater por causa do            

quebrantamento. Você se lembra disto?” 

Eu me virei para a Árvore da Vida e longe de Jesus, comecei a chorar               

profundamente. Todas as portas que tinham sido abertas vieram para          

mim neste momento. 

Erin: “Senhor, por favor, pare e leve-me para Casa agora.” 

Ele agarrou minha mão e me virou para Ele. 

Jesus: “Erin, olha para mim e me diga o que vê?” 

Erin: “Sua beleza.” 

Jesus: “Não, olhe mais para dentro dos Meus olhos.” 

Enquanto eu O olhava, vi todas as decepções e rejeições profundas em            

minha vida através de Seus olhos. Isso me entristeceu imensamente e           

simplesmente tive que desviar o olhar. 

Jesus: “Não, Erin, continue procurando.” 

Enquanto olhava, vi cada momento que Ele estava lá em todo caminho até             

este momento. 

Erin: “Senhor, Você não podia ter me ajudado? Você não podia ter parado             

para me aliviar? Eu não era capaz de aprender alguma coisa sem a dor              

profunda? Foi realmente necessário?” 

Jesus: “Erin, você está pronta para ser curada agora e ser cheia de água              

viva? Você está pronta para muito mais do que o que tem sido reduzida na               

Terra?” 

Erin: “Aceitei isso como parte da minha sorte e agora espero isso.” 

Jesus: “Você compartilhou isso com o manto com que lhe foi presenteado            

e fez esta parte do manto que você continua a levar. Você não entendeu?              

Foi-lhe dado isto (manto) por Mim, assim como Elias lhe disse, mas você             

compartilhou glória com uma dor profunda. Agora você está pronta para           

uma imersão completa, de uma vez por todas?” 

Erin: “Sim, Senhor, por favor, me liberte da dor profunda. Eu perdoei os             

infratores, mas nunca me entreguei a Ti e por isso nunca poderei ser livre,              

pois isso me deixou em cativeiro.” 

Ele colocou a mão nas minhas costas, a minha mão direita no meu             

coração com a Sua mão sobre a minha, Ele me imergiu de novo. Quando              

eu subi, vi o Céu aberto com raios de luz Gloriosa. 

Jesus: “Erin, você é amada e Eu lhe dei uma nova vida.” 
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Eu saí da água e o Senhor me abraçou. Ele me levou de volta às margens                

do rio e me sentou. 

Erin: “Por que você me mergulhou três vezes? Por que não me mergulhou             

uma vez?” 

Jesus: “Erin, o primeiro representou você como uma criança, o segundo           

representou você como uma crente e o terceiro representou você como           

uma discípula.” 

Erin: “Como posso ser um discípula quando eu sou apenas uma plebeia e             

um gentio?” 

Jesus: “Tempo para ir para a definição de ‘discípulo’ na Palavra. Você não             

me seguiu, mergulhou na Palavra e espalhou as boas novas?” 

Erin: “Senhor, isto certamente colocará as pessoas em tumulto e muitos           

terão problemas com isso.” 

Jesus: “Não se preocupe como eu vou lidar com eles. No entanto, quando             

você olha na Palavra, não vá tão longe quanto os doze e não acredite que               

este é um indicador para parar. Eu também não chamei os outros? Erin,             

nem todo mundo aceita com plena fé, mesmo como cristão, que Eu            

realmente sou o doador de bons dons. Você percebe que poucos esperam            

milagres hoje? Muitos vão até os profetas para alinharem isso, mas           

mesmo que durante sua vida tenham sido publicamente afligidos, é          

através da morte deles e de seus Livros que agora vocês veem            

acontecimentos acontecendo. Então muitos olham para os Evangelhos por         

um registro e então eles olham para Atos e entendem ou acreditam que os              

milagres pararam com o milagre de Pentecostes. 

“Novamente, este é o inimigo que exibe uma poderosa arma de falta de             

crença comum de que os milagres terminaram no Livro de Atos. Mesmo as             

doutrinas de uma das maiores igrejas sob grande escrutínio mal          

reconhecerão os milagres da vida de fé. Eles diminuem milagres tanto que            

os demônios entraram para criar falsos milagres.” 

“Esta é uma farsa e muitos se separaram por causa desta doutrina,            

limitando assim o acesso deles aos Meus dons. O inimigo começou com a             

igreja para enganar. Você entende o que Eu fiz por você?” 

Erin: “Não, não tenho certeza.” 

Jesus: “Logo você vai entender completamente o que aconteceu, mas          

agora é tempo para você descansar. Você está pronta?” 

Erin: “Sim, Senhor, estou pronta e me oferecerei a Ti para o que quer que               

seja descanso.” 

Jesus: “Observou algo na Câmara Nupcial que você nunca anotou ou           

escreveu. Você se lembra disso?” 

Erin: “Sim, mas parecia fora de caráter e fora de lugar, então eu não              

entendi.” 

Jesus: “Eu acredito que você está falando sobre outra bênção. Vamos           

discutir o que você não escreveu.” 
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Erin: “Perdoe-me, Senhor, mas eu não escrevi que o céu sobre a Câmara             

Nupcial tinha uma nuvem. Estava nublado e parecia fora de lugar para            

mim.” 

Jesus: “Eu estava fisicamente com você lá?” 

Erin: “Não, você estava no vento.” 

Jesus: “E da nuvem? Eu poderia estar lá? 

Erin: “Bem, esta nuvem parecia fora de lugar e fez a área da câmara              

espessa e pesada. Senhor, Você estava na nuvem e não no vento?” 

Jesus: “Como perspectiva, Eu também estarei usando as nuvens de outras           

maneiras além de nuvens de glória? O que mais a Palavra da verdade diz              

sobre as nuvens e em que consiste uma nuvem?” 

Erin: “Oh não, este não era um bom assunto meu na faculdade. Por favor,              

perdoe-me.” Ele estava sorrindo porque Ele sabia disso. “A nuvem é           

principalmente água, certo Senhor?” 

Jesus: “Muito bem. Então, se Eu estou na nuvem e é principalmente água,             

que tipo de água é? Onde estão seus pés?” 

Erin: “Bem, meus pés estão no Rio da Vida, então esta deve ser água viva               

correto?” 

Jesus: “Muito bem. Então, se havia uma nuvem de glória sobre a câmara,             

isso é uma bênção. Agora antes no Jardim, o Jardim era regado pelo Rio,              

mas havia um dossel (véu em forma de cúpula) sobre o Jardim. Quando o              

dossel foi levantado após a queda, o Jardim foi fechado. Este finalmente            

se separou do homem. Quem andou no jardim?” 

Erin: “Você, Senhor.” 

Jesus: “Sim, mas agora onde estão os mais belos jardins com fontes de             

água viva?” 

Erin: “Perto do Trono.” 

Jesus: “Muito bem. Agora…” 

Ele agarrou minha mão e, num piscar de olhos, eu estava na varanda             

nupcial da câmara. Eu tinha um lindo vestido branco com belos detalhes.            

Não era um vestido de noiva, mas tinha características bonitas. Olhei           

sobre a sacada como parecia que as enormes preparações da recepção           

estavam quase completas. 

Havia o Trono e a minha Bíblia estava lá para a direita, mas Jesus não               

estava mais lá comigo, então eu senti que estava sozinha. Ajoelhei-me e            

agradeci a Deus por tudo o que Ele fez e, mais uma vez, pedi que me                

deixasse ficar dessa vez. Eu já não queria escrever e não queria mais ir e               

voltar assim como eu estava cansada! 

Enquanto me senti fortalecida em meu estado glorificado e também senti           

que, depois que fui batizada, fui consagrada e liberta de meu estado            

doloroso. No entanto, senti algo lá que eu não gostei. Eu estava sozinha e,              

quando me ajoelhei, senti a brisa e ouvi Jesus no vento. 

Jesus: “Erin, você não está sozinha.” 

Erin: “Senhor, acabei de estar Contigo. Onde está Você?” 

Jesus: “Erin, olha para o Jardim.” 
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Então olhei para fora da bela fonte e lá na frente de mim estava uma               

mulher deslumbrante. Ela estava adornada com uma incrível túnica         

bordada de púrpura e ouro e seus cabelos eram compridos e escuros. Ela             

tinha características perfeitas e era claramente uma das mulheres mais          

radiantes e bonitas que eu já tinha visto. Ouvi a voz de Jesus ao vento. 

Jesus: “Erin, você sabe quem é?” 

Erin: “Não, Senhor, não.” 

Jesus: “Ela é a quem você se comparou.” 

Erin: “Ela é Maria Madalena?” 

Jesus: “Sim, Erin, muito bom.” 

Erin: “Senhor, exceto Elias, Enoque e alguns dos outros santos, Você           

nunca me mostrou realmente ninguém da História da Bíblia. Eu não           

entendo porque Você fez desta vez.” 

Jesus: “No rio, você se banhou em água curativa e se arrependeu e Me              

deu seu coração de profundo sofrimento. Você mostrou arrependimento         

sincero e agora você implora ter mais de Mim e pede para vir para Casa.” 

Erin: “Sim, Senhor, eu Te seguiria em qualquer lugar mesmo que ficasse            

magoada no processo, pois sei que minha dor e sofrimento são para um             

propósito maior. Eu não gosto disso, mas sei que Você está fazendo um             

bom trabalho.” 

Jesus: “Você se lembra do que foi dito aos fariseus?” Nesse momento, o             

vento soprou a Bíblia aberta para Lucas 7. “Era sobre os fariseus julgando             

Maria.” 

Erin: “Eu não entendo?” 

Jesus: “Erin, olha para a vida de Maria Madalena como ela era uma             

viajante no deserto que Eu tinha livrado de demônios. Ela estava tão            

agradecida que deu tudo o que tinha para mim. Ela estava ao pé da Cruz,               

no Meu sepultamento e a primeira a testemunhar a Minha ressurreição. Eu            

dei-lhe de volta o que os gafanhotos destruidores tinham roubado e Eu a             

restaurei.” 

Eu olhei para ela e ela acenou de volta para mim novamente e seu rosto               

brilhou como o sol. 

Jesus: “Agora você entende a definição de discípulo? Você entendeu quem           

Me seguiu? Considerou o custo? Erin, quando você bebe da Minha taça,            

você fica cheia de Mim e há um preço a pagar por isso. Você não pode                

entender tudo até que você participe plenamente nisto. É uma grande           

honra com recompensas incalculáveis. Erin, você se ajoelha na câmara          

nupcial e está ao lado do Santo dos Santos. Você é cada pedacinho             

querida por Mim e você é cada bocado também uma Noiva. Então Maria             

teve gratidão com o que Eu disse ao fariseu? Erin, como você, ela amava              

muito. Erin, você Me ama e Me segue. Esta não é a própria definição de               

discípulo? Embora Maria Madalena fosse a única mencionada em cada um           

dos Evangelhos, ela não foi nomeada como uma das doze. No entanto, ela             

era muito amada por Deus e serviu-lhe extravagantemente até que          

finalmente morreu. Depois que ela morreu, eu a restaurei e removi sua            
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vergonha. Agora olhe para ela e sua beleza. Ela não é absolutamente            

radiante?” 

Eu vi todos os tipos de pessoas abraçando ela. Vi crianças abraçando-a e             

seguindo-a ao redor. Ela era simplesmente incrível. 

Erin: “Oh, Senhor, perdoa-me por apenas reconhecer o pecado dela e não            

o que Tu fizeste para libertá-la.” 

Jesus: “Erin, Eu estou revelando-lhe isso para mostrar-lhe o seu lugar           

aqui.” 

Ajoelhei-me com os braços erguidos, louvando-o e agradecendo-Lhe.        

Nesse momento, senti uma batida no meu ombro. Eu virei à minha direita             

e era meu anjo da guarda. 

Anjo da guarda: “Erin, este foi um dia muito importante para você. Agora             

vá para o Salmo 45. Eu sei que você está pronta para vir para Casa e seu                 

tempo não está longe. Sua separação vem ocorrendo gradualmente nos          

últimos sete meses.” 

Erin: “Mas eu acabei de ler o meu sofrimento de 1 de Junho de 2012. Já                

faz quase um ano que eu estava completamente vazia. Ontem foi           

diferente, mas não menos escaldante. Estou obliterada e não acredito que           

possa continuar.” 

Anjo da guarda: “Erin, Ele entende isso e te livrou das coisas finais que              

você carregava. Você entendeu o que Ele fez?” 

Erin: “Não.” 

Anjo da guarda: “Agora você está completamente livre de como tudo é            

feito direito. Não há mais barreiras. Volte para o campo de trigo e corra a               

corrida para a escada agora. Você está livre e clara e isso vai ser diferente               

desta vez. Da última vez, você mal conseguiu, mas agora você está em             

Casa. 

Erin: “Eu não entendo.” 

Anjo da guarda: “Quando você correr pelo campo de trigo pela última vez             

haverá uma linha de chegada e degraus e não mais uma escada. Quando             

você subir os degraus, será o momento de não voltar atrás. Você percebe             

que começou em um caminho de terra, então você foi para a escada e              

agora haverá uma plataforma e degraus.” 

Eu vi os dois cumes do campo de trigo e da linha de chegada. Em seguida,                

logo depois disto, vi uma escada de mármore translúcida cortada e um            

tapete roxo. Havia dois grandes anjos ali na base, assim como outro anjo             

pronto para me receber. 

Anjo da guarda: “Erin, agora como este é final, você escolhe, mas não             

haverá volta.” 

Erin: “Eu terminei então e isso acabou?” 

Anjo da guarda: “Erin, Jesus ama você e você pediu algo que Ele agora              

permitirá. Ele está disposto a recebê-la agora. Você já terminou?” 

Então, percebi que ele estava me dando uma escolha porque eu vi a linha              

de chegada, as escadas e o anjo que iria me receber. 

Anjo da guarda: “É hora de eu levá-la até lá.” 
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Então, eu estava sozinha com equipamento de corrida. Fiquei em um           

cume distante e depois do primeiro cume, vi que havia mais dois cumes             

diante de mim. No final, vi a incrível linha de chegada e vi santos que               

tinham corrido antes de mim me esperando. 

Anjo Guardião: “Erin, corra ao som do terceiro Shofar.” 

Eu fiquei lá com meu coração batendo forte e minha adrenalina estava            

bombeando. O primeiro, depois o segundo e, finalmente, o terceiro Shofar           

soou e eu disparei como um foguete. Os cumes estavam mais distantes do             

que antes e eu tentei me controlar. 

Um cume estava agora para baixo quando eu movi então sobre o segundo             

cume. Neste ponto, parei e caí de joelhos, mesmo que a linha de chegada              

estava tão perto. Todos estavam me observando e torcendo, eu olhava           

para meu anjo da guarda enquanto ouvia um coro de anjos. 

Então me foi dada uma visão em que vi meus filhos lutando por algo na               

minha sala de estar. Eles estavam brigando por algo meu que todos            

amavam. Eu já tinha ido e eles estavam arrumando todos os pertences de             

nossa casa. 

Anjo da guarda: “Erin, como estamos prontos para levá-la para Casa, você            

pode se levantar e terminar esta corrida. Há algumas pessoas que estão            

muito ansiosas para vê-la.” 

Erin (eu estava agonizando): “Estou pronta, mas…” 

O anjo alcançou meu braço e, num instante, eu estava de volta às             

margens do Rio da Vida. Meu roupão ainda estava encharcado por sido            

imersa na água e estava desorientada. 

Jesus: “Então, Erin, você decidiu esperar por outro dia?” 

Erin: “Sim, Senhor, enquanto eu não estou aqui, ainda estou aqui           

principalmente?” 

Jesus: “Erin, você não atravessou a linha de chegada hoje.” 

Erin: “Não, mas estou realmente pronta para vir.” 

Jesus: “Sim, mas há algo que te impede.” 

Erin: “Senhor, Tu cumpristes apenas uma das promessas que me deste há            

um ano.” 

Jesus: “Sim. Lembro-Me de que você pediu para ser usada por Mim e isso              

lhe foi concedido. Você pediu a salvação de seus filhos e isso você não tem               

certeza, mas estou aqui para lhe dizer que eles morarão nos lugares            

Celestiais. Agora, vamos falar sobre o seu terceiro pedido elusivo.” 

Erin: “Eu removi agora o terceiro pedido como já não desejo isto.” 

Jesus: “Sim, mas ainda não lhe concedi isto.” 

Erin: “Eu tive uma mudança de coração Senhor, por favor, apenas           

conceda isso a outra pessoa. Não era para mim aqui na Terra.” 

Jesus: “Erin, Eu não esqueci e a ti foi dito que você está em Meu favor. Eu                 

já lhe concedi coisas e Eu disse isto alguns dias atrás. Erin, seu coração              

vai mudar e se recuperar. Eu já concedi o seu pedido como Eu sou um               

doador de boas dádivas, mas você deve ter fé.” 
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“Eu sei que você está pronta para vir para Casa e você será bem recebida,               

mas você não gostaria de ver alguns de seus frutos? Não seria agradável             

ver exatamente o que estou prestes a fazer e participar disso? Está            

prestes a haver uma colheita recorde. Você sabe quando o verão está            

próximo, certo?” 

Erin (eu estava em lágrimas): “Senhor, por favor, só nos diga quando            

Você estará nos trazendo para Casa. Estou cansada de quebra-cabeças.          

Eu Te amo e isso tem sido uma aventura, mas estou parando (indo quase              

parando).” 

Jesus: “Erin, Eu te disse exatamente quando a planta de mostarda foi            

removida? Eu não lhe dei a temporada?” 

Erin: “Sim, mas agora mais do que nunca isso parece ser uma data muito              

alta de observação e espera.” 

Jesus: “Erin, como isto é sabedoria continue a preparar o seu campo, mas             

não faça declarações e proclamações, pois isto são tolices. Não prometa           

nada, mas dê tudo e mantenha seus olhos focados em Mim. Agora, você             

entende o que Eu fiz por você hoje?” 

Erin: “Você me batizou.” 

Jesus: “Não apenas isso, mas Eu também a consagrei como isto é uma             

chave. Você foi imersa em água de cura e te livrei das barreiras finais. Eu               

enchi o seu vazio com água viva. Erin, o Céu abriu e você ouviu a Voz de                 

Deus. Isto não foi apenas um ritual, mas foi um trabalho muito santo e              

agora você está livre. Você pode, deixe tudo com Deus. Quando você vier,             

você estará pronta. Há preparativos, mas, como em Ester, há um período            

de espera.” 

“Durante essa espera, houve decepção nos bastidores que eventualmente         

foram expostas. Não só Ester casou e tornou-se rainha, mas ela ajudou a             

libertar os judeus. Não há um tempo necessário e o engano deve vir à              

superfície. Então, quando o que é sujo for removido, o que é puro pode              

ser apresentado ao rei.” 

Erin: “Senhor, Tu estás falando em enigmas. Perdoe-me por minha falta           

de compreensão. Você está se referindo ao que ocorre antes de Você vir             

para a sua Noiva?” 

Jesus: “Erin, tem havido engano por isso não se preocupe. Tudo será            

resolvido e então você Me verá e entenderá.” 

Erin: “Senhor, será em Junho?” 

Jesus: “Esta é uma data interessante com muitas correlações. Erin, não se            

preocupe. Tenha fé porque você é amada, agora então se alegre.” 

Ele me levantou e me levou até meu anjo da guarda. Jesus me abraçou e               

acenou. Eu acenei de volta e meu anjo da guarda falou comigo. 

Anjo da guarda: “Erin, este foi um dia muito grande. Você não entende             

tudo ainda, mas você vai perceber isso. Por favor, tenha coragem. Agora é             

a hora de ouvir os observadores mais velhos, como eles têm           

conhecimento. Volte para Ester e olhe para Canto dos Salomão, mas não            

se esqueça de Oséias e Joel.” 
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“Salmo 91 é importante e Ezequiel tem algo de interesse. Você teve um             

Sonho no ano passado sobre uma escola francesa. Você se lembra? Há            

outras lições. Há uma mensagem única em Timóteo também. Olhe para as            

nuvens e água. Lembre-se Quem estava dentro e sobre as nuvens. Você é             

amada.” 

Sonho terminou… 

Muito amor e muitas bênçãos… Sparrowcloud9 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-mansions/dream-excerpt-from-the-mansions/ 

 

As Mansões 

 

Sonhos do Senhor de maio de 2013 a outubro de 2013 

 

Trechos de “Uma Viagem da Minha Mansão no Céu” 

 

Nestes vinte e quatro sonhos que formam este terceiro livro, o Senhor            

nos mostra que nossa esperança reside em um vida pacífica no céu. Ele             

nos prometeu um lugar para morar no Céu e estes são descritos em             

detalhes aqui em “The Mansions”. Enquanto eu faço o meu melhor para            

descrever o que Deus tem reservado para nós, as palavras simplesmente           

não descrevem adequadamente tudo isso. Põe desta forma; seja o que for            

que eu descreva, fique bem melhor e ainda assim será insuficiente. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com            

os outros. Por exemplo, embora o tema de residir em The Mansions sejam             

nossas mansões no Céu, como seria de esperar, os temas dos outros            

sonhos contidos em O Convite, O Ferreiro, A Casa de Deus, O Êxodo, As              

Profecias e A Hora Final, como bem como a tribulação, todos residem em             

cada um desses livros, incluindo este como o tema de The Mansions, por             

vezes, aparece em cada um deles também. 

Embora haja muito neste livro sobre onde iremos residir, o seguinte é o             

lugar onde o Senhor primeiro me leva publicamente em uma excursão           

pela minha Mansão no Céu. Lembre-se, Ele nos ama do mesmo jeito,            

então isso não é para ser um “ei, olhe para o que eu tenho”, mas sim                

para ser um “olhar para o que o Senhor está fazendo por todos nós”. Por               

favor, tenha isso em mente quando você visualizar o que todos poderiam            

estar esperando por nós com Ele ... 

************************************************* 

Sonho 75 - a Volta da minha mansão no Céu 

 

21 de julho, 2013 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia e por não desistir de mim. Eu te amo, Senhor.               

Perdoe-me por minhas transgressões esta semana. Por favor, perdoe         

aqueles que se rebelaram contra mim também. Senhor, isso tem sido           

difícil, pois todas as áreas da minha vida estão sob ataque. 
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Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava com 25 anos de novo hoje, quando vi Jesus à distância e corri               

até ele. Ele se levantou da grande rocha em que estava sentado para me              

abraçar. 

Jesus: “Erin, estou tão feliz por você ter vindo. Eu senti sua falta. ” 

Eu:“ Oh, Senhor, sinto muito por não estar aqui. Aqui é onde eu mais              

precisei ser. ” 

Jesus:“ Erin, nunca esqueça seu primeiro amor. ” 

Ele pegou minha mão e sorriu e riu. Ele me levou até uma das árvores               

com frutas, onde há várias dessas árvores no Céu em vários lugares. De             

início, pensei que havia apenas uma árvore, mas bem na frente da            

cidade, onde os santos chegam, está o rio da vida, junto com as fileiras              

dessas árvores. Há árvores regulares com frutas também, onde todas elas           

reabastecem um instante depois que uma fruta é colhida. 

Jesus: "Erin, você está pensando." Eu estava rindo e ele também estava. 

Eu sim. Eu estava apenas curioso sobre a localização dessas árvores.           

Percebo que eles estão perto do Rio da Vida e dos brotos do rio. ” 

Jesus:“ Bem, seria razoável pensar que a Árvore da Vida estaria sempre            

perto do Rio da Vida. Ambos trabalham juntos. ” 

Eu:“ Eu percebi que é tão bonito aqui. Eu nunca notei a grande rocha que               

você descansa antes. ” 

Havia recortes como assentos foram esculpidos neles. Se eu pudesse          

relacioná-lo com uma pedra na Terra, era como uma laje de granito            

chamada "Bianco Antico". Era branco com veios de bronze prateado e           

algumas granadas de platina. 

Eu: "Senhor, essa rocha parece viva quanto mais eu pareço e é realmente             

bonita". 

Ele me entregou um pedaço de fruta e eu dei uma mordida. Tinha gosto              

de melancia e pêssego com damasco. Uau, o gosto foi incrível e eu tive              

um grande sorriso. Ele estava me observando com prazer, pois sabia que            

eu ficaria fascinado com isso. 

Jesus: “Isso é bom, certo?” 

Eu: “Senhor, como você cria tudo isso? Como você sempre me conhece?            

Você me apresenta coisas aqui que eu nem percebi que eram uma versão             

amplificada de todas as coisas boas na Terra, como as uvas, o solo e a               

fruta? ” 

Jesus:“ A diferença é que antes da queda da Terra o Jardim em A terra               

era linda, abundante e perfeita. Lembre-se de estudar as coisas desde o            

começo antes da morte. Este ponto na Terra foi formado por Deus. 
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“No entanto, quando o pecado ocorreu e Adão e Eva foram expulsos, eles             

perderam o acesso à pequena porção do Céu na Terra. Eles perderam a             

capacidade de comer da Árvore da Vida e banhar-se no Rio da Vida. 

“Lentamente, depois disso, a Terra começou a decair. O relógio, ou           

relógio de sol, começou a reversão da vida abundante. A cada tique do             

relógio e a cada segundo, havia mais morte, decadência e doença. 

“Aqui no céu, isso não é nada como a Terra. Estou mostrando apenas             

coisas que têm relação com as coisas na Terra. A terra é uma pequena              

sombra do céu, e uma pobre nisso. Você sabe disso. 

“Sua vida na Terra está se tornando mais difícil porque você viu mais e              

mais aqui. Seus sonhos e visões que lhe concedi arruinaram você para a             

Terra. Você tem me evitado e acabado esse sonho ”. 

Eu:“ Senhor, eu tenho? Esta é minha parte favorita dos sonhos. Meu            

tempo com você no céu é o meu momento mais feliz. Por que eu faria               

isso? ” 

Jesus:“ É simples. Você deseja estar aqui. Não há palavras para descrever            

com precisão o que você viu. No entanto, você ainda tem um fardo para              

compartilhar e retransmitir isso para seus amigos, para que eles também           

sejam encorajados. Você foi designado para o jornalismo e este nunca foi            

o seu plano ” 

Ele riu. Eu ri com Ele como realmente não gosto de escrever nada. 

Eu: “Eu realmente preciso de aulas de gramática e pontuação básicas.” 

Jesus: “Você é exatamente a escolha certa, Erin. Se apenas a gramática e             

a pontuação forem corrigidas posteriormente, o conteúdo ainda        

permanece inalterado, entendeu? Se você começar a pensar sobre essas          

coisas, sentirá falta da própria essência de Mim. Continuar. Se eu           

quisesse um estudioso, ligaria para o serviço, ok? Agora, você foi atacado            

durante este tempo, correto? " 

Eu:" Sim. Julho foi um mês brutal. Eu acreditava que era um lembrete             

gentil para voltar ao meu primeiro amor. ” 

Eu ri, me curvei e fiz uma reverência para ele. Ele riu. 

Jesus: "Erin, você entende os padrões completos dos sonhos, as histórias,           

as seqüências e por que eu faria tudo isso agora?" 

Eu: "Eu acredito que o momento é porque somos apenas momentos de            

algo que vai mudar a humanidade . Eu acredito que você está vindo em              

breve. ” 

Jesus:“ Eu falei com outros não perto de você, mas em diferentes            

círculos, culturas e países. Existem padrões. O momento é baseado em           

um momento em que seu foco precisa ser Eu e aqui. Tem havido coisas              

desde o começo. Isso tudo está no seu Guia de Campo, a Palavra da              

Verdade. 
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“Lembre-se, Israel é a medida e o relógio de sol. Você recebeu as             

informações com antecedência. Alguma informação é tão clara quanto o          

cristal. Outras informações estão ocultas e esperando para serem         

reveladas. No entanto, todas as informações estão lá. Os sonhos são um            

mistério, mas há algumas coisas que você pulou. ” 

Eu:“ Senhor, eu estava pensando em um outro dia que foi coordenado            

com Efraim. Eu vi o estacionamento que foi formado sobre o local do             

Templo. Você me mostrou que, em um ponto, este era um campo de             

campo ou lixão de um oleiro. Eu então ouvi que a terra foi comprada. 

“A outra coisa que vi em um sonho foram algumas medidas da cidade de              

Jerusalém. Embora eu não seja agrimensor, há algo nisso, mas não           

entendo. Havia coisas no céu noturno que eu não entendia. Que tal o             

naufrágio e o significado do número lá? ” 

Jesus:“ Você está agora pedindo ajuda? Você tem me pedido para revelar            

os três, mas apenas um veio e saiu. O que você estava procurando? ” 

Eu:“ Senhor, como você sabe, eu não sou erudito. Por favor, use o que              

nos foi dado para revelar as coisas para nós. Melhor ainda, você pode             

apenas me dizer e então nós podemos saber. ” 

Jesus:“ Erin, há uma razão para 'uma aldeia'. Muitas pessoas têm           

habilidades que podem ajudar. Você deve aprender a trabalhar juntos. O           

que há é bom, mas ainda há mais. Você deve reconhecer ajuda quando             

chegar. 

“A sabedoria também vem com a experiência. Demasiadas vezes, os          

aldeões querem diariamente orelhas com cócegas. Às vezes, existem         

tesouros enterrados no campo. Há muita informação que você recebeu          

nessas visitas. O que você gostaria? ” 

Eu:“ Bem, se eu tiver um problema com encanamento, eu chamo um            

encanador. Se eu tiver uma praga, eu chamo um exterminador. Se não            

consigo entender o plano elétrico, telefono para um eletricista. ” 

Jesus:“ Finalmente, bom, Erin. Então você gostaria de alguma ajuda com           

levantamento e talvez história judaica, arqueologia e sites? Talvez         

astronomia também? ” 

Eu:“ Existe uma maneira de enviar ajuda se você não a revelar            

diretamente? ” 

Jesus:“ Erin, há uma razão para eu fazer isso. É para seu benefício, assim              

como para os outros. Esta é uma boa confirmação. Através dos           

estudiosos, você pode obter revelação, mas a revelação, como você sabe,           

tudo vem do Espírito Santo. É preciso a glória de Deus para esconder um              

assunto e a honra dos reis para procurá-lo. Tudo o que você precisa fazer              

é pedir. ” 
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Eu:“ Senhor, peço agora ajuda. Por favor, Senhor, se você está realmente            

vindo em breve, abra as comportas e derrame o conhecimento que           

buscamos para que possamos entender e ser encorajados. ” 

Ele acenou para que eu desse outra mordida na fruta. Eu comecei a rir.              

Eu fiz e a fruta estava maravilhosa. 

Jesus: “Agora, estabelecemos que você gostaria de mais ajuda. Você vai           

voltar e procurar um tesouro enterrado em seu campo. Você vai me            

perguntar quando precisar de ajuda, certo? ”Eu aceno“ sim ”. “Muito bem,            

Erin. Então, o que mais eu sinto falta aqui? ” 

Ele estava claramente esperando por mim para perguntar. 

Eu: "Você estava me mostrando o céu". 

Jesus: "Sim, o seu lugar." Ele começou a rir. 

Eu: “Eu te amo muito, Senhor. Você é tão incrível. Estou tão honrado que              

você me amaria tanto. Você deveria ter ficado com raiva de mim da             

última vez e me queimado. Em vez disso, você me persegue. Comecei a             

chorar. 

Jesus: “Muitas pessoas não percebem que a Minha Palavra é baseada no            

amor; o amor pelos corações. Deus olha para o coração. A história da sua              

vida está escrita em seu coração e é uma carta de amor para Mim tão               

certa quanto você está aqui hoje. Não se esqueça do coração. 

Não se engane, a Terra poderia ter sido destruída a qualquer momento,            

assim como Sodoma e Gomorra, mas isso ainda não aconteceu. As           

pessoas que não me seguem, e mesmo algumas que o fazem, acreditam            

que sou um castigador; um salvador cruel e assustador apenas esperando           

nas sombras por um movimento ou pecado falso, então você está           

apagado. 

Eu estava rindo e balançando a cabeça. 

Eu: “Senhor, uma vez pensei que você fosse assim.” 

Jesus: “Sim. Se este fosse meu caráter, você teria ido há muito tempo             

atrás. Nós dois rimos como Ele estava certo. “O inimigo é o falsário que              

ensina que o bem é ruim e que o mal é bom, entendeu? Não seja               

enganado. No entanto, muitos se basearão na falta de compreensão do           

Meu amor. Você entende por que você está aqui? ” 

Eu:“ Não, Senhor, não totalmente. Eu olho ao redor, vejo você e então             

você me dá boas-vindas mesmo quando você deveria estar me          

repreendendo. Você não desiste de mim quando acredito que os outros o            

fazem. Estou acostumada ao amor condicional. Eu aprendi primeiro sobre          

o amor incondicional da Bíblia. 

“O Espírito Santo iluminaria a carta de amor das Escrituras para que eu a              

recebesse. Com Você permanecendo comigo e revelando as Escrituras na          
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aplicação 'quase ao vivo', é como se Você tivesse me dado uma            

experiência holográfica avançada de Você completamente. 

“Eu tenho todas as experiências de um filme fantástico, mas isso é real             

para mim. Meu corpo responde e até meu marcapasso responde em           

batidas registradas. Eu gostaria que houvesse, ou seja, uma maneira que           

meus amigos pudessem experimentar Você gosta de mim, Senhor. É um           

milagre. Eu estou viciado em você e na Bíblia viva como meus filhos             

gostam de jogos de vídeo. ” 

Jesus: Rindo. “Erin, o Céu é muito mais avançado que a Terra. Você não              

pode nem falar de tecnologia celestial como está além dos controles           

remotos, torres de celular e hubs. Não há necessidade de um satélite. 

“Tecnicamente falando, o 'centro de satélites' é o trono de Deus. Todas as             

correntes vêm dele através do rio da vida. As correntes alimentam tudo o             

que você vê aqui. Não há necessidade de baterias, pois nada morre. Da             

última vez, peguei sua mão e estávamos na piscina. Venha aqui. 

Eu ando até ele. Ele pega minha mão e aperta suavemente. Em um piscar              

de olhos, estou em pé em um belo caminho de paralelepípedos com            

pedras de jaspe esculpido. Há canais de água fluindo nas paredes ao            

redor do caminho. 

Há plantas hera incríveis com flores desabrochando perfumadas saindo         

dessas paredes. Eu estou na frente de uma bela mansão moderna cortada            

ao lado desta montanha. Eu olho para trás e vejo o vale abaixo de nós. 

Jesus: "Erin, olhe onde estávamos." 

Ele aponta para uma crista distante tão distante que, com olhos humanos,            

eu não conseguia enxergar tão longe. O caminho serpenteia para frente e            

para trás nas curvas da montanha. A meio caminho, vejo um jardim com             

um lago. Eu começo a chorar. 

Eu: “Senhor, eu vi isso em meus sonhos. Este é o meu lar nas              

montanhas. ” 

Jesus:“ Sim, muito bom. Os trabalhadores estão quase acabados. Venha. 

Ele me leva ao topo do caminho. Há uma série de taças que despejam              

água nos canais em ambos os lados do caminho. O som é incrível e estou               

em lágrimas. Ele me leva até algumas escadas de pedra esculpidas. Eles            

eram como ouro e calcário branco, mas com aparência de concreto, mas            

mais profundo. 

Antes de mim é o lar mais surpreendente, um lar muito maravilhoso para             

mim. Eu estou chorando enquanto escrevo. O jardim da frente tem grama            

bonita e é preparado tão perfeitamente que seria inigualável na Terra. 

Eu trabalhei em mansões em várias áreas do país e vi casas incríveis             

projetadas pelos melhores arquitetos residenciais do mundo, mas nunca         

vi nada assim. 
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As janelas estão voltadas para o vale. Eles parecem que são cortados das             

melhores taças de cristal, como Riedel ou Baccarat. Aqui estou eu,           

falando de janelas no céu! Eu vejo a base do Lar, ou fundação, e é feito                

de uma rocha sólida. Eu vejo raios que na Terra seriam de aço, mas, aqui               

no céu, eles são de bronze polido. Meu queixo caiu. 

Jesus: “Erin, você gosta do que vê?” Ele sabia que eu gostava. 

Eu: “Senhor, o que você quer dizer com os trabalhadores estão quase            

acabados? Você não poderia acenar com a mão e ter isso completo em             

um instante? ” 

Jesus:“ Claro, mas o que isso faz para os trabalhadores? Há pessoas que             

pediram para servir na conclusão do seu Lar na montanha. Eles adoram            

servir. Se eu tivesse você aqui hoje, disse que preciso que você trabalhe             

com uma equipe em uma mansão sem orçamento e que a única restrição             

seria capturar a essência da pessoa ou cliente que a ocupará. não faça             

isso? ” 

Eu:“ Oh, que divertido. Sim, adoraria. Eu vi algumas lojas na cidade com             

todos os tipos de coisas ... ” 

Ele estava rindo da minha excitação. 

Jesus: “Erin, os trabalhadores do seu Lar são aqueles que receberam os            

arquivos do 'escritório de registros'. Houve anjos designados para cada          

um de vocês que registra tudo o que você gosta desde o começo. Os              

registros são formulados e, em seguida, é montada uma equipe de           

projeto exclusiva composta por arquitetos, designers, paisagistas,       

projetistas, pedreiros, carpinteiros e costureiras. 

“Ah sim, não vamos esquecer os artistas. Essa equipe é montada por            

mim. Toda vez que você trabalhava em um projeto que amava, toda vez             

que via algo que fazia você sorrir e todos os sonhos na Terra que não               

eram realizados; tudo veio neste grande projeto. 

“Erin, este é apenas o seu lar nas montanhas. Então, pelo que você vê até               

agora, o que você acha da fé na tecnologia terrena? ” 

Eu:“ Isso não se compara. É impossível. É maravilhoso demais para mim.            

Posso ver mais? ” 

Jesus:“ Você precisa ter algumas surpresas quando chegar aqui. ” 

Ele estava brincando comigo. Ele me acompanhou ao longo de algumas           

rochas planas, cinzeladas e grandes que saíam de um lago raso. Nós            

caminhamos de um passo para o outro. Havia belos pezinhos cintilantes           

que saltavam da água para louvar a Jesus enquanto caminhávamos. Foi           

fascinante. Chegamos a um ponto onde havia duas enormes paredes de           

água que entravam na lagoa. O som era tão lindo. 

Jesus: "Agora, Erin, olhe para cima." 
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Acima de mim havia algumas janelas de vidro. Jesus acenou com as mãos             

e o copo pareceu desaparecer. Ele agarrou minha mão e nós estávamos            

instantaneamente no segundo andar desta mansão, MINHA mansão !! Eu          

ainda acho difícil acreditar e chamar isso. 

Agora estávamos em pé na "minha" sala de estar. Havia uma ponte que             

ia de um espaço da casa para outra parte da casa que cruzava as paredes               

de água abaixo. Eu me lembrava vagamente de ver uma casa como essa             

na Terra uma vez e foi incrível. 

Eu: "Senhor ..." Eu mal conseguia falar. Eu estava segurando minha           

respiração e as lágrimas estavam fluindo. “Esta é como uma casa que vi             

uma vez, mas você acenou com as mãos e o vidro desapareceu. Isto é              

similar a uma 'parede de nana' na Terra, mas facilmente cem gerações            

adiante no futuro. ” 

Jesus: Sorrindo. "Sim eu conheço. Você sabe por que eu os coloco deste             

lado especificamente? ” 

Eu:“ Não. ” 

Jesus:“ Você amou o som da água desde que era criança. Isto é para que               

você possa ouvi-lo na entrada do seu Lar e enquanto você está dentro             

também. 

Eu estava chorando. Como ele sabia disso? Eu olhei ao redor do espaço e              

prendi a respiração. O mobiliário era como Kreiss, mas personalizado. Eu           

vi diante de mim um corte que parecia a "Coleção Kreiss Azul". Uau, isso              

é tão caro. 

Eu: “Senhor, vejo aqui as coisas que eu especifiquei para os clientes. Eu             

estava cobiçando, Senhor? ” 

Jesus:“ Não. Você não deseja mais, especialmente nos últimos cinco anos           

desde a sua primeira experiência no céu. Quando você observou como           

algo é bonito, você nunca foi mais longe em seus pensamentos porque já             

não valeu a pena o custo. Você trocou a busca dessas coisas pela busca              

de Mim e do Céu. Por causa disso, eu recompensei você. Agora, sente-se             

nisto. ” 

Eu: comecei a chorar. “Senhor, é como estar sentado em uma nuvem.            

Isso é melhor que 'Kriess' e ainda mais fino que 'Scalamandre'. O tecido é              

de seda fina e branco. Como posso ter móveis brancos? ” 

Estou rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu olhei para o detalhe nas             

costuras; tal finery. Eu senti que isso era maravilhoso demais para mim.            

O chão era feito de tábuas extremamente grandes de madeira de uma            

árvore muito velha e alta, ou árvores. Estes foram raspados à mão e se              

encaixam perfeitamente, além de 'Owen' e além de feitos à mão dos            

Amish. A madeira tinha muita profundidade. Incrível! 

Eu: “Senhor, o chão é incrível. Qual é a história sobre isso? ” 
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Jesus:“ Este andar é muito único e muito especial. A equipe de design do              

Heaven sabia que você apreciaria isso. Eu chamo esses pedaços de           

madeira, 'Páginas da Minha Vida na Terra'. Como você se lembra, eu sou             

um carpinteiro. Eu realmente tinha esquecido. “Esse piso é solicitado por           

muitos santos aqui. Você vai gostar disso. ” 

“ Há madeira de memória aqui. Há pedaços de madeira feitos de árvores             

desde o início do Jardim na Terra, mas em termos Celestiais. Então, aqui             

é uma prancha da Arca. Aqui, há uma prancha de cedro do Primeiro             

Templo. Por aqui é um pedaço de azeitona do Getsêmani. Aqui está uma             

prancha da Casa de Davi. 

“Estes foram destruídos na Terra e muito queimados, mas as boas           

lembranças foram recuperadas. Há coisas aqui que você descobrirá com o           

tempo, mas veja como é bonito. ” 

Eu:“ Senhor, como há madeira suficiente para colocar as Casas de todos            

aqui? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, na Terra, havia florestas inteiras destruídas ao          

longo do tempo. Faça as contas. Certamente haverá muito no Céu. ” 

Eu:“ Senhor, eu amo este andar. Qual é a espécie de madeira? ” 

Jesus:“ Bem, vamos ver; temos acácia, oliveira, murta, cedro e carvalho.           

Todos estes são mencionados na Bíblia. Este é apenas um dos itens            

divertidos que você vai gostar aqui. Olhe, Erin. ” 

Eu me virei e, bem diante de mim, havia uma parede de janelas para o               

quintal dos fundos. Ele acenou com as mãos e as janelas se retraíram nas              

paredes. O copo era transparente e impossível na Terra. 

O quintal estava perfeitamente preparado. O pátio era feito de pedra           

branca, como pedra calcária e mármore, mas não tinha veios nem           

polimento alto. Era natural e consistia em pavimentos muito grandes,          

como tijolos de dois metros e meio de altura. Isso seria virtualmente            

impossível na Terra sem máquinas complexas. 

Jesus: “Erin, seus pensamentos?” 

Eu: “Senhor, o chão deste pátio seria impossível de se replicar na Terra.             

Que pedreira fez isso? Opa, desculpe, Senhor, estamos no Céu e Deus é o              

Criador. Isso está além da minha compreensão. Como será possível que           

eu esteja andando em algo tão maravilhoso para a eternidade? ” 

Jesus: Rindo. “Erin, essas são coisas realmente pequenas no Céu que têm            

um conceito terreno que você pode entender. Há muito mais. Não basta            

parar por aqui. ” 

Eu:“ Senhor, aqui te vejo em tudo. Mesmo servindo aos outros é alegre.             

Eu não fui escravo para trabalhar aqui, mas você me deu um lugar bonito,              

muito além da minha ideia do que eu merecia. Eu sou tão abençoado.             

Como eu posso ser abençoado? Não terei escolha a não ser desejar            
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louvá-lo constantemente aqui. Já que a adoração é tão incrível aqui, eu            

sei que constantemente te louvarei. ” 

Ele sorri e me mostra o resto da área nas costas. Os jardins são muito               

grandes. Não tenho a certeza quantos acres os jardins são, mas muito            

grandes. 

Vindo do lado de fora, há uma piscina muito longa canalizada de cerca de              

oito pés de largura e nove metros de comprimento. No interior, as            

paredes são revestidas, o que parece, uma safira cortada. Há fontes           

surgindo em uma linha até o fim. A cada metro e meio há cerca de seis ou                 

sete fontes. Cada fonte brilha com a água esmeralda verde-clara que           

brilha. 

Há jasper curvo e espreguiçadeiras de mármore na piscina, onde você           

pode sentar-se meio imerso na água. Há belos móveis de pátio           

aparentemente de ferro preto masculino. Este tinha espessas almofadas         

de ouro escuro que combinavam com o exterior robusto, mas ainda           

intocado do Lar. 

Eu olho para o lado. Lá, comecei a me virar em 180 graus. O Lar envolve                

o pátio. Eu olho para a minha direita e vejo uma abertura onde há a cama                

mais confortável. 

Eu: “Senhor, dorme no céu? Por que precisaríamos dormir? ” 

Jesus: Sorrindo. “O céu não é um lugar de descanso e relaxamento? Onde             

você está pensando que vai passar todo o seu tempo de descanso; comer             

frutas rejuvenescedoras e tomar banho no rio da vida? O descanso não é             

bom na Terra? Não seria ainda melhor aqui? ” 

Eu:“ Eu acho? Presumi que, como não há escuridão, não precisaríamos           

dormir. ” 

Jesus:“ Eu entendo, mas há mais nisso. Eu sei que isso parece estranho,             

mas lembre-se do sono mais tranqüilo que você já teve? ” 

Eu:“ Eu mal consigo me lembrar disso. Não tenho certeza se já            

experimentei isso. Eu sei que, quando eu durmo sem dor, é difícil acordar.             

” 

Jesus:“ Pense no céu como um lugar onde você não tem nada. Na Terra,              

Erin, falta e você não dorme direito? Você não dorme em paz. Aqui, você              

descansa em paz e alegria após um dia satisfatório de serviço. Você então             

acorda, totalmente descansado, feliz em acordar e em completo louvor,          

pois o Senhor é bom. Quando você descansa aqui pela primeira vez, não             

será um conceito fácil de entender, mas também é uma forma de            

adoração. ” 

Eu:“ Eu acho que eu podia ver pessoas discutindo isso, mas, para mim,             

faz todo o sentido. Senhor, eu adoraria dormir em perfeita paz como um             

bebê. Eu adoraria dormir e não sentir dor ao levantar. Que glorioso,            
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realmente. O quarto é tão bonito e eu posso dormir com paredes abertas.             

Eu posso ouvir o som das fontes! 

”Jesus: ‘Agora vem desta montanha, à distância, eu podia ver o lado uma             

grande piscina com uma cachoeira saindo do lado da montanha. A piscina            

está completamente iluminada. Ao redor da piscina há um grande grupo           

de álamos que aparentemente formam um arco. As folhas estão se           

movendo na brisa e a música está vindo delas. É de tirar o fôlego. 

Jesus me vira e vejo uma área onde as fontes esguicham do chão e fazem               

grandes arcos de cerca de três metros de altura e dois de largura. Cada              

fonte é iluminada. 

Além disso é a piscina e casa. À minha esquerda, há uma grande cabana              

com um teto retrátil e uma cadeira muito grande, quase como uma cama.             

Há travesseiros por toda parte. Existem incríveis fãs de polias; grandes           

folhas curvas que são anexadas aos lados das paredes que se movem            

para frente e para trás. Eu sorri e ri. Eu tinha especificado algo assim,              

mas não tão elaborado, com um cliente anos atrás. Os fãs são feitos por              

uma empresa chamada "Fanimation". 

Eu: “Senhor, não posso acreditar como isso é incrível. Como eu mereço            

um lar que, em termos terrestres, não tem preço? Ele sorriu para mim             

enquanto eu dizia isso com tanta alegria em seu rosto. 

Jesus: “Erin é porque você é inestimável para mim. Algum dia, muito em             

breve, você verá as Mansões do seu amigo; uma que eles pediram para             

você projetar, então eles estão esperando para ter seu Lar completo até            

que todos cheguem. ” 

Eu estava chorando. Eu não podia acreditar que alguém esperaria que eu            

estivesse aqui primeiro. 

Jesus: “Erin, olhe aqui.” 

Eu vi o Lar ao lado do meu. Foi um belo 'estilo mediterrânico' sentado à               

beira do lago. Foi incrível. Eu tinha trabalhado em uma casa de 14.000             

pés quadrados no rio em Portland que é 'Mediterrâneo', mas certamente           

nada como isto. Isso foi absolutamente incrível. 

Eu: “Qual amigo é esse?” 

Jesus: “Você saberá em breve. Ah, e não se preocupe com os amigos que              

estão esperando por você. Eles têm outro lar. Não há espera negativa ou             

mansões inacabadas deixando o cliente 'fora no frio'. Não há atrasos na            

construção. 

Ele estava rindo. Eu ri tanto porque esta é a natureza do negócio de              

construção de casas. Nenhum atraso é simplesmente desconhecido na         

Terra. 

Jesus: “Você está feliz e encorajado?” 
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Eu: “Senhor, era um conceito pequeno antes e algo nos meus sonhos. Eu             

pensei que talvez fosse um produto da minha imaginação super          

amplificada. No entanto, isto, Senhor, isto não está nem perto do que eu             

imaginei. Eu sou tão abençoado. ” 

Jesus:“ Erin, você precisa saber que sua dor e sofrimento aqui e sua             

perseverança têm uma recompensa. Você nunca teve uma casa na Terra.           

Você sabe quantos sonhos para outros você ajudou a facilitar na Terra?            

Quantas pessoas ricas confiaram em você com seus sonhos? 

“No entanto, enquanto fazia tudo isso, você ficava do lado de fora,            

sabendo que isso não era provável para você na Terra? Você pensa por             

um momento que eu não queria ir direto para você e mostrar-lhe os             

planos que tenho para você e mostrar-lhe meu amor por você? ” 

Eu: Chorando. “Senhor, eu não exigi isso. Eu nunca poderia imaginar isso.            

Eu ainda te amaria mesmo que tivesse uma pequena casa aqui. Isso é tão              

elaborado ”. 

Jesus:“ Eu nunca te esqueci; nem sequer uma vez. Eu amo mostrar isso             

para você. Eu sabia que você amaria este lugar. Aqui você pode            

descansar. Aqui, não há hipoteca para atender. Aqui, suas dívidas foram           

pagas. Aqui você não tem dor. Aqui você não tem punidor. Você está             

seguro comigo no céu. 

“Eu não te disse que você teria um ninho perto do Meu Altar? Eu desejei               

poder mostrar-lhe completamente o que tenho aqui para você. Meu favor           

não será removido. Lembre-se do seu lugar e onde você mora, ok?            

Venha. 

Ele pega minha mão. Imediatamente, estamos em um lugar muito alto no            

céu. Eu vejo a propriedade. É enorme e deslumbrante. Eu vejo outras            

propriedades com muitos recursos surpreendentes. Eu estou apenas em         

admiração e choque. É como a Terra, mas apenas todas as coisas boas e              

maravilhosas que são incríveis, então todas são aperfeiçoadas aqui. 

No leste, vi a bela cidade de ouro. Eu podia ver o trono. A glória do trono                 

refletia uma luz de cristal do tipo "Reidel" nas janelas de todos, lançando             

um belo espectro de luz em cada Lar. 

Eu: “A tecnologia aqui é realmente incrível. Está tão avançado. Você está            

certo sobre o Trono, onde Deus está sentado, sendo ainda mais brilhante            

que o sol. Toda a vida surge de Deus. Jesus, você é o criador de todas as                 

coisas novas. Você nos ama tanto ”. 

Quando olho através da paisagem, vejo montanhas, vales, lagos, rios,          

áreas tropicais e montanhas cobertas de neve. Atordoado, eu olho para           

alguma coisa, mas talvez seja uma miragem? Se não for uma miragem,            

acredito que estou vendo um campo de golfe! No entanto, é o campo de              
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golfe mais elaborado que já vi. Parecia tão divertido. Olhei mais um pouco             

e também vi beisebol e campos de futebol. 

Jesus: Ele está rindo. “Então, você estava pensando que o Céu não tem             

pesca, recreação e esportes? Realmente? ” 

Ele então aponta para um grande lago. No lago havia enormes catamarãs            

com velas. Cada um desses na Terra valeria pelo menos um milhão de             

dólares. Parecia haver algum tipo de corrida gigante acontecendo. Uau,          

eu poderia dizer que isso foi divertido para todos! 

Eu: “Acho que estamos tão enraizados no ensino que as atividades de            

lazer, como essas, são decadentes e não fazem parte do Céu. Foi-me dito             

por uma pessoa que supostamente viajou aqui que todas as crianças têm            

que fazer para se divertir é girar no ar e jogar algo como futebol. 

“Honestamente, pelo que eles escreveram, nada parecia muito divertido         

no céu. Eu acho que esperava vir e não fazer nada além de adorar e               

servir e que era isso e aquilo. ” 

Jesus:“ Erin, pense sobre o que é o Céu e não o que o Céu não é. Não há                   

uma pessoa que não esteja residindo aqui e possa afirmar que conhece o             

Céu. Olha quantas vezes você esteve aqui. Você pode afirmar ser um            

especialista? ” 

Eu:“ Não. ” 

Jesus:“ O que se alinha mais com o caráter de Deus; que você vem aqui e                

encontra alegria na escravidão ou que você encontra alegria e louva a            

Deus em todas as coisas aqui? Então, você queria ser um atleta            

profissional em algum momento. Não seria divertido finalmente ter esse          

buraco em um? 

“Você não pode desfrutar de dança ou música aqui? Você não gosta de             

assistir uma orquestra ou até mesmo um jogo de futebol? Quem te disse             

que faltou aqui? Oh sim, aquele que foi expulso e talvez apenas um             

'pequeno' amargo sobre isso. ”Ele riu. “Agora, você acredita no castigador           

ou no Amante da sua alma nisso? Aquele que se deleita com a completa              

alegria de minha filha pelo lugar que preparei para ela? ” 

Eu estava chorando. Eu estendi a mão e abracei-o. 

Eu: “Senhor, eu sei que você está vindo em breve. Minha mansão é             

perfeita agora e a mobília que vi é atual para o tempo 'agora'. Estamos              

chegando em casa muito em breve, certo? ” 

Jesus:“ Erin, eu estou terminando sua mansão. Se eu tiver preparado um            

lugar para você, por que colocaria itens datados em algo em que você não              

vai morar por alguns anos? Mais uma vez, pense sobre isso. Quando você             

orou sobre o moribundo em 2003, o que o Espírito Santo disse ao homem              

que estava a horas de ir para casa? ” 
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Eu: Eu comecei a chorar. “Você falou, através de mim, o seguinte: 'Os             

toques finais estão quase completos. Os anjos estão pendurando o          

balanço da sua varanda agora mesmo. '” 

Jesus:“ Então o que aconteceu? ” 

Eu:“ Aparentemente, ele orou a Ti por isso desde que ele era um             

garotinho. Ele e todos na sala sabiam que você estava falando, não eu. ” 

Jesus:“ Quando o homem foi para casa? ” 

Eu:“ Creio que ele se foi naquele mesmo dia. No entanto, ainda não estou              

pronto. Eu ri. 

Jesus: “Eu te deu esse medidor para você ficar em alerta porque você             

nunca sabe quando as últimas coisas estão para acontecer. Você nunca           

sabe, se você dormir essa noite, se amanhã é o dia que acordará em              

Meus braços.” 

Me: “Obrigado por essa benção, Senhor.” 

Jesus: “Eu te amo Erin. Eu me alegro com você ‘Pardals’ e Eu cuido de               

todos vocês.” 

Erin: “Oh, obrigado, Senhor.” 

Jesus: “Agora, fique encorajada, seja forte e tenha fé. Eu tenho preparado            

um lugar para você.” 

Sonho terminou… 

Alegremente, benção…Erin 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-75port/ 

 

UM TOUR NA MINHA MANSÃO NO CÉU 

 

21 de Julho de 2013 

 

Comunhão 

Querido Pai, obrigada por mais um dia e por não desistir de mim. Eu Te               

amo Senhor. Perdoa os meus pecados desta semana. Por favor, perdoa           

aqueles que pecaram contra mim também. Senhor isso tem sido tão difícil            

e todas as áreas da minha vida estão sendo atacadas. 

Jesus: “Erin, vem aqui.” 

Hoje estou com 25 anos de idade e quando vi Jesus, corri para Ele que se                

levanta da pedra grande em que estava sentado para me dar um abraço e              

me receber. 

Jesus: “Eu estou tão feliz que você veio, senti sua falta.” 

Erin: “Oh Senhor sinto muito por não ter estado aqui onde eu mais preciso              

estar.” 

Jesus: “Erin, nunca se esqueça do seu primeiro Amor.” 

Ele estava com um sorriso quando pegou a minha mão e andou comigo             

até uma árvore com frutas. No Céu há muitas árvores frutíferas em várias             

partes. Pensei que só havia uma árvore, mas fora da Cidade, onde os             

santos chegam, está o Rio da Vida onde há muitas fileiras de árvores.             

Também existem aquelas comuns com frutas, e nessas, nunca faltam          

frutas. 

Jesus: “Erin, você está pensando!” (Eu estava rindo e Ele também). 

Erin: “Sim, eu só estava curiosa a respeito da localização dessas árvores.            

Notei que elas estão às margens e nas ramificações do Rio da Vida.” 

Jesus: “Bem, seria com razão que a Árvore da Vida estivesse sempre            

próxima do Rio da Vida. Ambos trabalham juntos.” 

Erin: “Eu vejo que é tão lindo aqui. Essa grande pedra em que Você              

descansa. Eu nunca reparei isso antes.” 

Havia recuos como se cadeiras estivessem esculpidas nela. Se eu pudesse           

relacioná-la com uma pedra na Terra seria com uma laje de granito            

chamado Bianco Antico. Era branca com nervuras de bronze de prata e            

algumas talhas de platina. 

Erin: ”Senhor esta pedra parece viva quando olho mais de perto. É            

realmente bonita.” 

Ele me dá um pedaço de fruta e dei uma mordida, tinha um sabor de               

melancia e pêssego com damasco. Uau, isso tinha um sabor incrível e eu             

estava com um grande sorriso. Ele me observava com prazer, pois sabia            

que eu iria ficar fascinada com isso. 

Jesus: “Isso é bom, certo?” 
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Erin: “Senhor, como Tu criaste tudo isso? Como é que Você sempre me             

conhece? Você me apresenta para coisas aqui que eu nem havia percebido            

que era uma versão ampliada de todas as coisas boas na terra; como as              

uvas, o solo, e as frutas?” 

Jesus: “A diferença é que antes da queda na Terra, o Jardim era lindo,              

abundante e perfeito. Lembre-se de estudar as coisas lá do começo antes            

da morte. Este ponto na Terra foi formado por Deus. No entanto quando o              

pecado ocorreu, Adão e Eva foram expulsos, e perderam o acesso a esta             

pequena porção do Céu na Terra. Eles perderam a habilidade de comer da             

Árvore da Vida e de banhar no Rio da Vida. 

“Depois disso, a Terra começou a apodrecer lentamente, a decair. O           

relógio ou relógio de Sol começou a inverter a vida abundante. Com cada             

batida do relógio, cada segundo mais morte, podridão, doenças. 

“Aqui não existe nada como na Terra, e Eu só estou te mostrando coisas              

que você pode relacionar com o que vê lá. A Terra é uma pequena sombra               

do Céu, e uma comparação pobre. Você sabe disso. 

“Sua vida na Terra está ficando mais difícil porque você tem visto mais e              

mais do Céu. Seus sonhos e visões que Eu te dei estragaram você para              

Terra. Você tem Me evitado e terminado este sonho.” 

Erin: ”Senhor, eu tenho? Esta é a parte dos sonhos que eu mais gosto.              

Meu tempo Contigo no Céu é para mim o tempo de maior alegria, por que               

eu faria isso?” 

Jesus: “É simples, você almeja estar aqui. Não existem palavras para           

descrever cuidadosamente o que tem visto. Você tem um peso para           

compartilhar e relatar aos teus amigos para que eles também sejam           

encorajados. A você foi dada a missão de reportar e isso nunca foi o seu               

plano.” 

Ele sorriu. Eu ri também porque não gosto de escrever. 

Erin: “Eu realmente preciso de aulas de gramática e pontuação.” 

Jesus: “Você é a escolha certa Erin. Se a gramática e a pontuação são              

corrigidos mais tarde, então o conteúdo continua sem modificações,         

entende? Se você começar a pensar nessas coisas você vai perder Minha            

própria essência. Continue, se Eu quisesse um estudioso, Eu teria          

escolhido um, ok? Agora, você tem sido atacada durante esse tempo,           

correto?” 

Erin: “Sim, Julho tem sido um mês bruto. Eu creio obviamente que foi             

somente um lembrete para que eu voltasse ao meu primeiro Amor.” 

Eu sorri me curvei e O reverenciei. 

Jesus: “Erin, você entende os padrões completos dos sonhos, das          

histórias, das seqüências e o porquê de Eu fazer tudo isto agora?” 

Erin: “Eu creio que o tempo é porque nós estamos a alguns momentos de              

algo que mudará a humanidade. Eu creio que Tu voltarás breve.” 

Jesus: “Eu falei com outras pessoas distantes de você, em círculos e            

culturas diferentes – e países. Existem padrões. O tempo está baseado em            

um tempo vindouro onde sua atenção precisa estar em Mim e aqui no             
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Céu. Existem coisas que foram colocadas no lugar desde o começo, isso            

está tudo no seu Manual de Instrução – a Palavra da Verdade. 

“Lembre-se que Israel é o indicador – o relógio do Sol. A você foi dada a                

informação com antecedência. Algumas informações claras como cristal,        

outras escondidas e só esperando para serem reveladas, mas tudo está lá            

nos sonhos. Estes são um mistério, mas existem algumas coisas que você            

pulou.” 

Erin: “Senhor, eu estava pensando numa delas outro dia, uma que se            

ajusta com Efraim. Eu vi o estacionamento que foi feito no lugar do             

Templo – o qual em algum ponto Você me mostrou que tinha sido o              

campo do oleiro ou um monturo de lixo. Então fiquei sabendo que aquele             

campo tinha sido comprado. 

“Outra coisa, em um dos sonhos eu vi as medidas da Cidade de             

Jerusalém, mas não sou agrimensor, existe uma coisa com relação a isso,            

e eu não entendo. Havia coisas no céu noturno que não entendi e o              

naufrágio além do significado daquele número lá.” 

Jesus: “Você agora está me pedindo ajuda? Você tem Me pedido para            

revelar as três, mas apenas uma veio e foi embora. O que você estava              

procurando?” 

Erin: “Senhor, eu não sou nenhuma estudiosa como Você sabe – por            

favor, use o que nos foi dado para revelar as coisas a nós. Melhor ainda,               

Você pode simplesmente me dizer e então podemos saber.” 

Jesus: “Erin, há uma razão para uma vila. Muitas pessoas têm habilidades            

que podem ajudar. Você deve aprender a trabalhar em conjunto. O que            

existe é bom, mas ainda há mais. Você deve reconhecer ajuda quando ela             

vem. 

“Sabedoria também vem com a experiência. Com muita freqüência e          

diariamente, os moradores da vila querem palavras agradáveis aos         

ouvidos – ao invés disso, por vezes, há tesouros enterrados no campo. Há             

uma grande quantidade de informação que foi dada a você nessas           

visitações ou sonhos, o que você gostaria?” 

Erin: “Bem, se eu tiver um problema com o encanamento, eu chamo um             

encanador. Se eu tiver uma praga, então eu chamo um exterminador. Se            

eu não consigo descobrir a parte elétrica em um plano, então eu ligo para              

um eletricista.” 

Jesus: “Finalmente, bom Erin. Então, você gostaria de alguma ajuda com           

o levantamento, talvez a história judaica, talvez arqueologia e sites?          

Talvez astronomia?” 

Erin: “Há uma maneira de Você poder enviar ajuda se não a revelar             

precisamente?” 

Jesus: “Erin, há uma razão pela qual Eu faço isso. É para o seu benefício,               

como também para o de outros. Essa é uma boa confirmação. Através dos             

estudiosos você pode ganhar revelação, mas a revelação, como você sabe,           

vem do Espírito Santo. É necessária a Glória de Deus para ocultar certas             
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coisas, e a honra de reis para descobri-las. Tudo que você tem que fazer é               

pedir.” 

Erin: “Senhor, eu estou pedindo ajuda agora. Por favor, Senhor, se Você            

está realmente voltando em breve, então abra as comportas do Céu e            

despeje o conhecimento que nós procuramos para que possamos entender          

e ser encorajados.” 

Ele acenou para que eu desse outra mordida na fruta. Eu comecei a rir –               

eu dei, era maravilhosa. 

Jesus: “Agora nós oficializamos que você gostaria de ter mais ajuda. Você            

vai voltar e procurar tesouro enterrado em seu campo. Você vai Me            

perguntar quando precisar de ajuda, certo? (sacudi a cabeça). Muito bom           

Erin. Então, o que mais está Me faltando aqui?” Ele claramente estava            

esperando eu perguntar. 

Erin: “Você estava me mostrando o Céu.” 

Jesus: “Sim, o seu lugar.” Ele começou a rir. 

Erin: “Eu te amo tanto Senhor. Você é tão incrível. Sou tão honrada por              

me amares tanto. Você deveria ter ficado com raiva de mim da última vez              

que estive aqui e até ter me queimado, mas, em vez disso Você corre              

atrás de mim.” (Eu comecei a chorar). 

Jesus: “Muitas pessoas não entendem ou percebem que a Minha Palavra é            

baseada no amor – o amor pelos corações. Deus olha para o coração. A              

história de sua vida está escrita em seu coração e é uma carta de amor               

para Mim tão certa como você está de pé aqui hoje. Não se esqueça sobre               

o coração. 

“Não se engane, a Terra poderia ter sido destruída em qualquer momento,            

assim como Sodoma e Gomorra, mas isso ainda não aconteceu. Pessoas           

que não Me seguem, e até mesmo algumas que o fazem, acreditam que             

Eu sou um Carrasco, e um Salvador assustador e cruel, apenas esperando            

às escondidas para um movimento em falso ou pecado, então ser           

aniquilado.” 

Eu estava rindo e balançando a cabeça. 

Erin: “Senhor, houve um tempo que pensei que Você fosse assim.” 

Jesus: “Sim, e se este fosse o Meu caráter, você teria ido embora há              

muito tempo.” (Nós dois rimos, Ele estava certo). “O inimigo é falso, e             

ensina que o bom é mal e que o mal é bom, entende? Não se deixe                

enganar – muitos serão enganados com base na sua falta de compreensão            

do Meu amor. Você entende por que você está aqui?” 

Erin: “Não Senhor, não totalmente. Eu olho em volta, vejo Você, me dá as              

boas-vindas quando deveria estar me repreendendo. Você não desiste de          

mim, quando acredito que outros o fariam. Estou acostumada com amor           

condicional, aprendi sobre o amor incondicional pela Bíblia. 

“O Espírito Santo ilumina a carta de amor da Escritura para que eu possa              

recebê-la. Com Você ficando comigo e me revelando as Escrituras ao vivo            

– aplicação quase que imediata – É como se Você ridicularizasse a            
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tecnologia moderna da Terra e me dado uma experiência holográfica de Ti            

completamente. 

“Eu tenho todas as experiências de um filme fantástico, mas, isso é real             

para mim. Meu corpo responde até mesmo meu marca-passo cardíaco nas           

batidas registradas. Eu gostaria que existisse ou houvesse uma maneira          

para que meus amigos pudessem experimentar Você como eu         

experimento Senhor. É um milagre. Eu sou viciada em Você e na Bíblia             

viva assim como meus filhos gostam de vídeo games.” 

Jesus (Ele estava rindo): “Erin, o Céu é muito mais avançado do que a              

Terra. Você não pode sequer falar de tecnologia porque está além do            

controle remoto, torres de celulares e eixos – não há necessidade de um             

satélite. 

Tecnicamente falando, o Centro de Satélites é o Trono de Deus. Todas as             

correntes vêm dele através do Rio da Vida. As correntes alimentam tudo            

que você vê aqui. Não há necessidade de baterias, porque nada nunca            

morre. Da última vez, Eu peguei sua mão e nós fomos à lagoa. “Venha              

aqui.” 

Caminho até Ele que pega a minha mão e a aperta suavemente. Em um              

piscar de olhos estou de pé em um bonito caminho esculpido com pedras             

jaspes e canais de água que fluem sobre os muros que o cercam. 

Há plantas incríveis com botões de flores perfumadas saindo dessas          

paredes. Eu estou de pé em frente a uma bela mansão – moderna –              

lapidada dentro do lado dessa montanha. Olho para trás e vejo o Vale             

abaixo de nós. 

Jesus: “Erin, olha onde nós estávamos.” 

Ele aponta para um cume distante tão longe que, com olhos humanos eu             

não conseguiria ver. O caminho serpenteia para frente e para trás em            

ziguezague para cima dessa montanha. No meio deste, vejo um jardim           

com um lago. Começo a chorar… 

Erin: “Senhor, eu já vi isso em meus sonhos, esta é a minha Casa da               

montanha?” 

Jesus: “Sim – muito bem. Os trabalhadores estão quase terminando.          

Vem.” 

Ele me leva para o topo do caminho. Há uma série de taças que despejam               

água nos canais em ambos os lados deste lugar. O som é incrível. Estou              

chorando. Ele me leva até algumas escadas de pedras esculpidas – como            

ouro e calcário branco – com aparência de concreto, mas mais profundo. 

Na minha frente está a Casa mais incrível – maravilhosa demais para            

mim. Estou chorando enquanto escrevo. O jardim da frente tem uma           

grama linda – preparada com tanta perfeição – que certamente não há            

uma na Terra. 

Trabalhei em mansões em várias áreas do país, e vi incríveis casas            

projetadas pelos melhores arquitetos (residências de arquitetos) no        

mundo – mas nunca vi nada assim. 
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As janelas estão de frente para o Vale. Elas parecem que foram lapidadas             

do melhor cristal, como o Riedel ou Baccarat. Aqui estou eu, falando de             

janelas. Vejo a base da Casa, ou fundação, é de uma rocha sólida. Vejo              

vigas que na Terra seriam de aço – aqui elas são de bronze polido. Eu               

estava de boca aberta. 

Jesus: “Erin, você gosta do que vê?” Ele sabia que eu gostei. 

Erin: “Senhor, que queres dizer quando disse que os trabalhadores estão           

quase terminando? Você não poderia acenar com a mão e ter essa            

mansão completa em um instante?” 

Jesus: “Claro, mas o que isso faz para os trabalhadores? Há pessoas que             

pediram para servir na conclusão de sua Casa na montanha. Eles gostam            

de servir. Se fosse para Eu ter você aqui hoje e dissesse que preciso de               

você para trabalhar com uma equipe em uma mansão sem nenhuma           

preocupação com o dinheiro, e a única restrição seria capturar a essência            

da pessoa ou do cliente que irá ocupá-la – você não faria isso?” 

Erin: “Oh, seria um divertimento. Sim, eu adoraria. Vi algumas lojas na            

Cidade, com todos os tipos de coisas…” 

Ele estava rindo da minha felicidade. 

Jesus: “Erin, os trabalhadores em sua Casa são aqueles a quem foram            

dados os arquivos do escritório ou sala de registros. Houve anjos           

atribuídos a cada um de vocês, que grava tudo o que você gosta, desde o               

início. Os registros são formulados, em seguida, uma equipe exclusiva          

daqui, constituída por arquitetos, desenhistas, paisagistas, autores,       

pedreiros, carpinteiros e costureiras. Ah, sim, não vamos esquecer         

artistas. Esta equipe é montada por Mim. Toda vez que você trabalhou em             

um projeto que amou, cada vez que viu algo que lhe fez sorrir, cada sonho               

na terra que não foi realizado – tudo veio neste grande projeto. 

“Erin, esta é apenas a sua Casa da montanha. Então, do que vê, até              

agora, o que acha sobre a fé na tecnologia terrestre?” 

Erin: “Isso não se compara – é impossível. É maravilhoso demais para            

mim. Posso ver mais?” 

Jesus: “Você precisa ter algumas surpresas quando você chegar aqui!” 

Ele estava brincando comigo. Ele me acompanhou ao longo de algumas           

rochas grandes cinzeladas e lisas lapidadas que saíam de uma lagoa rasa.            

Nós caminhamos degrau a degrau. Havia belos peixinhos cintilantes que          

pulavam para fora da água para louvar Jesus enquanto nós          

caminhávamos. Era fascinante. Chegamos a um ponto onde havia duas          

paredes de água enormes que iam para a lagoa. “O som era tão lindo.” 

Jesus: “Agora Erin – olhe para cima.” 

Acima de mim estavam janelas de vidro. Jesus acenou com as mãos e o              

vidro desapareceu. Ele agarrou minha mão e fomos instantaneamente ao          

segundo andar da mansão, MINHA mansão! Ainda acho difícil de acreditar           

e chamá-la assim. 

Estávamos agora na ‘minha’ sala de estar. Havia uma ponte que passava            

de um espaço para outro através das paredes de água abaixo. Uma vez,             
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lembro-me vagamente de ver uma casa como essa na Terra, e era            

incrível. 

Erin: “Senhor…” Eu mal podia falar, estava segurando a minha respiração,           

lágrimas estavam escorrendo. ”Esta é como uma casa que eu vi uma vez,             

mas Você acenou Suas mãos e o vidro desapareceu – isto é semelhante a              

uma parede de Nana na Terra, mas são como 100 gerações no futuro.” 

Jesus (Ele está sorrindo): ”Sim, Eu sei. Você sabe por que Eu as coloquei              

especificamente do lado de cá?” 

Erin: “Não.” 

Jesus: “Você amou o som da água desde que era uma criança. Isso é para               

que possa ouvi-la sobre a entrada da sua casa e enquanto você está lá              

dentro, também.” 

Eu estava chorando – Como ele sabia disso? Olhei ao redor do espaço e              

prendi a respiração – a mobília era como Kreiss, mas a formalidade – eu vi               

diante de mim um corte que se parecia com a Coleção Azul de Kreiss.              

Uau, isso é tão, caro.” 

Erin: “Senhor, vejo coisas aqui que eu tinha especificado para clientes. Eu            

estava cobiçando, Senhor?” 

Jesus: “Não, você não cobiça mais – principalmente nos últimos 5 anos,            

desde a sua primeira experiência no Céu. Quando você comentava sobre           

quão linda uma coisa é, você nunca pensava muito a respeito, porque já             

não valia a pena o custo. Você trocou a busca destas coisas para buscar a               

Mim e as coisas do Céu, por causa disso, Eu recompensei você. Agora vai,              

sente-se nisso.” 

Erin (comecei a chorar!) “Senhor, é como estar sentada em uma nuvem.            

Isso é mais fino do que Kriess e até mesmo mais fino do que              

Scalamandre. O tecido é de seda fina de chenille e branco – como posso              

possuir mobília branca?” 

Estou rindo e chorando ao mesmo tempo. Olhei para o detalhe nas            

costuras – tal elegância – maravilhosas demais para mim. O piso era feito             

extremamente de tábuas largas de madeira, de uma árvore ou árvores           

muito antigas e altas. Essas são lixadas à mão e se encaixam tão             

perfeitamente – além do Owen e além do que pessoas Amish fazem. A             

madeira tinha tanta profundidade. Realmente incrível. 

Erin: ”Senhor, o piso é incrível. Qual é a história sobre isso?” 

Jesus: “Este piso é muito original e muito especial. A equipe do projeto no              

Céu sabia que você iria gostar. Estes pedaços de madeira Eu chamo de             

“Páginas da Minha Vida na Terra.” Como você se lembra, Eu sou um             

carpinteiro. Eu tinha esquecido, na verdade. Este piso é requisitado por           

muitos santos aqui. Você vai gostar disso. 

“Há madeira Memória aqui. Existem pedaços de madeira feitos de árvores           

desde a criação do Jardim na Terra – mas em termos Celestiais. Então,             

aqui está uma tábua da Arca. Aqui está uma tábua do primeiro cedro. Aqui              

está um pedaço da Oliveira do Getsêmani. Aqui está uma tábua da Casa             

de Davi. 
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“Estes foram destruídos na Terra e queimados demais, mas as boas           

lembranças foram resgatadas. Há coisas aqui que você vai descobrir ao           

longo do tempo, mas veja como é bonito.” 

Erin: “Senhor, como há madeira suficiente para colocar em lares de todo            

mundo aqui?” 

Jesus: “Erin, na Terra havia florestas inteiras destruídas ao longo do           

tempo. Faz o cálculo. Certamente haverá uma abundância no Céu.” 

Erin: “Senhor, eu amo esse piso. Qual é o tipo de madeira?” 

Jesus: “Bem… Acácia, Oliveira, Murta, Cedro, Carvalho. Tudo isso é          

mencionado na Bíblia. Esses são apenas uns dos itens divertidos que você            

vai desfrutar aqui. Olhe Erin.” 

Virei-me e logo à minha frente estava uma parede de janelas para o             

quintal. Ele acenou com as mãos e as janelas foram recolhidas nas            

paredes. O vidro era sem emenda e impossível na Terra. 

O quintal era perfeitamente cuidado. O pátio era feito de pedra branca            

como calcário e mármore, mas não havia nervura e não era polido com             

fino acabamento. Era natural e era feito de grandes pavimentos – como            

tijolos de 2.4 m X 3.65 m. Mais uma vez, praticamente impossível na             

Terra sem maquinaria complexa. 

Jesus: “Erin, seus pensamentos?” 

Erin: “Senhor, o piso deste pátio, seria impossível duplicar ou fazer na            

Terra. Qual pedreira fez isso? Oops!, desculpe Senhor, nós estamos no           

Céu e Deus é o Criador. Isto está além da compreensão e como isso é               

possível que vá andar sobre uma coisa tão maravilhosa pela eternidade? 

Jesus (Ele estava rindo): “Erin, realmente essas são pequenas coisas no           

Céu que têm um conceito terreno para que você possa entender. Há muito             

mais – e não para por aqui.” 

Erin: “Senhor, aqui vejo Você em tudo, até mesmo servir aos outros é             

alegria. Eu não me escravizei para trabalhar aqui, mas mesmo assim Você            

me deu um belo lugar, muito além da minha idéia do que mereço. Eu sou               

tão abençoada, como posso ser tão abençoada? Eu não terei escolha a não             

ser Te louvar constantemente Neste Lugar. Uma vez que a adoração aqui            

é tão incrível, eu sei que vou Te louvar constantemente.” 

Ele sorri e me mostra o restante da área na parte de trás. A propriedade é                

muito grande, não tenho certeza de quantos hectares, mas muito grande. 

No lado de fora existe uma piscina longa canalizada cerca de 2,4 m de              

largura e 9,1m de comprimento. No interior, as paredes são revestidas no            

que parece ser uma safira lapidada. Existem fontes surgindo em uma linha            

ao longo do caminho, a cada 1,5 m há cerca de 6 a 7 fontes. De cada                 

fonte jorra água com luz verde (como esmeralda) que brilha. 

Existem cadeiras espreguiçadeiras curvadas de jaspe e mármore na         

piscina onde você pode sentar-se e ficar meio imersos na água pela            

metade, incrível. Existem móveis lindos no pátio, ferro preto, almofadas          

masculinas, mas grossas de ouro escuro que correspondem ao exterior          

robusto ainda intocado da casa. Eu olho para o lado e lá começou a girar               
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em torno de 180 graus. A casa se envolve em torno do pátio. Olho para a                

minha direita e vejo uma abertura onde há a cama mais confortável. 

Erin: “Senhor, há sono no Céu? Por que precisaríamos dormir?” 

Jesus (Sorrindo): “Não é o Céu um lugar de descanso e relaxamento?            

Onde você está pensando que você vai gastar todo o seu tempo de             

descanso? Comendo frutas e tomando banho rejuvenescedor no Rio da          

Vida? Não é bom descansar na Terra? Não seria ainda melhor aqui?” 

Erin: “Pensei que, uma vez que não há escuridão, acho que não seria             

necessário dormir.” 

Jesus: “Eu entendo, isso parece estranho, mas se lembra do sono mais            

agradável que você já teve?” 

Erin: “Eu não consigo me lembrar disso, e não tenho certeza se realmente             

experimentei isso, sei que quando durmo sem dor, é difícil acordar.” 

Jesus: “Pense no Céu como um lugar onde você não tem falta de nada;              

significando que na Terra Erin, você não dorme direito, não é? Você não             

dorme em paz. Aqui você descansa em paz e alegria depois de um dia              

gratificante de trabalho, depois acorda totalmente descansada, feliz por         

acordar e em louvor completo, pois o Senhor é bom. Quando você            

descansar aqui, não vai ser um conceito fácil de entender, mas é também             

uma forma de adoração.” 

Erin: “Eu acho que poderia ver pessoas discutindo ou argumentando isso,           

mas para mim faz todo o sentido. Senhor, eu gostaria de dormir em             

perfeita paz como um bebê. Gostaria muito de dormir e não ter nenhuma             

dor ao me levantar. Como é glorioso realmente. O quarto é tão bonito e              

posso dormir com paredes abertas, posso ouvir o som das fontes.” 

Jesus: “Agora vem por aqui.” 

Eu vejo a distância, daqui do lado da montanha – uma grande lagoa com              

uma cachoeira que sai do seu lado. A lagoa é completamente iluminada.            

Ao redor da lagoa há uma enorme… – como arcos – de álamos, as folhas               

estão se movendo na brisa e música está vindo deles. É de tirar o fôlego. 

Ele me vira e eu vejo a casa ao longe. Vejo uma área onde fontes estão                

saindo do solo e fazendo grandes arcos de cerca de 3,7 m de altura por               

2,1 m de largura. Cada um é iluminado. 

Além dali está a piscina e a Casa. Na minha esquerda está uma grande              

cabana com um teto retrátil e uma grande cadeira quase como uma cama,             

há almofadas em todos os lugares e incríveis ventiladores, folhas grandes           

e curvadas que estão ligadas aos lados das paredes que abanam para            

frente e para trás. Eu sorri e gargalhei, tinha especificado algo assim, mas             

não tão elaborado com um cliente de anos atrás. Os abanos foram feitos             

por uma empresa chamada Fanimation. 

Erin: “Senhor, não posso acreditar o quão incrível isto é. Como é que             

mereço uma Casa que em termos terrenos não tem preço?” Ele sorri. Ele             

tem tanta alegria em Sua face. 

Jesus: “Erin é porque você não tem preço para Mim. Algum dia, muito em              

breve você vai ver as mansões de seus amigos, uma que eles solicitaram             
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que você desenhasse, eles estão esperando para ter a Casa deles           

concluída até que todos cheguem”. 

Estava chorando, não podia acreditar que alguém iria esperar para eu           

estar aqui em primeiro lugar. 

Jesus: ”Erin, olhe para cá.” 

Vi a Casa ao lado da minha; havia um belo estilo mediterrâneo na piscina.              

Era incrível. Eu tinha trabalhado em uma casa de 1,3 metros quadrados            

sobre um rio em Portland que é Mediterrâneo, mas nada como isso,            

absolutamente incrível! 

Erin: “Que amigo (a) é esse?” 

Jesus: “Você vai saber em breve, ah e não se preocupe com os amigos              

que estão esperando por você, eles têm outra casa. Não há esperas            

negativas mansões inacabadas deixando o cliente “de fora no frio.” Sem           

atrasos de construção!” 

Ele estava rindo. Eu ri tanto, porque realmente essa é a natureza deste             

negócio. 

Jesus: “Você está feliz e encorajada?” 

Erin: “Senhor, era um conceito pequeno antes; algo em meus sonhos.           

Tive uma imaginação super ativa e ampliada, mas isto Senhor? Isso não            

chega nem perto do que pensei. Sou tão abençoada.” 

Jesus: “Erin, você precisa saber que a sua dor e sofrimento e sua             

perseverança aqui tem uma recompensa. Você nunca possuiu uma casa          

na terra. Sabe quantos sonhos para outros você ajudou a facilitar na            

Terra? Quantas pessoas ricas confiaram em você com os sonhos deles? 

“No entanto, você ficou do lado de fora sabendo que isso não seria             

provável na Terra! Você pensa por um momento que Eu não queria vir             

direto a você e mostrar os planos que tenho para ti? Para mostrar a você               

Meu amor?” 

Erin (chorando): “Senhor, não exigi, e nunca imaginei isso. Eu ainda Te            

amaria, mesmo se tivesse somente uma casa pequena aqui. Isto é tão            

trabalhado.” 

Jesus: “Eu nunca te esqueci nem uma vez. Eu adoro mostrar isso para             

você. Eu sabia que iria amar esse lugar. Aqui você pode ter descanso, não              

há financiamento de casa para pagar. Aqui suas dívidas foram pagas. Você            

não tem dor, não tem nenhum punidor. Você está segura Comigo no Céu. 

“Eu não disse que você teria um ninho perto do Meu altar? Eu desejava              

poder te mostrar plenamente o que tenho aqui para você. Meu favor não             

será removido. Lembre-se de seu lugar, onde você reside, ok? Venha.” 

Ele pega a minha mão. Imediatamente nós estamos em um lugar muito            

alto no Céu. Eu olho para baixo sobre a propriedade. É enorme e             

deslumbrante. Vejo outras propriedades, com muitas características       

surpreendentes. Estou abismada e em choque. É como na Terra, mas           

todas as coisas boas e maravilhosas lá são incríveis e aperfeiçoadas aqui. 
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Para o Leste vi a bela Cidade de Ouro. Eu podia ver o Trono. A Glória que                 

sai do Trono reflete o tipo de cristal Reidel nas janelas de todos e dá um                

belo espectro de luz em cada Casa. 

Erin: “A tecnologia aqui é realmente incrível; tão avançada. Você está           

certo; o Trono onde Deus está sentado é mais brilhante que o sol. Toda a               

vida brota de Deus! Jesus, Tu és o Criador de todas as coisas novas. Você               

nos ama tanto.” 

Quando olho em toda esta paisagem, vejo montanhas, vales, lagos, rios,           

áreas tropicais, montanhas cobertas de neve. Eu acho que se não estiver            

vendo uma miragem, estou vendo um campo de golfe? Ele é o mais             

elaborado que já vi. Parece tão divertido. Não vejo também campos de            

beisebol e campos de futebol? 

Jesus (Ele está rindo…) “Então, você estava pensando que o Céu não tem             

pescaria, recreação e esportes? Sério?” 

Ele, então, aponta para um grande lago com catamarãs enormes com           

velas – estes barcos custam um milhão de dólares. Parece estar           

acontecendo uma competição gigante. Uau, eu podia dizer que isso era           

divertido para todos. 

Erin: “Eu acho que nós estamos tão enraizados com o ensinamento de que             

as atividades de lazer como essas são parte decadente e não do Céu.             

Foi-me dito por outra pessoa que alega ter visitado o Céu que o que todas               

as crianças fazem para se divertir é girar no ar e jogar algo parecido como               

futebol. Honestamente pelo que eles escreveram nada parecia tão         

divertido no Céu. Eu acho que esperava vir para cá e adorar e servir; era               

só isso e somente aquilo.” 

Jesus: “Erin, pensa sobre o que o Céu é, e não o que não é. Não há uma                  

pessoa sequer que esteja morando aqui que declara que conhece o Céu.            

Olhe quantas vezes você já esteve aqui; você pode dizer que você é uma              

especialista?” 

Erin: “Não.” 

Jesus: “O que mais se alinha com o caráter de Deus? Que você vem aqui e                

encontra alegria na escravidão ou em que você encontra alegria e louva a             

Deus em todas as coisas aqui? Então você queria ser uma atleta            

profissional em certo ponto, não seria divertido finalmente ter que acertar           

em cheio a bola no buraco em golfe? 

“Você não pode desfrutar de dança ou música aqui? Você não pode se             

divertir indo assistir a uma orquestra ou mesmo a um jogo de futebol?             

Quem te disse que havia falta de coisas aqui? Oh sim, aquele que foi              

expulso e um pouco rancoroso sobre isso. Agora, você acredita no punidor            

ou no Amor da sua alma? Naquele que se deleita com a alegria completa              

da Minha filha sobre o lugar que preparei para ela?” 

Eu estava chorando. Estendi a mão e O abracei. 

Erin: “Senhor, eu sei que Você está voltando em breve, minha mansão            

está perfeita agora e os móveis que eu vi são atuais para o tempo              

“agora”, estamos vindo para Casa muito em breve, certo?” 
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Jesus: “Erin, Eu estou terminando a sua mansão. Se Eu preparei um lugar             

para você, por que Eu iria colocar itens com data em algo que você não               

vai morar por anos por vir? Mais uma vez, pense sobre isso. Quando você              

orou pelo homem moribundo em 2003, o que o Espírito Santo disse ao             

homem que estava a horas de voltar para Casa?” 

Erin (eu comecei a chorar): “Você falou isso através de mim: ‘Os últimos             

retoques estão quase completos. Os anjos estão pendurando seu balanço          

na varanda agora.” 

Jesus: “Então o que aconteceu?” 

Erin: “Aparentemente, ele havia orado a Você sobre isso desde que era            

um menino. Ele e todos na sala sabiam que Você estava falando, não eu.” 

Jesus: “Quando o homem foi para Casa ou o Céu?” 

Erin: “Acredito que ele se foi naquele dia, mas eu ainda não estou pronta.” 

Jesus: “Eu te dei isso como um indicador para estar em alerta, porque             

você nunca sabe quando os toques finais estão sendo feitos. Você nunca            

sabe se vai dormir esta noite, se amanhã é o dia que acorda em Meus               

braços.” 

Erin: “Obrigada por esta bênção, Senhor.” 

Jesus: “Eu te amo, Erin. Tenho prazer nos Pardais e Eu cuido deles.” 

Erin: “Oh, obrigada Senhor.” 

Jesus: “Agora, seja encorajada, seja forte e tenha fé. Eu preparei um            

lugar para você.” 

A Visão Acabou. 

Lágrimas, Bênçãos… Erin 
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A Casa de Deus 

 

Sonhos do Senhor de outubro de 2013 a fevereiro de 2014 

 

Trechos de “Porta da Frente de Deus” 

 

Nestes vinte e três sonhos que formam este quarto livro, Jesus me leva para              

uma visita pessoal à Sua Casa no Céu . Enquanto eu mais uma vez faço o                

meu melhor para descrever como é a Sua Casa, as palavras simplesmente            

não descrevem adequadamente tudo isso. Põe desta forma; seja o que for            

que eu descreva, fique bem melhor e ainda assim será insuficiente. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros, com              

o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com os            

outros. Por exemplo, embora o tema que resida em A Casa de Deus seja a               

Mansão de Jesus no Céu, como seria de esperar, os temas dos outros             

sonhos contidos em O Convite, O Ferreiro, As Mansões, O Êxodo, As            

Profecias e A Hora Final, bem como a tribulação, todos residem em cada um              

desses livros, incluindo este como o tema da casa de Deus, por vezes,             

aparece em cada um deles também. 

Embora haja muito neste livro sobre onde o próprio Senhor já reside, o             

seguinte é o lugar onde o Senhor primeiro me leva publicamente em uma             

excursão pela Sua Mansão pessoal no céu. Tenho certeza que você vai            

concordar que esta casa é perfeitamente Jesus, onde esta mansão é de            

alguma forma despretensiosa, mas ainda completamente digna do rei dos          

reis e do Senhor dos senhores ... 

*************** **************************************** 

Sonho 104 - A Porta da frente da Casa de Deus 

 

Janeiro 11, 2014 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia. Obrigado por seu grande amor. Quando penso em             

tudo o que você fez, Senhor, fico espantado e isso me deixa de joelhos.              

Você é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas você também é meu Pai e                

Criador. 

Você tricotou minha forma no ventre da minha mãe. Você tomou um            

cuidado especial comigo e eu sou para sempre sua. Apenas alguns anos            

atrás, eu passava pelos movimentos de orar "a Deus", mas não tinha a             

menor idéia de para quem estava orando. 
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Agora, pai, você está vivo para mim e você vive em meu coração. Eu vi o                

seu rosto. Eu vi o lugar que você preparou para todos nós e estou sem               

palavras. Eu te amo tanto quanto sou humanamente capaz, mas você me            

ama ainda mais do que isso. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Hoje, eu estava em uma porta muito grande. Tinha um arco de pedra com              

uma enorme pedra angular no centro, onde a pedra fundamental sustentava           

o arco. A porta era antiga. Era feito de uma madeira não indígena da Terra,               

mas era algo como cedro, acácia e oliveira. 

Foi esculpida em padrões geométricos por artesãos qualificados. Na Terra,          

isso seria esculpido por lasers. Havia duas partes na porta. Havia uma            

grande aldrava feita de bronze, mas polida em uma pátina profunda. 

A aldrava era na forma de um belo leão. O leão tinha um rosto muito gentil;                

Não é assustador como alguns são. Na boca do leão havia um anel muito              

grande de ouro. As alças da porta eram muito grandes e, como as portas              

tinham cerca de três metros de altura, as alças tinham 45 cm de altura. 

As alças eram pesadamente esculpidas em bronze e incrustadas em ouro.           

Houve um buraco de chave. Isso me fez sorrir. O buraco da fechadura era              

feito de pérola e emoldurado em ouro. Enquanto eu passava a mão sobre             

ela, me perguntei que tipo de chave havia nessa porta. Havia um feixe de              

luz muito brilhante vindo pelo buraco da fechadura. 

Eu: “Senhor, és tu do outro lado? Você vai me deixar entrar? 

Eu não ouvi nada. Fiquei parado por um momento e pensei nas Escrituras             

referentes às portas. Eu pensei sobre a minha temporada agora e me            

perguntei sobre as coisas pelas quais eu vinha pedindo em meu coração,            

mas não realmente procurando por Ele. Ouvi música do outro lado da porta             

e comecei a rir. 

Eu: "Tudo bem, Senhor, eu sei que você está exigindo algo de mim." 

Eu me inclinei para olhar dentro do buraco da fechadura, mas era muito             

brilhante para ver o interior. Eu pensei novamente sobre coisas que eu tinha             

lutado sozinho e não entreguei tudo para ele. Eu olhei para o lugar onde eu               

estava. Eu estava no topo de um grande conjunto de escadas. 

Eu estava na entrada de uma propriedade muito grande. Meus olhos se            

concentraram e comecei a olhar em volta de mim. Eu percebi que esta era              

uma das portas para a verdadeira Casa de Deus. Meu coração disparou. Eu             

olhei para o que eu estava vestindo. 

Eu estava usando um lindo vestido de linho e seda que descia até meus              

tornozelos. Nos meus pés havia sandálias de couro douradas, semelhantes a           

alpargatas. Havia fios de ouro tecidos sobre os meus pés em um padrão             

cruzado e até minhas panturrilhas. 
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Meu corpete do vestido estava cuidadosamente reunido e tecido com          

cordões trançados azuis e dourados. Meus antebraços foram tecidos com o           

mesmo detalhe e a trama atravessou o topo das minhas mãos e em volta do               

meu dedo. Meu cabelo era comprido e trançado. 

Eu estendi a mão e toquei o topo da minha cabeça. Enquanto eu não              

conseguia ver, senti algo como uma pérola tecida no meu cabelo. Eu            

também senti uma pérola pendurada na minha testa. Eu estava vestida           

lindamente. Agora eu me perguntava: 'Que ocasião é essa?' Então eu           

comecei a pensar… 

Eu: 'E se eu chegasse cedo? E se eu estiver atrasado? E se Ele não souber                

que estou aqui fora? 

Eu comecei a rir. Ok, isso é ridículo. Ele é Deus e Ele vê tudo, então eu sei                  

que Ele sabe que estou aqui. Sentei-me por um momento no degrau da             

frente. Eu enfrentei a cena mais incrível que meus olhos já viram. Eu vi o               

belo jardim de Deus abaixo. 

Olhei em volta e vi todos os altos picos das montanhas ao meu redor.              

Comecei a rir e então, com a mesma rapidez, comecei a chorar. As lágrimas              

foram trazidas quando eu literalmente vi " o gado em milhares de colinas ".            

Então voltei a rir e balancei a cabeça. 

Eu: "Ele realmente possui o gado em mil colinas." 

Eu apenas pedi a Ele esta semana e usei isso em minha oração. Eu vi               

pastagens de grama de veludo verde. Eu vi rebanhos de ovelhas à distância.             

Eu vi um lindo lago e o Rio da Vida fluiu para ele. O lago brilhava como                 

diamantes. Eu sabia que devia haver areia de diamante no fundo. 

Eu vi fontes fluindo de áreas distantes no jardim. Bem ao lado das árvores              

cobertas de florestas e do lindo caminho, vi o Conservatório de Vidro a             

distância. Foi bonito. No ar ao meu redor, havia algo como uma névoa. A              

temperatura estava fria e fresca, mas, milagrosamente, não estava com frio. 

Eu vi um bosque de azeitonas na base de uma das montanhas. O bosque              

tinha caminhos de pavimentação de pedra passando por ele. Parecia a           

versão glorificada do Monte das Oliveiras em Israel. Meus olhos tinham tanto            

a perceber que me vi querendo compartilhar tudo isso com o Senhor. Eu             

estava ficando animado para vê-Lo. 

Voltei para essas lindas portas duplas. Eu pensei comigo mesmo novamente. 

Eu: "E se eu viesse pela porta dos fundos?" 

Eu olhei para os lados, mas, porque este lugar era tão grande, eu não tinha               

como ver as outras portas. Comecei a procurar a chave para entrar. Parei e              

comecei a rir. 

Eu: "Talvez Ele tenha colocado a chave debaixo de uma panela." 

Eu olhei para o que estava ao lado das portas. Ao lado deles, dois grandes               

plantadores de pedra com algo parecido com uma árvore de madeira           
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esculpida. Estes eram tão altos quanto a porta. Havia jasmim branco bonito            

e perfumado e algo parecido com flores de gardênias que vinham de debaixo             

das árvores. 

Os próprios potes tinham facilmente 1 metro quadrado e a pedra era algo             

como lápis-lazúli (pedra azul polida) e concreto combinados; Muito lindo. Eu           

comecei a rir tanto. Não havia como eu verificar debaixo dos potes. 

Quando olhei de novo, notei que as escadas desciam para outro nível com             

potes; e depois outro. Havia canais de pedra muito grandes, com cerca de             

um metro de largura, flanqueando as escadas. A água fluía nesses canais e o              

som era incrível. 

Os canais eram revestidos com chapas de ouro marteladas ou talvez até            

ouro maciço, mas fazia a água parecer ouro líquido. Foi incrível. Eu olhei             

para baixo nos canais e vi pequenos peixes brancos. 

*Pareciam cebolas peroladas com barbatanas e rabos emplumados. Eles         

tinham olhos azuis. Eu vi pequenas conchas do mar nos canais. Estes eram             

brancos como a neve e pareciam uma pequena concha com espinhos. Eu            

alcancei e peguei um. 

Quando o tirei, pensei ter ouvido o riso de uma criança. Eu virei a casca para                

ver o pequeno animal dentro. Era azul brilhante e pingava algo como tinta             

azul. A tinta caiu nos pavimentos de pedra que levavam à porta. 

Preocupado que eu machuquei a concha do mar, eu disse que estava            

arrependido e coloquei de volta na água. Eu olhei ao meu redor e fiquei              

preocupada. Eu olhei para baixo e vi a linda tinta azul no chão. Tinha a cor                

do meu manto. 

A tinta se dissolveu e desapareceu diante dos meus olhos. Eu fiquei aliviada.             

Eu estava tentando descobrir como eu ia explicar marcando a entrada da            

casa de Deus com a tinta azul daquela concha. 

Eu estava balançando a cabeça e me tornando um pouco impaciente. Eu            

olhei para a porta com cuidado. Eu devo ter estado lá por uma hora ou mais                

esperando. 

Eu: pensei. “Hmm, o Senhor não me faz esperar assim. Espera, sim, é             

exatamente como o Senhor me faz esperar aqui. 

Espírito Santo: dentro do meu peito. “É preciso a glória de Deus para             

esconder um assunto e a honra dos reis para procurá-lo.” 

Eu: “Espírito Santo, és Tu?” 

Espírito Santo: “Sim, Erin, estou aqui. Onde você está?” 

Eu:“ Essa é uma pergunta estranha, Senhor?” 

Espírito Santo: “Sério? Pense sobre isso e use seu novo dom de sabedoria”. 

Eu estava rindo. Eu olhei para as portas novamente. Eu ri tanto que mal              

consegui me levantar. 
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Eu: “Oh Senhor, eu sei o que você está fazendo. Oh meu Deus, este é               

Mateus 7:7 [Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e          

abrir-se-vos-á.], não é?” 

Eu gritei. Enquanto eu ria, peguei meu vestido, quase como um hábito, e             

corri escada acima até as portas. Eu estendi a mão e usei ambas as minhas               

mãos para pegar a fechadura. A fechadura era o belo anel dentro da boca do               

leão de bronze. 

Bati três vezes e coloquei minha bochecha ao lado da porta. Talvez eu             

pudesse ouví-Lo andando? Eu ouvi música à distância e era uma orquestra            

completa. Então ouvi a porta começar a se abrir. Era um anjo lindo que veio               

me receber. 

Eu: “Olá, eu sou Erin. Eu estou aqui para ver o Senhor.” 

Anjo:“ Hmm, espere só um momento…” A porta fechou parcialmente. Eu           

ouvi dois anjos falando algo. Então a porta se abriu. "Sim, Ele está             

esperando por você." 

Eu: "Me desculpe, eu estava atrasada Eu não sabia o que fazer, porque Ele              

geralmente me chama aqui diferente...” Então comecei a olhar em volta de            

mim. 

Anjo: “Você está certa. Ele estava esperando por você; Não muito cedo e             

não muito tarde. Venha comigo.” 

Estávamos em uma entrada que estava além do pensamento humano. Eu           

tentarei o meu melhor, mas não tenho certeza se poderei descrever isso. O             

chão foi feito do que eu reconheço como Pedra de Jerusalém. Essas pedras             

eram muito grandes, mas a profundidade era maior que a da Terra. Elas             

eram tão perfeitamente esculpidas. 

Havia uma qualidade translúcida para elas. Eu pude me ver nelas, mas não             

consegui perceber a profundidade. Percebi que estava na entrada da frente           

da casa de Deus. Havia lágrimas escorrendo dos meus olhos. Quando           

minhas lágrimas atingiram os pavimentos, as lágrimas soaram como um          

sino. 

Cada lágrima tinha um tom e nota diferente. Cada lágrima iluminada em            

cores quando eles atingem a pedra. Eu me abaixei e desamarrei minhas            

sandálias. Então balancei a cabeça quando percebi que meus sapatos          

estavam no meio do caminho. 

Eu: Eu falei para mim mesmo. “Erin, estamos no céu. Ninguém,           

especialmente Deus, vai tropeçar nos meus sapatos. 

As lajotas (pedras no chão) estavam amarradas em um lindo tapete que            

parecia persa em design. As borlas de fim eram bonitas e foram feitas com              

linho e cordas de prata. O tapete em si era uma combinação de cores; azul               

profundo, azul marinho e azul royal. 
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O tapete tinha belos desenhos geométricos em vermelho e marfim. O tapete            

era grosso como um tapete tibetano e a lã mais suave que eu já senti na                

vida. Eu olhei para ele. 

Eu: “Uau, isso é apenas o tapete de entrada de Deus. Deve ter levado              

muitos anos terrestres para tecer isso? Como ...” 

Angel:“ Erin, venha.” 

Ele estava rindo, mas Ele sabia que eu ficaria lá o dia todo. Havia uma bela                

luz de entrada de ferro feita de cristais facetados e vidro soprado com as              

mais incríveis velas de cera que não pingam. Eu pensei que isso era             

engraçado porque Deus certamente não precisaria de um candelabro de          

entrada. De fato, por que Ele precisaria de luzes? 

No entanto, enquanto caminhávamos pelo corredor, vi mesas com luzes          

acesas com lâmpadas bonitas. Agora, eu amo lâmpadas, mas nunca vi nada            

parecido com essas lâmpadas. Fascinante; não havia cabos necessários para          

uma tomada elétrica. Isso fez sentido para mim. 

Eu vi qualidade nessas lâmpadas, como abajur, mas até muito maiores que            

essas. Eles eram lindos. Havia seis grandes colunas de cada lado do            

corredor. As colunas tinham um pouco menos 1 e meio de circunferência e             

eram feitas de algo como pedra natural não cortada, talvez mármore não            

polido, mas muito bonito. 

A base de cada coluna tinha um pedestal e a área entre ela e a base era                 

sobreposta em cedro entalhado. A base era de bronze. Cada coluna era feita             

de arcadas, que são recursos arqueados que prendem cada coluna no topo. 

Cada coluna tinha um bronze martelado e o friso ou entablamento acima da             

capital tinha lindas romãs de bronze esculpidas. Fiquei maravilhada quando          

as próprias páginas dos meus livros de texto de arquitetura da faculdade            

estavam literalmente ganhando vida. 

Havia muito mais ainda. Entre cada arquitrave, havia longas cortinas de           

seda branca do topo ao chão. As colunas tinham cerca de trinta metros de              

altura e a arquitrave e acima da área semelhante a uma cornija até o teto               

eram facilmente mais dois metros. O corredor em si tinha cerca de seis             

metros de largura. 

Enquanto caminhava, estendi a mão e toquei as cortinas de seda. As            

cortinas estavam misteriosamente soprando de uma fonte de vento         

escondida e eu não conseguia sentir uma brisa. Quando minha mão tocou as             

cortinas de seda e linho, um bolha de padrão de damasco [tecido de fibras              

de seda, lã, linho, algodão] se iluminou, mas em um leve brilho azul. 

Na verdade, enquanto eu caminhava pelo corredor, os padrões de tecido           

estavam iluminados. Então, depois que eu passei, eles simplesmente         

desapareceram. O padrão era geométrico, mas também um tipo de          
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damasco. Isso é muito difícil de descrever, já que nunca vi um padrão como              

esse. 

Enquanto caminhava, mal consegui vislumbrar o que estava do outro lado           

dos arcos das cortinas. As cortinas cobriam minha vista. Eu estava ficando            

para trás do anjo. Em um ponto, eu até dei pulos com criança. 

Então eu vi uma das minhas coisas favoritas; árvore de jasmim em vasos             

grandes. Eles tinham pequenas luzes brancas e a fragrância era incrível.           

Olhei de volta para a porta da frente para ver até onde tínhamos andado e               

sorri quando vi minhas lágrimas iluminando um caminho sinuoso pela          

entrada. Eu nem percebi que estava chorando tanto. 

Finalmente, chegamos a um pátio através de portas de cristal duplo           

arqueadas feitas de cedro e acácia. O trabalho em madeira era realmente            

incrível. Vi que havia muitas dessas portas que levavam a essa área. Eles             

eram bonitos  com cores profundas de âmbar. 

As paredes no interior da casa pareciam algo como "Terra-Creta", uma           

combinação de gesso e um agente de ligação, mas, em vez disso, esse             

gesso era feito de cristais de quartzo e espátula manual. As paredes eram             

lisas e luminescentes e a cor era clara. 

 

Eu diria que as cores nas paredes competiriam com o artesanato das coisas             

dentro; como o chão, tapetes, colunas e outros itens. O anjo me levou até o               

pátio. Havia lindas fontes por toda parte. A água vinha de buracos no chão              

do pátio. 

Lá em cima, havia varandas e outros quartos. Os sons e cheiros eram             

celestiais. Lá, sob um belo arco, havia um gazebo do tipo "Domo da Rocha"              

com uma mesa coberta de linho. No entanto, e mais empolgante, de longe;             

havia Jesus! 

Eu corri através dos arcos da fonte. Ele se levantou e desceu a plataforma e               

as escadas para me cumprimentar. Ele estava vestindo uma longa túnica e            

calças; todo o linho branco. Ele usava uma faixa grande de fios azuis e              

prateados. Seu cabelo era longo e ondulado. 

Suas mangas de túnica estavam enroladas. Ele parecia perfeitamente         

casual; um ' rei casual '. Corri direto para Ele o mais rápido que pude e o               

abracei. Claro, e como de costume parece, eu ainda não parei de chorar. 

Eu: “Eu estava com medo de que você tivesse fechado as portas em mim,              

Senhor.” 

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, o que você fez desta vez? Há algo digno aqui               

de tê-lo fora da porta? ” 

Eu: Eu estava rindo, mas então isso se transformou em lágrimas. “Senhor, e             

se eu fizesse algo errado? Você sabe que eu não sou perfeita. E se ... ” 
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Jesus: Ele me parou e estava sorrindo. “Calma, Erin, isso é tolice. Você fez              

algo digno de ser expulso do Reino? Você não ouviu apenas o Espírito             

Santo? Você denunciou o Espírito Santo? Eu acho que não!” 

“Há apenas uma maneira de ficar do lado de fora do Reino. Você não escuta               

a voz de quem te ama? Eu não estou em você? Então, a menos que você                

remova o Conselheiro, seu Santo Guia, Meu Espírito em você, como isso            

poderia ser?” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, você tem um grande ponto. Eu estava com medo             

de ter perdido a hora marcada? ” 

Jesus: “Certo, então, eu disse, 'Erin, suba'?” Então Ele cruzou os braços e             

olhou para cima. “Hmm, eu acredito que sim. Então este não era o tempo              

designado?” 

Eu:“ Senhor, você não me cumprimentou na porta e a porta não estava             

aberta. Eu pensei que você estivesse com raiva de mim. ” 

Jesus: “Interessante. Uma porta fechada pode trazer muitos pensamentos.         

Você tentou a alça e simplesmente entrou?” 

Eu: “Senhor, não, isso teria sido rude e eu não posso fazer isso. Eu não               

estava em perigo. Eu estava em belas roupas por seu convite e não havia              

sinal dizendo entrar." 

Jesus: “Interessante. No entanto, você ainda procurava por uma chave para           

destrancar a porta, não foi?” 

Ele estava sorrindo e me provocando ao mesmo tempo. Ele sabia           

exatamente o que eu faria. 

Eu: “Sim. Encontrar uma chave para a sua porta é infrutífera. Tudo é tão              

grande e pesado do lado de fora que eu não conseguia mover nada para              

procurar uma chave.” 

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, lembre-se da semente de mostarda. Se você            

tivesse fé como o tamanho de um, você poderia dizer para o vaso de flores,               

'Mover', e ele se moveria.” 

Eu: Eu estava rindo. “Tudo bem, Senhor, você me tem; Eu concedo.” 

Jesus: “Então, o que finalmente levou você a usar o Espírito Santo?” 

Eu: Eu estava rindo. “Eu tinha esgotado minhas opções e teria ficado lá fora              

por horas.” 

Jesus: “Certo, então, você só tocou no Espírito Santo quando estava sem            

opções? Todos estes tempos Comigo até agora e isto é tão longe quanto             

você veio? Pai, ajuda-me; O que eu faço aqui?” Ele estava rindo enquanto             

levantava os braços para o céu com falsa exasperação. 

Eu: "Oh Senhor ..." Eu estava rindo tanto que minhas lágrimas continuaram            

a fluir. “... me perdoe.” 

Jesus: Ele ainda estava rindo também. “Venha até aqui, Erin. Vamos           

conversar e ter comunhão.” 

8 



Eu: “Senhor, está na hora da comunhão contigo? Você está vindo?” 

Jesus: “Erin, relaxe e leia a Escritura novamente. O que eu disse aos             

discípulos? Onde está você? Nós não estamos na sua sala de estar. Eu não              

estou sentado fisicamente com você lá.” 

Ele estava sorrindo enquanto acenava para um anjo derramar vinho em seu            

copo. Ele bebeu o vinho e fez sinal para o anjo derramar um pouco no meu                

copo. 

Eu: eu estava sorrindo. “Senhor, por que você prova o vinho primeiro antes             

de ter este derramado no meu copo? Afinal, o vinho seria sempre perfeito             

aqui. Não é também colhido aqui no Céu e regado do Rio da Vida? Não é                

sempre perfeito? ” 

Eu estava rindo um pouco, confiante em meu pensamento de que eu            

finalmente tinha uma sobre ele. 

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, é para você. Você não gosta de saber que Eu               

sou seu portador da taça e não apenas um Rei?” 

Eu: “Mas, Senhor, no Céu, não há necessidade de um portador do cálice,             

está aí?” 

Jesus: Ele estava sorrindo. “Ah sim, você está pensando em uma ocupação            

terrena com consequências mortais. Eu carrego outro tipo de copo, como fiz            

na Terra. Isso você sabe como você costuma beber deste mesmo copo. 

“Isso é para mostrar Meu amor por você, Erin. Você deve saber que eu irei e                

bebi da taça antes de você. Então eu te aproveito para beber do seu copo,               

mas eu me sento ao seu lado nisto e nós bebemos juntos.” 

Eu: “Oh Senhor, um simples gesto gentil com Você tem tanto significado.            

Isso é incrível. Você é incrível. Então, agora, vamos comer o pão da aflição              

juntos?” 

Ele mandou um anjo trazer uma grande tábua de pão com dois tipos de pão.               

Um dos pães era como pão pita e o outro pão era como pão francês. 

Jesus: “Pergunta interessante, Erin. Agora, qual você gostaria? Há azeite,          

azeitonas e manteiga também.” 

Eu: “Senhor, não deves comer só o plano?” 

Jesus: Ele sorria. “Erin, você sabe por que estou escolhendo as duas coisas?” 

Eu: “Bem, eu sei; porque você me ensinou que, quando os israelitas            

precisavam fugir rapidamente para fugir do faraó, não havia tempo para           

levantar o pão. Isso significava que eles precisavam ter pão sem fermento.” 

Jesus: “Então, por que chamar isso de pão da aflição?” 

Eu: “Bem, Senhor, você deu pão como um símbolo do Seu corpo. Você teve              

comunhão com os discípulos. Foi um prenúncio de suas aflições e corpo            

quebrado. Nós tomamos comunhão para lembrar o que você fez por nós.” 
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Jesus: “Muito bem, Erin, mas agora estamos aqui. Por que se conformar            

com essa tradição? É simbólico dos judeus e lembrado pelos gentios, mas,            

aqui, não podemos simplesmente comer um bom pão?” 

Eu:“ Eu gosto dos dois tipos, na verdade, Senhor. ”Ele começou a rir disso.              

“Afinal, disseste: 'Eu sou o pão da vida e quem quer que venha a Mim,               

nunca mais terá fome, e quem crê em Mim, nunca terá sede.'” 

Jesus: “Muito bem, Erin. Então eu acho que, já que você está jantando aqui              

comigo, não precisamos nos preocupar com os tipos de pão.” Ele continuou            

a comer enquanto mais comida era servida. "Oh, eu tenho uma pergunta            

para você." 

Eu: "Sim, Senhor?" 

Jesus: "Você citou-me acima com tanta fé, mas você não tem isso. Por             

quê?” 

Eu: “Senhor, você está certo. Eu esperava ser libertado das minhas           

provações instantaneamente. Eu tinha fé em acreditar que você faria isso           

rapidamente.” 

Jesus: “Então, vamos conversar sobre a porta da frente. Por que demorou            

tanto tempo para apenas perguntar, procurar e bater? Por que isso foi tão             

difícil?” 

Eu: “Senhor, bem, eu acho que o lado bom disso pode ser encontrado em              

Apocalipse 3:20 [Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha              

voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.],                

certo? Pelo menos se você batesse na minha porta da frente, eu o deixaria              

entrar sem hesitação.” 

Jesus:“ Hmm, isso é tanto interessante quanto instigante. Então, quando eu           

bater na sua porta, você Me deixará entrar. No entanto, se você precisar de              

ajuda ou estiver perguntando, você não baterá na porta, sabendo que as            

Escrituras dizem que eu irei abri-la? Erin, tá falando sério? Ele pareceu            

magoado por um momento. 

Eu: “Oh Senhor, por favor, me perdoe. O que há de errado comigo que tão               

rapidamente esqueço? Eu vejo apenas os obstáculos e não olho para você.            

Bem, na verdade eu confesso, mas confesso que, quando você não faz o que              

eu espero, então resmungo ou ajudo por conta própria.” 

Jesus: “Erin, isso é o que eu procuro. Existem dois tipos de movimento para              

a frente. Uma maneira de seguir em frente é fazer você sozinho, sem             

ninguém ao seu lado, em que você se move à frente de Deus. 

“Então, há outra maneira de seguir em frente. Este é um que requer um              

movimento para frente de fé e um passo para fora. Erin, há um tempo para               

esperar e orar e então há um tempo para agir e orar”. 

Eu: “Senhor, devo esperar e orar ou agir e orar? Eu nem sempre sou              

obediente.” 
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Jesus: “Você deve esperar na voz de Deus, Erin. Quando você ouvir a minha              

voz, mova-se e mova-se rapidamente. Há uma palavra para isso; 'Kadima'.           

Se os israelitas não andassem e avançassem quando o Mar Vermelho se            

separasse para eles, expondo a terra seca, então eles teriam sido           

consumidos pelo faraó e levados de volta ao trabalho como escravos. 

“Sua coragem de seguir em frente e andar na fé com duas paredes maciças              

de água dos dois lados, possivelmente preparadas para consumi-las, exigia          

fé e coragem. Você estava à minha porta, mas você estava com medo de              

bater.” 

Eu: “Senhor, eu não estava com medo; Eu simplesmente esqueci.” 

Jesus: “Erin, quanto tempo você teria sentado do lado de fora da Minha             

porta?” 

Eu: “Oh Senhor, se eu não tivesse ouvido do Espírito Santo, então            

provavelmente até Você vir nas nuvens.” 

Jesus: “Isso não está muito longe, mas ainda assim é muito tempo para             

esperar e é desnecessário. Esta foi uma boa lição para você, sim?” 

Eu: “Sim, Senhor. Eu me sinto como um israelita agora. Aqui eu vi todos              

esses milagres em meu nome, mas não posso fazer nada sem Você. Você é              

meu pilar de luz no deserto”. 

Jesus: “Palavras interessantes. Erin, você se lembra de que havia duas rotas            

para a Terra Prometida? Era um pilar de nuvem durante o dia e fogo durante               

a noite em um curso indireto. Por que eu não os levei no caminho mais               

curto?” 

Eu: “Então você poderia mostrar seu poder miraculoso”. 

Jesus: “Não, há mais do que isso. Foi assim que eles vieram a perceber que               

foram escolhidos pelo rei dos reis e pelo Senhor dos senhores. Eles eram             

filhos de Deus, não escravos. Eles só conheciam a escravidão”. 

Eu: “Senhor, eu não sofri como eles, mas eu penso como eles. Eu penso              

como um escravo em vez de um filho de Deus.” 

Jesus: “Erin, isso é comum. Tenha cuidado para não ficar no deserto mais do              

que o necessário, porque você não consegue me ouvir. Além disso, fique            

longe de pessimistas. Estes foram trazidos pelo inimigo para frustrar sua           

alegria e roubar você de quem você é em Mim. 

Erin, você é uma filha do rei e uma noiva. Você é realeza e pertence aqui no                 

céu. Não seja roubado nem enganado. Lembre-se, pergunte, procure e bata.           

Eu também vi você olhando lá fora. Você riu com alegria ao ver o gado nas                

colinas.” 

Eu: “Senhor, então você me viu o tempo todo? Isto está nos Salmos! O              

Salmo 50 estava em minha petição.” 

Jesus: “Erin, você está perguntando?” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu sou. ” 
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Jesus: “Então isto é concedido. Acredite. Agora tenho mais para te mostrar,            

mas isso é suficiente para hoje. Você é amada.” 

Eu: “Eu te amo, Senhor. Obrigada pelo jantar.” 

Jesus: “Oh, isso não acabou…” 

Sonhe ... 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-exodus/ 

 

O Êxodo 

 

Sonha com o Senhor de fevereiro de 2014 a dezembro de 2014 

 

Trecho de “O Leão e a Contagem Regressiva de 50 Dias” 

 

Nesses trinta sonhos que formam este quinto livro, Jesus me liberta da            

minha prisão no deserto sob as minhas mãos inimigos pelo Nuclear de            

Hanford, no estado de Washington. O Senhor me prometeu que eu seria            

libertado de maneira sobrenatural na terra das árvores e estaria a salvo de             

meus inimigos ali. Este livro narra a minha libertação, que incluiu o            

momento exato em que isso aconteceria com milhares de pessoas          

assistindo como isso aconteceu durante algumas semanas surpreendentes. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com os             

outros. Por exemplo, embora o tema de residir em O êxodo seja a minha              

fuga pessoal do deserto como seria de esperar, os temas dos outros sonhos             

contidos em O convite, O ferreiro, As mansões, A casa de Deus, As             

profecias e A hora final , assim como a tribulação, todos residem em cada              

um desses livros, incluindo este como o tema do Êxodo, por vezes, aparece             

em cada um deles também. 

Embora haja tanto neste livro sobre lutar contra o inimigo e minha fuga do              

Faraó, o seguinte é o lugar onde o Senhor declarou publicamente com            

antecedência exatamente como e quando eu faria essa fuga. Tenho certeza           

que você vai concordar que o meu êxodo, que é realmente uma analogia             

para o nosso eventual Arrebatamento da Terra, tem todos os ingredientes           

de um filme de suspense de Hollywood ... 

**************************************************** 

Dream 127 - O Leão e a Contagem Regressiva de 50 Dias 

 

29 de junho de 2014 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia. Senhor, finalmente vejo a abertura desta           

caverna e a promessa de liberdade. Embora eu ainda ache difícil não me             

concentrar em tudo que o inimigo fez para me destruir, eu não posso fazer              

nada além de esperar em silêncio por Sua voz dizer: 'Erin, eu estou aqui.              

Saia, pois você e seus filhos estão livres. 
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Senhor, você me mostrou tudo antecipadamente e agora vejo isso. Senhor,           

mesmo quando minha força se enfraquece, minha dor é grande e minha            

cabeça está baixa, eu sorrio e lembro do amor que você me mostrou.             

Senhor, Tu és muito mais do que palavras podem expressar como Tu és             

adorável, minha luz nas trevas e meu tudo. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Era noite aqui e quando deitei na base de uma oliveira eu podia ver milhões               

de estrelas no céu acima de mim. Essas estrelas formavam desenhos que            

eram maiores que quaisquer constelações vistas da Terra. O bosque de           

oliveiras estava completamente iluminado com pequenas luzes brancas e         

era tão bonito. 

Evening in Heaven é incrível e eu até vi algo como vaga-lumes em todas as               

cores e algumas cores que não posso descrever como não há comparação            

terrena. Ao longe, eu podia ouvir o coro infantil e os anjos cantando a              

versão glorificada de “Meu Libertador” e isso trouxe lágrimas aos meus           

olhos. 

Eu estava tão feliz por estar sem dor que eu pulei e corri por um caminho                

iluminado até a borda do bosque de oliveiras. Lá antes de mim havia pelo              

menos cem fontes, cada uma iluminada em um tom diferente de cor. Os             

sons e visões que estas fontes fizeram eram simplesmente surpreendentes. 

Eu podia ver a Mansão de Deus à distância e ela estava completamente             

iluminada. A Casa do Rei dos Reis não era como nada que eu já tivesse               

visto em toda a minha vida. As doze pedras incrustadas nos alicerces da             

Casa de Deus eram exatamente como as da Cidade de Deus. 

Estas doze pedras representam as doze tribos de Israel e cada uma delas             

eram enormes e também eram iluminadas à noite. As grandes facetas           

cortadas nessas pedras formavam fitas de luz de acordo com cada cor. 

Eu também podia ver a enorme escadaria de pedra que levava ao Seu Lar e               

lindos canais de água fluindo de Seu Lar para as piscinas dessas lindas             

fontes. Eu queria correr através das fontes, mas eu estava mais curiosa            

para ver a bela exibição da glória de Deus ao meu redor. 

Foi um alívio para mim ver como a noite é linda no Céu, como eu tinha sido                 

ensinado incorretamente que não há noite aqui. Embora seja verdade que a            

Cidade de Deus está sempre em ligeira correspondência com as Escrituras           

de que nunca há escuridão lá, descobri que isso se referia apenas à Cidade              

de Deus e não à paisagem circundante. Eu ri e balancei a cabeça quando o               

Senhor nos criou para amar as luzes à noite, então intuitivamente fazia            

sentido que Ele não tivesse removido isso no céu. 

Eu: “Senhor, perdoa-nos por nós humanos sermos tão densos. No livro de            

Gênesis, você disse no verso 5 que a tarde e a manhã foram criadas no               
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primeiro dia. Verdadeiramente Você disse que isso era bom e eu estou tão             

feliz que Você nunca 'mudou de idéia' sobre isso ”. 

Eu deveria notar aqui que eu me refiro ao Lar ou Mansão de Jesus como“ o                

Lar de Deus ”como Ele é Deus. Alguns podem achar isso confuso, mas todas              

as referências a isso foram ao Lar de Jesus aqui no céu. Realmente, as              

palavras não podem descrever quão gloriosamente belo é o Lar de Jesus            

aqui no céu. 

Eu olhei para o Lar de Deus e esperei que Jesus saísse. Em vez disso, vi                

dois leões maciços andando pelos canais de fontes de água e depois virei e              

subi as escadas lado a lado. Eu sorri com alegria quando vi que, quando              

esses leões vieram até a porta da frente, cada um deitou de barriga e              

flanqueou os lados da porta. 

Assim como eu pensei que isso não poderia ser coberto, vi dois cordeirinhos             

mal conseguindo andar, sem defeito e completamente perfeitos seguindo o          

mesmo caminho dos leões. Esses cordeiros então se aconchegaram para          

descansar com cada leão nas plataformas ao lado da porta. Eu ri enquanto             

me maravilhava com essa incrível processional. 

Então, num instante acima do Lar, vi um anel de seres angelicais com asas.              

Cada anjo tinha um shofar de prata e ouro. Eu olhei contentemente para a              

visão e novamente me maravilhei com a majestade de Deus. 

Eu olhei para baixo e vi que eu estava usando um lindo vestido azul e               

branco com um corpete de carmesim azul e dourado. Meu cabelo era longo             

e ondulado com um tipo de faixa de cabeça. Fui até a água para ver como                

eu estava no reflexo e notei que a faixa estava gravada com "Senhor, você              

é santo" e estava cercada de rendas. 

Olhei para o meu pulso e tinha seis braceletes no meu braço esquerdo e              

cada um tinha uma gema cortada. Eu tinha o mesmo no meu pulso direito              

para um total de doze braceletes. Essas pulseiras eram absolutamente          

lindas. 

A música, então, mudou e tornou-se mais uma gloriosa processional em           

que foi mais e mais alto. Eu procurei em todos os lugares pelo Senhor              

enquanto me perguntava se havia perdido alguma coisa. 

De repente, fui recebido por Uriel e ele estava tão incrivelmente bonito que             

um humano que o via separadamente na Terra ficaria aterrorizado, já que            

ele é um guerreiro no exército de Deus. Eu me encontrei sem palavras ao              

vê-lo. 

Uriel: sorrindo. “Erin, quando você fugiu do bosque de oliveiras, você fugiu            

do Senhor.” 

Eu: “Eu pensei que Ele estivesse aqui em Sua Mansão. Eu pensei que             

estava correndo para Ele. ” 
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Uriel: Rindo. "Sim, parece que você esteve errado algumas vezes a esse            

respeito." 

Eu: "Oh, eu devo ir encontrá-lo." 

Eu me virei e corri o caminho exato que eu tinha chegado e lá na minha                

frente no bosque de oliveiras. Jesus estava sentado na base de uma árvore.             

Ele estava sorrindo e balançando a cabeça quando me aproximei dele. 

Eu: “Oh Senhor, sinto muito por não ter te esperado. Eu estava tão ansioso              

para ver você que eu tinha corrido à frente. Você vê, eu me senti tão               

fantástico ... ” 

Eu parei de falar quando percebi que ele estava claramente me estudando e             

sorrindo. 

Jesus: “Lembre-se, Erin, é muito importante não correr na minha frente,           

especialmente nesta estação.” 

Eu: “Bem, como eu poderia esperar? Era tão bonito e eu estava seguindo a              

música tentando encontrar você. ” 

Jesus:“ Hmm, o mesmo aconteceu com esse trabalho? ” 

Fiquei bastante envergonhado porque Ele estava claramente certo de que          

isso não havia funcionado. 

Eu: “Perdoa-me, Senhor, porque Tu és perfeito e Tuas maneiras são           

perfeitas e sinto muito por correr à tua frente.” 

Jesus: “Vem e senta-se ao meu lado”. 

Eu: “Mas, Senhor, há um grande acontecimento. começando em breve no           

seu pátio. Não deveríamos ir lá em vez disso? ” 

Jesus: Rindo. “Erin, você acha que eles vão começar sem mim? Ops, o             

agendamento de alguém deve estar desativado. Os anjos estão dizendo:          

'Uau, Jesus está atrasado novamente. Nós não vimos isso vindo. Oh não, a             

comida no banquete esfriará e o vinho ficará azedo. Onde está esse nosso             

Salvador? ” 

Eu mal conseguia recuperar o fôlego enquanto ria tanto quando percebi que            

Ele estava completamente certo novamente. 

Eu: “Perdoa-me, Senhor, Tu és tão sábio.” 

Jesus: “Às vezes o óbvio é dolorosamente simples e bem diante de ti.” 

Eu: “Senhor, vou esperar da próxima vez.” 

Ele olhou para mim com tanta compaixão que comecei a chorar. 

Jesus: “Eu conheço o seu coração, Erin, e você está com dores na Terra,              

mas vivo, jovem e saudável aqui no Céu.” 

Eu: “Senhor, ajuda-me a ser paciente enquanto espero em Ti. Eu vi meu             

inimigo se levantar contra mim e o inimigo até tenta usar as Escrituras             

contra mim. Meu inimigo usou tantas vezes o Salmo 91 contra mim para             

dizer que está em Seu favor que não posso deixar de me perguntar: 'E se               

ele está a seu favor como uma lição para mim?' 
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“Todos acreditam que esse homem, meu principal inimigo, é sagrado. Em           

contraste, ninguém sabe que eu te amo ainda mais do que ele. Muitos que              

costumavam ser meus amigos da igreja estão orando contra mim graças às            

mentiras e enganos deste homem. ” 

Jesus:“ Erin, olhe para onde você está agora e quem está com você. Onde              

você mora? Eu não mostrei a você que seus filhos estão aqui também? O              

inimigo pode "rezar" tudo o que ele quiser e pode me citar ou proclamar              

santidade pessoal, mas você se lembra de um sinal de decepção que eu lhe              

mostrei há muito tempo? " 

Eu: Eu estava quieto enquanto pensava sobre isso. "Ai sim. Se alguém está             

reivindicando santidade pessoal e justiça, ele geralmente é o oposto. ” 

Jesus:“ Muito bom. Agora quem é humilde? É alguém que se proclama            

humilde? Provavelmente não como este é um sinal de uma fundação na            

areia movediça. Agora diga-me sobre a mudança de areia sob a fundação            

de uma casa. ” 

Eu: Rindo. “Bem, uma casa construída sobre areia movediça seria muito           

instável, pois a fundação estaria constantemente em movimento e as          

paredes desmoronariam. Eventualmente até o teto cairia e a estrutura          

implodiria. ” 

Jesus: Rindo também. “'Implode' é uma palavra interessante para usar e           

muito boa. Isso implica que a estrutura cairia sobre si mesma. Talvez haja             

profecia em seu chamado futuro. ” 

Eu:“ Somente se você for antes de mim, Senhor, como nunca pude fazer             

isso sozinho sem Você e isto é um absoluto que eu posso confiantemente             

fazer. ” 

Jesus:“ Erin, isso é um absoluto para viver, então deixe-me ir antes de             

você. Agora, vamos olhar para o Salmo 91, como talvez o seu inimigo             

realmente quisesse dizer Salmos 90? Hmm ... ”Ele riu e então olhou nos             

meus olhos. “Agora, Erin, você confia em Mim?” 

Eu: “Sim, Senhor, mas estou tendo dificuldade em entender a dor em que             

estou. Por que você está permitindo essa dor?” 

Jesus: “Esta é uma pergunta muito boa para lidar com o primeiro antes de              

continuarmos. Agora, eu não lhe disse especificamente que o método que           

usarei para te entregar pode não fazer sentido para você? Eu também não             

te prometi cura? 

“Erin, não questione Meus métodos quando eu já te mostrar qual será o             

resultado. Você deve sempre lembrar que Meu caminho é sempre o melhor            

caminho. No final, você vai testemunhar para seus amigos sobre tudo isso e             

você vai ficar de pé e se surpreender. 

“Agora, você percebeu que eu disse 'fique de pé e se surpreenda' e não              

'sente-se e fique espantado' ou 'deite-se e fique espantado'? No entanto,           
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você pode desmaiar depois de ficar espantado com tudo o que está por vir.              

Ele sorriu, mas eu ainda estava falando sério. "Erin, você pode rir agora." 

Isso me tirou da minha seriedade e eu comecei a rir tanto disso. Ele riu               

também e eu poderia dizer que ele estava gostando do meu humor mais             

leve. 

Eu: "Você está certo, Senhor, mas esta é a parte em que me sinto              

abandonado." 

Jesus: "Bem, então, não há nenhum acidente que estamos aqui no olival." 

Só então, fui baixado uma imagem do Senhor Suando sangue na noite            

anterior ao seu problema. Eu tive lágrimas com esse pensamento de seu            

tumulto. 

Eu: “Então isso significa que as coisas vão piorar?” 

Jesus: “Há uma Escritura em Jó 4 sobre o leão com dentes quebrados. O              

que acontece com um leão com dentes quebrados? Você pode me dizer? ” 

Eu: Eu pensei sobre isso. “Senhor, você está claramente esticando meu           

cérebro esta noite. Bem, se um leão não tem dentes, não pode quebrar             

carne para comer. ” 

Jesus:“ Muito bem, Erin, mas há ainda mais nisso. O leão não pode estalar              

o pescoço de sua presa para paralisá-lo. Mesmo que o leão matasse algo             

com suas garras, ele ainda não conseguiria rasgar a carne para comer. A             

comida estaria lá, mas o leão indefeso cederia aos outros, e até aos urubus,              

e morreria de fome. ” 

Eu:“ Senhor, isso é duro. ” 

Jesus: Rindo. “Oh, então, minha 'gazela', você preferiria ir contra um leão            

saudável?” 

Eu: “Não, não, por favor.” Eu estava rindo também. 

Jesus: “Agora vamos olhar para o Salmo 91. Eu quero que você abra a              

Bíblia, mas use a Bíblia que você tem datas escritas ao lado das Escrituras.” 

Eu fui a essa Bíblia em particular e a abri para o Salmo 91. Eu vi a data 5                   

Junho de 2012 escrito lá e eu estava instantaneamente baixado alguns dos            

eventos que aconteceram pouco antes desta data. 

Um desses eventos foi a formatura da oitava série do meu filho mais velho,              

onde eu estava sentado no lado direito, a duas fileiras de uma grande Cruz              

esculpida. Fiquei horrorizado quando a madrasta do meu filho foi          

reconhecida como sua mãe e meu estômago ficou imediatamente doente. 

Meu filho mais novo percebeu isso e gritou: "Isso é mentira!" Eu podia ver              

pelo canto do olho que seu pai parecia satisfeito com tudo isso. Ao invés de               

dar a ele a satisfação de saber como eu estava esmagada, eu simplesmente             

sorri e acenei. 

Embora eu parecesse completamente não afetado, isso era apenas um          

encobrimento quando eu estava secretamente devastada. Meu filho mais         
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velho depois veio até mim, deu-me uma rosa e me abraçou. Mais tarde,             

quando eu estava sozinha, eu nunca, nunca chorei tanto em toda a minha             

vida. 

Jesus: “Eu me lembro vividamente deste dia, Erin, como você deu um            

ultimato a Deus.” 

Eu: “Senhor, eu estava cansado de esperar e olhar, então decidi parar. Eu             

lhe disse em meus pensamentos: 'Senhor, se você realmente me ama,           

então você me encontrará. No entanto, agora nem acredito que você           

realmente se importa como aqui estou sozinho em minha tristeza. Eu           

estava tendo uma crise de crença e não conseguia entender por quê. ” 

Jesus:“ Erin, nomeie alguém da Bíblia que tenha uma vida perfeita e livre             

de problemas. Você pode citar apenas um? ” 

Pensei longa e duramente, indo do começo da Bíblia até o fim em meus              

pensamentos. Fiz isso por vários minutos quando vi o Senhor sorrindo e me             

observando. 

Erin: “Não, Senhor, eu não posso sequer nomear um único.” 

Jesus: “Então, onde está escrito que você não terá problemas? Eu creio que             

está escrito 'nesta vida você terá problemas, mas tenha coragem porque eu            

venci o mundo'. Agora vamos nos concentrar no que eu prometi então. O             

que eu fiz você? Olhe para a sua Escritura. ” 

Eu: Eu olho para a minha Bíblia novamente. “Você me fez sublinhar o             

Salmo 91: 9-16.” 

Jesus: “Sim, mas há mais. O que você fez do versículo 14? Erin, eu quero               

que você fale isso em voz alta. ” 

Eu: Eu estava chorando quando li o Salmo 91: 14-15 em voz alta. 'Porque              

ela me ama, diz o Senhor ...' ”Nesse momento, Jesus apontou para Seu             

peito. 'Eu vou resgatá-la; Eu vou protegê-la porque ela reconhece o meu            

nome. Ela me chamará e eu lhe responderei; Eu vou estar com ela em              

apuros, vou entregá-la e honrá-la. Com vida longa eu a satisfarei e lhe             

mostrarei a Minha salvação! ” 

Jesus:“ Erin, agora você acredita em Mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Quando você sofre dor, dores de cabeça e entorpecimento, você           

ainda acredite em Mim? ” 

Eu: fiz uma pausa. “Sim, Senhor.” 

Jesus: “Quando tudo parece escuro e você sente que eu parti, você ainda             

acredita em Mim?” 

Eu: pausei por mais tempo. "Não me deixe. Por favor, mostre-me sinais. ” 

Jesus:“ Eu irei, Erin, e enviarei anjos a seu respeito. Agora leia Salmos 91              

de 1-8 e coloque seu nome ou ela no lugar de ele, assim como você fez                

para o Salmo 91: 14-15. ” 
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Eu:“ Senhor, você está mudando as Escrituras. ” 

Jesus:“ Oh, assim é Meu Palavra só para homens com problemas? Hmm,            

isso não soa como Deus Meu Pai como Ele criou as fêmeas, então elas não               

são boas? Eles também não são mães? Hmm… ” 

Eu: rindo. “Ok, Senhor, eu entendi. Salmo 91: 1-8 'Aquele que habita no             

abrigo do Altíssimo descansará na sombra do Todo-Poderoso. Direi ao          

Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem              

confio. 

Certamente Ele te salvará da armadilha do caçador e da pestilência mortal.            

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrará             

refúgio, a sua fidelidade será o teu escudo e defesa. 

“Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa durante o dia,               

nem a peste que espreita na escuridão, nem a peste que destrói no meio do               

dia. Milhares podem cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas não              

chegará perto de você. ” 

Jesus:“ Erin, não chegará perto de você. Vá em frente. ” 

Eu:“ Você só observará com seus olhos e verá a punição dos iníquos. ” 

Jesus:“ Agora, levante-se e feche os olhos. Agora abra-os. ” 

Eu estava admirado e lá antes de mim estava o Senhor em pleno traje de               

batalha. Seu peitoral era dourado e incrustado como o éfode ou traje            

sacerdotal de Aarão. O trabalho de gravura e rolagem foi incrível e Ele             

estava usando toda a sua armadura, exceto por nenhum capacete. 

Eu: “Senhor, você parece incrível. É assim que você olhou desde o início             

dos meus sonhos. Onde está seu capacete? 

Jesus: rindo. "Você é engraçado. Qual é o capacete? Eu não estou salvo? O              

ferreiro sussurra nos meus ouvidos? ” 

Eu:“ Oh Senhor, eu sou claramente como uma criança. ” 

Jesus: Rindo. “Na verdade, muitas crianças sabem disso. Agora ande          

comigo. ” 

Com sua armadura, ele estava quase quatro pés mais alto que o normal e              

ele era facilmente do tamanho de um dos maiores anjos. Ele era tão alto              

que o topo da minha cabeça só alcançou a base de sua caixa torácica. Olhei               

para o peitoral dele e fiquei admirado com a beleza de sua armadura. 

Enquanto caminhávamos pelas fontes, ele fez sinal para eu esperar na base            

da escada. Eu gostaria de descrever adequadamente quão incrivelmente         

bela era essa visão. Era noite, mas o Senhor ainda brilhava como o sol. 

Enquanto subia as escadas, Suas enormes asas começaram a se espalhar.           

Eu ouvi os coros de anjos cantando “Santo, Santo, Santo!” Enquanto subia            

as escadas. Quando chegou ao topo, acenou para que eu fosse até ele. 

De repente eu estava fora do meu corpo celestial e de volta ao meu estado               

terrestre e com dor. Comecei a chorar quando soube o que ele estava             
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fazendo. Fiz uma pausa enquanto subia as escadas enquanto meus braços           

estavam dormentes e meu pescoço estava dolorido. Minha dor de cabeça           

era tão forte que eu queria vomitar. 

Eu olhei para ele e continuei como queria estar lá com ele. Eu continuei              

subindo lentamente com lágrimas, mas havia tantas escadas. Isso foi          

demais para o meu corpo terreno e comecei a cair. 

Vi o Senhor comandar Seus anjos a meu respeito e eles me ajudaram a              

subir a última escada. Quando cheguei mais perto, a subida ficou mais fácil             

e minha dor estava diminuindo. Com cada passo, fiquei mais saudável e            

forte até que finalmente estava no meu corpo glorificado quando cheguei ao            

topo. O Senhor estendeu a mão para pegar a minha mão e Ele me colocou               

sob suas asas. 

Jesus: “Erin, lembre-se do seu lugar. Olhe na sua mão. 

Havia um anel de sinete com uma bela pedra de berilo e gravada na pedra               

como uma assinatura. 

Jesus: “Agora lembre-se das minhas promessas para você, pois não voltei à            

Minha Palavra e não tirei o favor de você. Tome coragem, Erin, como isso é               

para seus amigos também. Cada um deles pode fazer o mesmo com o             

Salmo 91 como você fez. Melhor ainda, eles podem colocar seu nome onde             

seu nome está e eu estarei lá para eles também. ” 

Eu: Eu estava tão animado. “Obrigado, Senhor, por favor, abençoe além da            

medida todos aqueles que me ajudaram e a meus filhos, pois não tenho             

como agradecer-lhes. Desde que você é o dono de todas as nossas            

provisões, por favor, abençoe-os, pois alguns deram tudo o que tinham.           

Como eu posso pagar isso? Eu não posso. ” 

Jesus:“ Tudo foi registrado, Erin, e seus corações generosos serão          

recompensados. Um dia você verá tudo e entenderá a recompensa de Deus.            

Como eu abençoei você, você também será uma bênção para eles, então            

não se preocupe. 

“Não há uma pessoa que dê a você o que deveria estar fazendo isso              

simplesmente para que possam obter algo de você em troca. Como seus            

amigos não são banqueiros, os presentes devem ser apenas ofertas de           

amor. 

“Você precisa deixar esses presentes serem simplesmente sobre isso e          

entregar isso de volta para mim. Não seja sobrecarregado, pois ninguém           

deve exigir coisas de você em troca de seu presente. Qualquer outra coisa é              

o inimigo usando a culpa como um jugo em você e você não deve permitir               

isso. Por favor, ore por seus amigos agora. ” 

Eu:“ Senhor, peço por bênçãos sobrenaturais para meus amigos e que você            

cure suas aflições e dores. Peço que você promova sua posição no trabalho             

e conceda-lhes corpos glorificados e jovens. Envie seus anjos sobre eles e            
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chova do Trono de Deus. A sabedoria celestial e a riqueza das nações para              

que todos nós possamos testificar ainda mais para a Sua bondade. ” 

Jesus:“ Bem, então, Erin, é feito como se fosse um muito boa oração. Eu              

permitirei isto na Terra como no Céu. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. 

Ele então se virou e olhou para os leões maciços e os cordeiros perfeitos              

deitados ao lado deles. 

Jesus: “Eles serão como leões fortes e cordeiros imaculados. Agora tome           

coragem e tome coragem, Erin, como você é amado. Lembre-se de           

deixar-Me ir diante de você pelos próximos cinquenta dias. ” 

Eu:“ Então eu estou sozinho? ” 

Jesus:“ Onde você está agora? ” 

Eu: Eu olhei para cima e vi que eu estava claramente sob Suas asas e sorri. 

Jesus: rindo. “Oh espere, olhe, você ainda está aqui.” 

Eu: “Obrigado, Senhor, eu te amo.” 

Jesus: “Eu também te amo, Erin. Oh, olhe para os Salmos 45 e 46              

novamente também. ” 

Sonhe … 

 

Note que depois que os cinquenta dias terminaram: 

 

Este foi o mais incrível dos cinquenta dias, como eu tive perguntas de             

tantas pessoas depois de postar esse sonho sobre o que Jesus havia me             

dito Ele ia fazer durante este período de tempo. Tomei um risco e, sem              

sentir um cheque no Espírito Santo para não fazê-lo, contei a várias            

centenas de meus amigos o que o Senhor havia prometido. 

Em resumo, o Senhor prometeu me libertar do deserto com TODOS os            

meus filhos, apesar de um adversário feroz para a sua deslocalização, que            

só pode ser comparado ao faraó. A última vez que eu tinha lutado contra              

esse mesmo inimigo, me custou muitos anos no tribunal e milhares e            

milhares de dólares em contas legais. Este não era um adversário para            

levar de ânimo leve. 

Tenha isso em mente, pois a próxima promessa do Senhor parecia ainda            

mais ridícula para mim, mas, com grande risco pessoal, também          

compartilhei isso com meus amigos. Jesus também havia prometido que,          

não só Faraó nos libertaria, mas ele faria isso sem NENHUMA batalha            

judicial. 

Com fé, compartilhei plenamente essas promessas com minhas centenas de          

amigos e agora não havia como voltar atrás. Agora, você tem que perceber             

o quão verdadeiramente assustador para mim foi assim que eu sabia que            

alguns desses 'amigos' eram na verdade lobos em roupas de ovelha que            
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estavam esperando para usar esse 'ajuste de data' para finalmente provar           

que eu não era verdadeiramente ouvir do Senhor. 

Novamente com fé, e cerca de uma semana depois desse sonho, eu liguei e              

reservei um caminhão em movimento para vir para TODAS as nossas coisas            

em obediência às Suas instruções. Depois de mais oração e, novamente,           

com grande risco pessoal, eu finalizado a reserva dos motores para vir            

exatamente 50 dias a partir da data deste sonho de 29 Junho de 2014. Um               

grande depósito foi dada à empresa em movimento e segunda-feira, 18           

Agosto de 2014 foi escrito em pedra. 

Mais rápido do que eu jamais poderia ter imaginado, segunda-feira 18           

Agosto de 2014 tinha escapado para cima de nós e os motores chegou. No              

entanto, um enorme problema permaneceu em que o faraó ainda não           

estava nem perto de nunca ter dado a sua permissão para qualquer uma             

das crianças para sair comigo e até mesmo declarou publicamente na mídia            

social que a permissão nunca seria dada. 

Apreensiva, e apesar das ameaças de Faraó, eu decidi manter nosso 18 de             

Agosto de 2014 compromisso em movimento. Logo todos os nossos          

produtos estavam a caminho de seu destino final, atravessando a outra           

costa sem nós. De fato, todos os nossos bens terrenos logo estariam tão             

distantes do deserto quanto possível sem ter que atravessar um oceano. 

Para aumentar o meu nervosismo e até mesmo alguns poderiam dizer a            

minha "falta de fé", eu estava bem ciente de que nossa primeira data             

marcada para a corte chegava no início de setembro e eu não tinha             

esquecido que o Senhor me prometera "nenhuma corte". O que me deu            

ainda mais ansiedade foi que meu oponente parecia estar se preparando           

para a mesma batalha legal que a última vez que lutamos. Na realidade,             

isso ainda pode levar meses, senão anos! 

Em desespero, eu finalmente fui para o Senhor na quinta-feira, 21 de            

Agosto de 2014 sobre os meus medos em uma palavra particular com o             

Senhor, de que eu tenho muitos, e ele especificamente me disse para não             

se preocupar e que eu ainda seria lançado em sábado 23 de Agosto de 2014               

como Ele prometeu me três anos antes. O Senhor então me lembrou que             

Ele também havia me prometido naquela época que eu sairia com todos os             

meus três filhos também naquela data; sem tribunal. 

Ok, aqui estou eu, falando com o próprio Deus e até eu estava             

incrivelmente cético neste momento. Da minha perspectiva terrena, já era          

quinta-feira e de alguma forma eu iria receber permissão do meu pior            

inimigo para deixar todas as crianças permanentemente limpas em todo o           

país em um sábado de todos os dias, quando todos os tribunais estão             

fechados. O faraó tinha jurado nunca libertar meus filhos e agora faltavam            

apenas dois dias !! 
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Para piorar a situação, eu ainda estava dando a todos os meus amigos,             

familiares e pessoas que posam como meus amigos das atualizações diárias           

do inimigo o que estava acontecendo. A maioria deles agora acreditava que            

isso era impossível já que o tempo quase se esgotou e, infelizmente, eu             

estava começando a me tornar um deles. Para aqueles que sabem sobre a             

incrível brutalidade do faraó pessoal que eu estava lutando aqui, minha           

perspectiva era compreensível. 

Mais tarde naquela noite de quinta-feira, eu mais uma vez clamei ao Senhor             

e Ele mais uma vez permaneceu firme em Suas promessas e novamente me             

assegurou a não me preocupar, pois as coisas estavam prestes a dar uma             

virada positiva. No entanto, eu ainda estava petrificada neste momento          

como todas as minhas coisas estava dirigindo através dos EUA sem mim e             

certamente parecia que eu não ia poder sair com todos os meus filhos             

agora. 

Então agora o que? Como eu ia viver tentando estar em dois lugares ao              

mesmo tempo? O que acontece com nossos produtos? Terei que registrar           

as crianças em uma escola local? Se o fizer, terei que esperar até o final do                

ano letivo? As perguntas e dúvidas continuaram a montar e montar           

enquanto eu continuava pedindo desculpas ao Senhor repetidas vezes por          

minha falta de fé. 

Então, sem qualquer aviso, recebi inesperadamente 'The Phone Call'. Fora          

do azul, no final da tarde sexta-feira 22 de Agosto de 2014, recebi um              

telefonema de Faraó explicando que ele tinha decidido permitir que todas as            

crianças para ir comigo em nosso movimento, afinal. Dado o nosso           

relacionamento contencioso passado, eu quase derrubei o telefone em         

surpresa, mas ainda senti que só tinha que ser um truque, já que essa              

pessoa não fez nada além de tentar me enganar tantas vezes no passado e              

muitas vezes com grande sucesso. 

Eu disse a ele que o acordo ainda teria que ser feito por escrito e               

legalmente autenticado, embora já fosse tarde demais para que qualquer          

envolvimento do tribunal fosse marcado. Para minha surpresa, ele         

concordou com essa condição. Em uma nota lateral e até hoje, eu ainda não              

tenho nenhuma explicação terrena sobre o motivo pelo qual o Faraó teria            

de repente liberado as crianças, mas eu certamente tenho uma abundância           

de 'explicação de Jesus'. Depois que concordamos com isso e nossa           

conversa terminou, agradeci e elogiei Jesus profusamente. 

No dia seguinte, nos encontramos no escritório de um notário que tinha            

concordado em permanecer aberto apenas para nós em um sábado de           

manhã de 23 de Agosto 2014 e eu assisti em choque total como Faraó              

realmente assinou a liberação completa de todas as crianças para seguir em            

frente naquele mesmo dia. Mais uma vez, todos aqueles que conheciam           
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esse homem, mesmo que apenas um pouco, sabiam da magnitude total           

deste milagre, e até mesmo meus amigos e familiares não-crentes ficaram           

surpresos e chamaram isso de milagre. Até minha mãe chamou isso de            

milagre, o que em si é um milagre! 

Com certeza, TODOS nós estávamos na estrada naquele mesmo dia e           

saímos em 'A Hora Final' antes da meia-noite e no dia exato em que o               

Senhor havia me dito que isso aconteceria - e um SÁBADO, nem menos.             

Como tal, você pode notar que os próximos cinco sonhos nesta série que             

levaram ao nosso lançamento surpresa, todos têm títulos que refletem esta           

batalha em andamento, como "Faith", "Storm", "Dream of War", "Faith vs".           

Medo e David contra Golias. Esses títulos refletem verdadeiramente a          

natureza perturbadora desses 50 dias de incerteza que levaram ao nosso           

lançamento. 

Alguns tinham notado que eu tinha o último destes cinco especial 'batalha'            

sonha em 3 de Agosto de 2014 e que o meu próximo sonho público foi mais                

de um mês mais tarde chamado 'de Deus Quiver & Colheita' em 9 de              

Setembro de 2014. Quando você Chegar ao sonho de setembro, por favor,            

note que este foi um sonho particularmente satisfatório para mim, pois foi o             

primeiro depois que tivemos sucesso fugir com todas as crianças para as            

árvores do deserto e contra as probabilidades impossíveis, incluindo         

nenhum tribunal assim como Jesus tinha prometido a partir de três anos            

antes. 

Agora estou lhe dizendo, leitor, tudo o que aconteceu aqui para ajudá-lo a             

entender a magnitude e os verdadeiros riscos que estavam "nos bastidores"           

nos próximos seis sonhos. Ao ler, tente se colocar em três 'sapatos' de             

pessoas diferentes: Minhas; meus amigos que querem desesperadamente        

acreditar que esses sonhos são verdadeiramente do Senhor; e meus          

inimigos secretos que querem finalmente provar que esses sonhos eram          

falsos. 

Se você fizer isso com essas perspectivas no fundo de suas mentes à             

medida que esses eventos acontecessem e as pessoas estivessem         

assistindo para ver se tudo isso era real, acredito que esses sonhos serão             

muito mais agradáveis para você. Com isso como prelúdio, o próximo sonho            

é chamado "Fé e a Figo" e aconteceu duas semanas depois ... 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias somente permitidas             

conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/no-sin/ 

 

Sonho 122 - Treinamento - Tarefa de Guerra & Colheita 

 

SONHO -  NÃO É PECADO SER GRANDE PARA SER PERDIDO !! 

 

OBSERVE QUE ESTE SONHO É PARTE DA ‘PORTA DO CÉU’ 5 - O ÊXODO 

 

10 de maio de 2014 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia e por tudo o que você fez. Obrigado por não               

desistir de mim quando eu gostaria de desistir de mim mesmo. Senhor,            

preciso de ajuda para perdoar aqueles que continuam a me magoar. Por            

quanto tempo devo perdoar? 

Com um dos meus inimigos, eu perdoei facilmente setenta vezes sete,           

exatamente como diz em Sua Palavra que eu deveria. Por quanto tempo            

mais, Senhor? Até lá, continuarei a perdoar esse homem até que você            

finalmente me entreguei, pois não posso fazer mais nada. 

Senhor, às vezes as lembranças são como pequenos pedaços de vidro.           

Mesmo que você as tire da pele e siga em frente, algumas ainda entram              

na pele e se tornam doloridas. Uma vez que estes são pequenos e claros,              

você não pode vê-los, então eles são muito difíceis de remover. 

Senhor, você tem uma razão para tudo e prometeu me entregar a um             

lugar seguro. Você prometeu me entregar logo, então, por favor, faça isso            

enquanto estou me desgastando e preciso desesperadamente de Sua         

ajuda. Ajuda-me, Senhor, como Tu és poderoso para salvar. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Imediatamente, eu estava em uma cidade que eu não conhecia além de            

saber que esta cidade não estava no céu. Olhei em volta e pude ver que               

havia prédios de tijolos abandonados por toda parte. Eu vi um roteiro            

escrito ao lado de um dos edifícios e parecia russo ou algo assim. 

O céu estava escuro e muito sombrio como recentemente havia chuva. As            

ruas eram de tijolos em algumas áreas com algumas sob uma camada de             

asfalto. Eu pude ver que uma boa maioria dos edifícios tinha sido            

explodida em pedaços. 

Eu olhei para baixo para ver o que eu estava vestindo e eu tinha uma               

roupa de atirador tático. Eu ainda era eu nesse sonho, mas eu estava             

completamente no caráter dessa paisagem devastada pela guerra e eu          

estava vestida como um soldado. Eu não sabia o que estava acontecendo,            
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mas quando vi o que estava usando, percebi que ia estar no meio de uma               

batalha. 

Eu: “Senhor, o que você está fazendo comigo? O que é isso tudo? Embora              

eu não tenha certeza sobre tudo isso, sei que não quero estar aqui. ” 

Espírito Santo:“ Erin, eu trouxe você aqui para uma tarefa, então não            

tenha medo. Permita-Me guiá-lo, pois você não será ferido e eu te livrarei             

disso. Esta tarefa é muito importante. ”Tudo 

Eu:“bem, Senhor. Estou disposta e espero que eu seja capaz. ” 

Eu olhei para o que eu estava vestindo para ver se eu tinha tudo que eu                

precisava para ir para a batalha. Espero que isso não envolva matar, já             

que eu não tinha certeza se poderia fazer isso senão salvar crianças de             

bandidos. 

Eu tinha roupas que eram como armaduras. Eu tinha luvas e munição            

extra amarrada como uma fita de concurso de beleza em meu peito. Eu             

então notei que tinha outra alça e alcancei minhas costas para verificar            

isso e percebi que eu tinha um rifle sniper de alta tecnologia ou pelo              

menos o que eu achava que era de alta tecnologia. Então notei um tipo de               

escopo no rifle que tinha o que parecia ser um mostrador digital. 

Eu: “Ok, se o Senhor me tem aqui, deve haver algum mal extremo. É              

melhor que eu suba a um ponto mais alto para que eu possa ver o que                

estou enfrentando e com que exército estou lutando. 

Entrei em um prédio com uma porta de aço e estava escuro como breu.              

Eu tive que lentamente me sentir subindo as escadas, mas lentamente           

comecei a ver a luz enquanto eu subia mais alto. Quando me aproximei             

de uma janela, instintivamente cheguei ao lado para espreitar para que           

eu não fosse vista pelo inimigo. 

Eventualmente eu subi os últimos vários vôos para o telhado. No entanto,            

antes de sair pela porta, desci de barriga e abri a porta lentamente de              

uma posição baixa, para o caso de haver outras pessoas no telhado. 

Eu podia ver que não havia ninguém lá, então eu me mexi            

silenciosamente atrás de dois grandes dutos de ar e escutei qualquer           

som. Ao longe, vi uma zona de guerra e prédios em chamas, mas ainda              

não conseguia ver sinais de vida em lugar algum. Olhei para o outro lado              

e vi uma estação de atirador no telhado, mas não sabia onde estava o              

atirador, pois só conseguia ver o equipamento dele. 

Ao me aproximar do equipamento, vi uma trilha de sangue levando a            

outra área de serviço público do prédio. Eu segui cuidadosamente a trilha            

e encontrei um corpo estendido. Vi que esse corpo era um menino de             

dezessete anos que parecia estar rezando. 
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No começo eu não entendi a língua que ele estava orando, mas então o              

Senhor me deu a habilidade de saber o que ele estava dizendo. Ele estava              

rezando para Maria e continuou dizendo algo como 'mãe de Deus'. 

Ele estava claramente morrendo, então eu corri até ele, mas ele           

rapidamente tentou se afastar de mim, pois não sabia se eu era um             

inimigo. Com base em sua reação, percebi que estava usando a roupa do             

lado oposto. 

Estava frio aqui e apenas cerca de quarenta graus Fahrenheit. Eu estava            

usando uma touca com algum tipo de barreira como um escudo. Eu achei             

isso tudo muito estranho, já que eu literalmente não sei nada sobre o             

combate militar, a não ser que eu nunca quis estar em uma situação             

como essa. 

O homem parecia tão assustado comigo. Eu levantei minhas mãos e disse            

algo em sua língua. Eu nem sequer entendia a língua enquanto falava,            

mas o Senhor me concedeu conhecimento sobrenatural, então eu sabia o           

que estava sendo dito e como dizê-lo. 

Eu (em outra língua): “Eu fui enviado por Jesus, não por sua mãe, e pelo               

próprio Deus para lhe dar consolo.” 

Homem: Ele estava tremendo e assustado; tão assustado. "Quem é Você?           

Por favor, não me mate. ” 

Eu:“ Eu não estou aqui para matar você. Fui enviado por Deus para             

mostrar a você que Ele ama você. ” 

Homem:“ Deus não enviaria um franco-atirador para levar um atirador          

para casa. Isso é um truque. ” 

Eu:“ Não, não é um truque. Estou aqui para te ajudar. Qual é o seu               

nome? ” 

Homem:“ 'Kelzi Immanuil'. Os franco-atiradores não revelam os        

sobrenomes. ” 

Eu:“ Oh, você é David Emanuel. Quem te deu esse nome? ” 

Homem:“ Minha avó que me criou. ” 

Eu:“ Você está morrendo. Você conhece Jesus, Aquele que me enviou?           

Você conhece aquele que ama você? ” 

Homem:“ Ele não pode me amar como eu sou um assassino e eu matei              

pessoas inocentes. Não sou mais do que esquecido e não posso ser            

perdoado, pois mato crianças ”. 

Eu:“ Deus me enviou apenas para lhe mostrar o Lar. Você gostaria de ir              

para o céu? É o Paraíso e os anjos te levarão até lá. ” 

Homem:“ Isto é um truque. Eu não posso ser perdoado. ” 

Eu:“ Você está disposto a aceitar que Jesus está aqui comigo? ” 

Nesse momento ele começou a ter falta de ar e dores severas. 
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Homem: “Primeiro você deve saber que há outros nos edifícios, mulher           

louca de Deus, e você precisará vê-los também já que eu matei muitos             

deles. Aqueles que estavam orando no outro prédio precisarão de você           

como eu sou seu assassino. ” 

Eu:“ Deus sabe disso, Kelzi, e Ele ainda me enviou para você. Ele me              

disse que sua avó quer você em casa com ela. Você está pronto? ” 

Homem:“ Sim, sim, depressa, corra como estou sendo caçado como um           

cachorro agora. Calmamente, apresse-se. 

Nesse momento, havia helicópteros velhos vindo até nós e eu podia ouvir            

bombas caindo a cerca de um quilômetro de distância. Eu também podia            

ouvir tiros à distância, mas ainda não sabia onde estava. Kelzi estendeu a             

mão para a minha mão e eu pude ver que este menino estava com tanto               

medo agora. 

Homem: “Por favor, não me deixe. Por favor. ” 

Eu:“ Está tudo bem quando Jesus te ama e os anjos estão prontos para te               

levar para casa. ” 

Quando olhei para ele, seus olhos pareciam estar focados em algo que eu             

não conseguia ver. Seu rosto estava negro de tinta de franco-atirador e            

seus olhos eram mais azuis que azuis e se destacavam contra o branco             

brilhante de seus olhos. Enquanto ele se concentrava no que eu não            

conseguia ver, comecei a chorar quando um sorriso apareceu em seu           

rosto. 

Homem: “Jesus, vejo-te, vejo-te! Sinto muito. Por favor, me perdoe!          

Houve uma pausa. “Obrigado.” 

Eu soube pela pausa que o Senhor estava falando com ele e            

mostrando-lhe o caminho de casa e isso era tão lindo. Quando seus olhos             

ficaram vazios e sua mão ficou flácida na minha, eu sabia que ele estava              

morto e estendi a mão e fechei as pálpebras e agradeci a Deus. 

Eu: “Tudo bem, Senhor, você pode me irradiar para o navio agora.            

Senhor, as bombas estão se aproximando e é hora de me remover. ” 

Espírito Santo:“ Não, Erin, você tem o equipamento e o inimigo está se             

aproximando. Há mais coisas a fazer antes de você ser removido daqui.            

Não pense sobre isso, mas apenas permita-Me trabalhar aqui. ” 

Eu:“ Senhor, não teria sido mais convincente enviar alguém que          

realmente esteve em uma zona de guerra ou tenha experiência tática? Eu            

estou um pouco fora do meu elemento aqui. Agora, um desfile de moda             

em Nova York pode estar mais perto do meu nível de experiência. ” 

Espírito Santo:“ Erin, eu posso mandar outra pessoa se você não for            

capaz. ” 

Eu:“ Não, Senhor, você tem suas razões e eu Estou disposto, mas por             

favor me esvazie completamente de mim mesmo e me conceda          
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conhecimento sobrenatural sobre esta cultura ou mesmo sobre esta         

guerra. ” 

Espírito Santo:“ Concedido. Agora vá para a estação de sniper de Kelzi e             

olhe através do telescópio, mas primeiro pegue seu iPad. 

Eu me levantei e peguei o iPad de Kelzi e notei que ele tinha um monte de                 

coordenadas. Ao lado dessas coordenadas, havia uma palavra que         

significava "mata". Em cada coordenada, ele havia rastreado suas mortes. 

Eu: “Oh, Senhor, esse garoto era um mestre atirador. Como ele chegou a             

orações e a salvação? Uau! ” 

Espírito Santo:“ Erin, é sorte para todos aqui que a sua designação não             

seja juiz e júri. Por favor, cumpra o Meu Plano e não julgue. ” 

Eu:“ Perdoa-me, Senhor. Agora, o que eu faço? ” 

Espírito Santo:“ Permita-me trabalhar e não 'tente' fazer nada, pois isso é            

sabedoria e alguns podem ser perdidos. ” 

Eu:“ Senhor, os anjos não poderiam fazer tudo isso? Por que me usar? ” 

Espírito Santo:“ Erin, há uma batalha acontecendo agora e você pediu           

para ser usado. Devo pegar outra pessoa? ” 

Só então, vi um véu sobre meus olhos levantar e vi demônios de todos os               

tipos lutando anjos do céu. Eles estavam ao meu redor e os demônios             

estavam impedindo ou atrasando os anjos de chegarem aos santos. Havia           

tantos nessa área que, se o Senhor não tivesse me dado um véu, eu teria               

me distraído demais para me concentrar apenas nesse menino Kelzi. 

Eu: “Oh meu Deus, isto é assustador”. 

Espírito Santo: “Erin, por favor continue. Vou colocar o véu de volta sobre             

seus olhos para que você possa se concentrar em sua tarefa.           

Concentre-se agora e você pode fazer perguntas depois. ” 

Eu:“ Senhor, apenas uma pergunta rápida. Todas essas pessoas vêem no           

reino espiritual? ” 

Espírito Santo:“ Sim, muitos podem. ” 

Eu:“ Como eles são capazes de sobreviver? ” 

Espírito Santo:“ Muitas perguntas, Erin. Você terá que esperar até mais           

tarde por respostas, pois é hora de mudar agora. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Ouvi o tiroteio se aproximando, pois os demônios devem ter dito ao lado             

oposto que eu estava aqui. Eu fui para a estação de atirador e vi um rifle                

de atirador de elite que era até mais avançado que meu rifle de atirador              

de elite. 

Percebi que tudo era digital quando olhei através da visão. Com uma das             

lentes, eu podia ver o calor humano através do prédio a cerca de             

cinquenta metros de mim. Eu podia ver uma massa de calor em um canto              

e parecia que várias pessoas estavam lá. 
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Então, movi a vista e ouvi um alerta do iPad. Olhei e vi um atirador               

posicionando-se em vários locais diferentes, além de entrar no prédio do           

outro lado da rua. O iPad disse algum nome de código e eu pude ler que a                 

escrita estrangeira dizia: 'Black Dog dispara para matar agora.' 

Espírito Santo: 'Erin, o atirador na sua frente não é um dos meus, mas o               

do inimigo. Você deve removê-lo agora. ” 

Eu:“ O que? Atire, Senhor, sério? ” 

Espírito Santo:“ Atire primeiro e faça perguntas depois. ” 

Eu estava tremendo quando apontei o rifle e percebi que era a pessoa que              

atirou em Kelzi e estava do mesmo lado que ele. Eu sabia instintivamente             

que este era o caso quando olhei através da visão. 

Fui alertada pelo iPad que tinha bloqueado o alvo, mas antes que eu             

pudesse puxar o gatilho, a arma disparou. Não ouvi nenhum som, mas            

recebi um alerta de vibração de que atingira o alvo. Eu achei isso             

estranho como eu nem fiz nada. Olhei através da visão do rifle e vi que o                

calor vermelho do corpo do atirador estava desaparecendo e que o corpo            

dele estava caído. 

O iPad me alertou para mais movimento e tinha a palavra 'AGORA'. Eu             

ainda tinha o outro rifle nas minhas costas e sabia que precisava ir para o               

outro prédio. Eu tirei a visão digital do rifle sniper de Kelzi e levei o iPad e                 

a visão comigo. Mais uma vez, isso era sobrenatural, pois isso certamente            

não era algo que eu saberia fazer sozinho. 

Comecei a correr de volta para a porta do telhado, abri a porta de metal e                

entrei na escuridão. Eu estava em uma escadaria escura e senti uma            

mudança na visão que eu havia tomado. Mudei o interruptor e a única             

visão funcionou como uma lanterna. 

Este escopo tinha três lentes e um corpo como uma filmadora, mas o tipo              

antiquado. Tenho certeza de que as partes tinham nomes, mas não achei            

que importasse muito agora. Eu rapidamente usei o escopo para          

encontrar meu caminho no escuro. Eu estava agradecendo ao Senhor por           

colocar o véu de volta, pois eu teria estado muito ocupado assistindo            

aquela batalha em vez de fazer o que me foi enviado aqui. 

Enquanto pensava comigo mesmo que tinha tantas perguntas para o          

Senhor depois, cheguei ao final da escada e abri a porta devagar. Peguei             

o rifle atrás de mim e movi a alça para frente de modo que o rifle                

estivesse agora em minhas mãos. 

Notei que a visão no rifle deve ter sido "primeira geração", já que             

claramente não era tão avançada quanto o outro rifle que eu havia usado.             

Eu tinha um pacote que eu coloquei o escopo digital, junto com o iPad. 

Quando entrei em um beco, olhei para o meu prédio alvo e corri             

rapidamente para a borda do prédio. Agora havia bombas a cerca de 100             
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metros de distância, assim como helicópteros no ar procurando por mim           

ou pelas pessoas no outro prédio ou em ambos. Quando olhei para o             

outro lado da rua, no prédio onde estava indo, não consegui entender            

como atravessaria a rua sem que atiradores de elite me atirassem           

primeiro. 

Eu: “Senhor, eu poderia usar ajuda aqui agora. Por favor, mostre-me o            

caminho a seguir. ” 

Só então Ele levantou o véu sobre meus olhos e eu vi uma fila dupla de                

anjos criando um caminho para mim para o outro prédio. Eles estavam            

lutando contra demônios e eu vi um anjo que reconheci de 'The Path' há              

muito tempo. 

Ele assobiou para eu me mover, então corri com força total para o outro              

prédio e através da porta aberta por outro anjo. Assim que passei pela             

porta, os anjos e demônios desapareceram, mas eu sabia que eles ainda            

estavam lá. 

Eu: “Deus, você é verdadeiramente incrível e inacreditável. Sinto-me         

honrado pelo Seu incrível amor pelos perdidos e tão humildes que eu            

poderia até mesmo ser usado para qualquer coisa, mas especialmente          

para tudo isso. ” 

Eu estava agora em segurança dentro do prédio que eu sabia que            

segurava os outros. Eu podia ouvir bombas explodindo edifícios         

adjacentes, na esperança de matar essas pessoas, então comecei a correr           

através de vidros quebrados, discos de escritório, computadores e         

cadeiras. 

Tudo estava em desordem e alguém tinha até movido os itens para            

bloquear a área da escada. O vidro tinha sido estrategicamente colocado           

ali para que eles pudessem ouvir o inimigo chegando. Eu não sabia se             

eles tinham rifles também ou o que estava acontecendo, mas eu decidi            

escalar todas essas coisas de qualquer maneira. 

Eu abri a porta para as escadas e só então percebi que eu estava no meu                

corpo glorificado de 25 anos e podia me mover com facilidade. Eu            

consegui passar por uma rachadura de dez polegadas na porta, mas mal. 

Depois de passar, subi as escadas até o terceiro andar. A porta já estava              

aberta e eu olhei para baixo e percebi que o corpo de um homem morto               

estava mantendo a porta aberta. Olhei pela abertura e vi ainda mais            

cadáveres. 

Eram jovens de dezesseis a dezoito anos e eu vi meninos e meninas             

desarmados. Todos haviam sido fuzilados pela janela e percebi que isso           

devia ter sido balas do rifle de Kelzi. Eu vi um corpo se contorcendo pela               

janela enquanto olhava ao redor do canto da porta e via ainda mais             

cadáveres. 
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Eu: "Senhor, me dê força." 

Corri até o corpo que se contorcia perto da janela e vi que ele era apenas                

um menino e que ele havia perdido muito sangue. 

Eu: Em uma língua estrangeira. "Por favor, acorde." 

O menino abriu os olhos e ele não tinha energia para se importar se eu               

fosse o inimigo. 

Eu: "Eu estou aqui para deixar você saber que Jesus me enviou para             

levá-lo para casa." 

Ele não podia falar como ele tinha sido baleado no lado do seu pescoço              

apenas alguns minutos antes. 

Eu: “Eu falarei por você. Você conhece a Jesus? Ele assentiu "sim". 

Eu: “Você vai tomá-lo como seu Senhor e Salvador?” Ele acenou com a             

cabeça “sim” novamente enquanto as lágrimas escorriam por suas         

bochechas. 

Ele agarrou meu pulso para chamar minha atenção e apontou para um            

armário do outro lado da sala. 

Eu: "Tem mais lá no armário?" Ele assentiu "sim" novamente. 

Eu: “Ok, eu vou chegar até eles, mas primeiro você. Os anjos estão             

prontos para levá-lo para casa para o céu. Você aceitará a Jesus como             

seu Senhor e Salvador antes que seja tarde demais? ” 

Espírito Santo:“ Erin, esta é Minha agora e está tudo bem. ” 

Eu:“ O Senhor me disse que você é Dele. ” 

O menino começou chorar e choramingar enquanto tentava falar com a           

boca, mas não conseguia. Lágrimas escorriam por suas bochechas e com           

um pouco de esforço ele conseguiu falar. 

Garoto: “Spaceeba”. 

Eu ouvi isso em outro idioma, então não sei a grafia correta, mas pelo              

menos é assim que soa. Eu acredito que foi um "obrigado". 

Eu: "Eu vou ver você lá em cima em breve também, por isso não tenha               

medo como o Senhor está com você." 

Ele fez um gesto novamente para a porta do armário antes de ir para o               

Senhor. Eu rapidamente me levantei e comecei a escalar corpos, mesas,           

computadores e vidros. Percebi no meio do caminho que tiros vinham em            

minha direção quando ouvi algumas das balas zumbirem pelos meus          

ouvidos. 

Surpreendentemente, e apenas pelo desígnio divino, eu não fui atingido          

por essas balas e fui sobrenaturalmente protegido. Quando cheguei ao          

armário, pude ouvir o choro de dentro. 

Eu: “Não tenha medo. Eu não sou o inimigo. Eu estou aqui para ajudá-lo.              

” 
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Só então, a porta se abriu e dentro estavam quatro meninas e três             

meninos. Alguns deles estavam tão assustados que perderam suas         

funções corporais e o cheiro era horrível. 

Eles pareciam contentes em me ver e estavam falando comigo de uma só             

vez. Eu não sabia o que eles estavam dizendo, então levantei minhas            

mãos para acalmá-los. Uma das garotas viu que o menino perto da janela             

estava morto e começou a soluçar inconsolavelmente. 

Eu: “Por favor, não se preocupe ou tenha medo.” 

Uma das crianças, aparentemente todas adolescentes, disse: “Você é um          

anjo?” 

Eu: “Não, eu não sou, mas eu venho do Céu e fui designado por Deus               

para que você saiba que Ele está com você e te ama. ” 

Garoto adolescente:“ Como Ele pode estar conosco? Ele permitiu que          

nossa família, nossos amigos e nossos pais fossem mortos. Ele permitiu           

que minhas irmãs fossem estupradas antes de serem mortas e tinham           

apenas quatro e seis anos de idade. Deus não nos ama. ” 

Menina adolescente:“ Ele nos abandonou e nos matou um a um e agora             

seremos os próximos. Senhora, então você vai logo depois. " 

Eu:" Você está errado. Deus não matou sua família. Existe uma guerra            

que você não pode ver ocorrendo agora no reino espiritual e Deus está lhe              

dando uma chance. Agora, as bombas estão se aproximando e logo o            

inimigo irá encontrá-lo. Seu amigo ali está com Jesus e Deus o levou para              

casa. Agora, você quer ficar aqui sozinha com eles? ” 

Eu apontei para o céu e instantaneamente o reino do espírito se tornou             

visível para eles e foi horrível. Os adolescentes começaram a gritar           

quando puderam ver os demônios sendo impedidos de chegar até eles           

pelos anjos. 

Eu: “Agora, não temos muito tempo. Jesus está pronto para mantê-lo           

seguro em seus braços. Você está pronto? Ele já levou suas irmãs e seu              

amigo para o céu. Agora junte-se a eles lá no Céu antes que seja tarde               

demais para você. ” 

Imediatamente eles se ajoelharam no chão e todas as suas mãos tremiam            

de medo. 

Adolescentes: “Tomaremos Jesus”. 

Eu: “O Senhor sabe tudo o que você passou, por isso aceitá-Lo agora é              

bom e você receberá uma coroa especial por isso. Cada um de vocês             

sofreu muito se você estiver segurando algo contra alguém, você deve           

perdoar para que Deus possa perdoá-lo ”. 

Imediatamente, começaram a confessar e nomear infratores. 

Teen: "Como posso perdoar a pessoa que feriu minhas irmãs quando elas            

eram tão pequenas?" 
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Eu: "Eu entendo isso mais do que você sabe, mas você deve liberar tanto              

este mal quanto a pessoa usada pelo inimigo para Deus, para que o             

acusador não pode segurar nada contra você no tribunal. Você deve estar            

livre da falta de perdão e deixar que Deus seja um justo juiz contra o seu                

inimigo. ” 

Imediatamente as crianças confessaram ainda mais e foi comovente que          

suas histórias foram sobrenaturalmente baixadas para mim. Eu poderia         

temporariamente ver todos os detalhes miseráveis e as coisas feitas a           

eles em segredo. Todos eles estavam confessando sem que eu dissesse           

nada. 

Teen: "Deus, por favor, perdoe-me por fingir ser Deus." 

Então todos eles confessaram o mesmo. 

Espírito Santo: “Erin, diga-lhes que estou satisfeito com eles e que é hora             

de eles serem Meus para todo o sempre.” 

Eu (em seu idioma): “O Senhor está satisfeito com você e você é Dele.              

Ele está pronto para receber você. Você está pronto para encontrá-Lo? ” 

Todos eles em lágrimas aceitaram Jesus quando ouvi a palavra 'spaceeba'           

ou algo semelhante a isso, junto com a palavra 'Jesus'. Só então ouvi o              

prédio desmoronar à nossa volta enquanto o telhado desabava. Os          

escombros caíram ao nosso redor quando estendi a mão para abraçar os            

adolescentes. 

Nós olhamos para cima para ver um avião disparando um míssil contra            

nós. Quando o míssil se aproximou, vi o céu aberto. Depois disso, eles             

devem ter morrido porque naquele momento o Céu se abriu para receber            

essas crianças. 

Eu então fui transportado para o telhado de um prédio distante. De toda a              

cidade, eu podia ver um céu aberto e uma guerra épica ao mesmo tempo.              

Eu vi que apenas alguns santos foram deixados agora e era uma            

paisagem desolada, um lugar sem esperança e completamente vazio de          

Deus. 

Percebi que não deveria ter sido completamente vazio de Deus, pois Ele            

me enviara para ajudá-los. Eu tinha muitas perguntas para perguntar ao           

Senhor sobre tudo isso. 

Sonho termina temporariamente ... 

Neste ponto, eu terminei a noite e não seria até o próximo que isso              

continuaria. Nesse meio tempo, eu havia lido o que eu havia escrito até             

agora para meus filhos e isso foi incorporado à segunda parte desse            

sonho. Começou de volta imediatamente no Céu da seguinte forma: O 

sonho começa ... 

Imediatamente eu estava andando por um vinhedo celestial e notei vários           

tipos de uvas. Um vinhedo tinha belas uvas brancas, uvas verdes claras e             
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uvas de ouro. No entanto, estas uvas ainda não estavam prontas para a             

colheita, já que esta vinha estava mais acima na montanha. 

À minha direita, vi colhedores cantando e louvando o Senhor por essas            

belas uvas e seu rendimento recorde. Estas uvas eram vermelhas e           

rosadas. À minha esquerda e ao lado, vi-os terminando a última colheita            

de algumas belas uvas vermelhas e cor de vinho. 

Havia grandes cestas e as mais suculentas de todas as uvas estavam            

sendo levadas para serem esmagadas. Eu vi à distância um belo castelo            

que era em estilo francês. 

A sujeira era espumante, escura e rica e completamente diferente de           

algumas das vinhas do deserto aqui na Terra. No Céu, o precioso            

conteúdo mineral do solo, combinado com o ar celestial do mais puro            

oxigênio, produzia um solo incrivelmente rico em vida. 

Eu deveria notar novamente como eu tenho anteriormente que o solo           

Celestial não está sujo. A 'sujeira' aqui realmente não precisa de palha            

nem há produtos orgânicos podres lá. A comida cultivada aqui não é da             

morte, mas cresce puramente da água e do solo. 

Percebi que estava usando sandálias lindas com tranças de algo parecido           

com couro. Embora mais confortável do que qualquer coisa que eu possua            

na Terra, eu ainda os tirei para que meus pés descalços pudessem            

descansar no solo. Eu estava vestindo uma saia com uma blusa branca e             

um tipo de bolsa ao redor da minha cintura. 

Eu corri até a primeira fila onde as colheitadeiras estavam e peguei um             

monte de uvas vermelhas e rosas. Enquanto eu colocava um punhado de            

uvas na minha bolsa, eu corri uma fileira de videiras até as uvas cor de               

vinho como eu queria experimentar essas uvas perfeitas. 

Enquanto corria para aqueles, olhei para as uvas brancas, verdes e           

douradas por um momento e parei para pegar um monte. No entanto, eu             

hesitei e contornei-os, pois essas uvas ainda não estavam prontas. 

Eu estava rindo de alegria como estava agora aqui e a salvo no Céu e               

estava tão aliviada por estar aqui depois do que acabara de vir. Eu             

encontrei um monte de uvas maduras e peguei algumas e coloquei na            

minha bolsa também. 

Uma das uvas caiu acidentalmente no chão e eu rapidamente me abaixei            

e a coloquei no meu mês. A uva estourou com sabor enquanto eu mordia              

e tinha um gosto tão maravilhoso. Ele provei um pouco como uma uva             

vermelha terrena, mas realmente nada como isto em tudo como provei           

muito melhor. 

Puxei outra uva do molho na minha bolsa, pois só provei duas variedades             

de uvas em um supermercado e estas eram claramente diferentes. Essas           

uvas eram ricas e de alguma forma ácidas e doces ao mesmo tempo. 
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Bem, azedo é a palavra errada, mas mesmo assim essas uvas fazem você             

querer comer mais. As uvas na Terra estão bem, mas eu realmente não             

saio do meu caminho para comprá-las e nem meus filhos saem de seu             

caminho para comê-las. Aqui, no entanto, se houvesse apenas essas uvas           

para comer aqui, eu poderia facilmente viver delas. Eu ri quando           

acrescentei 'também como água viva'. 

Eu ouvi um monte de colhedores me chamando e eles estavam dizendo:            

'Erin, venha para a celebração'. Os harvesters estavam carregando essas          

uvas em um tipo de carrinho de alta tecnologia liderado por cavalos. No             

entanto, até mesmo os cavalos aqui realmente pareciam estar tão          

animados em puxar as uvas colhidas quanto os colhedores. 

Eu: rindo. “Eles parecem me conhecer. Agora, o quão engraçado é isso? ” 

Eu tinha visto as celebrações da colheita quando eu estava aqui no ano             

passado e parecia muito divertido. Eu notei que havia anjos aqui também.            

Enquanto o carrinho continuava se movendo, acenei para eles e parei de            

novo para olhar em volta. 

Eu vi ondas de cor na montanha e era de tirar o fôlego. Os cheiros eram                

tão perfumados e eu podia sentir o cheiro de uma incrível combinação de             

grama recém-cortada e ar da montanha com talvez até um toque de            

eucalipto. Enquanto eu não via nenhum eucalipto por perto, eu sabia pelo            

cheiro que eles deviam estar próximos. 

Percebi que devia estar no lado sul do vale, o mesmo lado que um dia               

será meu Lar eterno. Havia uma bela brisa do sul quando me sentei em              

uma fileira de vinhedos e olhei para cima. 

Era tão pacífico e eu podia ouvir pássaros cantando em todos os lugares e              

eles estavam cantando louvores a Deus. Eu nunca entendi como          

poderíamos ser ensinados que estaríamos no Trono de Deus sem parar           

sempre de adorá-lo de joelhos quando definitivamente não é esse o caso            

e certamente não era algo que eu pessoalmente estava esperando. 

Eu: “Deus, por favor, perdoe-me pelos meus pensamentos.” 

Eu então percebi que, simplesmente por causa deste lugar incrível que Ele            

preparou para nós aqui, estaremos constantemente adorando e        

agradecendo a Ele por toda a eternidade. De fato, não haverá uma única             

entidade no Céu que não esteja constantemente louvando e adorando a           

Deus por Seu incrível dom de Jesus como Ele nos salvou e Deus o enviou. 

Deus nos mostrou o caminho do Lar e 'O Caminho' que leva ao Paraíso.              

Eu estava tão agradecido quando sorri e deitei na vinha para descansar.            

Eu devo ter adormecido quando fui acordado por algo correndo pelo meu            

estômago. 

Eu olhei para baixo e havia uma família de codornas seguidas viajando            

bem em cima de mim. Eu ri e sentei enquanto os bebês eram tão fofos.               
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As codornas eram prateadas e douradas com uma pequena pluma de azul            

e púrpura e os pais eram ainda mais coloridos. 

Uau, eles também podem ser glorificados em cores, já que não têm            

inimigos e não precisam ser camuflados em cinza e marrom para ficarem            

escondidos. Teria sido difícil até mesmo reconhecê-los como codorna, mas          

eu reconheci os sons que eles estavam fazendo. 

Levantei-me de pé, mas não sabia quanto tempo tinha adormecido. Eu           

ainda podia ouvir a comemoração na vinha da minha amiga enquanto me            

virava para descer na fileira de uvas. 

Lá eu vi Jesus e vi que Ele estava colhendo as últimas uvas da Borgonha.               

Ele tinha uma bolsa grande como uma cesta por cima do ombro e Ele              

estava tomando todas as uvas. Eu ri porque não é como se alguma das              

uvas fosse ruim aqui. Ele acenou para mim e eu corri o mais rápido que               

pude pela fileira que eu estava e para o lugar que ele estava colhendo. 

Jesus: “Erin, você teve um bom descanso?” 

Eu: “Sim! Estou tão feliz que as codornas me acordaram como eu teria             

dormido aqui por alguns dias pelo menos. ” 

Jesus: Ele estava sorrindo e jovial. “Sim, eu sei e é por isso que eu os                

enviei para te acordar. Fico feliz que você tenha acordado quando você            

fez o que esses pais podem se tornar bastante alto e você teria sido              

surpreendido. " 

Eu:" Uau, Senhor, no céu, cada colheita é uma colheita recorde. Como            

isso não se torna rotina? ” 

Eu vi Jesus rindo junto com os anjos. Eles obviamente sabiam muito mais             

do que eu sobre o Céu. 

Eu: "Ok, então tudo aqui é perfeito, então como não se torna chato ou              

como aquele filme, 'Dia da Marmota'?" 

Jesus: “Interessante escolha de palavras. Você está preocupado que as          

coisas no Céu se tornem monótonas depois de um tempo? ” 

Eu:“ Tudo bem se eu fizer, Senhor, e todos os dias podem ser o mesmo.               

Estou bem com isso, por favor, não me mande de volta para aquela             

guerra. Eu tenho perspectivas agora que eu não tinha antes, então, por            

favor, me perdoe. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, você está negociando comigo, Erin? Pergunte a          

qualquer das colheitadeiras aqui e ao dono da vinha se eles acham que os              

dias não podem ser interessantes a menos que haja problemas ou           

provações? Isso não parece certo, não é? 

“Erin, você passou toda a sua existência terrena rezando pela paz e            

descansando sem pobreza ou problemas, mas agora você está pedindo          

problemas no Céu para agitar um pouco as coisas? Você é engraçado,            

Erin. ” 
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Eu:“ Bem, quando você coloca assim, certamente soa horrível, Senhor,          

então, por favor, me perdoe. ” 

Jesus:“ Erin, você foi levado para uma zona de guerra e um em que o               

somente os vencedores foram salvos por mim. No entanto, de uma           

perspectiva terrena, os vencedores foram os que mais mataram. Você          

está pedindo isso no céu? 

Ele parou para olhar diretamente para mim e os anjos também. Todos se             

tornaram tão sérios que, por uma fração de segundo, fiquei apavorada.           

De repente, lembrei-me de que Deus poderia abrir o chão e me jogar nele              

com uma simples onda de seu braço. 

Eu: “Oh Senhor, por favor, perdoe-me enquanto falo com ignorância e           

não quero nada da Terra aqui no céu.” 

Jesus: Agora rindo. “Erin, você deve escolher suas palavras com cuidado,           

pois o poder da Vida ou da morte é falado através do portal da sua boca.                

Deixe suas palavras serem poucas como agora eu chamei você de amigo”. 

Ele estava se acalmando e gentil e eu percebi que Ele tinha acabado de              

me dar as repreensões mais suaves de sempre. 

Jesus: “Eu sei o que você tem pensado há algum tempo: 'Com todas as              

coisas aperfeiçoadas aqui, como será interessante', certo?” 

Enquanto os anjos continuavam a pegar os pacotes remanescentes, eles          

sorriam e riam. Eu podia ver que eles tinham memórias e histórias sobre             

o que tinham visto e experimentado com Jesus ao longo dos anos. 

Eu: “Sim, Senhor, mas por favor, lembre-se de que me aproximo das            

coisas celestiais e dos mistérios de ti com admiração juvenil e exuberante            

ignorância.” 

Jesus: “Agora isso é engraçado e verdadeiro. Muito bem, Erin. ”Ele           

continuou a colher uvas. 

Eu: “Senhor, por que você está colhendo as uvas remanescentes. Não há            

trabalhadores para isso? ” 

Jesus:“ Oh, eu não sou capaz? Erin, suas perguntas são engraçadas. ” 

Eu:“ Senhor, parece que a colheita das uvas remanescentes de alguma           

forma me lembra do que Você me fez passar na zona de guerra. ” 

Jesus:“ Erin, há muito mais nisso do que você sei que a colheita é              

abundante, mas os trabalhadores são poucos. Lembre-se disto, Erin, que          

isto não é tanto um mistério, mas sim um fato. ” 

Eu:“ Senhor, eu estou feliz que você e os anjos estejam pegando as uvas              

remanescentes, pois elas são boas demais para serem deixadas na          

videira. ” 

Eu alcancei minha bolsa e coloquei uma uva na minha boca. Quando eu             

me virei como se estivesse fazendo uma pirueta de alegria, percebi que            

estava sendo boba enquanto todos continuavam a recolher. 
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Jesus: “Erin, em todos os tempos em que você veio até aqui, você já              

esteve entediado uma única vez?” 

Eu: “Oh não, Senhor, absolutamente não.” 

Jesus: “Você concorda que cada vez tem sido novo? e diferente? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, sempre. ” 

Jesus:“ Eu faço novas todas as coisas e há um número infinito de coisas              

para descobrir aqui. Cada colheita é nova e diferente aqui e cada um é              

memorável e cada lote de vinho é diferente. 

“Um pescador aqui ainda desejará pescar por prazer, onde cada captura           

será nova e diferente e cada dia melhor que a anterior. Há muito o que               

fazer aqui no Céu que a Terra empalidece em comparação. Erin, você não             

sabe disso agora? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, sinto muito. Somos ensinados que a perfeição na           

Terra é inatingível, mas você pode tentar comprá-la se tiver os meios.            

Você pode até mesmo fingir ter tudo no Facebook e lá você pode ser              

qualquer coisa que você diz ser. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, como a Terra é pretensão e falsificou os pretendentes            

dos caminhos celestiais. Erin, você falou comigo em seu carro sobre algo            

vários dias atrás, quando você estava em Bend. Você se lembra do que             

você falou comigo? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu dirigi ao redor da área onde morava para tirar             

algumas fotos. Eu realmente não sabia se algum dia voltaria a fazer a             

viagem e não voltará até agora para compará-la com o que vi no Céu. 

“Eu vi os vulcões cobertos de neve que são os sete picos do outro lado do                

vale arborizado. O céu estava azul e o ar era cristalino e perfumado. As              

casas eram lindas, mas nada como aqui no céu. 

“Lembro-me de pensar que essa era uma pequena fatia do Céu na Terra,             

mas logo descartei isso quando vi as verdadeiras cores desse lugar. Tudo            

tinha uma névoa sobre isso como um brilho sem graça. Sim, havia cores,             

mas agora elas pareciam em escala de cinza e nem um pouco nítidas e              

perfeitas como aqui no céu. 

“Eu chorei quando saí de Bend quando percebi que a Terra não era mais              

meu verdadeiro lar e que não tinha mais brilho para mim. Eu não poderia              

pagar este lugar de qualquer forma, como só as pessoas com dinheiro            

vivem aqui. 

“Simplesmente, eu não estava qualificada para este lugar e me tornei           

uma pessoa olhando pela vitrine de uma loja sem dinheiro no bolso e             

pobre demais para comprar o que eu queria. Minha porta estava           

completamente fechada e fiquei triste com isso. ” 

Jesus:“ Erin, você entende que muitas das pessoas que você viu só            

conhecerão aquele pequeno pedaço do paraíso, certo? Como você viu no           
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final, o dinheiro não será capaz de salvá-los. Eles se lembrarão de um             

tempo antes e o Céu para eles será suas mansões terrenas que            

rapidamente também se tornarão seus túmulos. 

“Erin, não os inveje, mas ore por eles como eles são como crianças             

vagando pela loja de vidro. Essas pessoas mal conseguem andar e babam            

mesmo. Quando eles vêem algo brilhante e brilhante, eles querem e           

aceitam. 

“Veja e entenda que a loja de vidro também tem um teto de vidro onde               

Deus pode ver tudo isso. Bendito seja aquele bebê que olha para cima             

para ver a Deus e pede que Seu Pai o busque. Erin, os trabalhadores são               

poucos. ” 

Eu:“ Eu não entendo, Senhor, como eu pensei que você tivesse dito que             

não há nada mais para nós fazermos. ” 

Jesus:“ Sim, e por si mesmo isto está correto, mas permita-Me trabalhar            

através de você como isto é sabedoria. Agora você tem procurado seu lar             

celestial na Terra. Você teve sucesso? ” 

Eu:“ Não, Senhor. Eu pesquisei em todo o mundo on-line e nada se             

compara a minha Casa Celestial ou a qualquer uma das Mansões dos            

meus amigos. Percebi que meu Lar aqui nas montanhas estaria muito           

além de qualquer coisa na Terra. Achei que poderia encontrar alguém           

próximo para mostrar aos outros sobre o Céu, mas não consigo encontrar            

uma casa semelhante em nenhum lugar da Terra. 

“Eu então pensei que poderia encontrar uma casa perto disso em Bend,            

mas não havia nada e de alguma forma isso fez com que ficar lá fosse               

muito mais fácil. Eu estava lá com uma atitude diferente, como antes eu             

vi tudo de uma perspectiva da minha própria falta. 

“No entanto, agora eu olhei para tudo do jeito que você pode me ver. Eu               

era uma princesa escondida à vista de todos e Você tirou a dor da dor. ” 

Ele andou até mim e me deu um abraço gentil e beijou minha testa. 

Jesus: “Agora você deixou isto ir e isto é bom, Erin. O que mais a sua                

jornada te ensinou? ” 

Eu:“ Senhor, também me ensinou perdão como eu ainda não havia           

perdoado totalmente. Eu vi o conteúdo de algumas das caixas que eu            

tinha deixado no depósito e eu queria fugir delas, pois eram dolorosas            

demais para olhar para dentro. Eu me prendi a isso depois que fechei a              

porta da unidade de armazenamento e a tranquei. 

“Então orei pelo Arrebatamento para não precisar voltar a esta unidade de            

armazenamento novamente. Naquela noite, quando cheguei em casa,        

estava tão deprimido e na manhã seguinte, me senti muito duro no            

trabalho e me machuquei. Agora eu estou sem trabalho há alguns dias e             

tem sido muito doloroso, mas repousante ao mesmo tempo. ” 
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Jesus:“ Então, por que você acha que esta queda foi permitida? ” 

Eu:“ É para espremer minha orgulho e teimosia restantes como uma           

daquelas uvas? ” 

Jesus:“ Oh, realmente, e fez este trabalho? ” 

Eu: Eu olhei para Ele e ri. “Sim, acho que sim, mas não tenho certeza do                

que foi mais doloroso; a queda ou as pessoas me enviando pessoalmente            

para me informar sobre o meu pecado impenitente e quão pobre eu devo             

estar em remover o inimigo da minha vida que a queda veio. ” 

Jesus:“ Sim, isso é comum, pois muitos são bem intencionados, mas           

agem vazio da minha liderança. No entanto, agora você sabe e           

compreende que é melhor esperar em Mim e deixar que suas palavras            

sejam poucas. ” 

Eu:“ Sim, aprendi isso, sem a sua liderança e quando reajo à situação de              

alguém e a baseio somente por conta própria experiência, que eu ofereço            

e depois me vejo sendo testado na mesma coisa que eu coloco em             

movimento com a minha boca. Minhas palavras abriram a porta para o            

inimigo declarar guerra contra mim sempre que eu tenho uma posição           

mais elevada em minha mente do que deveria. ” 

Jesus: Rindo. “Ok, Erin, agora isso é sabedoria. Agora não recebas o que             

não foi enviado de mim. Em vez disso, ore e abençoe seus amigos que              

não têm um entendimento verdadeiro. Incentive, construa-os e interceda         

por aqueles que são teimosos, para que o tempero e o sal os fortaleçam              

com graça, pois eles também estão sob um teto de vidro e o tempo está               

avançando rapidamente. Faça isso com amor e não se apresse sem liderar            

quando todos os tipos de mal estão tão próximos de você, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, eu entendo que não há tempo para lutar. Senhor, posso            

ajudá-lo a colher os restos da uva? 

Jesus: rindo. "Lembre-se do que você pede, Erin." 

Ele acenou para um anjo e ele veio até mim com uma cesta para entregar               

para mim. 

Eu: “Ei, eu reconheço você da zona de guerra onde você segurou a porta              

aberta para mim. Então agora você está aqui colhendo uvas? ” 

O anjo sorriu para mim e depois olhou para Jesus. 

Jesus: “Erin, vamos discutir o que você passou”. 

Enquanto isso, comecei a coletar uvas da videira e colocá-las na cesta. 

Eu: “Senhor, por que há tantas uvas nessas vinhas e por que a pressa?” 

Jesus: “As colheitadeiras pegaram o que podiam carregar, mas estavam          

ansiosas para ir à celebração, pois era sua recompensa por uma boa            

colheita. Agora, Erin, por que você ainda está aqui? 

Ele sorriu e riu quando parou para olhar para mim em busca da minha              

resposta. 

17 



Eu: “Senhor, eu quero estar onde você está?” 

Jesus: “Sim, mas você escolheu ficar e recolher. Por quê? ” 

Eu:“ As uvas deixadas aqui ainda são boas e algumas já estão prontas,             

mas esquecidas. Obviamente, eles não são realmente esquecidos porque         

Você está aqui, certo? ” 

Jesus: Rindo e balançando a cabeça. "Sim, Erin." 

Eu: "Senhor, o que foi esse sniper sobre? Isto é real? Isso está vindo? Por               

que eu estava em equipamento tático e não em um manto? As crianças,             

bem, na verdade, os adolescentes, me tocaram, mas como eles poderiam           

fazer isso? ” 

Jesus:“ Tantas perguntas, Erin, mas primeiro vêm comigo. ” 

Ele tinha anjos pegando nossas cestas enquanto apertava minha mão e           

nós instantaneamente no chateau do meu amigo. As colheitadeiras         

estavam agora lá e estavam quebrando uvas com os pés e comemorando.            

Eu sabia que essas uvas fariam um vinho incrível. 

Jesus: “Erin, o vinho terá um sabor mais doce quando todos vocês            

estiverem aqui, mas você deve se lembrar que esse processo leva algum            

esmagamento primeiro. A uva tem um gosto maravilhoso fora da videira,           

mas é ainda melhor quando eles são transformados em vinho para a festa             

de casamento. Agora pegue minha mão novamente. 

Ele apertou minha mão novamente e imediatamente nós estávamos na          

Cidade Dourada. Eu fiquei ao lado dele enquanto esquecemos de um           

enorme parque com o Trono e o Mar de Vidro à direita dele. 

Percebi que minhas roupas haviam se transformado em um belo vestido           

de noiva que era realmente incrível. Eu ainda não tinha certeza se isso             

era para ser "O vestido de casamento", mas era, no entanto, simbólico do             

que está por vir. 

Eu: “Oh Senhor, eu posso ver tão claramente que é lindo e perfumado             

aqui. As flores são incríveis e parece que agora é o final da primavera,              

mas não tenho certeza. Independentemente disso, tudo isso parece         

perfeito para um casamento. ” 

Jesus:“ Agora, primeiro mostrei-lhe o esmagamento e agora você está          

aqui se preparando para o casamento. Você sabe que o vinho será servido             

em um banquete de casamento. Então, por que você acha que eu deveria             

fazer tudo isso? ” 

Eu:“ Para me mostrar o meu lugar aqui e talvez a minha posição. Talvez              

para que eu saiba que esta é uma posição de honra para não ser tratada               

casualmente e para não me ver com um status mais elevado do que os              

outros. Em outras palavras, que eu não deveria me ver como sendo mais             

alto do que deveria. ” 
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Jesus:“ Muito bem, Erin, por agora você entende que você veio a este             

lugar a um alto custo. Você agora trocou suas ambições terrenas por            

tesouros celestiais que terão verdadeiro brilho e valor. Você não deve se            

envolver em concursos de status com os outros, pois isso desperdiça           

tempo precioso, entendeu? Agora, por que eu te vesti como um           

franco-atirador e te levei para uma terra estrangeira? ” 

Eu:“ Primeiro, Senhor, por favor, me perdoe se eu já pensei mais em mim              

do que em mim mesmo. Perdoe-me por estar chateado com as minhas            

circunstâncias. Perdoe-me por autoconfiança e autopiedade. Ajuda-me,       

Senhor, a ser mais como Tu. ” 

Jesus:“ Erin, você é perdoado como você foi comprado por um preço alto.             

O inimigo gostaria que você voltasse agora, pois ele também sabe o que             

está por vir. É por isso que suas batalhas foram tão difíceis recentemente,             

já que o inimigo não gosta da mensagem de esperança que você está             

dando. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas esta é a Sua mensagem. ” 

Jesus:“ Sim, mas seu vaso está sendo preenchido. por mim e você é um              

inimigo do seu inimigo, eu, como resultado e isso é bom. Agora, o             

uniforme de franco-atirador era para mostrar a você que onde quer que            

eu o leve e se você estiver disposto que você estará bem equipado e que               

somente quando você parou para questionar houve um atraso. 

“Foi-lhe mostrado um lugar fora da sua área de especialização ou           

conhecimento e, em vez de se dedicar ao seu próprio modo, reconheceu            

que era capaz e desejoso, mas não capaz de fazer coisas de que não tinha               

conhecimento. 

“Você foi enviado para um lugar estranho para você, onde você nem            

sequer entendia a língua, a menos que eu lhe desse esse conhecimento            

sobrenaturalmente. Agora, quando você lê esta primeira parte para seus          

filhos adolescentes, o que aconteceu? ” 

Eu:“ Oh Senhor, lamento dizer que eles facilmente tiveram centenas de           

vezes mais conhecimento do que eu. ” 

Jesus:“ Sim, eles sabiam sobre o primeiro rifle sniper, o que você            

carregava, mas até que todos vocês o pesquisassem juntos, você não           

sabia que o outro estava em produção agora. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu sentia calafrios quando encontramos algo próximo          

do que eu tinha visto online . Meus filhos me disseram que algo do que eu                

havia experimentado soava como um jogo chamado 'Black Ops'. De          

repente, eles pareciam mais interessados nos sonhos, mas tenho         

vergonha de pensar que foi uma guerra que os deixou empolgados com            

você. ” 
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Jesus:“ Vamos falar mais sobre as perguntas que seus filhos lhe fizeram?            

” 

Eu:“ Eles me perguntaram por que o outro atirador, o aliado de Kelzi,             

matou Kelzi. Então meu outro filho disse: 'Oh, eu sei. Ele ia roubar seu              

iPad e roubar suas mortes, pois seria recompensado por essas mortes.           

Senhor, enquanto tudo isso faz sentido, parece tão sem sentido e sem            

coração realmente. ” 

Jesus:“ Concordamos, mas voltaremos a isso. O que foi o próximo? ” 

Eu:“ Aparentemente meu filho mais velho disse que o quarto com os            

corpos e as contrações dos adolescentes era como um jogo para ele. Eles             

me perguntaram se eu via alguém mais velho na Tribulação,          

especificamente alguém com idade acima de vinte anos. Eu pensei sobre           

essa questão por um tempo e percebi que não tinha. Senhor, é isto             

porque alguém mais velho é morto? ” 

Jesus:“ Erin, o que as Escrituras dizem sobre 'corações falidos'? Você viu            

no reino do espírito e viu o que estava lá. Você acredita que uma pessoa               

idosa é ágil o suficiente para se desviar de balas, encontrar comida ou             

encontrar um médico? ” 

Eu: Fiquei muito triste. “Senhor, por favor, perdoe minhas perguntas no           

telhado, assim como meus julgamentos.” 

Jesus: “Erin, eu tive você primeiro ministro a Kelzi por uma razão. Se             

você tivesse ministrado primeiro aos adolescentes, você teria julgado         

contra ele e teria hesitado. Agora eu mostrei a você que quando você é              

usado para os Meus propósitos, você deve se tornar baixo e permitir que             

eu aumente à medida que você diminui, entendeu? Agora, você ainda           

quer continuar? 

Ele era firme, mas extremamente amoroso. Quando olhei em seus olhos,           

vi mais problemas e batalhas épicas. No entanto, eu vi Kelzi abraçando            

sua avó perto da aldeia no vale e eu acendi e o abracei. 

Eu: “Oh obrigado, Senhor, obrigado. Eu pensei que teria descanso          

imediatamente e que eu iria apenas subir e dançar no rio e cochilar nos              

lírios. ” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, você vai, você vai como você viu e não depende              

do seu desempenho. No entanto, quando você viu essas crianças, mesmo           

Kelzi, você sentiu amor, compaixão e urgência e deixou suas palavras           

serem poucas e disse o que eu também lhe dirigi. Houve uma grande             

festa depois disso que você ainda não viu. ” 

Eu:“ Então isso era real? Quando isto aconteceu? Isso está no futuro,            

certo? ” 

Jesus:“ Um dia em breve você entenderá, mas agora o que eu preciso? ” 
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Eu:“ Amar o Senhor Deus com todo o meu coração, alma e força e amar o                

próximo como Eu mesmo. Senhor, por que a Tribulação foi como um jogo             

de campo de batalha? ” 

Jesus:“ Os santos serão caçados como o inimigo sabe o que está por vir e               

tem um plano. Você já viu isso. ” 

Eu:“ Senhor, você quer dizer como sistemas de rastreamento? Será uma           

vantagem injusta e eu me pergunto como será que algum dos santos o             

fará? ” 

Jesus:“ Erin, o inimigo contará com recursos terrenos, já que isso é tudo             

que o inimigo tem. O céu tem acesso a ambos, então não se preocupe              

com isso, mas apenas saiba que as coisas estão no lugar e tudo de acordo               

com o planejado. 

“O inimigo opera sob o mesmo teto de vidro e só porque você não vê isso                

não significa que Deus não pode, como até mesmo o Céu pode ver. O              

pedido para esses adolescentes e outros das famílias aqui no Céu é            

ensurdecedor, mas Deus vê tudo e ouve seus gritos. ” 

Eu:“ Ajude-me a fazer somente a Sua vontade, Senhor, como eu nunca            

quero entrar em Seu caminho. ” 

Jesus: rindo. “Você só pode fazer do seu jeito, doce Erin, não de Deus.” 

Eu: “Senhor, eu tenho muitas mais perguntas. Os helicópteros de alta           

tecnologia são os gafanhotos? Pareciam gigantescas insetos voadores. ” 

Jesus:“ Erin, um pouco, mas há mais nisso. Por enquanto, permaneça em            

seu caminho e em seu curso, pois isso é sabedoria. ” 

Eu:“ Senhor, um amigo íntimo, às vezes, leva esses sonhos e me remove             

completamente deles, para que somente Suas Palavras permaneçam. Nós         

devemos fazer isso? Eu ouvi alguns destes sonhos com minhas palavras           

removidas e Suas Palavras são muito fortes. ” 

Jesus: Rindo. “Oh, tire a Noiva da equação? Isso é muito inteligente e, em              

algumas circunstâncias, você pode aprender muito com isso, mas em          

outros você removeria Minha história de amor por você. Minha história de            

amor está escrita no tablet do seu coração, Erin, e suas perguntas vêm do              

seu coração e eu amo isso em você. 

“Você me teme, mas não tem medo de mim porque sabe o quanto é              

amado por mim. No entanto, há algo para isso que pode valer a pena              

explorar. Você não percebe que tudo que você diz e faz é inspiração             

divina? 

“Para o bem ou para o mal, todas as suas questões são humanas e              

'gentílicas' por natureza.” Ele riu. “Então você mesmo falando para Mim           

causaria babados em penas, mesmo entre Meus discípulos, não muito          

tempo atrás. Você testemunhou os olhos de Elijah, certo? ” 
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Eu: Dessa vez nós dois rimos. “Ainda me sinto tão indigna e tão humilde              

com tudo isso. Obrigado Senhor. Por favor, removam eu e meus filhos            

para um lugar seguro em breve, Senhor, como eu sei que tudo isso está              

chegando. Não quero que meus meninos falem com o inimigo sem           

liderança e prefiro escondê-los do que vê-los feridos. Por favor, Senhor. ” 

Jesus:“ Eu prometi remover você antes do tempo de angústia, então não            

tenha medo como você é amado. Esses sonhos também são amados por            

muitas mães em situações semelhantes. ” 

Eu:“ Eu também te amo e rezo para que você seja capaz de me usar               

sempre. Ah sim, e para as mães também. 

Sonhe mais… 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, incluídos somente em             

licenciado conforme autorizado) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

 

 

22 



 

Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-127port/ 

 

O LEÃO E A CONTAGEM DOS 50 DIAS 

 

29 de Junho de 2014 

 

Santa Ceia 

 

Querido Pai, 

Obrigada por mais um dia. Senhor, finalmente vejo a abertura desta           

caverna e a promessa de liberdade. Embora ainda ache difícil não me            

concentrar em tudo o que o inimigo fez para me destruir, não posso fazer              

nada além de esperar em silêncio por Sua voz me dizer: ‘Erin, estou aqui.              

Saia, pois você e seus filhos estão livres.’ 

Senhor, você me mostrou tudo com antecedência e agora eu vejo isso.            

Senhor, mesmo quando minha força fica fraca, minha dor é grande e            

minha cabeça fica baixa, eu sorrio e me lembro do amor que Você me              

mostrou. Senhor, Tu és muito mais do que as palavras podem expressar            

como Tu és adorável, a minha luz na escuridão e o meu tudo. 

Jesus: “Erin, vem para cima.” 

Era noite aqui e enquanto eu estava deitada na sombra de uma oliveira eu              

pude ver milhões de estrelas no céu acima de mim. Essas estrelas            

formavam desenhos que eram maiores do que qualquer constelação vista          

da Terra. O bosque de oliveiras estava completamente iluminado com          

pequenas luzes brancas e era tão bonito. 

A noite no Céu é incrível e eu mesmo vi algo como vaga-lumes em cada               

cor e algumas cores que eu não posso descrever como não há comparação             

terrena. À distância, eu podia ouvir o coral das crianças e os anjos             

cantando a versão glorificada de “Meu Libertador” e isso trouxe lágrimas           

aos meus olhos. 

Eu estava tão feliz de estar livre da dor que eu pulei e corri por um                

caminho iluminado para a borda do bosque de oliveiras. Lá na minha            

frente estavam pelo menos cem fontes, cada uma iluminada em um tom            

diferente de cor. Os sons e atrações dessas fontes eram simplesmente           

incríveis. 

Eu podia ver a Mansão de Deus à distância e estava completamente            

iluminada. A Casa do Rei dos reis era incomparável ,nada igual a que eu já               

tinha visto em toda a minha vida. As doze pedras que foram embutidas             

nas fundações da Casa de Deus eram exatamente como as da Cidade de             

Deus. 

Estas doze pedras representam as doze tribos de Israel e cada uma delas             

era enorme e também eram iluminadas à noite. As grandes facetas           

cortadas nessas pedras formaram fitas de luz de acordo com cada cor. 
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Eu também podia ver a enorme escadaria de pedra que levava até Sua             

Casa e belos canais de água fluindo de Sua Casa para as piscinas dessas              

belas fontes. Eu queria correr pelas fontes, mas eu estava mais curiosa            

para ver a bela exibição da glória de Deus ao meu redor. 

Foi um alívio para mim ver como é bela a noite no Céu porque eu tinha                

sido incorretamente ensinada que não há noite aqui. Embora seja verdade           

que a Cidade de Deus está sempre em luz combinando com a Escritura             

que nunca há escuridão lá, eu descobri desde então que isso só estava se              

referindo à Cidade de Deus e não a paisagem ao redor. Eu ri e balancei a                

cabeça quando o Senhor nos criou para amar as luzes à noite, tão             

intuitivamente que fazia sentido que Ele não teria removido isso no Céu. 

Erin: “Senhor, perdoa-nos porque nós, seres humanos, somos tão         

ignorantes/sem entendimento. No Livro do Gênesis, Você disse no capitulo          

1:5 que a noite e a manhã foram criadas no primeiro dia.            

Verdadeiramente Você disse que isso era bom e eu estou tão feliz que             

Você nunca mudou de idéia sobre isso.” 

Devo notar aqui que me refiro à Casa ou Mansão de Jesus como “Casa de               

Deus” como Ele é Deus. Alguns podem achar isso confuso, mas todas as             

referências a isso tem sido a Casa de Jesus aqui no Céu. Realmente, as              

palavras não podem descrever quão gloriosamente bela a Casa de Jesus é            

aqui no Céu. 

Olhei para a Casa de Deus e esperava que Jesus saísse. Em vez disso, eu               

vi dois leões enormes andando pelos canais de fontes de água e, em             

seguida, virarem e voltar a subir as escadas lado a lado. Eu sorri com              

alegria quando vi que, quando esses leões chegaram até a porta da frente,             

cada um deitou em suas barrigas e flanqueou os lados da porta. 

Assim como eu pensei que isso não poderia ser coberto, então eu vi dois              

cordeiros minúsculos mal capaz de andar, sem defeito e completamente          

perfeito seguir o mesmo caminho que os leões. Estes cordeiros então se            

aconchegaram para um descanso com cada leão nas plataformas ao lado           

da porta. Eu ri porque eu me maravilhei com este momento incrível. 

Então, num instante acima da Casa, vi um anel de seres angélicos com             

asas. Cada anjo tinha um Shofar de prata e ouro. Olhei atentamente para             

a visão e fiquei maravilhada com a majestade de Deus. 

Olhei para baixo e vi que estava usando um belo vestido azul e branco              

com um corpete tecido de carmesim azul e ouro. Meu cabelo era longo e              

ondulado com um tipo de faixa de cabeça. Fui até a água para ver o que                

eu parecia no reflexo e notei que na fita estava gravada com “Senhor, Tu              

és Santo” e estava cercado com rendas. 

Eu olhei para o meu pulso e eu tinha seis pulseiras no meu braço esquerdo               

e cada um tinha uma jóia cortada. Eu tinha o mesmo no meu pulso direito               

para um total de doze braceletes/pulseiras. Essas pulseiras eram         

absolutamente lindas. 
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A música então mudou e se tornou mais como uma procissão gloriosa            

onde ela ia mais e mais alta. Olhei em todos os lugares para achar o               

Senhor como eu me perguntei se eu tinha perdido algo. 

De repente eu fui encontrada por Uriel e ele era tão extremamente bonito             

que um ser humano que o visse separadamente na Terra ficaria           

aterrorizado porque ele é sem dúvidas um guerreiro no exército do Deus.            

Fiquei sem palavras ao vê-lo. 

Uriel: Sorrindo. “Erin, quando você correu do olival, você fugiu do           

Senhor.” 

Erin: “Eu pensei que Ele estava aqui em Sua Mansão. Eu pensei que             

estava correndo para Ele.” 

Uriel: Rindo. “Sim, parece que você esteve errada algumas vezes a esse            

respeito.” 

Erin: “Oh, eu devo ir encontrá-Lo.” 

Eu me virei e corri da maneira exata que eu tinha vindo e lá à frente de                 

mim no olival estava Jesus sentado na base de uma árvore. Ele estava             

sorrindo e balançando a cabeça enquanto eu me aproximava Dele. 

Erin: “Oh, Senhor, sinto muito por não ter esperado em Ti. Eu estava tão              

ansiosa para ver Você que eu corri em frente. Você vê, eu me senti tão               

fantástica…” 

Eu parei de falar quando notei que Ele estava claramente me estudando e             

sorrindo. 

Jesus: “Lembre-se, Erin, é muito importante não correr à Minha frente,           

especialmente nesta temporada.” 

Erin: “Bem, como eu poderia esperar? Era tão bonito e eu estava seguindo             

a música tentando Te encontrar.” 

Jesus: “Hmm, isto é funcional?” 

Eu estava envergonhada porque Ele estava claramente certo que isso não           

funcionou. 

Erin: “Perdoa-me, Senhor, porque Tu és perfeito, e os Teus caminhos são            

perfeitos, e lamento ter corrido à frente de Ti.” 

Jesus: “Venha sentar-se ao Meu lado”. 

Erin: “Mas, Senhor, há um grande evento começando em breve no Seu            

pátio. Não deveríamos ir lá?” 

Jesus: Rindo. “Erin, você acha que eles vão começar sem Mim? Opa, a             

programação de alguém deve estar desligada. Os anjos estão dizendo:          

‘Nossa, Jesus está atrasado novamente. Não vimos isso vindo. Oh não, a            

comida no banquete vai ficar fria e o vinho vai se tornar azedo. Onde está               

o nosso Salvador?’” 

Eu mal podia tomar meu fôlego enquanto eu estava rindo tão duro quando             

eu percebi que Ele estava completamente certo novamente. 

Erin: “Perdoa-me, Senhor, Tu és tão sábio.” 

Jesus: “Às vezes o óbvio é dolorosamente simples e bem na sua frente.” 

Erin: “Senhor, vou esperar da próxima vez.” 

Ele olhou para mim com tanta compaixão que eu comecei a chorar. 
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Jesus: “Eu conheço seu coração, Erin, e que você está com dor na Terra,              

mas viva, jovem e saudável aqui no Céu.” 

Erin: “Senhor, ajuda-me a ser paciente enquanto espero em Ti. Eu vi meu             

inimigo armando contra mim e o inimigo ainda tenta usar as Escrituras            

contra mim. Meu inimigo usou o Salmo 91 contra mim tantas vezes para             

dizer que ele está em Seu favor que eu não posso deixar de me perguntar,               

‘E se ele estiver em Seu favor como uma lição para mim?’ 

“Todo mundo acredita que este homem, meu principal inimigo, é santo.           

Em contraste, ninguém sabe que te amo mais do que ele. Muitos que             

costumavam ser meus amigos da igreja estão orando contra mim graças           

às mentiras e ao engano desse homem.” 

Jesus: “Erin, olha para onde você está agora e Quem está com Você. Onde              

você mora? Eu não mostrei que seus filhos estão aqui também? O inimigo             

pode ‘orar’ tudo o que ele quiser e pode Me citar ou proclamar uma              

santidade pessoal, mas você se lembra de um sinal de decepção que eu             

havia mostrado há muito tempo?” 

Erin: Eu estava quieta enquanto eu pensava sobre isso. “Ai sim. Se            

alguém está reivindicando santidade pessoal e justiça, ele ou ela é           

geralmente o oposto.” 

Jesus: “Muito bem. Agora, quem é humilde? É alguém que se proclama            

humilde? Provavelmente não porque este é um sinal de uma fundação           

sobre a areia que se move. Agora me fale sobre a areia que se move sob                

uma fundação de uma casa.” 

Erin: Rindo. “Bem, uma casa construída em areia movediça seria muito           

instável porque a fundação estaria constantemente em movimento e as          

paredes desmoronaria. Eventualmente, mesmo o teto cairia e a estrutura          

iria implodir.” 

Jesus: Rindo também. “‘Implode’ é uma palavra interessante de usar é           

muito boa. Isto implica que a estrutura cairá sobre si mesma. Talvez haja             

profecia em seu chamado futuro.” 

Erin: “Só se Tu fores diante de mim, Senhor, porque eu nunca poderia             

fazer isto sozinha sem Ti e este é um absoluto que posso fazer com              

confiança”. 

Jesus: “Erin, este é absoluto para viver, por isso deixe-Me ir antes de             

você. Agora vamos olhar para o Salmo 91 porque talvez seu inimigo            

realmente quis dizer Salmo 90? Hmm … “ Ele riu disso e então olhou nos               

meus olhos. “Agora, Erin, você confia em Mim?” 

Erin: “Sim, Senhor, mas estou tendo dificuldade em entender a dor em            

que estou. Por que Você está permitindo esta dor?” 

Jesus: “Esta é uma pergunta muito boa para tratar primeiro antes de            

continuarmos. Agora, Eu não especificamente disse-lhe que o método que          

vou usar para te libertar pode não fazer sentido para você? Eu também             

não lhe prometi cura? 

“Erin, não questione meus métodos quando Eu já mostrei qual será o            

resultado. Você deve sempre lembrar que Meu caminho é sempre o           
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melhor caminho. No final, você vai testemunhar a seus amigos sobre tudo            

isso e você vai ficar de pé e maravilhada. 

“Agora, você percebeu que Eu disse ‘ficar de pé e ficar maravilhada’ e não              

‘sentar e ficar maravilhada’ ou ‘deitar-se e ficar maravilhada?’ No entanto,           

você pode desmaiar depois de ficar surpresa com tudo o que está vindo.”             

Ele sorriu, mas eu ainda estava séria. “Erin, você pode rir agora.” 

Isso jogou fora toda seriedade e eu comecei a rir tão duro com isso. Ele               

riu também e eu podia dizer que Ele estava gostando do meu humor (Ele              

conseguiu me fazer relaxar e rir). 

Erin: “Você está certo, Senhor, mas esta é a parte onde me sinto             

abandonada.” 

Jesus: “Bem, então, não há nenhum acidente nós estamos aqui no bosque            

de olivas.” 

Nesse exato momento, recebi uma imagem do Senhor suando sangue na           

noite anterior à Sua angústia. Eu chorei com este pensamento de Seu            

sofrimento. 

Erin: “Então isso significa que as coisas vão piorar?” 

Jesus: “Há uma Escritura em Jó 4 sobre o leão com dentes quebrados. O              

que acontece com um leão com dentes quebrados? Você pode me dizer?” 

Erin: Eu pensei sobre isso. “Senhor, Você está claramente esticando meu           

cérebro esta noite. Bem, se um leão não tem dentes, não pode quebrar             

carne para comer.” 

Jesus: “Muito bem, Erin, mas há ainda mais nisso. O leão não pode estalar              

o pescoço de sua presa para paralisá-la. Mesmo que o leão fosse matar             

alguma coisa com suas garras, ele ainda não poderia rasgar a carne para             

comer. A comida estaria lá, mas o leão impotente concederia aos outros, e             

até aos urubus, e morreria de fome.” 

Erin: “Senhor, isso é áspero.” 

Jesus: Rindo. “Oh, então, Minha ‘gazela’, você prefere ir contra um leão            

saudável?” 

Erin: “Não, não, por favor.” Eu estava rindo também. 

Jesus: “Agora vamos olhar para o Salmo 91. Eu quero que você abra a              

Bíblia, mas use a Bíblia que você tem datas escritas ao lado das             

Escrituras.” 

Eu fui a esta Bíblia em particular e a abri no Salmo 91. Eu vi a data 5 de                   

junho de 2012 escrito lá e eu fui baixado (como um programa de             

computador) instantaneamente alguns dos eventos que aconteceram       

antes desta data. 

Um desses eventos foi a graduação da oitava série do meu filho mais             

velho, onde eu estava sentada no banco do lado direito duas fileiras atrás             

de uma cruz esculpida muito grande. Sentei-me horrorizada, porque a          

madrastra de meu filho era reconhecida como sua mãe e meu estômago            

instantaneamente adoeceu. 

Meu filho mais novo percebeu isso e gritou: “Isso é mentira!” Eu podia ver              

pelo canto do olho que seu pai parecia satisfeito com tudo isso. Em vez de               
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dar-lhe a satisfação de saber como isso havia me esmagado, eu           

simplesmente sorri e acenei. 

Embora eu não parecia completamente afetada, isso era apenas uma capa           

porque eu estava secretamente devastada. Meu filho mais velho veio mais           

tarde para mim, me deu uma rosa e me abraçou. Mais tarde, quando eu              

estava sozinha, nunca, nunca chorei tanto em toda a minha vida. 

Jesus: “Lembro-me vivamente deste dia, Erin, como você havia dado um           

ultimato a Deus.” 

Erin: “Senhor, eu estava cansada de esperar e olhar, então eu decidi            

parar. Eu disse a Você em meus pensamentos: ‘Senhor, se Você           

verdadeiramente me ama, então Você me encontrará. No entanto, agora          

eu nem acredito que Você realmente se importa como aqui eu estou            

sozinha em minha tristeza.” Eu estava tendo uma crise de crença e eu não              

conseguia entender por quê.” 

Jesus: “Erin, ache alguém da Bíblia que teve uma vida perfeita livre de             

problemas. Pode você nomear pelo menos um?” 

Pensei por um bom tempo, indo desde o início da Bíblia até o fim em meus                

pensamentos. Fiz isso por vários minutos quando vi o Senhor sorrindo e            

me observando. 

Erin: “Não, Senhor, eu nem consigo nomear um único.” 

Jesus: “Então, onde está escrito que você não terá problemas? Eu creio            

que está escrito: ‘nesta vida vocês terão problemas/aflições, mas tenham          

coragem porque Eu venci o mundo.’ Agora vamos nos concentrar no que            

Eu prometi a vocês então. O que Eu fiz você fazer? Olhe para a sua               

Bíblia.” 

Erin: Eu olhei para a minha Bíblia novamente. “Você me fez sublinhar o             

Salmo 91:9-16.” 

Jesus: “Sim, mas há mais. O que eu fiz você fazer a partir do versículo               

14? Erin, quero que fale isso em voz alta.” 

Erin: Eu estava chorando quando eu li Salmo 91:14-15 em voz alta.            

“Porque ela me ama, diz o Senhor …” Neste ponto, Jesus apontou para             

Seu peito. – Vou resgatá-la; Eu a protegerei, pois ela reconhece Meu            

Nome. Ela Me invocará, e Eu lhe responderei; Eu estarei com ela em             

angústia, Eu a livrarei e a honrarei. Com longa vida/longevidade a           

satisfarei, e lhe mostrarei a Minha salvação!” 

Jesus: “Erin, agora você acredita em Mim?” 

Erin: “Sim, Senhor”. 

Jesus: “Quando você sofre dor, dores de cabeça e dormência, você ainda            

acredita em Mim?” 

Erin: Eu parei. “Sim, Senhor.” 

Jesus: “Quando tudo parece escuro e você sente que Eu a deixei, você             

acredita em Mim ainda?” 

Erin: Eu parei ainda mais. “Não me deixe. Por favor, mostre-me sinais.” 
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Jesus: “Eu vou, Erin, e Eu enviarei anjos a seu respeito. Agora leia o              

Salmo 91 de 1-8 e coloque seu nome ou ela no lugar dele como você fez                

para o Salmo 91:14-15.” 

Erin: “Senhor, Tu estás mudando a Escritura.” 

Jesus: “Oh, então Minha Palavra é apenas para homens em apuros? Hmm,            

isto não soa como Deus Meu Pai porque Ele criou fêmeas, então elas não              

são boas? Elas também não são mães? Hmm…” 

Erin: Rindo. “Ok, Senhor, eu entendi. Salmo 91:1-8, ‘Ela que habita no            

esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do          

Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem              

confio.” 

“Certamente Ele a salvará do laço do caçador e da peste mortal. Ele te              

cobrirá com Suas penas, e sob Suas asas você encontrará refúgio, Sua            

fidelidade será seu escudo e muralha. 

“Não temerás o terror de noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste                

que anda nas trevas, nem a praga que destrói no meio do dia. Mil podem               

cair ao seu lado, dez mil à sua mão direita, mas não se aproximará de               

você.” 

Jesus: “Erin, não se aproximará de você. Continue.” 

Erin: “Você só observará com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios”. 

Jesus: “Agora levante-se e feche os olhos. Agora abra-os.” 

Eu estava maravilhado e adiante de mim o Senhor estava em plena roupa             

de batalha. O Seu peitoral era de ouro e incrustado como o Ephod/peitoral             

ou o manto sacerdotal de Arão. O trabalho de gravura e ornamento era             

incrível e Ele estava usando toda a Sua armadura, exceto o capacete. 

Erin: “Senhor, Você está incrível. Foi assim que Você se parecia desde o             

começo dos meus sonhos. Onde está o seu capacete?” 

Jesus: Rindo. “Você é engraçada. O que é o capacete? Eu não sou salvo?              

O ferreiro sussurra em Meus ouvidos?” 

Erin: “Oh Senhor, eu sou claramente como uma criança.” 

Jesus: Rindo. “Na verdade, um bom número de crianças sabem disso.           

Agora ande Comigo.” 

Vestido em Sua armadura, Ele estava quase 1m e 22 cm mais alto que o               

normal e Ele era facilmente do tamanho de um dos maiores anjos. Ele era              

tão alto que o topo da minha cabeça só chegou até a base de sua caixa                

torácica. Olhei para Seu peitoral e fiquei maravilhada com a beleza de Sua             

armadura. 

Enquanto caminhávamos pelas fontes, Ele fez sinal para eu esperar na           

base das escadas. Gostaria de poder descrever adequadamente como         

incrivelmente bela esta visão foi. Era noite, mas o Senhor ainda brilhava            

como o sol. 

Enquanto Ele subia as escadas, Suas asas enormes começaram a se           

espalhar/abrir. Ouvi os corais de anjos cantando: “Santo, Santo, Santo!”          

Enquanto Ele subia as escadas. Quando Ele chegou ao topo, Ele acenou            

para que eu subisse a Ele. 
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De repente eu estava fora do meu corpo Celestial e de volta no meu              

estado terrenal e em dor. Comecei a chorar porque eu sabia o que Ele              

estava fazendo. Parei enquanto subia as escadas enquanto meus braços          

estavam entorpecidos e meu pescoço estava dolorido. Minha dor de          

cabeça era tão forte que eu queria vomitar. 

Eu olhei para Ele e continuei indo porque eu queria estar lá com Ele.              

Continuei subindo lentamente com lágrimas, mas havia tantas escadas.         

Isso era demais para o meu corpo terreno e eu comecei a cair. 

Eu vi o Senhor comandar os Seus anjos a meu respeito e eles me              

ajudaram a subir os últimos degraus. Quando cheguei mais perto, a           

escalada tornou-se mais fácil e minha dor estava diminuindo. Com cada           

passo, eu fiquei mais saudável e mais forte até que eu estava finalmente             

em meu corpo glorificado quando eu alcancei o topo. O Senhor estendeu a             

mão para pegar minha mão e Ele me colocou debaixo de Sua asa. 

Jesus: “Erin, lembre-se do seu lugar. Olhe em sua mão. 

Havia um anel de sinete com uma bela pedra de berilo e gravado na pedra               

como uma assinatura. 

Jesus: “Lembra agora das Minhas promessas a você, porque Eu não voltei            

atrás na Minha Palavra e não removi o Meu favor de você. Tome coragem,              

Erin, porque isto é para seus amigos também. Cada um deles pode fazer o              

mesmo com o Salmo 91 do jeito que você fez. Melhor ainda, eles podem              

colocar o nome deles onde o seu nome está e eu estarei lá para eles               

também.” 

Erin: Eu estava tão feliz. “Obrigada, Senhor, por favor, abençoe          

grandemente todos aqueles que me ajudaram e aos meus filhos, pois não            

tenho como agradecê-los. Porque Você é o proprietário de todas as nossas            

provisões, por favor abençoe-os como alguns deram tudo o que tinham.           

Como posso pagar isso? Eu não posso.” 

Jesus: “Tudo foi registrado, Erin, e seus corações generosos serão          

recompensados. Um dia você verá tudo e compreenderá a recompensa de           

Deus. Como Eu a abençoei, você também será uma bênção para eles,            

então não se preocupe. 

“Não há uma pessoa que dá a você que deve estar fazendo isso             

simplesmente para que eles possam obter algo de você em troca. Porque            

seus amigos não são banqueiros, os presentes deles para você deve ser            

apenas ofertas de amor. 

“Você precisa deixar esses dons simplesmente ser sobre isso e entrega           

isso de volta para Mim. Não fique sobrecarregada ,nem um está exigindo            

coisas de você em troca de sua oferta. Qualquer outra coisa é o inimigo              

usando a culpa como um jugo sobre você e você não deve permitir isso.              

Por favor, ore por seus amigos agora.” 

Erin: “Senhor, eu peço bênçãos sobrenaturais sobre os meus amigos e que            

Tu cures as suas aflições e dor. Peço a Ti que promova a sua posição no                

trabalho e lhes concedam corpos jovens e glorificados. Envie seus anjos a            

respeito deles e chova do Trono de Deus a sabedoria celestial e a riqueza              
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das nações para que todos possamos testemunhar ainda mais da sua           

bondade.” 

Jesus: “Bem, então, Erin, é feito como esta foi uma oração muito boa.             

Permitirei isso na Terra como no Céu.” 

Erin: “Obrigada, Senhor.” 

Ele então se virou e olhou para os leões enormes e os cordeiros perfeitos              

deitados ao lado deles. 

Jesus: “Serão como leões fortes e cordeiros sem defeitos. Agora tome           

coragem , Erin, porque você é amada. Lembre-se de Me deixar ir adiante             

de você para os próximos cinquenta dias.” 

Erin: “Então eu estarei sozinha?” 

Jesus: “Onde você está agora?” 

Erin: Eu olhei para cima e vi que eu estava claramente debaixo da Sua asa               

e sorri. 

Jesus: Rindo. “Oh espere, olhe, você ainda está aqui.” 

Erin: “Obrigada, Senhor, eu Te amo.” 

Jesus: “Eu também te amo, Erin. Oh, olhe para o Salmo 45 e 46              

novamente .” 

Sonho terminou… 

 

Nota depois dos cinquenta dias terem passado: 

Este foi os mais incríveis cinqüenta dias que já passei , recebi perguntas             

de tantas pessoas depois de postar este sonho com o que Jesus tinha me              

dito que Ele ia fazer durante este período de tempo. Eu arrisquei, e sem              

sentir um toque no Espírito Santo para não o fazer, eu disse a centenas de               

meus amigos o que o Senhor tinha prometido. 

Em resumo, o Senhor prometeu me libertar do deserto com TODOS os            

meus filhos, apesar de um oponente feroz para sua relocação que só pode             

ser comparado ao Faraó. A última vez que eu tinha lutado contra esse             

mesmo inimigo, isso me custou muitos anos no Tribunal e milhares e            

milhares de dólares em contas legais. Este não era um oponente para            

tomar levemente. 

Tenha isso em mente, pois a próxima promessa do Senhor me pareceu            

ainda mais ridícula, mas, com grande risco pessoal, também compartilhei          

isso com meus amigos. Jesus também havia prometido que, não só o            

faraó nos liberaria, mas ele faria isso SEM NENHUMA batalha judicial. 

Com fé, compartilhei plenamente essas promessas com minhas centenas         

de amigos e agora não havia volta. Agora, você tem que perceber o quão              

realmente assustador para mim foi como eu sabia que alguns desses           

“amigos” eram realmente lobos em pele de ovelhas que estavam          

esperando para usar esta ‘data’ de nossa mudança para finalmente provar           

que eu verdadeiramente não estava ouvindo do Senhor. 

Mais uma vez em fé, e aproximadamente uma semana ou mais depois            

deste sonho, eu telefonei ao redor e reservei um caminhão de mudanças            

para vir pegar TODAS nossas coisas em obediência a Suas instruções.           
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Depois de mais oração e novamente em grande risco pessoal, eu finalizei            

a reserva dos caminhões de mudanças para vir exatamente 50 dias a            

partir da data deste sonho de 29 de junho de 2014. Um grande depósito              

foi dado à empresa de mudanças e segunda-feira, 18 de agosto de 2014             

foi “escrito em pedra”. 

Mais rápido do que eu poderia ter imaginado, segunda-feira, 18 de agosto            

de 2014 tinha chegado em cima de nós e os caminhões chegaram. No             

entanto, um grande problema permaneceu em que Faraó (o inimigo dela)           

ainda não estava nem perto de DAR a sua permissão para qualquer das             

crianças irem comigo e tinha mesmo declarado publicamente em mídias          

sociais que a permissão nunca seria dada. 

Apreensiva, e apesar das ameaças do faraó, eu decidi manter nosso           

compromisso de 18 de agosto movendo. Logo todos os nossos móveis           

estavam a caminho para o seu destino final claro para o outro lado da              

costa sem nós. De fato, todos os nossos bens terrestres logo estariam tão             

longe do deserto como você pode ir sem ter que atravessar um oceano. 

Acrescentando ao meu nervosismo e até mesmo alguns poderiam dizer a           

minha “falta de fé”, eu estava bem ciente de que tínhamos a nossa             

primeira data marcada no Tribunal a chegar no início de setembro e eu             

não tinha esquecido que o Senhor tinha prometido-me “nenhum Tribunal”.          

O que me deu ainda mais ansiedade foi que o meu adversário parecia             

estar firmemente em rampa para a mesma batalha legal longa como a            

última vez que lutou. Na realidade, isso ainda pode levar meses, senão            

anos! 

Em desespero, finalmente fui ao Senhor na quinta-feira, 21 de agosto de            

2014, sobre meus medos em uma Palavra particular com o Senhor, da            

qual eu tenho muitas, e Ele especificamente me disse para não me            

preocupar e que eu ainda seria liberada no sábado, 23 de agosto de 2014,              

como Ele prometeu a mim três anos antes. O Senhor então me lembrou             

que Ele também me prometera naquela época que eu também iria embora            

com os três filhos naquela data; Nenhum tribunal. 

Ok, aqui estou eu, falando com o próprio Deus e até mesmo eu estava              

incrivelmente cética neste momento. De minha perspectiva terrena, já era          

quinta-feira e de alguma forma eu ia receber permissão de meu pior            

inimigo para levar todas as crianças permanentemente através de todo o           

país em um sábado de todos os dias, quando todos os Tribunais estão             

fechados. Faraó tinha jurado nunca libertar os meus filhos e agora havia            

apenas dois dias de sobra!! 

Para piorar as coisas, eu ainda estava dando todos os meus amigos,            

familiares e aqueles posando como meus amigos mas do inimigo          

atualizações diárias sobre o que estava ocorrendo. A maioria deles agora           

acreditava que isso era impossível, já que o tempo agora quase acaba e             

infelizmente eu estava começando a me tornar um deles. Para aqueles           

que sabem sobre a brutalidade incrível do Faraó pessoal que eu estava            

lutando aqui, minha perspectiva era compreensível. 
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Mais tarde naquela noite de quinta-feira, mais uma vez gritando para o            

Senhor e Ele mais uma vez foi firme em Suas promessas e novamente             

garantiu-me para não me preocupar como as coisas estavam prestes a           

tomar um rumo positivo. No entanto, eu ainda estava petrificada neste           

momento como todas as minhas coisas estava agora dirigindo em todo os            

EUA sem mim e certamente pareceu que eu não seria capaz de sair com              

todos os meus filhos agora. 

Então agora o quê? Como eu ia viver tentando estar em dois lugares ao              

mesmo tempo? E quanto aos nossos produtos? Terei que registrar as           

crianças em uma escola local? Se eu fizer, vou ter que esperar até o final               

do ano letivo? As perguntas e dúvidas continuaram a crescer e amontoar            

enquanto eu continuei pedindo perdão ao Senhor uma vez após outra por            

minha falta de fé. 

Então, sem qualquer aviso, eu inesperadamente recebi ‘O TELEFONEMA’.         

Do nada, na tarde de sexta-feira, 22 de agosto de 2014, recebi um             

telefonema do faraó explicando que ele decidiu permitir que todas as           

crianças fossem comigo em nossa mudança depois de tudo. Dada a nossa            

relação contenciosa passada, eu quase derrubei o telefone de tanta          

emoção, mas ainda senti que tinha que seria apenas um truque porque            

esta pessoa não fazia nada, além de tentar me enganar tão           

frequentemente no passado e muitas vezes com grande sucesso. 

Eu disse a ele que o acordo ainda precisaria ser escrito e legalmente             

carimbado no cartório mesmo que fosse muito tarde para qualquer          

envolvimento da Corte ser agendado. Para minha surpresa, ele concordou          

com essa condição. Em uma nota lateral e até o dia de hoje, eu ainda não                

tenho nenhuma explicação terrena de maneira alguma a respeito de          

porque o faraó teria de repente liberado as crianças, mas eu certamente            

tenho uma abundância de “explicação de Jesus”. Depois que concordamos          

com isso e nossa conversa terminou, eu agradeci e louvei a Jesus            

profundamente. 

No dia seguinte, nos encontramos no escritório de um advogado que tinha            

concordado em ficar aberto apenas para nós em um sábado na manhã de             

23 de agosto de 2014 e eu olhei em absoluto choque como Faraó             

realmente assinou a liberação completa de todas as crianças para se           

mudar nesse mesmo dia. Mais uma vez, todos aqueles que conheciam           

esse homem até mesmo um pouco sabiam a magnitude total deste           

milagre e até mesmo meus amigos e familiares não-crentes ficaram          

surpresos e chamaram isso de milagre. Até mesmo minha mãe chamou-o           

de um milagre, que em si é um milagre! 

Com certeza, todos nós estávamos na estrada naquele mesmo dia e           

partimos na ‘Hora Final’ antes da meia-noite e no dia exato em que o              

Senhor me dissera que isso aconteceria – e num SÁBADO nada menos.            

Como tal, você pode notar que os próximos cinco sonhos nesta série            

levando a nossa liberação surpresa todos terão títulos que refletem essa           

batalha em curso, como “Fé”, “Tempestade”, “Sonho de Guerra”, “Fé vs           
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“Medo” e “Davi contra Golias”. Esses títulos realmente refletiram a          

natureza preocupante desses 50 dias de incerteza que levaram ao nosso           

livramento. 

Alguns tinham até notado que eu tinha o último desses cinco sonhos de             

batalha em 3 de agosto de 2014 e que meu próximo sonho público foi              

mais de um mês depois chamado de ‘A Aljava de Deus & A Colheita’ em 9                

de setembro de 2014. Quando você chegar no sonho de setembro, note            

que este foi um sonho particularmente satisfatório para mim, pois foi o            

primeiro depois que tivemos sucesso em fugir com todas as crianças para            

as árvores vindo do deserto e contra probabilidades impossíveis, incluindo          

nenhum tribunal, como Jesus prometeu três anos antes. 

Agora eu estou lhe dizendo, o leitor, tudo o que aconteceu aqui para             

ajudá-lo a entender a magnitude total e os verdadeiros riscos que           

estavam “nos bastidores” nestes próximos seis sonhos. Ao ler, tente          

colocar-se em três “sapatos” de pessoas diferentes: meus; meus amigos          

que querem desesperadamente acreditar que esses sonhos são        

verdadeiramente do Senhor; e meus inimigos secretos que querem         

finalmente provar que esses sonhos eram falsos. 

Se você fizer isso com essas perspectivas em suas mentes como estes            

eventos aconteceram e que as pessoas estavam assistindo para ver se           

tudo isso era real, acredito que esses sonhos serão muito mais agradáveis            

para você. Com isso como prelúdio, o próximo sonho é chamado de ‘ A Fé               

e o Figo’ e foi dado duas semanas depois. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-138port/ 

 

A MONTANHA DE DEUS E O OBSERVATÓRIO 

 

12 de Novembro de 2014 

 

Comunhão: 

 

Querido Pai, 

Obrigado por outro dia, por me amar e por abençoar nossa família com             

paz. Nesta manhã sentei aqui preocupada sem nenhuma real razão para           

isso. Acho que isso deve ser conseqüências de estar acostumada a ter            

ataques constantes. 

Ontem e semana passada, eu dei quase metade de todas as nossas coisas             

que tínhamos, já que não tinha mais espaço e nem uso para elas. Estas              

coisas eram belas, e elas já não têm um lugar no meu coração. O Espírito               

Santo me lembrou que esses itens realmente são e sempre foram do            

Senhor. 

Eu também fui lembrada pelo Senhor que se eu tivesse vendido esses            

itens, teria recebido um valor terreno muito baixo. No entanto, doando-os           

para as pessoas as abençoaria com coisas que nunca seriam capazes de            

se darem ao luxo de comprar por si mesmas. 

Agora enquanto eu pensava nessas coisas particulares como bagulhos, as          

pessoas ao invés disso receberam com lágrimas de agradecimento. A          

gratidão era verdadeiramente inestimável e nenhuma quantidade de dólar         

poderia comprar isso. Essas pessoas haviam sido feridas por cristãos no           

passado, por isso estou feliz, pois estava sendo usada para começar o            

processo de cura nelas. 

Enquanto escrevia isso, comecei a me preocupar como o inimigo, ainda           

mais uma vez, começou a me acusar de tolice dando esses itens a outros.              

Eu deixei minha mente vaguear com esta seta por um momento, olhei            

para fora, para o sudoeste, e de repente uma enorme águia calva voou             

diretamente em direção à minha janela. 

Uau, obrigada Senhor, não devo me preocupar mais como um humano           

pois simplesmente não pode dar mais do que Deus. Por favor, perdoe-me            

Senhor, e abençoe meus vizinhos com esses itens. Abençoe-os         

abundantemente, pois em breve o inverno estará chegando. Mantenha-os         

quentes porque eles são muito pobres e têm muito pouco. Eu Te agradeço             

por colocá-los em meu coração. Um dos meus filhos veio falar comigo            

sobre tudo isso porque ele tinha ajudado a selecionar alguns destes itens. 

Filho: “Mãe, eles não poderiam ser tão pobres como nós éramos uma vez,             

certo?” 

Erin: “Bem, sim. Eles têm nove filhos e ainda têm que dirigir para a              

biblioteca para acessar a internet.” 
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Filho: Ele realmente parecia alarmado com o pensamento. “Oh não, isso é            

terrível.” Eu sorri, pois parece que os adolescentes são baseados na           

tecnologia ou a falta dela como indicador hoje. “Mãe, em comparação eu            

acho que o que temos não é tão ruim.” 

Erin: “Não. Vivemos como reis.” 

Então, eu Te agradeço Senhor, pelo básico, como um telhado, comida,           

calor, luzes, um veículo que funciona e, sim, até mesmo a capacidade de             

comunicar. Eu te amo Pai, obrigada, mais do que qualquer outra coisa,            

temos uns aos outros e estamos sob o Seu cuidado. 

Enquanto eu me sentava e refletia sobre isso, um amigo me enviou um             

e-mail lembrando uma Palavra que o Senhor deu sobre nossa recente           

mudança. Nesta Palavra, o Senhor pediu para me livrar de tudo o que             

havia se tornado um fardo, e também para afastar alguns por algum            

tempo. 

Jesus: “Floresça onde você está plantada. Divirta-se e não fique ansiosa.           

Erin, o que você sugeriria se Eu fosse seu proprietário e você fosse uma              

arquiteta contratada? Erin pense como Minha a sua casa e cuide dela            

como tal. Dedique para Mim tudo o que faz e me veja derramar bênçãos              

imensuráveis. Saiba que se Eu estiver fazendo um santuário da vossa           

casa, então não se comportem como pobres. Não viva na miséria porque            

Eu construí esta casa para vocês. Isso é importante para Mim. Assim como             

seu corpo aloja o Espírito Santo e, portanto, é um Templo Sagrado, aceite             

o que é bom e cuspa no que é impuro.” 

Como tinha recebido bem depois que testemunhei a águia voar para           

minha janela, eu sorri. Obrigada, Senhor, por este lembrete. Eu Te amo.            

Por favor, perdoe minha tolice. 

Jesus: “Erin, vem para cima.” 

Estava na base da montanha de Deus e novamente à minha direita o             

boletim florestal com uma bela chave. Eu adoro as chaves e acho que até              

mesmo uma velha chave de esqueleto é linda. Há apenas algo sobre uma             

chave que eu amo. 

Peguei a chave, mas desta vez não havia instruções com ela. Enquanto            

estava esperando que iria abrir uma porta grande, eu ri e ansiosamente            

deixei a chave cair no meu bolso. 

Era de manhã cedo e o teto de nevoeiro acima de mim tinha cerca de seis                

metros de altura. O ar estava frio e fresco e a área ao redor de mim era                 

como um prado de gelo ou geada. Havia tapetes de grama e musgo             

colorido e um trilho de cor púrpura e branco. 

Pequenas flores em forma de trombetas (blue bells) e o cheiro de algo             

como gardênia. O orvalho na grama era como diamantes, multifacetado e           

geométrico. Fiquei na base do caminho e notei que estava          

intrincadamente marcado com um padrão geométrico. Eu me abaixei para          

sentir o solo. 

Erin: Rindo.”Senhor, isto não é sujeira ou só pó, isso é pó de ouro. Uau,               

que lindo!” 
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Eu despejei o pó de ouro de volta ao chão e o padrão voltou ao normal. 

Erin: “Deus, Tu és um mistério incrível e de tal deleite. Quão Maravilhoso             

és Tu Pai, para que uses pó de ouro mesmo nos Teus caminhos. Eu nunca               

poderei destruir Seu padrão neste caminho. Quão maravilhoso e Glorioso          

Tu és.” 

Logo que terminei de dar louvores a Deus, o teto de nevoeiro levantou             

mais uns 6 metros. Era claramente uma montanha enorme que não           

estava nem arranhando a superfície exatamente. Abaixei-me para sentir a          

chave no bolso e sorri quando notei o contorno desta bela chave. 

Erin: “Senhor, Você poderia, por favor, me ajudar com minhas perguntas           

ou enviar um anjo para isso?” 

Deus: “Erin, permita que Eu te carregue, não tenha medo.” 

Erin: “Obrigada, Deus Pai. Você está aqui comigo e estou tão feliz em             

ouvir de Você.” 

Deus: “Eu Me deleito em Meus pardais, mas vocês significam muito mais            

para Mim.” 

Então naquele momento passei por um grupo de pardais cantando e           

desfrutando flocos de pão. Deve ter sido maná do Céu. 

Erin: “Obrigada, Senhor, que Tu amas os pardais humanos, nós.” 

Eu tenho me sentido de muito pouco valor ou uso para o homem ou              

mesmo Deus dada toda a dor em que sofrido. A dor é uma coisa que nos                

deixa de “espírito abatido” e ser edificante é difícil quando dói levantar a             

cabeça e os braços para o Senhor. 

Erin: “Eu sinto muito Deus, como meus braços não podem, tenho que            

levantar meu coração para Ti.” 

Deus: “Então, Erin, Eu vou e o recebo.” 

Então naquele momento eu vi um cervo e corri para ele. O cervo             

rapidamente pulou cerca de 2 metros acima de algumas pedras até um            

desembarque. Em comparação levei um pouco de tempo para escalar isso. 

Erin: “Deus, por favor, permita-me ser capaz de escalar com cascos como            

este cervo.” 

Eu olhei o cervo parar em uma casa pequena do tipo de pedra, que tinha               

um topo de cúpula redonda e um enorme telescópio saindo dele. O cervo             

parou na porta, então eu corri para abri-la. A alça era esculpida, toda de              

bronze e muito imponente. 

Peguei a alça para abrir a trava e percebi que a porta estava trancada.              

Puxei a chave do bolso e a coloquei na fechadura. A porta se abriu e               

houve uma luz muito brilhante vindo de dentro. 

Dentro vi um anjo muito brilhante olhando através deste aparelho tipo           

telescópio. A sala tornou-se mais fácil de focar porque a luz de dentro             

tornou-se mais como um quarto bem iluminado. Eu reconheci esse anjo           

como aquele que também estava no pátio de Deus guardando o Relógio e             

o Calendário. 
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Anjo: “Olá, Erin, hoje você está pronta para ver mais? Não será fácil, mas              

estou aqui para ajudá-la a compreender seus sonhos misteriosos e          

conceder-lhe revelações. 

Erin: “Anjo, qual é o seu nome?” 

Anjo: Sorrindo. “Se ou quando Deus escolhe lhe conceder esse          

conhecimento, então Ele o fará. Enquanto isso, você só deve olhar para o             

Senhor e para as Escrituras a fim de obter as respostas. Erin, meu nome              

não é tão importante quanto a mensagem de Deus e então Deus ficaria             

descontente se você me adorasse ou se deleitasse em mim ou em minhas             

palavras. Eu sou apenas um mensageiro e estou aqui para ajudá-la.” 

Erin: Sorrindo. “Sim, sinto muito por ser curiosa.” 

Anjo: “Lembre-se também que eu não sou um professor, pois este quem            

ensina e dá sabedoria é o Senhor Jesus. Deus é o criador de leis e               

comandos, Ele instrui na maneira que você deve ir. Jesus é o professor ou              

instrutor e, para Deus sou apenas um assistente ou trabalhador. Não sou            

mais elevado do que Jesus o Filho de Deus, mas antes sou como um              

assistente, um soldado ou um guarda para Ele.” 

Ele podia dizer que eu estava fascinada por sua beleza, mas ele            

claramente estava se colocando para não ser adorado como um ser           

celestial ao nível de Deus ou Jesus. 

Erin: “O que você vai me mostrar?” 

Anjo: “Primeiro, Erin, Deus me disse que você tinha perguntas.” 

Erin: “Sim, eu tive um sonho que foi incomum…” 

A descrição do sonho começa… 

Quando vim para uma área no norte, eu tinha um roupão branco. Ia de              

casa em casa amarrando fitas em árvores mortas para assinalar quantas           

almas perdidas haviam vindo de cada família e ia até gerações passadas.            

Algumas árvores tinham muito poucas, mas outras tinham fitas enormes.          

Os proprietários das casas estavam lamentando. 

Mulher: “Não, não, não, estes são meus filhos.” 

Erin: “Não, seus filhos estão com Jesus e eu os vi. Eles estão ansioso para               

ver você também.” 

Enquanto eu estava ali, um anjo veio do Céu e me deu essas cinco belas               

fitas roxas para que as atasse na árvore. 

Erin: “Você está vendo, eles são realeza no Reino de Deus.” Então eu             

peguei mais três fitas. “O Senhor me pediu para trazer estas para seus             

filhos, mas destas três outras; uma é para você, uma para o seu marido e               

outra para o seu filho mais velho.” 

Mulher: “O que devo fazer?” 

Erin: “Pare de culpar a Deus e olhe ao seu redor enquanto o inimigo se               

apoderou (de tudo) e é ele quem tem a culpa.” 

Mulher: “Deus tinha o poder de nos salvar.” 

Erin: “Sim, mas você O aceitou e pediu?” 

Mulher: “Não. Por que eu tenho que fazer alguma coisa?” 
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Naquele momento em que estávamos falando, uma fita roxa desapareceu          

e a mulher entrou em pânico. 

Mulher: “Não, não, não Deus, isso é minha culpa, porque meu coração me             

engana e sou uma tola. Eu sei que Tu és o caminho, por favor, Deus,               

leva-me para o Céu.” A fita então reapareceu. 

Erin: “Não é o seu tempo, então não tenha medo porque você vai passar              

por isso. Diga aos outros.” 

Em seguida, amarrei as outras três fitas roxas à árvore e percebi que elas              

eram de um tom diferente do que as cinco fitas roxas de seus filhos. 

Em seguida, fui a uma loja de vestidos de noiva e uma mulher estava lá, a                

dona da loja. Olhei ao redor e vi apenas vestidos de festa. Estes eram              

bobos com saias de tule grande e tudo em cores brilhantes. 

Olhei para a mulher e vi que ela havia feito a maquiagem no rosto. Seu               

batom estava fora em um lado de seu rosto e desenhado em suas             

bochechas. Ela parecia louca, bêbada ou ambas. 

Erin: “Onde estão os vestidos de noiva?” 

Mulher: “Não sobrou ninguém. Quando as pessoas se foram, as mulheres           

vieram e levaram todos os vestidos. Começaram a chorar nas ruas quando            

passaram todas as outras noivas. 

Erin: “Elas queriam ir?” 

Mulher: “Sim, mas quando elas perderam o Noivo, elas choraram porque           

elas estavam atrasadas demais.” 

Erin: “Como elas sabiam que o Noivo estava aqui?” 

Mulher: “Todo mundo podia vê-Lo porque Ele estava em todos os lugares,            

mas em lugar nenhum. Houve grande tristeza como as pessoas pensaram           

que havia mais tempo, que haveria perdão ou talvez o Noivo fosse voltar             

para buscar mais. No entanto, Ele nunca voltou.” 

Ela se sentou na enorme saia de tule deste vestido vermelho e esta estava              

tão inchada que usou como um sofá. 

Erin: “Não é tarde demais, mas você deve perseverar e manter seus olhos             

apenas n’Ele. Você de tudo que ainda tem, deve desejá-Lo com todo o             

coração.” 

Mulher: “Ok, se eu puder encontrar este coração! Você não viu que não há              

mais véus para a Noiva e que agora há tanto mal?” 

Erin: “Sim, eu vejo, mas quando o véu é levantado fora do rosto da Noiva,               

então ela pode ver e não tem que imaginar o amor de seu Noivo. Ela               

também vê seu Noivo.” 

Depois disso, eu fui a um grande concerto de rock e várias grandes             

bandas de metal pesado estavam tocando em uma enseada de praia           

pacífica. No entanto, notei que muito pouca música estava tocando e que            

os espectadores estavam bêbados. 

Descrição do sonho acabou… 

Erin: “Anjo, o que isso significa?” 

Anjo: “Todo mundo que foi deixado na Terra agora está tentando chamar            

a atenção de Deus para mandar o Noivo de volta. O Noivo, Jesus,             
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retornará, mas não do jeito que Ele veio para reunir corações. Ore sobre             

isso porque você sabe quão traiçoeiro este mundo se tornará. Agora,           

tenho algo para lhe mostrar em Atos 2:19-20. Erin, por favor, leia esta             

Escritura para mim.” 

Erin: “‘E mostrarei maravilhas acima nos Céus e sinais abaixo na Terra,            

sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol será transformado em trevas e a              

lua em sangue antes que venha aquele grande e magnífico dia, o dia do              

Senhor,.” 

Anjo: “Agora olhe.” 

Ele me posicionou para que pudesse olhar através da lente de um            

telescópio especial e eu vi duas luas vermelhas. 

Erin: “É esta parte do Tetrad?” 

Anjo: “Sim. Agora leia essa parte na Escritura.” 

Erin: “Oh, o sol será transformado em trevas e a lua em sangue antes que               

venha o dia do Senhor. Oh, então o sol deve ser escuro, em seguida, vem               

o resto ou última lua de sangue antes da escuridão. Então, isso é logo?” 

Anjo: “Sim, Erin, mas tenha cuidado, porque a Escritura diz que Ele não             

virá antes do Seu tempo determinado.” 

Erin: “Então Ele vem algum tempo após o Tetrad ou talvez até mesmo             

entre as duas últimas luas de sangue?” Eu poderia dizer que o anjo não              

iria responder a isso. 

Anjo: Sorrindo. “Agora olhe, Erin.” 

Eu vi uma tempestade horrível vir com fogo e fumaça e convergiu em             

Jerusalém, vi destruição. Vi os dez reis e uma nação nova que era um              

inimigo diferente de qualquer outro, era como uma besta. A perda de            

vidas foi terrível demais. 

O inimigo queria genocídio como vimos antes com Hitler, mas isso veio            

rapidamente. Então vejo um tratado de paz e depois a reconstrução do            

Templo. O sinal desse problema para Israel foi e é o Tetrads. O inimigo vai               

reivindicar a vitória, mas no tempo certo, tudo isso virá sobre suas            

cabeças como uma pedra pesada. 

Mais tarde, a celebração de Israel se tornará um tempo de dor diferente             

de qualquer outro. Os filhos desta Nação e os remanescentes que ocupam            

a paz em Jerusalém serão caçados como cães e mortos. 

Erin: “Anjo, isso é assustador. Eu vi isso antes, mas agora é muito mais              

claro.” 

Anjo: “Prepare e leia as Escrituras para a ordem dos eventos. Isso está             

iluminado agora para um tempo como esse. Não tenha medo. A guerra            

virá de repente. 

Erin: “Então nós poderíamos estar falando mais ou menos de apenas seis            

meses?” 

Ele sorriu de novo e eu sabia que ele não iria me responder sobre isso. 

Anjo: “Isso é o suficiente para hoje. Você é amada por Deus Erin. Escreva              

somente o que lhe é dito. Você deve olhar para as Escrituras.” 
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Erin: Eu orei por respostas ao Senhor. “Por favor, me ajude com as             

respostas que procuro.” 

Jesus: “Erin, estou aqui com você. Não se preocupe nem tenha medo.            

Você é amada.” 

Erin: “Obrigada, Senhor.” 

Bênçãos, Sparrow [ou Erin] 

Sonho terminou… 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-prophecies/ 

 

As Profecias 

 

Sonhos do Senhor de Dezembro de 2014 a Setembro de 2015 

 

Trecho de “Deus, Uriel e o Número 50” 

 

Nestes trinta e três sonhos que formam este sexto livro, Jesus começou a             

aumentar a profecia das coisas que serão vistas Quando nos          

aproximamos do arrebatamento e depois do arrebatamento. Estes são         

assustadores de certa forma, mas ainda assim impressionantes em que          

Deus nos lembra que Ele predisse tudo isso para nos lembrar que Ele está              

no controle. Ele constantemente nos lembra de não temer, mas sempre           

olha para ele, especialmente quando nos preocupamos. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com            

os outros. Por exemplo, embora o tema que resida em As Profecias seja,             

bem, profecia, os temas dos outros sonhos contidos em O Convite, O            

Ferreiro, As Mansões, A Casa de Deus, O Êxodo e A Hora Final, bem como               

a Tribulação , todos residem em cada um desses livros, incluindo este            

como o tema das profecias, por vezes, aparece em cada um deles            

também. 

Embora haja muito neste livro sobre os planos do Senhor e como eles             

permanecem misteriosos, o que se segue é uma profecia que inclui a            

destruição de Palmyra vários meses antes de o ISIS destruí-lo sem           

explicações. Embora esta seja uma profecia cumprida, é digno de nota           

que tantas profecias detalhadas, as quais nunca contradizem a Bíblia,          

estão apenas sentadas neste livro esperando por você para descobri-las… 

************************************************** 

Sonho 163 - Deus, Uriel e o Número 50 

 

20 de maio de 2015 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado, obrigado e louvado. Obrigado por mais tempo aqui. Obrigado          

por meus filhos e familiares. Obrigado pela nossa casa e lugar seguro.            

Obrigado por nossos corações batendo. Por favor, não me leve para casa            
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mais cedo e longe da minha família, Senhor, como é cedo demais e             

finalmente estamos desfrutando da paz. 

Eu amo você, pai, e eu olho para você completamente agora para suprir             

todas as nossas necessidades. Por favor, continue a nos mostrar seu amor            

e favor. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me vi andando no caminho da Montanha de Deus em direção ao banco              

que dava para o vale pacífico. Parei para tomar um gole de água da rocha               

rachada. Eu estava com sede, então bebi profundamente da nascente          

borbulhante. 

Quando a água me refrescou, virei-me e sentei-me na bancada. Era           

primavera e tudo estava em plena floração. Eu coloquei minha cabeça em            

minhas mãos para orar. 

Eu: “Obrigado Pai, por tudo isso. Este é um milagre tão alegre. ” 

Eu ouvi um coro de pássaros e vi o que poderia ser estorninho criar              

algumas manobras incríveis no céu. Havia bandas de fitas de prata           

rodopiantes criadas por seus movimentos e elas estavam em completa          

união com nenhum pássaro 'off'. Eu ri quando eu cheguei com           

“coreografia” como talvez eu tivesse criado uma nova palavra. 

Tudo isso, e até mesmo nossas próprias vidas, são a coreografia de Deus,             

pois não há outra explicação além de Deus. Eu observei as nuvens            

maciças de estorninhos voarem em direção ao vale e aos prados ou            

pastagens. 

Eu vi Jesus à distância enquanto Ele conduzia um rebanho de ovelhas ao             

Rio da Vida. Ele tinha a vara e o cajado que na verdade era o gancho de                 

um pastor. Foi uma bela visão e me lembrou de nossas vidas no Salmo              

23. 

Eu: “Pai, eu não levei a melhor vida e fiquei aquém com muita frequência.              

Você fez com que Jesus me guiasse freqüentemente com sua vara e            

cajado, pois eu não conseguia encontrar o meu caminho sem Ele. Eu sinto             

muito por todos os meus erros. Eu sinto muito se satanás já foi capaz de               

me usar contra os outros. 

“Rezo para que Jesus seja sempre meu Pastor, pois só Ele pode me levar              

à água do Rio da Vida. Ele é meu consolador e a fonte em meu coração.                

Então por que eu temo? Por que muitas vezes tenho medo? ” 

Só então vi Jesus virar e acenar para mim e acenei de volta quando              

chorei. Eu o vi virar e as ovelhas O seguiram. À distância havia um campo               

de trigo cintilante de ouro. Ele guiou o rebanho para descansar debaixo de             

uma árvore maciça. Na base dessa linda árvore, vi a ovelha se deitar. 

Ele então começou a caminhar em direção ao campo de trigo enquanto            

olhava para mim e acenava de novo e eu acenei de volta. Com o sol atrás                
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dele, a luz criou uma coroa branca e dourada em volta dele. Era como se               

eu estivesse vendo um eclipse ao vivo, mas com Jesus. 

Vi então o gancho de seu pastor se transformar em foice enquanto            

caminhava em direção ao campo de trigo. Eu vi um grupo enorme de             

anjos e trabalhadores de campo ajudá-lo. Só então senti uma mão no            

meu ombro e foi o anjo com o arco e flecha. 

Eu: "Angel, você é Uriel?" 

Uriel: "Sim, Erin. Deus está solicitando sua presença. Por favor, venha           

comigo. ” 

Eu:“ Suas asas são lindas. ” 

Uriel:“ Minha aparência não tem importância, Erin, mas obrigada. ” 

Ele tinha lindas asas de carmesim e ouro. Sua armadura era dourada com             

um brilho de carmesim em cima disso e eu nunca vi nada parecido. Ele              

nunca disse muito para mim e até parecia assustador às vezes. Eu já vi              

Uriel antes, mas mal me lembro do tempo antes destas últimas várias            

vezes. 

Uriel parecia ser o anjo que me levou à porta de Deus toda vez que eu o                 

visitava. Eu estava animado para ver Deus hoje como lágrimas escorriam           

pelas minhas bochechas. Eu olhei para a área de floresta ao nosso redor e              

foi notável. 

Essas árvores eram maiores que qualquer árvore na Terra. O chão ao            

redor das árvores estava cheio de flores perfumadas de roxo e azul.            

Chegamos ao setor florestal e havia uma moeda de ouro com o número             

"50" gravado nela. Eu joguei a moeda e '50' foi gravado na parte de trás               

também. 

Eu ri e segurei na minha mão direita quando notei que havia uma nota              

com um belo relógio de bolso de ouro ao lado dela. O relógio tinha um               

pergaminho celestial gravado e o rosto era de pérola. Cada uma das doze             

marcas era uma jóia do Éfode, que é o mesmo que os fundamentos da              

cidade de ouro de Deus. 

Havia mostradores no mostrador principal e parecia uma pequena versão          

do Relógio e do Calendário de Deus. O pequeno relógio de bolso era lindo              

e requintadamente trabalhado pelos melhores fabricantes de relógios e         

artistas do mundo. De fato, era de origem divina. Eu abri a Nota: 

Erin, lembre-se que sou eu quem governa seus passos, seu coração é            

meu. 

Eu: chorando. "Obrigado, pai." 

Senti a mão de Uriel no meu ombro, me dirigindo para abrir a porta. Eu               

senti a chave e estendi a mão para ela. Senti calor da minha mão              

enquanto olhava todos os itens. Eu então vi a moeda de ouro entrar na              

minha mão. Eu então vi o relógio de bolso. 
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Eu: "Oh, mas é tão bonito, posso apenas mantê-lo ..." Só então o relógio              

de bolso desapareceu. “Por que isso desapareceu? Foi tão bonito! ”Fiquei           

desapontado. 

Uriel: “Erin, que bom é o relógio se você não tem compreensão daquilo             

que você contempla. É melhor segurar o relógio ou ter maior sabedoria? ” 

Eu:“ Sabedoria, é claro ”. 

Uriel:“ Hora de ir para a presença de Deus, Erin. ” 

Peguei minha chave e abri a porta e a luz entrando e saindo era tão               

brilhante. Senti Uriel me guiar quando caí de joelhos. Senti Uriel colocar            

salve em meus olhos e ouvi um coro de pelo menos mil anjos cantando. 

Uma metade dos anjos cantou, “Glória a Deus no Alto”, enquanto a outra             

metade cantava “Santo, Santo, Santo”. Era cantada em camadas e era           

tão bonita que levantei minhas mãos e mantive minha cabeça inclinada           

como Senti meu corpo inteiro reagir à presença de Deus. 

Senti calor e cura enquanto respirava fundo e sentia o ar puro do Céu              

encher meus pulmões. Eu olhei para as minhas mãos e elas eram um             

lindo brilho dourado. De repente eu não tinha lembrança de respiração           

difícil, mas apenas desse oxigênio divino enchendo meu corpo. 

Eu adorei a Deus junto com o coro e agradeci a ele por minha vida e                

minha família. Percebi que meus filhos já eram adolescentes e que nossa            

vida é apenas uma respiração. Eu continuei por algum tempo louvando-o           

enquanto o coro completava sua música. No entanto, eu ainda ouvi           

zumbido silencioso e bonito de todos os anjos como Deus falou comigo. 

Deus: “Erin, estou feliz que você veio. Onde você esteve? ” 

Eu: Eu sabia que Ele já sabia. “Pai, tenho estado ocupado dando coisas.             

Finalmente estou removendo os artigos que me sobrecarregam. Então         

fiquei doente e pensei que Você tinha acabado comigo. ” 

Deus:“ Não, Erin, eu não terminei com você. O que você aprendeu? ” 

Eu:“ algo novo. Eu aprendi que todas as roupas, artefatos, troféus e            

lembranças representam apenas uma fachada de uma imagem que eu          

queria pintar de mim mesmo. Quando eu usava essas roupas bonitas, elas            

me faziam parecer mais importante do que eu me sentia. 

“Agora não tenho necessidade de nada disso. Não só isso, mas todos os             

itens que eu realmente gostei foram quebrados ou danificados em nosso           

movimento, então nem mesmo eles me fazem sorrir. ” 

Deus:“ Tantas preocupações, Erin, criam paredes para Mim. Posso ter          

tudo isso? ” 

Eu:“ Sim, e você também pode ter todas as minhas outras coisas. ” 

Deus:“ Eu não preciso de coisas. ”Eu ouvi um estrondo ensurdecedor           

enquanto as paredes tremiam com o riso de Deus. 
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Eu: “Sim, pai, como sei que não há nada que alguém possa dar a Você               

que você já não possui.” 

Deus: “Não, Erin, isso não é verdade, pois não forçarei corações para            

Mim. Enquanto eu não criei coisas para cuidar de você nem criei você             

para cuidar das coisas, o coração da questão está em você enquanto eu te              

criei para os Meus propósitos. São as "coisas" que atrapalham. Além de            

'coisas', o inimigo trabalha para afastar você de mim. ” 

Eu:“ Eu vejo o inimigo trabalhando diariamente e muitas vezes eu falho e             

acabo sendo uma vítima dos esquemas do inimigo. O inimigo causou o            

problema do meu coração na semana passada? ” 

Deus:“ Não, mas ele foi autorizado a trazer à tona a condição subjacente.             

” 

Eu:“ Pai, isso foi mais assustador do que antes do meu marcapasso e eu              

temíamos. ” 

Deus : “Sim, mas você ouviu instruções sábias e se afastou disso é um              

resultado.” 

Eu: “Então eu teria morrido?” 

Deus: “Não, não era a sua hora, mas você escutou Minhas instruções e             

você foi poupou um destino muito pior. ” 

Como uma nota aqui, eu tive um 'episódio' em uma lavagem de carro             

local. Meu ar-condicionado não estava funcionando no meu carro e, ao           

mesmo tempo, meu marcapasso não estava mantendo meu ritmo         

cardíaco normal. Como resultado do calor na lavagem do carro, meu           

coração desacelerou e eu fiquei fraco. 

Eu sabia que meu coração ia parar e eu estava lutando contra o meu              

desejo de cair. Eu sabia que a lavagem do carro seria pelo menos mais              

cinco minutos e que ninguém me encontraria a tempo de me ajudar. Eu             

ouvi a voz de Deus me dizendo para empurrar o acelerador e seguir em              

frente. 

Pela graça de Deus, saí do lava-rápido e de alguma forma não machuquei             

nenhum de seus equipamentos. Um pouco humoristicamente, o carro         

ainda estava coberto de sabão enquanto eu abria as janelas em busca de             

ar fresco, enquanto algumas pessoas se aproximavam para ajudar. 

Pouco depois, fui de lá para o hospital. Agradeci a Deus que a porta da               

frente não estava no lava-rápido. Quando perguntei ao atendente, eles          

ficaram perplexos quanto à razão pela qual a porta da frente estava            

levantada, já que eles costumam ter sempre a porta na frente. 

Eu: “Pai, isso realmente me assustou e pensei em meus filhos e em tudo              

que ainda não fizemos. Comecei a barganhar contigo. ” 

Deus:“ Sim, mas outra coisa ”. 
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Eu:“ entrei em pânico e não tive paz. Lembrei-me da sensação sufocante            

de um tubo de respiração e de restrições de braço quando os médicos             

controlavam. Lembrei-me da incrível quantidade de contas e depois da          

perda de meus filhos, se algo acontecesse. Eu sabia que isso poderia ter             

me deixado indigente. ” 

Deus:“ Seus pensamentos são muitos em questão de segundos. Você está           

aqui agora, mas você não foi levado para casa. Não há outro item             

relacionado a você? ” 

Eu: Fiquei envergonhado. “Eu estava preocupado com toda a bagunça que           

eu tinha em casa, enquanto estou passando por nossas coisas agora.” 

Deus: Rindo. "Erin, por favor, não se preocupe como eu estou com você." 

Eu: "Pai, então posso pedir algo ousado?" 

Deus: "Sim, eu vou ouvir o seu pedido." 

Eu: "Eu preciso de ajuda, pai, mas também preciso de cura. Por favor,             

ajude-me a entender o que estava no quadro de avisos. ” 

Deus: Rindo. “Hmm, isso são três pedidos. Você se delicia. Agora, cura e             

ajuda estão a caminho, então não se preocupe. Você está sendo dotado            

de um aumento no conhecimento, pois a sabedoria é maior do que o ouro              

quando vem de Mim. 

“Você desvendou mistérios e descobriu coisas na Palavra que darão nova           

vida a você. Eu tenho provido para todas as necessidades, Erin, então            

continue a dar generosamente para aqueles que são necessitados e para           

quem eu enviei. 

“Esses itens que uma vez lhe trouxeram uma fonte de conforto agora se             

tornaram uma pedra pesada. Pedras pesadas afundam no leito de um rio,            

uma rampa na maré baixa e até uma piscina pública e acabam submersas             

na água. Você e seus filhos devem zarpar e evitar a tempestade. ” 

Eu:“ Estou confuso como pensei que a tempestade passou por nós? ” 

Deus:“ Erin, está apenas começando. Eu agito os mares com o Meu dedo.             

Você viu Me acalmar os mares? Existe outro que pode acalmá-los senão a             

mim? ” 

Eu:“ Jesus pode, mas aparte de você, Pai, Ele não faria isto. ” 

Deus:“ Ele vê o que eu faço e olha para Mim e isto é sabedoria. Você                

também deve fazer o mesmo e isso é sabedoria. Por que você acha que              

eu te levei em uma jornada tão longa? ” 

Eu:“ Eu não tenho certeza, mas talvez porque você quer que eu não falte              

nada de bom. Talvez se você tivesse feito tudo na velocidade da luz, eu              

não teria tido um relacionamento com você. Pai, eu tenho amado você            

com todo o meu coração. 

Deus: “Eu vejo que seu conhecimento está aumentando e você está           

sendo preparado para o que está por vir. Você deve estar livre para ser              

6 



capaz de voar como uma águia. Isso vem de deixar ir e deixar-me levá-lo.              

Então você permanecerá humilde, mas totalmente capaz de ser usado          

para rugir com a força de mil jovens leões, se necessário. 

“Não pode haver impedimento das coisas anteriores, pois as primeiras          

coisas devem ser esquecidas. Há eventos que, embora tenham sido          

anunciados, ainda serão catastróficos. 

“Você está sendo dotado de conhecimento do tempo agora e haverá um            

aumento de compreensão. Seus sonhos serão mais claros, sua vida mais           

definida e você não terá medo. ” 

Eu:“ Posso pedir isso para minha família, filhos e amigos também? ” 

Deus:“ Solicitações como estas são boas, mas esses dons não são           

recebidos por todos e você deve entender paredes. Não é pela Minha            

vontade, mas pelo seu muro que os impede dos Meus dons. Você            

entende? 

“Eu sou Deus e não darei Meus presentes àqueles que servem outros            

deuses. É por isso que você foi instruído a remover suas pedras pesadas.             

As paredes, embora silenciosas, eram gritantemente altas para Mim. ” 

Eu:“ Perdoe-me, pai, mas hoje é difícil neste mundo não fazer parte do             

corpo e ainda se concentrar em Você. ” 

Deus:“ Isto é sabedoria Erin Você recebeu uma linha do tempo para            

derrubar esses muros de Jericó. Agora atue. Faça isso e você terá seu             

livro de guerra terminado. Sua cura começou. Continue no seu curso. 

“O símbolo da moeda e o número '50' representa sua mudança para o             

sobrenatural do natural. Este presente é maior que o ouro. Em seu 49º
ano             

você começou, mas, em seguida, mudou-se para o seu 50 º ano. Você está             

em um novo período de seus anos e experimentará mais do Espírito            

Santo. 

“Sua revelação aumentará e isso também é maior que ouro. Agora           

entenda isso; você vê os mesmos padrões no tempo de Meu Filho na             

Terra. Os homens honrados receberam um grande presente, mas junto          

com isso uma grande bênção e um fardo terrestre. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, pai, mas estou com um pouco de medo quando senti a picada              

da morte na semana passada. Eu oro por sua proteção. ” 

Deus:“ Então está feito. ” 

Eu:“ Pai, eu tenho uma pergunta… bem várias… mas por favor me ajude             

com os estudos na Palavra que você deu. Por que os primeiros cinco livros              

e os últimos cinco livros? ” 

Deus:“ Você foi ensinado sobre uma porção seleta da Escritura onde eles            

deixaram de fora muitas coisas. Você é dito para ler não em parte, mas              

no todo. Para este tempo e o tempo para vir, você deve entender que a               
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criação de todas as coisas começou pelos Meus lábios em apenas uma            

respiração. Então vieram instruções, erros e depois o deserto. 

“No entanto, depois do deserto veio a Terra Prometida. Os últimos livros            

são os mesmos. Você aprendeu pelos erros e aquilo que é verdadeiro,            

santo e justo. Estes testificam ao seu Salvador e o preparam para o que              

está por vir ”. 

Eu:“ Assim também estamos no deserto? ” 

Deus:“ Sim, mas é um mundo distante de até dois mil anos atrás. Aqueles              

que aceitaram Meu Filho receberam um dom da capacidade de ceder e ser             

consolados pelo Espírito, a voz ainda pequena. A Palavra escrita não era            

difundida, então a voz da correção era uma lâmpada para as Minhas leis. 

“Agora, mesmo com a Minha Palavra amplamente disponível, muito         

poucos entendem. O espírito de confusão e a voz da razão removeram os             

milagres dados por Meu Filho. A promessa de fazer uma obra ainda maior             

do que a que Ele fez na Terra foi substituída pela semente da dúvida e do                

medo. 

“A voz gentil do amor e do conforto foi substituída por sementes de             

vergonha e escravidão. Meu povo não tem mais entendimento, então eles           

se sentiram confortáveis em sentar com Paul na prisão. Eles não leem            

mais por inspiração. ” 

Eu:“ Então você está dizendo que Paulo não era bom? ” 

Deus:“ Não, Erin, mas Paulo não era o Salvador dos homens e ele testifica              

como Davi e os outros. Isso é para confortar os homens para aprender             

com seus erros ou contratempos. Eles foram nomeados para isso. É por            

isso que as provações e testes são bons, como são os que dão             

testemunho e até igrejas. 

“Você deve se concentrar na Palavra de Deus. Você deve ver os padrões a              

partir do fornecimento das leis e instruções no deserto. Grave isso no seu             

coração e obedeça a Minha voz e então você pode entrar na Terra             

Prometida. O começo é o mesmo que o fim e eu sou o Alfa e o Ômega.                 

Está escrito. ” 

Eu:“ Então, ajude-me em meu entendimento limitado, pois há chaves e           

padrões nesses livros em particular que espelharão nossos tempos agora          

e por vir? ” 

Deus: “Sim, Erin, mas sua compreensão não é limitada”. 

Eu: “Pai, eu me esforço. Por que uma mulher receberia instruções quando            

as mulheres não deveriam estar liderando homens? As mulheres fizeram          

os homens caírem. O inimigo usa mulheres. ” 

Deus: “Deus usa mulheres também. Eu agora adicionei mais à sua leitura,            

Erin. Veja as razões pelas quais isso não foi permitido. Os homens são a              

Divindade sobre as mulheres e isso é bom, mas vocês foram criados para             
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este tempo, Erin. Se você tivesse escrito isso há mil anos, você teria sido              

queimado na fogueira. 

“Muitos homens foram chamados, mas nem todos foram aceitos. Você          

não está tentando os homens para um caso adúltero enquanto estando           

em Meu tremor e nem está operando em espíritos sedutores enquanto eu            

estou usando você como uma flecha. Os homens são facilmente desviados           

por palavras lisonjeiras e uma língua mentirosa. ” 

“Casamentos são separados pelo inimigo para enfraquecer o Meu exército          

de ceifadores. Você recebeu repetidamente seus testes e provações         

porque aprendeu a depender de Mim. Aqueles que têm um coração           

quebrantado e um espírito contrito estão dispostos a fazer qualquer coisa           

e tudo o que Deus lhes pede. 

“Eu não desprezo isso, Erin, como posso usar qualquer um que eu deseje             

e que esteja disposto. Não deve haver mais sobre este assunto. Você            

acredita que eu posso lhe dar qualquer presente que eu escolher? ” 

Eu:“ Pai, por favor, perdoe-me se duvidei da Sua escolha como Você é             

Deus e eu não sou. Sim, é claro que você pode dar qualquer coisa que               

você escolher qualquer um e em qualquer momento 

“Deus:‘Então, Erin, receber o que eu te dou quando eu dar a você por              

causa da Minha glória e não a 

sua.’Eu:“Sim, pai.” 

Deus: “Erin, eu te dei uma visão mais do que um tempo atrás em que               

você desenhou uma imagem. Você se lembra disso? ” 

Eu: Só então, o esboço foi baixado. Rindo. “Sim, eu me lembro disso.” 
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Deus: “Libere isso como o inimigo está prestes a tomar esta terra agora.             

Este é um marcador. ” 

Eu:“ Isto não é Petra, Pai? ” 

Deus:“ Você foi informado disso pelos homens e não por mim. Erin, eu             

disse que esta é Petra? ” 

Eu:“ Não, pai, você não o fez. ” 

Deus:“ Então Me ouça, olhe para Mim, espere em Mim e me observe             

primeiro, e não em seu nome. Então, quando eu digo 'agora', então            

obedeça. ”Ele disse isso com tal autoridade. 

Eu: “Meu Deus, estou com medo. Posso fazer uma solicitação sua? ” 

Deus:“ Prossiga, Erin. ” 

Eu:“ Você pode fazer Suas instruções tão alto e claro que não pode haver              

voz do inimigo para me confundir? ” 

Deus:“ Sim, Erin, como esta é um bom pedido. Por favor, não se             

preocupe, pois estou com você. Não tenha medo porque eu sou Deus, teu             

Pai. ” 
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Eu: Chorando. “Você é glorioso. Obrigado pelo deserto. Eu posso ver           

nossa Terra Prometida. Eu não posso esperar para entrar, mas eu sei que             

não vou na frente de você. Quando os homens se moviam antes da sua              

liderança, eles pereceram. Eu amo você, pai. 

“Por favor, abençoe-nos e abençoe o trabalho de nossas mãos. Que           

possamos te trazer toda a glória em tudo que fazemos. Que possamos            

sempre ser gratos e testificar de Sua grande misericórdia e coração           

gracioso para Você é o maior presente. Eu te amo. ” 

Eu senti um calor interessante que estava fluindo em minhas veias e            

descansando em meu coração. Foi o amor divino de Deus passando por            

mim até o tabernáculo do meu coração pulsante. Senti-me vivo em meu            

corpo glorificado como se até mesmo este fosse divinamente atualizado.          

Eu chorei quando pensei que nada é impossível para Deus. 

Deus: “Erin, você é amado. Eu tenho algo vindo até você, então por favor              

receba isso. Eu o verei novamente. ” 

O anjo, Uriel, me pôs de pé e passou pela porta do tabuleiro florestal. 

Eu: “Uriel, por que esses últimos livros da Bíblia são tão importantes?” 

Uriel: “Eles contêm confirmações do tempo em que você está. Quanto           

mais você reza nessas palavras, mais o Senhor ilumina Suas instruções.           

Erin, você viu o Senhor levar as ovelhas para a água e então Ele as levou                

para descansar debaixo da árvore. Eles obedeceram a ele como seu           

pastor. Então ele foi ao campo auxiliado por trabalhadores. 

“Lembre-se de obedecer ao Senhor. As leis e mandamentos de Deus           

devem sempre trazer conforto e alegria. Estes não foram criados para o            

homem a falta de coisas boas. Isto é para aqueles que merecem mais de              

Deus. 

“Aqueles que estão contentes com o deserto não entrarão na Terra           

Prometida. O tempo é como os dias de Noé e o tempo será como Sodoma               

e Gomorra. As ovelhas confiam e obedecem ao Pastor, e as ovelhas não             

têm nada de bom. ” 

“ As obras do Senhor são a sua lâmpada. O testemunho daqueles que             

foram batizados pelo fogo e resistiram a suas provações recebeu          

revelação. Eles vieram através do fogo refinado e suas instruções são o            

caminho final para a Terra Prometida. 

“Sua vida está escrita na tábua do seu coração humano e o Espírito Santo              

habita em você. Nosso Senhor escreve no seu tablet do coração. Portanto,            

viva como um testemunho para ele. Encontre conforto em sua equipe e,            

em seguida, ele leva você. Não tenha medo. ” 

Eu:“ Obrigado ”. 

Uriel:“ Tenha cuidado para obedecer a Deus e às Suas instruções. Quando            

você estiver em necessidade, chame-o. No entanto, quando você faz isso,           
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apenas saiba que antes de proferir uma palavra, Ele já comandou anjos a             

seu respeito. 

Sonhe mais… 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-final-hour/ 

 

A Hora Final 

 

Sonhos do Senhor a partir de setembro de 2015 a maio de 2016 

 

Trecho de “Deus, o Touro e a Cobra” 

 

Nestes vinte e sete sonhos que formam este sétimo livro, Jesus continua            

a rampa até a profecia de coisas que serão visto tanto quando nos             

aproximamos do arrebatamento e depois do arrebatamento. Estes são         

assustadores de certa forma, mas ainda assim impressionantes em que          

Deus nos lembra que Ele predisse tudo isso para nos lembrar que Ele está              

no controle. Ele constantemente nos lembra de não temer, mas sempre           

olha para ele, especialmente quando nos preocupamos. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com            

os outros. Por exemplo, embora o tema que resida em A Hora Final seja,              

bem, a profecia relacionada a esta Hora Final, os temas dos outros sonhos             

contidos em O Convite, O Ferreiro, As Mansões, A Casa de Deus, O Êxodo              

e As Profecias. , assim como a tribulação, todos residem em cada um             

desses livros, incluindo este como o tema da Hora Final, às vezes aparece             

em cada um deles também. 

Embora haja tanto neste livro sobre os planos do Senhor e quão            

misteriosos eles permanecem, o que se segue é uma profecia que inclui o             

martelar dos quatro cantos dos EUA quando a “Tumba” (Trump?) Surge           

para causar o caos. 

Embora a verdadeira interpretação desse sonho não possa ser conhecida          

com certeza, há uma profecia interessante sobre como isso tudo irá se            

desenrolar, incluindo uma rolagem aprimorada pelo “Touro”. Até agora,         

este verão de 2016 tem sido interessante de assistir e você simplesmente            

tem que ver por si mesmo se esse sonho do inverno anterior o chamava              

como se o viéssemos jogando agora ... 

************************************************** 

Sonho 193 - Deus, o Touro e a Cobra 

 

February 28, 2016 

 

Comunhão 

Querido Pai, 
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obrigado por outro dia e por tudo o que você fez por mim. Obrigado pelo               

jejum que me atraiu para mais perto de você, mas eu ainda estou mais              

perto de estar ainda mais perto. 

Eu tenho visto muitas coisas e eventos em meus sonhos. Estes são            

perturbadores quando vejo o nosso mundo se transformar em algo tão           

escuro e, em seguida, muito mais escuro do que agora. Eu nunca pensei             

que era possível ver tudo isso acontecer na minha vida. 

Muito obrigado por me mostrar como você é maravilhoso. Você me atraiu            

para um relacionamento amoroso completo com Você como meu Pai e           

Jesus como meu Noivo antes dos tempos vindouros. 

Se você não tivesse feito isso, eu não estou certo de que eu seria capaz               

de saber que Você está nos mantendo próximos e sob Suas poderosas            

asas. Oh, como é maravilhoso ter você perto. Eu te amo muito e você é               

meu tesouro e minha jóia. 

A coisa surpreendente sobre você é que você está bem na frente de nós,              

em torno de nós e em nós, se convidamos você dentro Os presentes que              

você nos confere são aqueles de grande valor no Reino dos Céus, mas de              

pouco valor no O mundo material como se aproximando de Você tem um             

preço. 

Há uma cortina entre aqueles que você chama de seu e do resto do              

mundo. Esta cortina é o véu e este tipo de véu nos permite ir mais longe                

em Sua presença no Santo dos Hollies. Certa vez, fui pego dentro da             

cortina, depois voltei novamente. 

Simplesmente, eu estava com medo e por uma boa razão, pois esta é             

uma escolha que é corajosa, ousada e corajosa e leva sacrifício. Ao entrar             

em Sua presença, sabemos que nossa fé será testada e esses testes são             

permitidos, para que possamos desenvolver perseverança. 

Eu ouço a voz do inimigo chamando de fora da cortina. Mesmo quando eu              

entro em Sua presença, Pai, ouço gritos de: 'Erin, você não é digno de              

entrar pela cortina ou porta na presença de Deus. Isso é uma ilusão e              

você está delirando como Deus nunca escolheria alguém como você. 

No entanto, à medida que me aproximo ainda mais de Ti, Pai Deus e das               

tuas cortes, não consigo mais ouvir essas vozes. Em vez disso, só posso             

ouvir o coro de anjos, o cheiro de jasmim, rosas e algo como óleo de               

almíscar. 

O aroma é surpreendente e a presença de Deus é leve e arejada, mas Sua               

presença de unção é espessa como o mel e eu posso prová-lo em meus              

lábios. Eu fico sobrecarregado com o fato de que Ele me permitiria entrar.             

Quem sou eu? Realmente quem sou eu? 

Senhor, eu te agradeço por tudo o que me foi dado e por você não               

desistir de mim. Eu agradeço até mesmo por estas tentativas constantes.           
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Essa punição martelante ao longo dos anos removeu esse 'eu' que           

procurava remover consistentemente Suas bênçãos repetidas vezes. 

Enquanto eu ainda não sou perfeito e nunca estarei na Terra, estou            

aprendendo a deixar as coisas antigas e deixar você me levar.           

Agradeço-lhe também pela memória dos seus milagres nos meus diários.          

Eu te agradeço por estes registros gloriosos como sem eles Seus milagres            

são perdidos pelos problemas do mundo. 

Obrigado que seus milagres são maiores que os problemas do mundo.           

Agradeço também por meus filhos, que me mantêm focado em você.           

Quando estou abatido, eles me lembram de Suas promessas e, quando           

eles estão abatidos, eu posso lembrá-los também. 

Pai, eu também quero agradecer por uma outra coisa. Agradeço pela           

minha dor! Sim, eu sei que isso não faz sentido a partir de uma visão               

mundana, mas a dor é o que penetra o mesmo véu que pode nos afastar               

de você. 

Há um ponto com dor lancinante em que você ou desmaia de segurá-la             

firmemente ou simplesmente cede e deixa passar. Quando você dá a           

Deus, Ele a toma e a substitui com paz. É a coisa mais difícil que eu já                 

tive que fazer, mas dando a Deus minha dor então me permitiu respirar e              

respirar fundo. 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

Hoje eu estava no céu, fora do caminho de Deus e sentado ao lado de               

uma linda cachoeira que leva a um lindo riacho. Os sons foram            

surpreendentes como algumas das rochas soaram quase oco como a água           

caiu sobre eles, o que fez música como resultado. 

Notei que o fundo ou a cama onde as quedas encontram o rio estava              

coberto de areia dourada como ouro reluzente. A luz fez o brilho dourado             

como a água era cristalina. Eu decidi me curvar e tomar um gole da              

cachoeira. 

A água tinha um sabor mais incrível do que qualquer água na Terra.             

Sentei-me e vi a força da cachoeira bater nas pedras. Cada rocha            

descendo tinha um mergulho de colher da força da água ao longo do             

tempo. 

Eu ri com o pensamento dessas rochas se tornando côncavas e fazendo            

pó de ouro no fundo do rio. O som era lindo, então me deitei para               

descansar enquanto a grama ao redor do rio era suave e convidativa. Eu             

podia sentir o cheiro da grama doce e o sol quente parecia maravilhoso. 

Eu: "Obrigado, padre, por me trazer aqui." 

Então eu devo ter dormido quando acordei algum tempo depois para dar            

um tapinha no meu ombro. Sentei-me para ver Uriel curvado com os            

braços apoiados nos joelhos. 
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Uriel: sorrindo. “Então, Erin, você teve um bom descanso?” 

Eu: “Quanto tempo eu estava dormindo?” 

Uriel: Rindo. “Um tempo.” 

Eu: “Eu senti falta de alguma coisa?” 

Uriel: “Não, como não há 'falta' de nada aqui.” 

Eu: “Meu descanso foi incrível e eu nunca dormi tão pacificamente. Eu            

gostaria de dormir aqui mais vezes. ” 

Uriel:“ Você ainda tem tempo para isso agora ou pode vir comigo como             

Deus pede a sua presença. ” 

Eu: Eu rapidamente me levantei. “Oh, eu gostaria de ir ver Deus, por             

favor!” 

Uriel: Rindo. "Ok". 

Ele estendeu a mão e eu peguei seu convite. Instantaneamente          

estávamos diante da porta de Deus e ela estava aberta. Uriel colocou            

salve em meus olhos e entramos em suas cortes. 

Desta vez vi algo que não tinha visto antes. Eu vi toda a área circundante               

e era enorme. Eu vi algo como raios de luz branca saindo do Trono de               

Deus, literalmente criando um enorme efeito corona. 

Eu sorri como deve ser a origem de uma auréola ou coroa. A luz              

abrasadora iluminou os elementos da sala e eu vi algo como uma sala do              

tribunal, mas mais elaborada do que qualquer coisa que eu já tinha visto             

no céu até agora. 

Eu tenho estado em tribunais terrestres e estes são pálidos em           

comparação a isto. Eu poderia olhar em volta de mim pela primeira vez,             

mas não em grande detalhe. Eu era tão pequeno comparado a Deus, tão             

pequeno. Eu caí de joelhos e adorei a Deus. 
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O som dos coros de anjos veio do outro lado dessas colunas maciças.             

Senti-me tremendo quando as células do meu corpo se moveram para a            

música, como se cada “Santo, Santo, Santo!” Parecesse ser absorvido          

pelo meu corpo. 

Comecei a chorar quando pensei que tinha falhado durante o jejum           

quando fiquei muito doente. Eu não tinha certeza se estaria em Sua            

presença novamente depois disso. Então senti um estrondo no tribunal. 

Deus: “Erin, fale”. 

Eu: “Pai, quando fiquei doente durante o segundo dia do meu jejum,            

achei que você estava infeliz comigo e eu não o entendi. Gall estava             

chegando e eu não conseguia parar. Então eu voltava a dormir e eu teria              

sonhos horríveis. 

“Alguns desses sonhos estavam com inimigos atuais e passados e outros           

estavam com eventos que eu não entendia. Eu me arrependi com todo o             

meu coração por precaução. ” 

Deus:“ Erin, eu ouvi seus gritos e honrei e honrarei seu pedido de oração.              

O que você aprendeu durante o seu jejum? ” 

Eu:“ Eu senti que estava literalmente vomitando meus inimigos. Eu          

estava tão fraco quanto você me mostrou ataques e isso me humilhou ”. 

Deus:“ No primeiro dia, você se submeteu a Mim e passou tempo em             

arrependimento. No segundo dia, você enfrentou seus inimigos, manteve         
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sua posição e obedeceu. Então, no terceiro dia, você se acalmou e me             

adorou. Eu não entendo qual era o problema? ” 

Eu:“ Você tinha me dado jejuns mais fáceis antes, e embora eles            

estivessem se humilhando, Você me fortaleceu para facilmente passar por          

eles. ” 

Deus:“ Talvez este tenha sido o melhor rápido como você teve. mais a             

perder fisicamente. Você também tem mais inimigos agora e você os           

expurgou. Você está se sentindo melhor? ” 

Eu: sorrindo. “Sim, padre, muito melhor.” 

Deus: “Este foi um presente importante que você me deu, pois sei o             

quanto foi difícil para você, por isso abençoarei você em abundância por            

causa disso. Agora, você tem perguntas? ” 

Eu:“ Obrigado, padre, por permitir que eu me limpe deles. Preciso de            

ajuda com os sonhos que tive esta semana e não tenho certeza do que              

isso significa. Eu tive um desses sonhos nesta manhã de quinta-feira… ”A 

descrição do sonho começa… 

Eu acordei depois que um anjo me mostrou a Terra em 3-D. Ele estava              

girando em seu eixo, mas o anjo parou a rotação da Terra quando             

viajamos pela África e pelo Oriente Médio. Eu vi vários países destacados,            

mas a Líbia foi particularmente destacada. 

O anjo então me disse que o problema está vindo daqui e não apenas um               

pequeno problema também. Eu então vi o que parecia ser uma onda da             

mão de Deus e o chão nos Tribunais separados e agora eu vi um mapa da                

Terra. 

Ali Deus iluminou várias regiões. Ao examinar os territórios, vi 22 países            

ao redor de Israel e eles foram destacados em verde escuro. Eu então vi o               

país da Líbia iluminar e pop-up e uma enorme cobra preta com olhos             

vermelhos sobre este país iluminado verde. 

Vi então algo como um avião ou objeto rápido pousar no norte de Israel,              

mas na costa e na área do Líbano. Lá vi uma trama contra Israel e que                

algo estava prestes a chegar a Israel. 

Então vi algo que não entendi. Havia três grandes pássaros diferentes de            

tudo o que eu havia visto antes de voar sobre a cúpula de Israel. Eu vi                

dois pássaros tentando derrubar um, mas sendo malsucedido. Então vi          

um dos pássaros cair. 

Então olhei para o oeste e vi os Estados Unidos. Eu ainda via os quatro               

anjos maciços continuando a bater nos EUA, onde o centro e o sul do país               

recebiam os piores sucessos. Eu vi agências de notícias editando grandes           

quantidades de informação. 

Vi então algo como um touro vermelho enorme com chifres correndo pela            

terra. Fora enviado por Deus para agitar a paisagem. Eu vi matadores            
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usando branco, vermelho e azul tentando espetar, mas seus músculos          

eram como ferro e nada poderia penetrá-lo. 

Vi algo sendo assinado e apertos de mão em reuniões a portas fechadas             

na capital dos EUA e que isso enfureceu a Deus. O anjo ao sul agitou os                

mares e o ar e com força tentou humilhar a terra, mas não era para ser. 

Então eu vi um negócio enorme ou entidade com muitas cores deixar a             

terra para outra terra no leste. Eu vi a imigração em massa das cidades              

para as áreas mais altas. Eu vi os dez líderes redirecionando suas            

estratégias para contornar os ataques de Deus. 

Então eu olhei de volta para Israel e vi uma vasilha enorme. Estava             

prestes a chegar à nação, mas eu não sabia se isso vinha do Líbano ou de                

outro lugar. Independentemente disso, veio do nada e desceu sobre          

Jerusalém. 

A descrição do sonho termina ... 

Eu: “Pai, porventura não enviarás o Senhor por nós antes de tudo isto?             

Oh, por favor! ” 

Deus:“ Erin, a hora do problema de Jacó está chegando e Meu julgamento             

está vindo sobre a terra. Seus inimigos serão consumidos pela força dos            

exércitos do Céu e estes sofrerão um julgamento sete vezes. ” 

Eu olhei e vi terremotos, pestilência, sangue derramado de medo, chuva           

torrencial, granizo em massa, fogo e enxofre. Estes vieram tão          

rapidamente quanto ondas. Eu vi linhas em ângulos varrendo os 22           

inimigos de Deus. 

 

Eu: “Nós iremos embora antes disto, certo?” 

Deus: “Não se preocupe, Erin, como você não verá isto acontecer na            

Terra.” 

Eu: “Isto é porque a mídia não irá cobri-lo?” 

Deus: “ Isto também acontecerá quando os tempos das profecias para os            

últimos dias tiverem chegado. ” 

Eu:“ Então há juízo sobre a terra e as igrejas? Então, Israel será chamado              

ao arrependimento e seus inimigos serão julgados? ” 
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Deus:“ Isso é suficiente para hoje, Erin, como agora é hora de procurar o              

que está escrito para o seu calibre. ” 

Só então, senti Uriel alcançar meu braço. e me levante para os meus pés. 

Eu: “Obrigado, padre. Eu te amo. ” 

Deus:“ Eu também te amo. Lembre-se de escrever claramente. Se você           

está incerto, então ore a Mim e eu iluminarei isto para esclarecer.            

Lembre-se, você é amado. ” 

Uriel me levou para fora da porta de Deus. 

Eu: "Estou com medo, Uriel." 

Uriel: "Eu entendo, mas não tenha medo, pois isso é do inimigo. Agora,             

essas mensagens não serão tão positivas, mas não se preocupem. ” 

Eu:“ Deus está com raiva e há problemas vindo ao mundo. ” 

Uriel:“ Isto está escrito e não é nenhuma surpresa. Agora, você tinha uma             

pergunta sobre outro sonho? ” 

Eu:“ Oh, sim, eu tive um sonho de uma cobra enrolada de verde             

brilhante. Eu vi um telefone e, em seguida, tornar-se um caso de pele de              

cobra verde iluminada ao redor do telefone. Então eu vi a cobra entrar no              

telefone. O que isso significa? ” 

Uriel:“ Existe um mundo paralelo que foi permitido por Deus durante este            

tempo. Existe o mundo físico que você vê, então existe o mundo do ar,              

não deve ser confundido com o reino espiritual, mas é muito mais ou             

menos o mesmo e dirigido pelo príncipe do ar. 

“Agora, a força disso é que ela pode golpear seus golpes venenosos pela             

velocidade da luz e, muitas vezes, desliza sem deixar vestígios. Não há            

nenhuma fronteira com a sua terra aqui que não seja a energia no seu              

botão liga / desliga. Não seja vítima dos esquemas do inimigo. 

“Agora lembre-se de estar sempre em guarda com toda a sua armadura.            

Lembre-se de quem você é e que você reside aqui no céu. Lembre-se de              

que você é um clarão e recebeu o toque de clarim. 

“Agora vá em vitória como no Salmo 45, Erin, como a Noiva está prestes              

a se levantar. Olhe para os profetas na Sua Palavra, a Lâmpada. Você             

verá essas profecias se desdobrar diante de seus olhos como você está            

vivendo nestes dias. Deus terá a última palavra, então não tenha medo. 

Agora, estude os últimos oito livros da Bíblia até o Apocalipse, terminando            

no capítulo 22. Há itens que o Espírito Santo iluminará para você. Não se              

preocupe ou tenha medo, mas tenha coragem. ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/sparrows-dream-pick/ 

 

Entrevista com Erin em Junho 2016 

 

atualizado com permissão da Sparrowcloud9.com em 7 abril de 2017 

 

Quem é você e qual é o seu ministério? 

 

Através do tempo, enquanto em seu plano, aprendi a relacionar-me com           

tantas pessoas diferentes de tantas esferas diferentes da vida. Eu sei o que             

é viver na pobreza e na riqueza. Eu sei o que é perder tudo e lentamente                

ganhar de volta pela Graça de Deus. Eu sei viver com muito pouco e              

encontrar alegria nas coisas simples ao meu redor. 

Muitos anos atrás, eu tinha coisas de riqueza e materiais, mas isso me             

deixou deprimido e sedento por mais. Eu não tinha sabedoria, satisfação e            

estava com fome de Jesus. Agora, quando eu olho para trás, quando eu             

tinha 18 anos e não fui salvo, pedi a Deus algo, algo que acabaria sendo o                

começo de tantas tentativas e testes ... 

“Para um dia ter um coração de ouro, mas, por enquanto, fica em uma              

corrente em volta do meu pescoço até o dia em que eu possa amar tudo e                

todos, inclusive eu. ” 

Eu compartilho publicamente esse desejo no anuário do colegial. Bem, Deus           

começou a trabalhar nisso, pois este pedido o agradou, mas mal sabia o             

quão difícil esse pedido se tornaria. 

Quando mais tarde fui atacada e fiquei doente, fui despida de quase tudo o              

que tinha. Isso incluía meu casamento, meu dinheiro, minhas lindas          

antiguidades, tapetes, roupas de mobília e carros. Eles foram todos embora           

e em tão pouco tempo. 

Fui forçada a leiloar tudo o que tínhamos. Eu passei por processos, mas não              

pude mais pagar advogados para lutar. Eu não podia pagar pelos           

julgamentos das contas médicas. Eu perdi todo o meu status social e uma             

riqueza de amigos mundanos e condicionais. Eu quase perdi meus filhos           

assim que descobri que eles tinham sido abusados, mas Deus me poupou            

disso. Muito simplesmente, Deus me esvaziou de qualquer senso de eu que            

eu tinha. Eu fui esvaziado de mim mesmo! 

Desde então, aprendi a ficar satisfeito com o que me foi dado e não mais               

corro atrás das coisas deste mundo. Aprendi que Deus não exige meu            

auto-sacrifício, mas exige e abençoa minha obediência. Assim que eu me           

soltei e fiquei severamente quebrado e na posição mais baixa que a            

sociedade tinha para mim, foi então que Jesus apareceu. Ele me salvou do             

poço de mina e colocou meus pés de volta em uma base firme - Ele! 
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Meu chamado de Deus é realmente trazer a Boa Notícia de Jesus em breve              

para a Sua Noiva. O problema virá e está aqui agora, mas se tornará muito               

pior muito em breve. O Senhor enviou alguns de nós para assinalar as             

coisas celestiais às pessoas não-salvas ou céticas feridas e feridas pelos           

cristãos. Eles também precisam saber que Deus os está chamando. 

Ele os ama e preparou um belo lugar para nós. Aqueles que aceitam Jesus              

como seu Senhor e Salvador não perecerão. Aqueles que afirmam conhecer           

a Deus, mas continuam em seus estilos de vida pecaminosos, e aqueles que             

ouvem falsos ensinos das religiões do “Portão Largo” falharão em ver o            

“Portão Estreito” de Jesus. 

Estou aqui para compartilhar as boas novas de Jesus. Ele vai te salvar. Ele              

te ama. Ele te ama, não como o mundo te ama, mas como o Pai Deus te                 

ama! 

 

Quando você começou a ter esses sonhos e quanto tempo eles           

duram? 

Eu tenho sido um sonhador durante a maior parte da minha vida, mas os              

sonhos verdadeiramente vívidos do Senhor começaram em 2012. Os         

sonhos podem durar até 30 minutos por horas de mensagens para várias            

noites do mesmo sonho várias vezes ou continuando . Mais tarde eu acordo,             

tenho comunhão e então Ele baixa os detalhes dos sonhos em uma visão             

3D de 180 graus enquanto eu escrevo o que Ele me escolhe do que me é                

mostrado. 

Se eu começar a escrever algo que Ele não direciona, a visão pára             

imediatamente. Quando eu oro e volto para Ele, Ele então redireciona           

minha atenção para o Seu exemplo. No começo, isso foi bem difícil. Eu             

estava tão fascinado com o meu novo presente que passei muito tempo            

olhando em volta e sem tempo suficiente em suas diretivas (sorrisos).           

Agora, as visões raramente são interrompidas, já que aprendi a "esperar no            

Senhor". 

 

Por que Deus está lhe dando esses sonhos? 

Mais uma vez, acho que é porque eu sei um pouco sobre muitas coisas              

diferentes e então posso me relacionar com tantas pessoas em suas           

caminhadas. Eu entendo discriminação e abuso como eu vivi muito deste           

sendo direcionado para mim. De ser em torno de membros da família que             

lutaram, eu entendo abuso de substâncias e vícios. 

Eu também fui Designer de Interiores por mais de duas décadas. Enquanto            

trabalhei em mansões multimilionárias, eu pessoalmente vivi em casas         

pequenas (sorrisos). Por sua vez, embora eu aprecie as "coisas boas", ainda            

não gosto do preço alto que precisa ser pago para adquirir essas "coisas". 
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Eu acredito que Deus também me permitiu ter este dom simplesmente           

porque eu sou eternamente grato a Ele por tudo que Ele fez por nós. Eu vi                

Seus milagres e até os vivi. Eu permiti que Ele me usasse como um vaso               

para os Seus propósitos e isso resulta em uma vida sem arrependimentos            

quando eu o faço. 

Eu sinto que agora fiz tudo o que sempre quis em minha vida, então eu não                

desejo mais nada além da Vontade do Senhor para mim e para mim. Oops,              

olhe para todos os 'eu e eu' que acabei de usar na última frase (sorrisos). 

A maneira de ouvir claramente de Deus é quando você morre para si             

mesmo 'para que haja menos de você e mais dele. 

 

Qual é o propósito desses sonhos? 

Jesus está vindo para a sua noiva muito em breve. Estes sonhos são para              

aqueles que foram feridos pelos cristãos, pelos perdidos e também por           

aqueles que têm fome e sede de mais respostas de Deus. Fomos levados a              

acreditar que a Terra é real e o Céu não é. No entanto, é o Céu que é real e                    

esta Terra é 'mas uma perseguição'. 

 

Como as pessoas reagem à leitura dos livros e do site? 

Cristãos que vivem a vida em suas poltronas confortáveis odeiam esses           

sonhos, já que Jesus está exigindo algo deles. Ele está exigindo que saiam             

dos bancos e olhem para cima. 

No entanto, para aqueles feridos por pessoas pregando doutrinas erradas e           

deixando a igreja como resultado, para aqueles feridos por pessoas usando           

as Escrituras como uma arma contra eles enquanto eles mesmos estão           

operando sob fortalezas demoníacas e para aqueles que viram o poder de            

Deus e desejo mais do que a igreja oferece, esses são os que encontrarão              

esses sonhos e os amarão. Aqueles que estão em busca de mais milagres,             

sinais e prodígios, conforme mencionados na Bíblia para esses últimos dias,           

os encontrarão nesses sonhos. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-258/ 

 

JESUS E UM AVISO URGENTE!  

6 de Setembro de 2017  

 

Comunhão... Querido pai, Obrigada por mais um dia! Obrigada por tudo o            

que você fez e continua a fazer. Eu sinto que você me deu um desejo               

urgente de visitar você hoje. Senhor, estamos prontos para o que você            

tem guardado para nós! Nós te amamos muito! Louvado seja Deus nas            

maiores alturas! Eu sinto que este é um aviso urgente para todos nós!             

Depois de ter lido isso, por favor, estude Isaías 49 imediatamente!  

Jesus:  

“Erin, suba”.  

Senti uma mão no meu ombro e era Jesus. Ele tinha um "olhar sério" em               

seu rosto hoje, mas ainda tão amoroso e gentil. De repente eu me senti              

um pouco nervosa, ou até mesmo apreensiva, já que Ele só tem sido             

"assim" algumas vezes antes.  

Jesus: “O diabo está fazendo hora extra, dos púlpitos para os bancos. Eu             

olho para o coração. Onde dois ou mais se reúnem em Meu Nome, lá              

estou eu no meio deles. Pois eu te enviarei como ovelhas entre lobos e              

você será astuto como as serpentes e gentis como as pombas. “Como eu             

estou com você, suas poltronas serão de rubis, e as suas muralhas – por              

sobre as paredes de proteção dos corações frios dos homens – serão como             

um fogo consumidor. Conforme eu for dirigindo o seu caminho, você           

pisará em serpentes e escorpiões e não será prejudicado por eles. Embora            

você tenha estado antes perdido, desprezado e rejeitado, eu te chamo de            

Meu. “Você deve entender o que está vindo agora, te antecedendo, e que,             

quando o problema parece próximo, eu estou mais perto ainda. Quando os            

ventos chegam e a Terra sai fora de controle, eu estou mais perto ainda.              

Quando as montanhas desmoronam e a água ondula e se levanta, eu            
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estou lá no meio de você. “Quando o solo treme, as ondas batem, o vento               

não dá trégua e quando parece que não há fim, eu estou com você e vou                

carregá-la! Eu não vou te deixar! “Agora, é possível para uma mãe            

esquecer a criança que deu à luz e encheu de cuidados, embora às vezes              

ela fique desapontada ou magoada? Poderia ela não sentir nada por esse            

bebê? Mesmo que pudesse, eu, Deus, nunca te esquecerei, entendeu? Eu           

estou com ela e ela não vai cair. Eu vou ajudá-la no romper do dia!  

Eu: “Senhor, por favor se acalme, pois a terra está sendo maltratada e             

punida agora. Por favor, tenha compaixão.  

Jesus: “Se alegre, Erin. Se alegre; porque quando virdes todas estas           

coisas que foram anunciadas desde o princípio, as coisas proclamadas          

pelos Meus profetas e escribas, entenda. Tome nota e entenda. Veja, é            

aberta uma porta te antecipando, e é uma porta que ninguém pode            

fechar. Erin, é hora de passar por essa porta que abri.  

Eu: "Estou com medo, Senhor, porque não vejo esta porta da qual você             

fala."  

Jesus: “Não se preocupe, Erin, já que eu estou com você. Eu abro as              

portas que nenhum homem pode fechar e fecho portas que nenhum           

homem pode abrir. Minha Palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho            

que coloquei diante de você. Minhas Palavras agora assumem um novo           

nível de significado. Agora você verá coisas com conhecimento que nunca           

imaginaria possíveis. “Agora você vai saber coisas que nunca aprendeu em           

suas 'instituições'. Você terá a força de muitos e realmente vai escalar            

uma parede. Eu te levarei a lugares com velocidade divina nas estradas            

dos anjos. Seu coração mostrará compaixão divina por aqueles a quem           

você é chamada a curar, mas profetizará juízo sobre os iníquos. “Os            

ímpios ficarão aterrorizados ao te virem, e seus acusadores estarão longe           

de você. Eu vou curar os quebrantados e enlutados que estão espalhados            

nas terras. Embora para muitos você cause inveja, muitos mais se           

tornarão zelosos em busca de maiores proporções do Reino dos Céus. Meu            

exército está sendo agregado. 
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Eu: “Senhor, eu não sou guerreira! Como posso fazer algum? Senhor, por            

favor, me fortaleça. Como suportarei o que virá se meu coração já está             

sofrendo pelas pessoas desta terra? Senhor, até o lindo desfiladeiro no           

oeste está agora em chamas! As terras perto da minha antiga casa no             

norte de Idaho estão agora em chamas! Há uma grande destruição para o             

sul! Você me avisou que muito mais está por vir. Você me deu um sonho               

lúcido...  

Início da descrição do sonho 1... Eu vi um grupo de anjos em um campo               

de beisebol. Eles pareciam estar "praticando" logo antes do início de um            

"grande jogo". Eu então vi um arremessador na base fazendo arremessos,           

e cada um dos seus arremessos vinha com mais calor e velocidade do que              

o anterior. Eu então vi uma bola rasteira para o jogador da defesa ser              

seguida rapidamente por uma jogada dupla. Mais tarde vi um dos anjos            

bater em uma bola completamente fora da área, e isso ainda era o treino              

somente. O jogo não tinha começado ainda. Eu só sabia que o 'grande             

jogo', a começar em breve, seria algo épico! Fim da descrição do sonho             

1...  

Eu: “Enquanto há outra tempestade épica prestes a acertar, também há           

mais duas bem em seguida. Quem será capaz de suportar isso? Senhor,            

você me deu outro sonho lúcido...  

Início da descrição do sonho 2... Eu vi "o homem irado malvado"            

disparando seus foguetes para atingir os EUA. Vi que os foguetes voavam            

para o norte e vinham do norte. Embora eu no início pensasse que             

estavam indo para a costa oeste, eu rapidamente percebi que suas           

trajetórias estavam realmente indo em direção à costa leste. Embora          

parecessem se direcionar para Nova York ou Boston, eu não tive plena            

certeza. Fim da descrição do sonho 2...  

 

Eu: “Oh Pai, estamos despreparados para um desastre! Se as          

tempestades chegarem aqui, essas áreas serão esquecidas e nossos         

serviços serão consertados por último. Não temos gerador nem         

3 



armazenamento extra de alimentos. Também estaremos com falta de         

todas as outras coisas de que precisaremos também. Oh Senhor, por           

favor, mostre-nos o que fazer! Somos todos dependentes da sua provisão!           

Nós precisaremos da Sua proteção divina quando os problemas vierem!  

Jesus: “Então fique em paz, Erin, e saiba que eu sou Deus. Embora pareça              

que seus problemas estão aumentando, em breve enviarei bênçãos e          

provisões para que você saiba que estou trabalhando. Eu ordenei anjos a            

seu respeito para guardá-la em todos os seus caminhos. Te fortalecerei e            

proverei sobrenaturalmente. “Você é uma flecha na minha aljava e será           

bem cuidada. Em breve vou levá-la para um amplo espaço aberto.           

Enquanto você se preocupa com muitas coisas, está escrito que ‘Eu, o            

Senhor, surgirei sobre eles. A Minha flecha brilhará como relâmpago.          

Então soprarei a trombeta e marcharei no meio das tempestades do sul’            

(Zacarias 9:14). “Você deve entender que estou com você em todas as            

coisas. Agora estou preparando Meu campo, uma vez que Meu Pai não            

mais está retendo o julgamento da terra. Assim como te foi ordenado que             

prepares o teu campo para a ceifa, também eu estou a preparar o meu              

campo para a colheita. “Agora, a visão que dei a você do jogo de beisebol               

tem ainda mais significado do que você imagina. Este não é um jogo e não               

há necessidade de treinar antes do início. Até mesmo os nomes dessas            

tempestades, os vários ‘arremessos’, não são por acaso. As tempestades          

atingem as ilhas primeiro, como está escrito: "Ouvi-me, todas as ilhas"           

(Isaías 49). “Embora essas ilhas sejam chamadas de 'Virgens', agora há           

apenas algumas que olham para Mim que não são adúlteras. Eu venho            

para a minha noiva virgem e eu estou com ciúmes por ela. Portanto,             

entenda o que está escrito e tome nota. “O problema vem sobre a terra              

porque a terra foi dada a Meu Pai e o inimigo teve permissão para levá-la               

de volta. Ele a levou de volta através do engano, transformando-a em            

assassinos, idólatras, adivinhos sexualmente imorais, aqueles que falam        

com mortos e aqueles que se idolatram praticando "auto-grandiosidade".  
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“O tempo da 'Colheita de Vinho Gelado' chegou agora, Erin, mas os            

trabalhadores são poucos. Quando você não me conhecia como agora me           

conhece, eu te preparei, te chamando para mim. Enquanto você ficava           

pedindo para me conhecer, lembre-se sempre de que era eu que estava a             

te chamar. “As nações estão agora sendo preparadas para Me receber, da            

mesma forma como o teu coração foi sendo golpeado, afligido e preparado            

como um campo para Me receber. Agora, você me ama, Erin?  

Eu: Eu estava chorando e tremendo. “Eu não achava que seria possível            

amar você como amo agora. Oh Senhor, eu te amo tanto. Você fez muito              

por mim, mesmo eu estando tão longe de você...  

• Você substituiu meu coração frio e insensível.  

• Você me suavizou.  

• Você me ensinou a ter compaixão pelos perdidos.  

• Você me mostrou as maravilhas no céu e os pensamentos dos ímpios.  

• Você me ensinou a não julgar sem conhecimento e a não declarar uma              

coisa tola.  

• Você me ensinou a orar e perdoar a crueldade dos outros, mesmo eles              

tendo feito coisas terríveis comigo e tendo dito coisas horríveis sobre mim,            

sem causa.  

• Você me ensinou a amar os não amáveis do jeito que são.  

• Você me ensinou a dar generosamente aos outros, embora tenhamos           

muito pouco.  

• Você me ensinou sobre os ímpios e seus armazéns do mal, e também              

que eles têm setas e armas forjadas contra mim.  

“Apesar de todos os meus muitos defeitos, você nunca me deixou cair.            

Você nunca deixou os planos dos ímpios prosperarem contra mim! Você é            

minha Rocha, Senhor, pois Você é a "Rocha Sólida". Você é minha            

fundação e eu sei que você me ama. Você aceitou minhas falhas e me              

ajudou a me ver através dos Seus olhos.  

“Oh, como eu anseio por você, Senhor! Como eu desejo usar o vestido de              

noiva branco diante de você! Eu quero tanto ser sua digna noiva! Não há              
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nada que eu trocaria em lugar de estar no céu com você ou de estar               

sempre diante do seu trono! Eu oro para que eu seja considerada digna,             

Pai, e eu já ficaria feliz sendo apenas um estrado para os pés na Casa de                

Deus.”  

Jesus: “Suas palavras estão de acordo com seu coração, Erin, e você é             

minha serva e minha noiva. Mesmo isso sendo bom, ainda posso ouvir a             

preocupação em sua voz.  

Eu: “Oh Pai, qual Noiva, olhando diligentemente para o Seu Noivo, não            

estaria preocupada que o Seu Noivo pudesse escolher outra? Que Noiva           

não se preocuparia em Ele poder se atrasar ou até mesmo achá-la            

desagradável ou despreparada? Como posso ser outra coisa, senão uma          

Noiva que observa o quanto desconhece quando virá o seu Noivo? Oh pai,             

eu acredito com todo o meu coração que você virá logo!  

Jesus: “Erin, eu vou vestir você como a minha noiva. Vou pegar seus             

ossos secos e trazê-los para a vida. Eu irei prender os tendões e a carne e                

cobrir isso com a pele. Eu vou colocar a respiração em você, e você terá               

uma nova vida. Você é uma nova criação! Eu coloquei um novo coração             

em você, um "coração de ouro". Eu adornei você em ouro de Ofir e o seu                

vestido é lindo.  

Eu: chorando. "Senhor, você está claramente me dando Isaías 49 e           

também o Salmo 45 agora!"  

Jesus: sorrindo. “Bem, quem está falando? Quem sou eu? Há mais coisas            

que eu falo do que apenas estas. Deleite-se em Mim, Erin, e eu lhe darei               

os desejos do seu coração.”  

Eu: “Eu te seguirei em todo lugar, Senhor. Eu te amo. Por favor,             

mantenha-me como uma flecha na sua aljava ou como uma noiva aos            

seus pés. No entanto, vou acatar o que você escolher para mim e serei              

muito feliz”.  

Jesus: “Então está feito! Agora você está pronta?  

Eu: "Sim, Senhor!"  
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Deus e o Raiar da Aurora 

Terminou no domingo, 17 de setembro de 2017 

13 de setembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por nos manter sustentados. Onde           

você nos tem agora é realmente uma linda 'cela de prisão' e a área ao               

redor é uma incrível 'prisão'. Obrigado por tudo o que você fez por nós. 

Pai, estou triste, assustado e desanimado hoje. Eu não estou em paz.            

Você requer tudo de mim quando eu venho a você, então estou            

preocupado em vir até você agora, pois meus pensamentos estão tão           

ansiosos! Lá, eu disse ... sim, mesmo que você já soubesse disso. Eu             

nunca mastiguei minhas unhas antes, não assim, mas estou agora. Que           

nojo! 

Até meus sonhos são muito complexos agora, quase como filmes épicos.           

Onde eu começo mesmo? O que eu faço? Pai, quem sou eu, mas,             

realmente, quem é algum de nós, que devemos receber alguma coisa de            

Você? No entanto, o que eu sei é que você de alguma forma ainda nos               

ama e eu sou muito grato por isso. 

Eu assisti as notícias sobre a "terra amaldiçoada" recentemente. Tantas          

áreas estão sendo completamente obliteradas. Alguns até estão sendo         

apagados do mapa. Senhor, tudo isso está me deixando tão triste. Estou            

triste por meus amigos e familiares que residem nessas áreas. Estou           

triste por meus amigos e familiares que têm casas e fazendas ameaçadas            

pelas inundações e incêndios. 

O problema pode vir tão rapidamente. Calamidades podem acontecer em          

um piscar de olhos. Para onde uma pessoa pode ir quando recebe tão             

pouca advertência? Onde está a segurança deles? Muitas vezes, os          

problemas podem descer igualmente em uma determinada área, mas         

algumas casas são removidas e algumas casas ficam ilesas. Pois mesmo           

aqueles 'ilesos', então o que eles devem fazer? 

Quando alguém está preso em calor recorde e condições sufocantes e a            

energia está desligada, de onde virá o alívio frio ou as fontes            

refrescantes? Por isso que ainda permanece que a tempestade não          

devastou ou o fogo não consumiu, os ladrões então vêm pilhar. Aqueles            

que prometem ajudar, muitas vezes, trazem muito pouco. É tão torto. 
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Pai, você está em toda parte e vê tudo. Você me disse que estas são               

suas últimas "poucas chamadas" para um mundo adormecido. Agora         

você está dizendo àqueles que sabem pouco: 'Pare o que você está            

fazendo e olhe para Mim. Eu criei você. Você não é nada sem mim. Eu               

estou aqui. Volte-se para mim e eu vou levar você. Estou com você. Eu              

te amo. Volte-se para mim agora e seja salvo. 

Pai, baseado em meus recentes sonhos, é óbvio que Você não está            

acabado de trazer julgamento sobre as nações. Pela experiência, sei que           

essa devastação será seguida por doença, estresse econômico e         

corrupção. Tantas terras estão divididas agora, mas especialmente a         

"terra amaldiçoada". As pessoas estão sendo tão irracionais umas com as           

outras. 

As coisas que nossos filhos estão sendo ensinados na escola agora estão            

se tornando cada vez mais perturbadores. Pela primeira vez, estou          

considerando seriamente o homeschooling. Acabei de receber um        

questionário para estudantes que permite que alguém se identifique         

como homem, mulher ou 'outro (explique)'! 

Pai, o que exatamente se entende por "outro"? O tempo em que estamos             

agora só tem que ser pior do que até mesmo nos dias de Noé! Para               

piorar as coisas, até mesmo o preço dos alimentos se torna insuportável.            

As coisas estão tão caras agora que eu declarei recentemente que esta            

semana será a semana da torrada francesa e da panqueca. 

Embora eu saiba que estou "reclamando" agora, também sei que o temos            

relativamente bom em comparação com tantos outros, especialmente no         

sul. Pai, somos muito gratos a você. Eu tentei entrar em contato com             

alguns dos meus amigos que moram lá e eu não acredito que eles             

possam sequer responder. Eu rezo para que tudo esteja bem. 

Também estou preocupado com uma família na República Dominicana         

que patrocinamos. Nós agora patrocinamos esta família há mais de          

quatorze anos e estou preocupado com eles. Sua área foi muito atingida            

pelos furacões e ainda não há praticamente nenhum alívio em chegar lá.            

Oh Senhor, por favor, proteja-os, junto com todos os nossos amigos em            

outras áreas. 

Quando assisto ao noticiário agora, fico em choque com a aparência           

apocalíptica de tudo. As fotografias de toda a devastação são de tirar o             

fôlego e entorpecer a mente. Parece que eles foram tirados de um filme             

de desastre épico, mas, não, esta é a nossa realidade agora. Só vai             

piorar! Oh Pai, por favor, salve-nos em breve! 

De repente, lembrei-me de algo que me ocorreu recentemente na          

segunda-feira, apenas alguns dias atrás. Meu filho mais velho e eu           
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acabamos de chegar à cidade e pegamos minha filha mais nova de sua             

escola. 

Nós dirigimos então para apanhar nossas duas crianças medianas da          

escola secundária. Enquanto os céus estavam nebulosos, você ainda         

podia ver que eles eram de um azul lindo. Estava muito quente. Então             

percebi que as folhas agora estavam mudando rapidamente. 

Enquanto eu estava dirigindo, mas apenas por uma fração de segundo, o            

cenário ao meu redor de alguma forma mudou para algo que eu tinha             

visto quando eu morava a 3.000 milhas de distância. Enquanto a estrada            

era idêntica, o cenário estava agora de alguma forma alterado. Tão           

rápido quanto, o cenário voltou. 

De alguma forma, eu sabia que não era Deja Vu. Senhor, por que você              

permitiu isso? Você me deu um sonho bastante estranho que me lembrou            

um que Joseph teve, mas diferente ...  

descrição do sonho 1 começa ... 

Eu estava em pé em um campo de trigo maciço. Diretamente à minha             

frente havia doze trouxas de trigo. Sorri quando de repente me lembrei            

dos onze trouxas de trigo com que José havia sonhado (Gênesis 37). 

Ao inspecionar cada um dos doze feixes de trigo, notei que cada um             

deles tinha características ligeiramente diferentes. No entanto, eu        

também sabia de alguma forma que cada um desses feixes tinha sido            

retirado do mesmo campo. 

Enquanto eu caminhava por esse campo de trigo maciço, o clima parecia            

muito semelhante a um belo dia de outono em meados de setembro.            

Quando olhei ao redor, vi que as colheitadeiras estavam muito ativas. 

Eu já havia passado de onze dos doze feixes de trigo quando decidi             

sentar-me na base do décimo segundo feixe. Eu cheirava a fumaça de            

madeira no ar e era deliciosamente perfumada. Enquanto eu me sentava           

lá, minhas lágrimas inesperadamente começaram a fluir pelas minhas         

bochechas. Comecei a rezar com todo o meu coração enquanto          

continuava chorando. 

Eu: “Oh Senhor, por favor nos ajude. Nós precisamos de ajuda! Tantas            

pessoas estão com problemas agora. Nosso lar está sob ataque agora.           

Mesmo nossos cães de estimação, mas, na verdade, todos os animais ao            

nosso redor estão agindo de forma estranha. Pai, o que está           

acontecendo?”  

descrição do Sonho 1 foi ... 

Recebido em sexta-feira, 15 de setembro de 2017 

Várias coisas horríveis aconteceram algumas noites atrás e todas elas          

foram feitas para me tirar toda a esperança. Bem, funcionou, pelo menos            

temporariamente, e minha esperança e alegria desapareceram. Eu        
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estava agora em grande desespero. Eu senti principalmente o mesmo          

ontem, assim como eu simplesmente não conseguia me envolver em          

torno da dor que eu estava sentindo desta mudança nos eventos. 

Pouco antes de ir para a cama, senti de repente que Deus me levou a ler                

um periódico em particular no qual eu havia escrito. Esta revista era do             

tempo exato em que estamos agora, mas em 2011. Passei ainda mais            

tempo neste diário. manhã também. 

Eu lamentei enquanto lia este diário, pois era um pouco antes de uma             

data de julgamento marcada para outubro de 2011. Eu estava em uma            

luta enorme para manter meus filhos. Eu estava completamente deserta          

e tinha muito poucas opções ... bem, eu realmente não tinha nenhuma            

opção neste momento. 

Toda a esperança que me restava estava em Deus. Eu já havia feito tudo              

o que sabia que poderia fazer com minhas próprias forças. Mesmo que            

meu 'Little Red Journal' tenha sido incrivelmente difícil para eu ler           

novamente, este diário foi ainda mais difícil de ler. Uau! 

Este diário estava cheio de lamentações. Enquanto eu primeiro registrava          

fatos e eventos, era rapidamente seguido pelos gemidos do meu coração           

partido. Eu tinha sido abandonado pela família e amigos, pessoas que           

disseram que nunca sairiam ou me trairiam. Bem ... 

Apesar dos meus inimigos continuarem rumo a mim, eu ainda rezava por            

eles. Seus ataques continuaram e continuaram e prosseguiram. Depois         

que eu orei com tudo que eu tinha, eu finalmente descobri que, se Deus              

estivesse realmente comigo, Ele cuidaria das coisas. Por outro lado, se           

Ele não estivesse comigo, eu estava prestes a perder a única coisa que             

mais importava para mim ... meus filhos. 

Quando olho para trás agora, sinto que meu "grande crime" na época foi             

simplesmente para eu ser tão cego a ponto de ter confiado em um             

homem que no final tinha apenas um objetivo em mente - destruir-me            

completamente. Eu não tinha como lutar e minha conta bancária estava           

vazia. Para piorar, recebi um ultimato do meu advogado. 

No final de um determinado dia, em meados de setembro de 2011, eu             

agora tinha até o final do dia para chegar a US $ 3.800 ou meu advogado                

se retiraria do conselho. Isto foi agora menos de um mês antes do             

julgamento e fiquei horrorizado. 

Entrei em pânico e comecei a vomitar. Eu não tinha opções reais e nada              

para vender. Eu já tinha vendido todas as minhas jóias e objetos de valor              

para esta batalha judicial em andamento. Eu tinha alguns outros itens           

que eu vendi, mas isso equivalia a centenas, não milhares. 

Se o dinheiro não fosse concedido neste momento, orei para que o            

Senhor pelo menos me desse mais tempo. Depois de orar com todo o             
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meu coração, meu telefone logo tocou. Foi meu advogado. Ele me disse            

que ia me dar até o final de setembro para levantar os US $ 3.800 MAIS                

ainda mais para pagar o próximo julgamento com antecedência. 

Para meu horror, as pessoas ao meu redor, familiares, amigos e até            

mesmo aqueles que eu mal conhecia, começaram a me dizer para           

abandonar a luta e simplesmente ir embora. Fiquei muito irritado quando           

alguém me disse que isso era um sinal de Deus para ir embora.             

Perguntei a eles: "Por que Deus gostaria que essas crianças crescessem           

sem uma mãe que as ama?" 

Eles não tiveram resposta. Enquanto continuava a ler este diário, meu           

coração começou a bater mais forte. Embora a dor desse período de            

tempo tenha sido anos atrás, ler isso fez minhas feridas ainda parecerem            

cruas e frescas. Doeu ver tudo o que me foi permitido acontecer. 

Eu li que então me ajoelhei para declarar tantas das promessas que Ele             

nos deu na Escritura. Mesmo que eu sentisse que toda a esperança            

estava perdida, eu declarei para Ele o mais alto que pude. Eu gritei para              

Ele em desespero e inseri meu nome enquanto escrevia isso. Escrevi o            

seguinte enquanto esperava Seus milagres: 

● Salmo 46: “Como Deus está dentro de você, você não cairá. Deus            

o ajudará no romper do dia. ” 

● Isaías 62: 11-12: “ O Senhor fez uma proclamação até os confins            

da Terra. Diga a Erin: 'Veja, seu Salvador vem. Veja, Sua           

recompensa é com Ele e Sua recompensa O acompanha ”. 

● Ester 8: 8; Ageu 2: 18,23: “A partir deste dia te abençoarei. Eu             

vou fazer você gostar de um anel de sinete para eu te escolher,             

Erin! Nada selado com o anel de sinete do Rei pode ser quebrado! ” 

Recebido em domingo, 17 de setembro de 2017 

● Ageu 2: 5: “ Pois eu estou contigo, Erin! ” 

● Isaías 30:18: “ O Senhor é o Deus da justiça e abençoado são             

aqueles que esperam por Ele. ” 

● Jeremias 42:11: “ Porque estou angustiado com o desastre que          

causei a você. Não tenha medo do Rei da Babilônia que você agora             

teme. Não tenha medo dele, declara o Senhor, pois eu estou           

contigo e te salvarei e te livrarei das suas mãos. ” 

● Isaías 49:17:devastaram se “ Os teus filhos pressurosamente       

virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão          

do meio de ti.” Todos os seus filhos se reúnem e vêm até você.              

Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, você saberá que eu sou o              

Senhor. Aqueles que esperam em Mim não ficarão desapontados! ” 
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● Romanos 3: 4: “ Você será provado pelo que diz e ganhará seu             

caso no tribunal. ” 

● Salmo 121: “ O Senhor cuida de mim, agora e para sempre mais .              

” 

● Naum 1: 7: “ O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia.              

Ele cuida daqueles que confiam nEle. O que quer que eles (o            

inimigo) conspirem contra o Senhor, Ele acabará e o problema não           

virá pela segunda vez. ” 

● Sofonias 3: 14-20: “ Alegre-se e regozije-se, Erin! O Senhor tirou           

sua punição. Ele voltou seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está             

com você. Nunca mais você temerá algum mal (ou estará longe           

Dele). O Senhor, seu Deus, está com você. Ele é poderoso para            

salvar. Ele terá grande prazer em você. Ele vai acalmá-lo com o            

Seu amor. Ele se alegrará com você cantando. Eu removerei de           

você as tristezas pelo banquete designado, pois elas são um fardo           

e um opróbrio para você. Eu te restaurarei! ” 

● Salmo 75: 7: “ É Deus quem julga! ” 

● Salmo 77:14: “ Você é um Deus que faz milagres! ” 

● Salmo 72: “ Ele julgará o seu povo com justiça, seus aflitos com             

justiça. Ele livrará os que clamarem, os aflitos que não tiverem           

ajuda. ” 

● Salmo 17: 8: “ Guarda-me como a menina dos teus olhos.           

Esconde-me à sombra das tuas asas! ” 

● 2 Crônicas 20:15: “ Isto é o que o Senhor diz: Não tenha medo              

nem desanime porque a batalha é de Deus. Você não terá que lutar             

essa batalha. Tome sua posição e permaneça firme e veja a           

libertação que o Senhor lhe dará. Não tenha medo. Não seja           

desencorajado. Tenha fé no Senhor e você será bem sucedido. Dê           

graças! ” 

● João 17: “ Eu invoco a Jesus e Ele diz: Proteja-os do maligno.             

Santifica-os pela verdade. ” 

● João 16:23: “ Eu lhe digo a verdade, Erin: Meu Pai lhe dará tudo o               

que você pedir em Meu Nome. Peça e você receberá e sua alegria             

será completa. ” 

Eu então escrevi a seguinte oração em meu diário de 2011 logo depois             

que escrevi isto… 

● Oração: “ Senhor, Deus, peço agora em Nome de Jesus, (1) para            

conceder-me o dinheiro para lutar; (2) Para me conceder a vitória           

e retornar meus filhos para mim; (3) Para nos devolver à nossa            

terra e nos fornecer uma casa e dinheiro para dar e viver; e (4)              
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abençoar aqueles que nos magoaram. Eu pedi isto em Nome de           

Jesus, Amém! ” 

Eu então escrevi mais Escrituras, mas novamente personalizadas… 

● Zacarias 2: 7: “ Isto é o que o Senhor diz: Depois que eu te enviei                

contra seus inimigos, quem tocar em você, tocará o maçã do meu            

olho. Eu certamente levantarei sua mão contra eles. Eles então          

saberão que eu te enviei. Seja ainda diante do Senhor! Então você            

governará a Minha Casa e se encarregará dos Meus Tribunais. Eu te            

darei um lugar entre aqueles que estão aqui (contra você). ” 

● Josué 1: 5: “ Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua              

vida. Como eu estava com Moisés, assim estarei com você. Eu           

nunca vou sair ou abandonar você. Seja forte e corajoso. Seja forte            

e muito corajoso. Obedeça meus comandos. Então você será bem          

sucedido. Seja forte e corajoso. Não fique apavorado. Não         

desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você aonde quer que            

você vá! ” 

Depois de declarar essas promessas para 'lembrar a Deus' delas          

(sorrisos!), Ficou ainda pior para mim pelos próximos dois dias. Logo           

ficou tão ruim que eu pedi a Deus que me "limpasse da face da Terra". 

Então pensei em meus filhos e pedi a Ele para remover este último             

pedido. No entanto, eu ainda estava esmagado e quebrado com toda a            

minha esperança. Então eu disse a Deus: 'Eu te amo, mas parece que             

você agora me abandonou. Até parece que Jesus também me deixou! 

Então eu tive este sonho em 19 Setembro de 2011 ... 

Sonho 2 descrição começa ... 

Eu estava lendo uma Bíblia quando, de repente virou-se para Isaías 33.            

Quando olhei para a página, um dos versos foi destacada ... 

Isaías 33:22: “ Pois o Senhor é nosso juiz, nosso legislador e nosso rei.              

Ele cuidará de nós e nos salvará ”. 

Assim que terminei de ler este versículo destacado, a Bíblia de repente se             

voltou para os Salmos. Todo o Salmo 40 foi destacado. Neste sonho, eu             

resumi em minhas próprias palavras como um 'resumo pessoal' ... 

Salmo 40 (meu resumo pessoal): “Esperei pacientemente que o         

Senhor me ajudasse e Ele se virou e ouviu meus gritos. Muitos agora             

verão o que Ele fez por mim e ficarão maravilhados. Eles então colocarão             

sua confiança no Senhor também. Eu terei alegria em fazer a Sua            

Vontade, meu Deus, pois Suas instruções estão escritas em meu coração.           

Vou contar a todas as pessoas sobre a sua justiça. Não terei medo de              
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falar por Ti, ó Senhor, e não guardarei a Boa Nova da Tua Justiça              

escondida no meu coração. Eu vou falar sobre a sua fidelidade e poder             

salvador. Eu direi a cada um de Seu amor e fidelidade infalíveis. ”A 

descrição do sonho 2… 

Apesar de eu ter sido martelada ainda mais por mais quatro dias depois             

disso, eu me mantive firme. Então, e por um milagre, chegou uma carta.             

O cheque em anexo tinha sido devido a mim de vários anos atrás, mas              

eu não tinha ideia que essa 'dívida comigo' existia. Fiquei chocado, pois            

foi três vezes mais do que o meu advogado estava pedindo! 

Eu não tinha absolutamente nenhuma idéia de que esse cheque havia           

sido emitido ou que eu devia mesmo esse dinheiro. Este ainda é um dos              

meus maiores milagres até hoje. Ele tinha sido escrito e enviado no início             

de Setembro de 2011 e eu depositei iton sábado, 24 de setembro th,
2011.            

Os fundos foram, então, totalmente disponível para mim na         

segunda-feira, 26setembro de
de 2011. 

Graças a este 'dinheiro milagre', I finalmente foi capaz de continuar           

minha luta pela custódia dos meus filhos sem limitações. Esse dinheiro           

milagroso me deu tanta confiança que até assustou meu inimigo. 

Agora temendo uma longa e cara batalha judicial, um acordo foi logo            

alcançado. Finalmente, e no Yom Kippur em outubro de 2011, a custódia            

de meus filhos me foi devolvida. No entanto, meu filho mais velho decidiu             

que queria ficar com seu pai com base na promessa de seu pai de              

colocá-lo em uma escola particular. 

Infelizmente, esta foi mais uma das promessas quebradas de seu pai.           

Depois de anos perguntando a seu pai quando ele acompanharia sua           

promessa de colocá-lo em uma escola particular, isso nunca aconteceu.          

Foi ainda outro truque do inimigo para roubar todos nós usando este            

'homem'. 

De qualquer forma, com o dinheiro que "salvei" por não ir a tribunal,             

decidi comemorar e levei as três crianças em uma viagem "de volta" para             

o Oregon. Como eu ainda queria ser cuidadoso com o meu dinheiro            

'apenas no caso', decidi que só iríamos embora por três dias. Ainda é um              

período de férias que todos nós lembramos até hoje. 

Nós se hospedaram no 'sofisticados hotel' (para nós) e 'mesmo piscina'!           

Fomos ao museu, ao cinema, tomamos sorvete e comemos pizza. Nós           

louvamos a Deus por tudo como sabíamos que era dele. Foi realmente            

uma viagem que nenhum de nós jamais esqueceria e ainda não o            

fizemos. 

Ficamos todos felizes por podermos mais uma vez visitar os lugares que            

adoramos visitar quando moramos em Oregon. Este era o lugar onde           

estávamos todos tão felizes (se não fosse por 'ele'). Então, pedimos a            
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Deus, se estiver em sua vontade, que um dia ele volte para nossa casa              

aqui. 

Bem, pai, meus filhos são mais velhos agora e eu ainda sou mais velho              

... sorrisos. Enquanto minha mãe já faleceu, pelo menos foi depois de            

termos nos reconciliado. Você cuidou de nós no dia-a-dia e nos instruiu.            

Você nos manteve seguros em seu tremor. 

Eu recentemente tive um estranho sonho sobre uma Árvore Broom que           

parecia de alguma forma se relacionar com tudo isso ... A 

descrição do Dream 3 começa ... 

Eu estava andando por várias fileiras de árvores para venda em um            

viveiro de jardim local que um amigo meu possuía. Enquanto eu           

caminhava ao redor do lado de uma estufa, notei uma árvore alta de 16              

'em uma panela extremamente grande. Procurei a minha amiga e          

perguntei-lhe sobre esta árvore. 

Eu: “Qual é a história daquela árvore alta ao lado da estufa?” 

Amigo: “Ninguém quer porque não vai crescer aqui. Além disso, a altura            

é muito alta em 16 '. Também seria necessário estar em ambientes            

fechados nesta época do ano, pois agora é passado o tempo que pode             

ser plantado fora. Ah sim ... agora também é muito grande para eu me              

mexer. Por todas essas razões, vou deixar onde está e deixar morrer. ” 

Eu:“ O que? Esperar! Eu vou comprar de você em vez disso. ” 

Amigo:“ Erin, você realmente não precisa de mais estresse. Se eu fosse            

você, não assumiria os cuidados desta árvore ”. 

Eu:“ Enquanto agradeço a sua preocupação por mim, ainda quero          

comprá-la! ” 

Amigo:“ Bem, tudo bem. No entanto, eu vou apenas dar esta árvore para             

você, pois eu ainda teria que pagar para que ela seja removida assim             

que ela morrer. ” 

Eu:“ Oh, muito obrigada. A propósito, que tipo de árvore é essa? ” 

Amigo:“ Ah, é uma árvore Broom. Agora, você tem certeza que está            

pronto para isso? ” 

Eu:“ Oh sim! Para onde estou indo, Deus me fortalecerá e manterá a             

árvore saudável. Como vou agora plantá-lo na terra onde ele pertence,           

ele vai prosperar. ” 

Amigo: Sorrindo. "Bem, então, você também deve saber que o          

significado da Árvore da Vassoura é 'renovação'!" 

Descrição do Sonho 3 sobre ... 

Pai, você está agora nos preparando para mais uma vez retornar à terra             

que amamos tanto, mas por um diferente finalidade. Você está nos           

levando de volta para ficar diante daqueles que disseram coisas tão           

horríveis e falsas sobre nós. Nós passamos por tantas tempestades          
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juntos que eu até tentei capturar o que nós estávamos passando em uma             

pintura em pastel ... 

 

Enquanto essa porta em particular pode estar aberta já, nós          

continuaremos a ficar onde estamos até que você nos fortaleça e nos            

conceda o capacidade de passar por esta porta. Embora façamos o nosso            

melhor para permanecermos satisfeitos aqui, devo admitir que já         

estamos inquietos e ansiosos com a empolgação da perspectiva de          

retornar a esta linda terra. 

Embora seja difícil esperar por você às vezes, agora também sei que seu             

tempo é sempre perfeito! Nós te amamos e te agradeço por tudo o que              

fizeste por nós. Isso tudo é um verdadeiro milagre. Mesmo assim, agora            

pedimos que em breve faça tudo o que você nos prometeu. Pai, eu oro              

para que você faça isso para todos nós em breve, muito em breve, no              

Nome de Jesus, Amém! 

Comecei então a voltar ao meu diário para refletir sobre alguns dos            

versículos bíblicos que acabei de escrever para esse sonho. Logo cheguei           

à parte em Isaías 30:18 que falou sobre 'esperar por Deus'. Comecei a             

pensar em como é difícil esperar, especialmente durante os momentos de           
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incerteza, mas também como as coisas geralmente vão mal quando não           

esperamos ... 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

Eu imediatamente me encontrei de joelhos no chão. chão da Corte           

Celestial de Deus. 

Deus: “Eu estou com você, Erin. Agora, você continuará a esperar por            

Mim? ” 

Eu:“ Sim, pai. No entanto, isso já é tão doloroso e está piorando ainda              

mais. ” 

Deus:“ Não se preocupe, Erin, pois minha força é aperfeiçoada em suas            

provações. Eu sou o Deus da Justiça e, seus filhos, eu salvei. Eu não              

deixarei nada vir contra você. Mesmo se eu permitisse que algo viesse            

contra você, eu não deixaria nenhum mal chegar até você. 

“Eu lhe disse que um dia te livraria completamente de seus inimigos. Em             

breve farei isso por você e você estará na Terra para vê-lo. Todos os              

seus inimigos vão confessar e eu vou fazer tudo o que foi feito para você.               

Não se preocupe, pois farei tudo o que prometi. Minha recompensa é            

comigo e eu estou aqui. Eu te amo, Erin. 

“Mesmo que você tenha pago um ótimo preço, eu vou lhe devolver tudo             

o que foi roubado de você. Sim, vou até te devolver todos os anos que               

foram roubados. Eu falarei carinhosamente com você e lhe concederei          

1.000 vezes mais do que você perdeu. 

“Eu vi o mal feito para você em segredo. Embora eu saiba que às vezes               

parece que não ouço seus pedidos, ouço cada um deles. Eu ouvi suas             

orações por aqueles que o prejudicaram e por aqueles que continuam           

tentando prejudicá-lo. Eu ouvi você implorar por misericórdia para         

aqueles que não têm entendimento. 

“Enquanto eu sou o Deus da Misericórdia, Erin, lembre-se que eu           

também sou o Deus da Justiça. Assim, agora usarei Minhas escalas para            

medir os pesos do mal contra os pesos do seu bem. Alguns agora até              

acusam os mortos e profanam a reputação daqueles que gritam de seus            

túmulos. 

“Mesmo que você ainda ore pelos ímpios, não terei piedade daqueles que            

retribuíram sua bondade para com o mal. Embora eu faça isso por você,             

também farei isso para todos aqueles a quem chamei. Eu ouvi os gritos             

dos oprimidos, mas agora os seus opressores serão obrigados a chorar.           

Eles vão chorar, mas eu não vou ouvir. 

“Erin, ouvi seus gritos e agora o mantive longe de seus inimigos por 'um              

tempo e tempos'. No entanto, eu vou agora curar você, fortalecê-lo e            

trazê-lo de volta para o lugar que eu tinha permitido a sua vergonha, a              

terra natal que você uma vez amou tanto e ainda faz. 
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“Quando eu te levar lá, as pessoas que você conheceu lá, mas            

especialmente seus inimigos, não irão reconhecê-lo a princípio. De         

muitas maneiras, o seu retorno a essa terra será semelhante ao de José,             

depois que aqueles mais próximos a ele o deixaram para morrer. 

“Erin, tudo isso já está alinhado para aqueles que foram maus para você             

lá durante este estágio particular de sua vida. Eu fiz tudo isso por você              

para que você seja capaz de vê-los cair de joelhos, horrorizados com a             

simples visão de você. ” 

Eu:“ Oh Pai, obrigado por isso, mas eu certamente não sou Joseph.            

Enquanto José não tinha feito nada de errado, eu fiz tantas coisas            

erradas! ” 

Deus:“ Erin, você não desejou que seus inimigos o vissem          

verdadeiramente como eu te vejo? ” 

Eu:“ Sim, Pai. ” 

Deus:“ Bem, Erin, porque seu coração é bom, você logo será provado por             

suas ações. Enquanto você continuará a abençoar aqueles que o          

abençoam, aqueles que desejarem e ainda quiserem sua morte serão          

envergonhados. Eu conheço as coisas escondidas nos corações dos         

homens. 

“Eu sei o que foi pensado em você. Eu sei o que foi feito para você. Eu                 

sei o que foi dito sobre você. Eu sei como eu usei você como medida.               

Sim, Erin, você tem sido uma medida. Eu usei você como uma            

embarcação para medição e, mesmo que você tenha enchido você com o            

bem, você ainda foi odiado além da medida como resultado do Meu uso             

de você. 

“No entanto, tudo isso não é uma surpresa para Mim, Erin, como está             

escrito que, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos,            

amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes, desobedientes aos pais,        

ingratos, profanos. , desamorosas, irreconciliáveis, fofocas maliciosas       

sem autocontrole, brutais, inimigos de todos os bons, traiçoeiros,         

imprudentes, presunçosos e amantes do prazer, e não de Mim (2           

Timóteo 3: 2-4). 

“Estas são todas as maneiras do oposto dos bons frutos. Contudo, para            

aqueles que estão com sede de mim, você representará a verdade. Suas            

palavras serão como fontes refrescantes para elas. Você será uma 'taça           

oferecida a eles' e eu terei o Meu Espírito em você. 

“Quanto àqueles que se opõem a você e recusam o que você irá oferecer              

a eles, esses homens de mente depravada, esses homens que se opõem            

à verdade, ao invés disso, desfrutam daquilo que o soberano dos ímpios            

oferece. Eles logo descobrirão que o que o soberano do mal lhes oferece             

não satisfaz e leva à morte. 
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“Lembre-se de que os arrogantes também continuarão a justificar suas          

ações pecaminosas usando Meu Nome. Em seus corações, eles acreditam          

que estão escondidos da Minha visão como se eu fosse um corcel com             

cegonha. Bem, Erin, eu não sou um corcel e não tenho viseiras. 

“Enquanto eu busco no coração de um homem bom para chamá-lo de            

Meu, eu também busco o coração de um homem iníquo para ver se resta              

algum remanescente de bem nele. Se eu, então, descobrir que não há            

nenhum, então uso "um bom homem" para medir suas ações. Eu então            

uso isso para impor justiça aos iníquos em Meus Tribunais. 

“Você, seu marido e seus filhos, mas também os outros que escolhi, são             

uma medida para os iníquos. Não faria sentido que todos vocês           

experimentassem a perseguição dos maus como resultado? Enquanto        

você, Erin, todos aqueles que eu escolhi também têm. Os ímpios           

constantemente perseguem os aflitos e conspiram contra os bons. 

“Depois de fazer isso, esses homens perversos se gabam do seu mal            

como se eu nem existisse. Eles acreditam que estão livres para continuar            

(Salmos 10: 2-4). No entanto, Erin, seu teto é de vidro e seus ossos              

estão apodrecendo dentro de seus corpos como eles mesmos estão          

mortos. 

“Agora mostrarei aos ímpios que os vejo e tudo o que eles fazem. Não              

permitirei sequer que eles tenham um advogado para defender o seu           

caso. O único defensor que eles terão é o mal de seu curso e as mentiras                

de seu caminho. Eu vejo tudo, eu medi tudo e sei tudo. 

“Enquanto esta vida tem sido difícil para você, eu usei 'a fornalha da             

aflição' para refinar você e moldar seu 'coração de ouro' para os Meus             

propósitos. Alegra-te, Erin, como o seu luto em breve se transformará           

em dança. Agora, Erin, você se lembra das duas Palavras que eu dei a              

você que continham tantas de suas promessas? ” 

Eu:“ Sim, pai! Estas foram na revista que você recentemente me levou.            

Parecia impossível na época que isso se tornasse realidade. No entanto,           

essas duas palavras se destacaram para mim. Ainda me lembro dos dois            

claramente. 

“Você me disse para colocar meu nome em Isaías 61 e 62. Você então              

me disse que faria tudo o que estava escrito ali, já que todas as profecias               

escritas em Sua Palavra sempre acontecem. Senhor, eu sei muito pouco           

sobre minhas origens. Muito poucos registros foram mantidos. ” 

Deus:“ Eu sei, Erin, como isto também é pelo Meu design. Você deve             

esquecer a casa de seu pai por enquanto, eu, seu rei, estou fascinado por              

sua beleza. Você é meu, Erin. Eu convoquei você pelo nome e é eu que               

te resgatei. 
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“Agora, preste muita atenção. Quando você passa pelas águas, elas não           

te cobrirão. Quando você andar pelo fogo, você não será queimado. As            

chamas não vão te machucar. Eu sou Deus e você é precioso para mim.              

Erin, eu te amo. ” 

Eu: Chorando. “Eu também amo você, pai, muito. Eu já achei impossível            

sequer conhecê-lo. Em vez disso, agora eu te amo com todo o meu             

coração. Você é tão bom e incrivelmente ... bem ... incrível! Obrigado Pai             

... muito obrigado! 

“Embora eu não tenha gostado tanto da minha vida aqui, eu não trocaria             

esses problemas por uma vida mais fácil se isso significasse não saber            

Você como eu faço agora. Oh pai, eu sinto muito que muitas vezes             

"lamento" para você quando estou angustiado. Enquanto você é meu pai,           

você também é o único pai que eu já conheci. ” 

Deus:“ Não tenha medo, Erin, como estou sempre com você. Eu não te             

esqueci. Eu prometo que você logo colherá tudo de bom que você            

costurou. Você colherá isto não apenas no céu, mas também na terra            

como no céu. Você vai beber o vinho doce de seus próprios vinhedos. 

“Mesmo que você tenha vivido em um terreno baldio deserto que           

ninguém iria querer passar, eu mudei isso e vou mudar isso de novo. Eu              

comprei a terra que você é como é meu para dar a você. Lá, você               

plantará vinhas em breve. Seu fruto estará livre de qualquer coisa que            

venha contra ele. 

“Você vai ver isso aqui, Erin, e não do túmulo. Embora você tenha dito              

em seu coração: 'Mas, pai, eu sou velho, meus ossos secaram e minha             

esperança se foi', eu digo: 'Preste muita atenção pois agora vou abrir os             

túmulos do meu povo e trazê-los de volta Para a vida. Agora vou trazer              

todos aqueles que escolhi de volta à vida ', entendeu? ” 

Eu:“ Eu acredito que sim, pai. Estou esperançoso. ” 

Deus:“ Embora você tenha dito em seu coração: 'Quando, Senhor?          

Quando isso será? Minha esperança se foi e meu dinheiro é gasto. Quem             

intervirá para a nossa família? ', Eu digo:' Ao romper da aurora '! ” 

Eu:“ Obrigado, pai, mas que dia? Que amanhecer? ” 

Deus: Ele riu e eu sorri. “O 'dia perfeito' e o 'amanhecer perfeito'! Eu te               

amo. Não tenha medo. Eu ouvi seus gritos. Eu medi os ímpios. Agora             

estou prestes a fazer algo em seus dias que você não acreditaria, mesmo             

que lhe fosse dito, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, pai! Por favor vindique minha vida. Por favor, justifique-me e            

aos meus filhos. Pai, por favor, salve-nos! We love You, Father, but            

please, please do not delay!” 

God: “I promise you, Erin, I will not delay!” 

Dream over… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-260/ 

Luto Por Nossa Outrora Grande Nação 

Terminado na segunda-feira, 2 de outubro de 2017 

Recebido na quarta-feira, 27 de setembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por suas provisões. Pai, eu tenho estado com mais dor nestas            

últimas duas semanas do que nunca. Eu chorei tanto esta semana e agora             

me sinto tão desmotivada e desanimada. Eu estive chorando enquanto oro           

em minha língua de oração. 

Pai, sinto que algo mudou agora na atmosfera e parece épico. O coração             

das pessoas agora se afastou de você em 'proporções de êxodo em            

massa'. O espírito de rebelião está nas nações e o pai da mentira está              

espalhando suas falsas palavras. As nações estão se separando e também           

os corações dos homens. 

Então, o que acontece depois, pai? Há tanto barulho e clamor, mas tão             

pouca verdade. Recentemente, meu marido e eu fomos a uma 'cura de            

tendas' na esperança de testemunhar alguns milagres, mas em vez disso           

descobrimos que era apenas mais uma falsa doutrina sendo ensinada. 

Os 'ministros' lá então colocam toda a responsabilidade de alguém ser           

curado, ou não, somente na pessoa, removendo Deus completamente.         

Bem, para encurtar a história, não havia absolutamente nenhuma cura lá.           

Eles anunciaram que aqueles que estavam doentes deveriam vir, e eles           

vieram, mas apenas para ouvir uma mensagem diluída. 

Realmente, a mensagem era que todos nós não tínhamos fé em Deus para             

nossa cura e essa é a única razão pela qual uma pessoa permanece             

doente. O que realmente me perturbou foi que não havia uma única            

oração por cura ou pelos enfermos. Não havia uma pessoa lá para orar             

com alguém que estava doente. Ninguém de jeito nenhum! 

Pai, se eu tivesse ido lá enquanto estava na cerca da minha caminhada e /               

ou tivesse levado um membro da família lá esperando receber um           

milagre, eu teria saído mais tarde com absolutamente nenhuma esperança          

em você. Eu também teria me sentido culpada, pois eles teriam me feito             

sentir pessoalmente responsável por minha deficiência continuada. 

Eu fiquei completamente chocada com o que ouvi ser pregado lá.           

Enquanto meu marido e eu queríamos falar, você nos disse para ficar em             

silêncio e que só fomos enviados para lá para observar. Durante uma            
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pausa, sentimos que era hora de sair e nós fizemos. Nós ficamos            

chateados e tristes por todas as pessoas que continuaram sentadas em           

sua culpa e decepção. 

Enquanto eu não senti que você estava no trabalho lá, senti que o inimigo              

certamente era. Este não foi um renascimento de uma "tenda de cura",            

mas simplesmente uma farsa para tirar dinheiro de vítimas desavisadas.          

Eu teria ficado pelo menos um pouco impressionado se eles tentassem           

uma cura milagrosa, mas nada aconteceu e nada foi tentado. 

Oh pai, os tempos certamente mudaram e agora estamos em uma terra            

sem esperança em você. Eu quero muito ser fortalecido e curar os outros.             

Eu quero gritar para as colinas e através da terra sobre Sua bondade e              

Sua glória. 

No entanto, sei que devo ficar quieto por agora, pois você ainda não me              

tirou do seu tremor. Enquanto meu coração se sente pronto, também sei            

que não posso fazer nada fisicamente do jeito que estou agora. Agora,            

tudo que posso fazer é escrever sobre o seu amor, suas promessas e             

nossa esperança em você. 

Eu me sinto tão forte como sempre que 'nosso tempo' está quase aqui. Eu              

até ouvi você dizer duas vezes nos últimos quatro dias: "Erin, a queda             

chegou ... está aqui!" Como você nunca desperdiça suas palavras, sinto           

em meu coração que essas palavras não são apenas sobre a mudança de             

estação. Com as folhas mudando de cor, até eu posso descobrir isso ...             

sorri. 

Sim, a mudança na temporada está aqui e eu sei que será um inverno              

muito frio e difícil em toda a nossa região. Eu posso sentir isso. Eu só sei                

que algo é diferente e que este ano será especialmente brutal. Mesmo que             

esteja realmente quente hoje, eu tenho um frio estranho em meus ossos            

que combinou com minha dor severa contínua. 

Meu coração também tem estado sofrendo com tantas coisas diferentes          

recentemente. Enquanto eu dirijo em torno de nossa área e vou de um             

lugar para outro, acho que a maioria das pessoas com quem lidei agora é              

tão "difícil". É difícil ver como o mundo está se tornando, mas, na             

verdade, já se tornou. 

Eu simplesmente não consigo acreditar na frieza ao nosso redor e não            

apenas na mudança do clima. Meu coração parece estar se separando           

agora das coisas que eu costumava amar. Eu agora só me sinto perto             

daqueles que eu amo, minha família e animais de estimação, meus           

amigos e, sim, até mesmo os animais que vagam pela nossa propriedade. 

Isso tudo aconteceu tão rapidamente. É verdadeiramente como se meu          

coração não se sentisse da mesma maneira. O clima aqui é ir de uma              

onda de calor para as condições de frio nas próximas 24 horas, uma             
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mudança drástica de ameno para frio. Talvez este seja um sinal dos dias             

frios à frente. 

Enquanto as crianças não pediam novas roupas escolares este ano, eu           

ainda as peguei alguns itens. No entanto, devo admitir que estava um            

pouco atrasado em minhas compras este ano e muitas coisas já foram            

colhidas nas lojas. 

Eu gostava de ir a algumas dessas lojas para olhar em volta, pois é              

divertido fazer compras para as crianças que vão se deliciar com algo            

'inesperado'. No entanto, agora eu tento não fazer compras através de           

'emoções' nos dias de hoje. 

Eu costumo orar antes de comprar algo e então o Espírito Santo me incita              

a agir como apropriado. Isso também parece estar acontecendo agora          

com coisas como reparos automotivos e manutenção doméstica. Deus         

sabe como nos conduzir nas coisas pequenas e grandes, por isso não            

tenha medo de perguntar a Ele. 

Este ano, fui a algumas lojas diferentes para comprar roupas escolares.           

No entanto, encontrei muito poucos itens de "qualidade" ou itens feitos de            

algodão. Parece que tudo agora é feito em sintéticos de baixa qualidade e             

é extremamente fino. No entanto, mesmo com a má qualidade, as lojas            

ainda cobram o mesmo e até mais do que costumavam. Isso é frustrante. 

Fui até a seção masculina e notei que quase todas as roupas masculinas             

eram de qualidade muito melhor do que a seção feminina, mas com            

preços iguais ou até mais baratos. Eu estava ficando bastante chateada           

quando finalmente senti o Espírito Santo incutir em mim alguma sabedoria           

para me acalmar ... 

Espírito Santo: “Não é a sua imaginação, Erin. Como o consumidor           

masculino faz compras com pouca frequência, as roupas são feitas para           

durar mais. No entanto, uma vez que o consumidor feminino faz compras            

com mais frequência, as roupas não são feitas para a resistência. Sim,            

eles estão se aproveitando de você, mas esse é o estado do mundo agora.              

Você pode optar por aceitá-lo ou continuar frustrado. ” 

Decidi colocar um sorriso no rosto e me convenci a“ aceitar ”. Ainda não              

foi fácil fazer isso. Obrigado Senhor, por sua grande sabedoria e palavras            

calmas! Mas agora aonde eu vou? Onde está bom? O Espírito Santo            

novamente falou comigo ... 

Espírito Santo: “Procure clássicos antigos nas lojas de pilhagem.” 

Eu: “Hmm, ok… então, lojas de desconto? Lojas praticamente sem clientes           

adolescentes? Eu vou a lojas que limpam toda a mercadoria da loja falida?             

” 

Eu decidi fazer exatamente isso. Depois que cheguei a uma dessas "lojas            

de pilhagem", encontrei alguns clássicos a preço de banana que ainda           
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tinham boa qualidade. Eu comprei alguns itens e sabia que as crianças            

ficariam felizes. Senti então o Espírito Santo confirmar que, uma vez que            

esses itens de qualidade fossem limpos, tais itens seriam cada vez mais            

raros. 

Sinto que muitas pessoas não notaram a rápida diminuição da qualidade e            

integridade. Sustentabilidade e confiabilidade parecem ser todas       

qualidades esquecidas por todos, mas aquelas com idade suficiente para          

lembrar. Nada é feito para durar. 

Bem, a única coisa que resta por uma eternidade é nosso relacionamento            

com Deus e nossa salvação Nele. No entanto, muito poucos estão           

"comprando" isso mais. Bem, eu sinto que tenho pintado uma imagem           

sombria hoje, então peço desculpas. Infelizmente, acredito que esta triste          

imagem é uma imagem precisa. É doloroso aqui fora agora e eu sinto falta              

de muitas coisas ... 

● Eu sinto falta de comprar uma lâmpada quente normal, não as luzes            

azuis 'alienígenas' do LED; 

● Sinto falta de um grande moletom de algodão de longa duração,           

sem logotipo; 

● Sinto falta de poder estar abertamente orgulhoso de nosso país sem           

ser ridicularizado; 

● Tenho saudades de sair para uma caminhada, andar ou dirigir e não            

temendo o mal ao meu redor; 

● Sinto falta de um tempo sem tecnologia, mas amo a tecnologia ao            

mesmo tempo; 

● Tenho saudades de ir à igreja e receber uma palavra que realmente            

traz vida; 

● Sinto falta de ver compaixão nas pessoas que não esperam nada em            

troca; e 

● eu sinto falta de gentis pessoas sorridentes. 

Recebido na segunda-feira, 2 de outubro de 2017 (muito frio hoje -            

brrrr…) 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por este lugar, nosso refúgio, nestas lindas árvores. Bem, a           

queda chegou e está frio lá fora. Você falou claramente o seguinte para             

mim dois dias seguidos na semana passada ... 

Jesus: "Erin, a queda começou" 

No entanto, eu realmente acredito que há muito mais do que apenas um             

aviso de você sobre a mudança na temporada. 
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O frio chegou definitivamente e agora temos avisos de gelo nos próximos            

dias seguidos. Apenas dois dias atrás, em 30 de Setembro de 2017, foi             

celebrado o 5 º aniversário de receber o dom de um relacionamento mais            

próximo com você na forma do início desses sonhos. 

Por você e com você em mim como o Espírito Santo, eu mudei para              

sempre e nunca posso agradecer o suficiente. No entanto, esta é também            

a época do ano em que devemos ser especialmente diligentes em chegar            

a Ti em arrependimento por nossas falhas. 

Há muitas coisas que não consegui fazer. Há muitas coisas que desejo            

fazer, mas não sou mais capaz de fazer isso fisicamente. Por exemplo,            

enquanto eu sinto que ainda devemos tentar observar os feriados e festas            

judaicas, eu também não sou muito bom em fazer isso. 

Lembro-me de que Jesus era muito severo em Mateus 5: 17-20 quando            

Ele disse: 'Eu não vim abolir a Lei ou os profetas, mas vim cumpri-los'. No               

meu coração, eu só sei que Jesus está realmente falando com todos nós             

aqui. 

Ele não veio para remover os mandamentos de Deus, mas veio como            

sacrifício para expiar nossos pecados como o Cordeiro de Deus. Jesus é            

precioso e honrado aos olhos de Deus. Ele nasceu sem mancha ou            

mancha, o que significa que Ele também não tinha pecado ou injustiça. 

Em Israel, a nação inteira observou o Dia da Expiação, ou Yom Kippur, no              

fim de semana. Isso foi observado em Israel, e não apenas pelo povo             

judeu, mas também por aqueles que trabalham para eles. Ambos Levítico           

16 e 23 falam sobre isso. 

Em contraste, parece que a nossa nação da América, supostamente uma           

"nação cristã", repousa mais em interpretações erradas da Bíblia,         

principalmente com os escritos de Paulo, para simplesmente fazer o que           

quiserem. Essas interpretações equivocadas parecem então levar muitos        

para longe de Seus mandamentos, especialmente aqueles que assistem à          

hipocrisia resultante dos chamados cristãos e não querem nada com eles. 

Com o passar dos anos, tenho visto muitos usarem más interpretações           

horríveis de Romanos 7 para racionalizar que não estamos mais sujeitos           

aos mandamentos e leis de Deus. Eu vejo muitos cristãos          

bem-intencionados tomando as palavras dos apóstolos fora de contexto e          

então dividindo a Bíblia em duas metades - o Antigo Testamento versus o             

Novo Testamento. 

Quando o Senhor diz que todas as Suas Palavras são para o nosso             

aperfeiçoamento, eu certamente creio Nele. Nós todos devemos! Se eu          

não mais olhar para a terra de Israel como a terra de Deus, não me               

interessei abençoá-los. Se eu não mais me interessar pela caminhada e           
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pelo passado de Jesus, então me tornarei preguiçoso e complacente em           

minhas orações e em minha caminhada com Ele. 

Com apatia vem o embotamento e a falta de vida. Então nos tornamos             

cada vez mais propensos a dizer: 'Oh, não se preocupe com esse pecado.             

Afinal, Jesus já morreu por tudo isso. Não o coloque de volta na cruz! Nós               

realmente não precisamos nos preocupar em observar 'isto ou aquilo'          

mais. 

Tornamo-nos cada vez mais propensos a dizer: 'Humm, não posso jejuar           

hoje, como tenho um almoço de negócios. Sei que tenho que me            

arrepender, mas estou ocupado agora e farei outro dia. Oh, as desculpas            

depois das desculpas! Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, mas            

ainda precisamos REALMENTE nos acertar com Deus ... e AGORA! 

Na realidade, esta foi a minha vida antes de começar a andar em um              

relacionamento próximo com Deus. Eu costumava estar sob a ilusão de           

que apenas o Novo Testamento era valorizado e que "uma vez salvo,            

sempre salvo" era uma receita para pecar sem consequências, seja aqui           

na Terra ou no céu. Este era e é um declive muito, muito escorregadio. 

Eu realmente primeiro acordei comigo mesmo no ano 2000 e odiei o que             

vi. Isso aconteceu logo após o funeral de um amigo em setembro de 2000              

e percebi que estava vivendo para mim e não para Deus. Sim, eu também              

estava vivendo para meus filhos, mas, na verdade, principalmente para          

'eu'. 

Quando cheguei a essa conclusão, iniciei a longa e difícil jornada de me             

separar daquelas coisas que eram uma barreira entre meu coração e           

Deus. Minha vida mudou. Embora não tenha sido instantaneamente         

alterado para onde está agora, foi mudado instantaneamente, continua a          

mudar e da maneira que Ele acha que pode nos moldar. 

Deus sistematicamente começou a me afastar do meu lugar confortável.          

Eu tinha uma escolha a fazer - ou segui-lo ou permanecer como servo e              

escravo do dinheiro e do mundo. Obrigado Pai, por continuar a trabalhar            

diligentemente em mim, mesmo quando eu escorrego. 

Olhando para trás, agora percebo que Seu plano era me afastar daquelas            

pessoas e coisas que estavam me impedindo de viver na plenitude do que             

Deus tem reservado para mim. Como Jesus disse em Sua Palavra ... 

"Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e                

siga-me." (Mateus 16:24). 'As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as             

conheço e elas me seguem.' (João 10:27) No entanto, existem tantos           

outros exemplos de Suas palavras de sabedoria. 

Sim, foi um processo doloroso separar-me dessa atitude de 'Ah, não se            

preocupe com tudo isso. Afinal, Jesus pagou o preço para que pudéssemos            
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viver livres da lei. e 'Jesus te ama e não se importa com os seus erros. Ele                 

os espera e sabia de antemão que você ia pecar. 

Que carga de malarkey! No entanto, isso não foi apenas em meus            

pensamentos, mas também foi compartilhado por muitos cristãos ao meu          

redor e ainda é. Eu só sei que isso não é o que Deus quer para nós. Ele                  

quer nossos corações, todo nosso coração, e não apenas em parte. Isso            

significa segui-lo em todas as coisas e dizer adeus à ferrugem e ao mofo              

que este mundo oferece. 

Culpada, eu sabia no meu coração que estes desculpas eram apenas isso,            

enquanto eu continuava no meu caminho. Levou-me ainda mais tempo          

para perceber que era realmente tão simples, mas complicado e          

excruciante, como o seguinte ... 

'Pergunte a Deus e Ele responderá. Se Ele não responder "na nossa            

agenda", então pressione mais forte. Se Ele ainda não responder, então           

pressione para Ele ainda mais forte. Se ele ainda não responder, então            

jejue e ore. Então espere mais ainda, lembrando que o seu 'sim' significa             

'sim', o seu 'não' significa 'não' e 'silêncio' significa… ugh… espere ainda            

mais! ' 

Quantas vezes precisamos fazer isso? Por toda a vida! Arrependa-se,          

repita, arrependa-se, repita, arrependa-se, repita! Então comece de novo!         

Louve a Deus, dê graças, então se arrependa e repita, e assim por diante.              

A Bíblia diz que a nossa caminhada não será fácil, por isso precisamos             

acreditar nEle quando Ele nos diz isso. Afinal, Ele nunca mente! 

Eu também me lembro de todas as muitas vezes que eu dei a Deus por               

garantido. Como muitos à minha volta, fiquei confortável com a prática de            

usar as Escrituras em parte e não em conjunto para racionalizar o que eu              

queria. Apesar disso, Deus nunca desistiu de mim. Mesmo quando perdi           

toda a esperança, Deus nunca desistiu de mim. 

Para bater isto fora de mim, Ele então me levou para o deserto duro. Este               

foi um lugar de grande humilhação, vergonha, pobreza, perda e tristeza.           

Este foi um lugar onde comecei a questionar tudo. De lá, Ele então me              

levou a um deserto ainda mais profundo e seco. De lá, Ele então adicionou              

uma fornalha ardente para queimar minha escória. 

Logo fui completamente despojado e exposto. Eu perdi tudo o que eu            

havia desfrutado e então aprendi a não mais 'longo' para isso. Logo, tudo             

que desejei foi que meus filhos tivessem uma vida e uma cobertura            

centradas em Deus. Eu orei pela salvação deles. 

Eu orei para que eu os visse no céu. Eu parei de orar por mim mesmo                

tanto assim. Mesmo que eu ainda orasse por mim mesmo, e ainda fizesse             

como deveríamos, eu orei pelos outros, mas com muito mais frequência. 
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Em um ponto da minha caminhada, no verão de 2012, eu estava tão baixo              

que tudo o que eu orei foi outro dia na Terra. Eu orei para ver meus filhos                 

seguirem a Deus. Eu orei para que Deus, de alguma forma, continuasse a             

nos sustentar apesar das incríveis probabilidades contra nós. 

Não orei mais por um lar, bênçãos abundantes e cura para mim mesmo.             

Eu simplesmente orei por 'apenas mais um dia'. Eu fui de ter tanto para              

quase nada. Eu estava tão baixo que tudo o que restou foram as             

promessas de Deus para a minha vida. A importância de grandes coisas            

desapareceu completamente e tudo o que eu queria era "apenas mais um            

dia". 

Mal sabia eu que Deus em breve faria algo verdadeiramente          

surpreendente! Ele logo começou a falar comigo através dos meus sonhos           

e visões. Ele transformou minhas orações de angústia em uma linguagem           

de oração semelhante ao antigo hebraico. Ele colocou um novo Espírito           

em mim. 

Ele me fez sua noiva e mão alimentou suas palavras para mim. Mais             

tarde, ele até mesmo montou um ninho para mim e meus jovens perto de              

Seu altar (Salmo 84: 3) e mais tarde na "terra das árvores". Ele cuidou de               

mim e cuidou de mim. Como posso agradecer a Ele o suficiente,            

especialmente quando agora percebo que Ele não apenas fez tudo o que            

Ele disse que faria, mas muito mais? 

Sim, enquanto Ele então me permitiu ser ferido, Ele até usou isso para             

remover todos nós, incluindo todos os meus filhos, para 'a terra das            

árvores'. Uma vez chegando aqui, tivemos descanso. Meus filhos e eu           

realmente precisávamos dessa pausa antes que Ele nos curasse e nos           

tirasse, então eu agradeço a Ele por esse descanso com todo o meu             

coração. 

Sim, ele logo nos curará. Ele logo nos trará para um amplo espaço aberto              

para ser usado para Sua glória, não para nossa glória. Ele fez tudo isso              

por nós e, no entanto, muitas vezes tropeçamos com Suas leis e            

mandamentos. Ele fez tudo isso por nós e ainda assim muitas vezes            

lutamos para fazer tantas coisas que eu sei que o agradariam. 

Nossa nação é uma das nações mais ricas do planeta, mas todo dia é              

outro dia para pecar e fazer o que quisermos. Imagine se seguíssemos os             

Seus caminhos tão de perto quanto o povo judeu em Israel, mas depois             

combinássemos isso com um coração apenas para Ele e Seus caminhos. 

Se todos tivéssemos praticado o Dia da Expiação, Yom Kippur, como           

nação, Ele se voltaria e teria misericórdia de nós? Se jejuássemos e nos             

arrependêssemos como Nínive, Ele tiraria a mão de seus juízos vindouros           

de nós? 
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No meu coração, eu já sei a resposta para saber se isso acontecerá aqui              

nesta nação. As respostas são ainda mais claras na Bíblia. Suspirei e            

decidi dar um tempo. Liguei a televisão para encontrar algum          

entretenimento leve. Bem, isso não é o que eu encontrei… 

As estações estavam agitadas com a notícia do maior tiroteio em massa            

na história do país. Mais de 50 estão mortos e mais de 400 feridos. Isso               

aconteceu em Las Vegas, Nevada, durante um festival de música country           

chamado 'Route 91 Harvest Festival'! 

Isso foi demais para eu suportar. Eu orei pelas vítimas e suas famílias. Eu              

me senti entorpecido. Como seremos capazes de lidar com isso e muito            

mais que está chegando, a menos que Deus em breve nos fortaleça? Oh,             

por favor, Senhor, possa o seu 'em breve, muito em breve' ser hoje! Eu              

comecei a chorar ... 

Jesus: "Erin, venha." 

Eu corri para os braços dele e comecei a chorar ainda mais. Ele me puxou               

para longe e olhou nos meus olhos com uma gentileza que não pode ser              

medida. 

Jesus: “Erin, eu estou em você, você está em mim e nós somos um. Não               

se preocupe, já que venho separando você das coisas ao seu redor, mas             

não do seu marido ou de seus filhos. Eu mantive você distante porque a              

vida ao seu redor está prestes a mudar. Você está ansioso, preocupado e             

deprimido. 

“Enquanto você está com dor agora, logo, sim, Erin, muito em breve, vou             

remover tudo isso e em um único dia, mas não, não porque eu estou              

levando você para casa. Já que você não pede coisas para si mesmo, mas              

apenas pela habilidade de ajudar os outros e pela cura de seus filhos, você              

verá tudo isso. Este período de separação está quase concluído. ” 

Eu:“ Obrigado! Oh obrigado! Mesmo que esteja com dor e cansado, estou            

tão pronto. Todos nós estamos tão prontos! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-261/ 

Sonho 261 - Jesus, o Grato e o Mundo 

Recebido Quarta-feira, 4 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

Enquanto eu agradeço por mais um dia, eu vou ser perfeitamente           

honesto com Você aqui. Eu estou realmente esperando que em breve           

seja o meu 'último dia' de eu ser como sou hoje ... por favor, Pai! 

Eu tive dificuldade em conseguir dormir na noite passada. Meu marido já            

havia adormecido, então decidi encontrar algo leve para assistir na          

televisão ... ou assim pensei. Comecei a assistir a um reality show, bem,             

duas seguidas, mas shows diferentes e ambos com a palavra 'donas de            

casa'. 

Sim, eu sei o que você está pensando e sim, eu realmente sei melhor,              

mas realmente não havia nada mais interessante e 'leve'. De qualquer           

forma, não pude acreditar no que estava vendo e ouvindo. Foi tão            

chocante para mim. 

As mulheres nesses shows estavam cheias de ódio, ciúme, raiva e cobiça,            

e eram incrivelmente lascivas. Foi tão triste que logo me vi falando com o              

Senhor em voz baixa sobre isso. 

Eu: “Oh Pai, por favor, ajude-os. Eles realmente não têm idéia do que             

está por vir. Eles serão varridos em breve e não terão idéia do que os               

atingiu. Mesmo que eles sejam tão ricos, eles realmente não têm nada            

que realmente durará. ” 

Para minha surpresa, de repente ouvi Sua voz audível respondendo a           

mim ... 

Voz de Jesus:“ Erin, eles propositadamente escolheram este mundo         

sobre mim e lá a recompensa é somente aquilo que você vê agora diante              

de você. Eles terão sido 'pagos integralmente'. ” 

Eu:“ Sim, pai, mas o mundo não sabe que Você está aqui. Eles não te               

conhecem. Logo, e assim como eles odiaram você, eles também nos           

odeiam. Eles vão matar todos nós se você não nos fortalecer em breve.             

Por favor, proteja-nos da corrupção e imoralidade que está varrendo esta           

terra. Eu sei que isso só vai piorar e piorar. ” 

Voz de Jesus:“ Eu os chamei muitas vezes, mas eles continuaram a dizer             

não a Mim. Enquanto continuarei a chamá-los, o tempo está se           

esgotando para eles. Eles amam o mundo e é o ídolo deles. ” 

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-261/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-261/


Eram 1:23 da manhã quando eu finalmente desliguei a luz de leitura e a              

televisão. Enquanto estava lá, comecei a pensar em como tudo mudou           

tanto, especialmente recentemente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto,        

mas chorei baixinho para não acordar meu marido. Eu não queria que ele             

ficasse cansado pelo seu trabalho de manhã. 

Apenas alguns minutos depois, algo incomum aconteceu, algo que nunca          

aconteceu antes, especialmente quando eu ainda estava acordado.        

Diante dos meus olhos, as imagens começaram a piscar facilmente uma           

centena ... não, centenas ... de pessoas do meu passado que tinham a             

intenção de me prejudicar. Havia até pessoas lá que eu me lembrava de             

quando eu era muito pequena. 

As imagens continuavam piscando, duas ou três por segundo, durando          

apenas o tempo suficiente para eu reconhecer cada pessoa. Para muitos           

deles, eu honestamente não consigo nem lembrar seus nomes, mas me           

lembrei de cada um dos seus rostos. 

O download logo ficou tão doloroso para mim ver que eu estendi a mão              

para cobrir meus olhos bem abertos. No entanto, as imagens          

continuavam piscando diante de mim. Eu então tentei esfregar meus          

olhos na esperança de pará-lo, mas isso também não funcionou. 

Fiquei aliviada quando os flashes de todas essas pessoas que eram tão            

cruéis para mim finalmente terminaram. Eu olhei para o teto e agora            

estava tão acordada. Eu tentei relaxar, mas depois, e apenas alguns           

segundos depois, os flashes da imagem começaram novamente. 

Desta vez, os flashes foram de cenários da vida real de coisas feitas para              

mim no fundo que eu nem sabia que aconteceu. Eu vi pessoas            

enganando os outros e colocando barreiras para me impedir de receber           

qualquer reconhecimento ou prêmios. Eu vi pessoas dizendo aos outros          

porque eu não deveria ser promovido mesmo quando eles sabiam que eu            

deveria ter sido. 

Enquanto eu via os receptores argumentando que eu deveria ser          

promovido ou premiado com base no meu nível de trabalho,          

comprometimento e qualidade no começo, eu os via rapidamente         

concordar com a outra pessoa que eu não deveria. Eu vi a outra pessoa,              

em seguida, dizer-lhes mentir depois de mentir sobre o meu          

personagem. Foi doloroso assistir e os flashes continuaram por algum          

tempo. 

Depois de uma pausa muito curta, os flashes recomeçaram, mas agora           

com um tema diferente. Eu vi tramas para minar o meu trabalho. Eu vi              

pessoas tomando crédito pelo trabalho que eu fiz e, em seguida,           

fazendo-me parecer um mentiroso por dizer que era o meu trabalho para            
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começar. Eu vi pessoas inventando mentiras para atacar novamente meu          

personagem. 

Felizmente, esses flashes finalmente pararam. Isto não foi apenas alguns          

flashes, mas milhares de flashes. Quando olhei para o relógio, notei que            

apenas cinco minutos se passaram. Isso pareceu estranho para mim, já           

que muitas informações deveriam levar horas para serem baixadas.         

Depois de mais alguns minutos, eu de alguma forma sabia que os flashes             

não continuariam. 

De repente me senti fisicamente doente de tudo o que eu tinha acabado             

de ser mostrado. Eu corri para o banheiro para vomitar, mas nada saiu.             

Tão rapidamente quanto esta onda de náusea veio, ela começou a se            

dissipar e finalmente desapareceu completamente. Voltei para a cama e          

comecei a chorar novamente sobre o que eu tinha sido mostrado. Eu logo             

caí em um sono muito profundo ... A 

descrição do sonho 1 começa ... 

Eu era jovem, forte e vibrante novamente. Eu não tinha certeza se            

estava em meu estado glorificado (isto é, visitando desde o Céu           

pós-arrebatamento) ou em meu estado transformado (isto é, ainda         

vivendo na Terra antes do arrebatamento). 

Enquanto eu de alguma forma tive a sensação de que eu ainda estava             

em meu estado transformado e pré-arrebatamento, eu realmente não         

tinha 100% de certeza. No entanto, se eu fosse, tudo o que posso dizer é               

que as coisas vão se tornar realmente horríveis antes de finalmente           

sermos aceitos. 

Eu estava em uma cidade que acabara de ser atingida por um terremoto             

de proporções épicas. Vários grandes edifícios ficavam na minha frente e           

eu podia ver centenas e centenas de escritórios expostos, condomínios e           

apartamentos. Eu podia ver seus pertences. Foi surreal. Era quase como           

se eu estivesse olhando para um conjunto enorme de casas de boneca            

muito danificadas. 

Rapidamente voltei à realidade quando as casas de bonecas não têm           

pessoas gritando de terror. Uma mulher logo veio até mim por trás para             

me pedir para ajudá-la. 

Mulher rica: “Há várias pessoas presas no meu prédio. Ele entrou em            

colapso. Você pode me ajudar? ” 

Eu: Eu assenti sim. "Ok, eu vou segui-lo." 

Enquanto a mulher andava o mais rápido que podia, todos os escombros            

e detritos do terremoto diminuíram consideravelmente. Eu podia ver         

poeira no ar dos edifícios em colapso em todos os lugares. A poeira             

estava misturada com fumaça enquanto alguns dos prédios começaram a          

queimar. A mulher parou e apontou para o apartamento dela. 
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Mulher rica: “É isso. Eu sei que há várias pessoas presas lá. Eu sei que               

meu namorado está preso lá. ” 

Eu olhei para o complexo de apartamentos e poderia dizer que ele            

continha unidades de luxo. O prédio tinha quatro andares com quatro           

unidades por andar, 16 unidades no total. Todo o rosto do prédio fora             

arrancado e parecia instável. Olhei de volta para a mulher e só então             

percebi que suas roupas cobertas de poeira eram muito altas. 

Olhei em volta e a devastação foi incalculável. Eu ofeguei horrorizada           

quando olhei para a área atrás do complexo de apartamentos da mulher.            

Colinas enormes, cobertas de propriedades de alta qualidade, haviam         

literalmente caído no mar. Enquanto a área parecia ser a Califórnia, eu            

realmente não sabia exatamente onde eu estava. 

Mulher rica: “Por favor, senhora, você pode impedir que este prédio seja            

dobrado?” 

Fiquei surpresa com o pedido bizarro dela. No entanto, quando olhei para            

baixo, pude ver que minha roupa estava sem poeira e intocada. Parecia            

que aqueles aqui agora sabiam sobre nós e nossas atribuições e ela            

supôs que eu era "um deles", glorificado ou transformado. Eu me senti            

desconfortável por ela sentir que eu pessoalmente tinha esse tipo de           

poder. 

Eu: “Escute, só Deus pode impedir que este edifício se dobre, não eu. Eu              

não posso fazer nada à parte Dele. ” 

Mulher rica:“ Bem, então, apresse-se e diga a Ele para fazer isso por             

você. ” 

Seu tom era tão severo e rude que me pegou completamente de            

surpresa. De alguma forma, senti que ela era uma daquelas pessoas que            

nos odiavam, 'aquelas designadas por Deus'. Então ouvi o Senhor falando           

comigo. 

Voz de Jesus: “Você deve ir para o terceiro andar e salvar a família que               

está lá”. 

Eu me aproximei cautelosamente do prédio devastado, mas não consegui          

ver ninguém. Eu comecei a orar quando cheguei ao prédio e de repente             

fui capaz de ver o movimento com algo semelhante à visão           

infravermelha. Isso era estranho, pois ainda estávamos em plena luz do           

dia. 

Vi então dois adultos com seus dois adolescentes mais velhos abraçados           

nos escombros do terceiro andar. Mais tarde, foi-me dito pelo Senhor que            

o nome do homem adulto é Jason e o nome da mulher adulta é Susan.               

Todos os quatro estavam tremendo e chorando. Eu liguei para eles. 

Eu: “Olá. Você pode me ouvir? 
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Jason chegou à beira da parede e olhou para mim. Eu acenei para ele.              

Ele estava coberto de poeira e, compreensivelmente, parecia abalado e          

distraído. 

Eu: “Fui enviado para ajudá-lo.” 

Jason: “Ok, mas não há como subir ou descer. Estamos presos aqui. ” 

Eu: Em voz baixa. "Bem, pai, agora seria uma ótima hora para uma             

escada." 

Assim que terminei de dizer isso, uma escada de metal de escape de             

incêndio apareceu sobrenaturalmente. Eu reprimi um sorriso, pois não         

queria parecer indiferente aos que me cercavam. 

Eu: Novamente em voz baixa. “Obrigado, Senhor! Isso foi rápido. ” 

Embora eu fosse“ pequeno ”, sabia que tinha muita força e que poderia             

ajudar todos os quatro a descer a escada. Eles estavam visivelmente           

abalados. Uma vez que eles estavam caídos, Susan então se dirigiu a            

mim, mas os dois adolescentes continuaram olhando para mim como se           

eu fosse uma espécie de alienígena. 

Susan: Oh obrigado! Muito obrigado. Eu não sei como você fez essa            

escada aparecer, mas obrigado. ” 

Eu:“ Foi Deus e é Deus quem está resgatando você agora. ” 

Logo ficou óbvio que ela entendeu mal o que eu quis dizer com isso. 

Susan: “Eu não sabia que Deus era uma mulher” 

Eu: Desta vez eu não pude deixar de rir. "Não não não! Eu não sou deus.                

Eu sou apenas um dos seus obreiros. Eu fui enviado por Ele para estar              

aqui por você. Eu estou a serviço Dele e isto é somente para a Sua               

glória. Apenas saiba que Jesus te conhece e está enviando mais ajuda.            

Ele está aqui com você agora. ” 

Eu então me virei para a mulher que eu havia seguido e ela parecia              

zangada comigo. Na verdade, ela agora estava extremamente irritada         

comigo. Eu queria perder minha paciência com ela, mas senti o Senhor            

me dizer para não reagir. Eu não fiz. 

Eu: “O que está errado?” 

Mulher rica: “Por que você levaria tanto tempo para salvá-los quando não            

são ninguém? Você não sabe quem ainda está preso lá? ” 

Eu:“ Eu não sei. De quem você está falando? ” 

Mulher rica:“ 'Nome da pessoa' está lá. Salve ele. Você precisa salvá-lo e             

parar de desperdiçar seu tempo com essas outras pessoas. 

Ela havia nomeado alguém famoso. No entanto, antes que eu pudesse           

tomar nota do nome desse homem, o Senhor apagou completamente seu           

nome da minha memória. 

Eu: em meus pensamentos. “Senhor, eu deveria esquecer o nome deste           

homem?” 
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Jesus: Também em meus pensamentos. “Sim, Erin. É irrelevante agora,          

pois ele já se foi. Agora, esta mulher está realmente preocupada apenas            

com o conteúdo do cofre deste homem, não ele. Ela precisa do que está              

seguro e está tentando enganá-lo para ajudá-la a chegar a ele. ” 

Eu: Eu falei com a mulher. “O homem de quem você fala já morreu. No               

entanto, você realmente só se preocupa com o seu cofre e precisa obter             

os itens de dentro. Estou certa? 

A mulher instantaneamente ficou branca como um fantasma. Ela ficou          

visivelmente abalada com o que eu acabara de dizer, tanto que não            

conseguiu responder. 

Eu: “Eu não fui chamado para ajudá-lo com suas ambições egoístas.           

Você não pode ver que aqueles que ainda podem viver precisam ser            

salvos? ” 

Bem, isso tirou ela ... sorrisos. Ela ficou furiosa e começou a me xingar a               

plenos pulmões. Como quase tudo o que ela disse foi maldições e            

descrições 'escolhidas' de mim, eu simplesmente vou deixar isso de lado. 

Ela então se afastou de mim e subiu a escada. Assim que ela estava              

prestes a alcançar o nível mais alto, os dois andares superiores           

dobraram-se sobre os dois andares inferiores com um poderoso         

estrondo. Enquanto eu ouvia a mulher gritar de terror, isso foi           

rapidamente seguido de silêncio ... e poeira. Ela agora estava sendo           

consumida pelo prédio. 

Enquanto eu caminhava até o prédio amassado, não pude acreditar em           

meus olhos. Sentado no topo do entulho achatado estava o cofre do            

homem. Senti o Senhor baixar a combinação para o cofre enquanto eu            

subia para lá. Peguei o copo e usei a combinação. A porta do cofre se               

abriu. 

Olhei para dentro do cofre e pude ver várias peças de jóias de alta              

qualidade, várias pilhas grandes de notas de cem dólares e uma pilha de             

títulos para várias propriedades. Ao lado dessa pilha de títulos, havia           

uma grande sacola transparente contendo uma variedade de chaves         

etiquetadas. Os rótulos mostravam que as chaves eram para uma          

variedade de veículos e propriedades. 

Como havia muito para eu levar de uma só vez, foram necessárias várias             

viagens para entregar esses itens a cada um dos quatro. Eu poderia dizer             

que eles ainda estavam em completo choque sobre o que acabara de            

acontecer. Então eu comecei a dar-lhes instruções que Deus tinha          

acabado de baixar para mim. 

Eu: “Jesus quer que você tenha todos esses itens, incluindo as chaves e             

ações dos veículos e propriedades deste homem. Ele quer que você ... ” 
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Jason: Chorando. “Mas… mas… mas e se as pessoas acharem que           

roubamos tudo isso? E se as pessoas pensarem que havíamos agido           

como saqueadores? ” 

Por favor, note que eu removi o sobrenome e o nome da cidade em              

Montana no que segue para proteger a privacidade da família. Então eu            

senti a confirmação do Senhor de que eu deveria guardar isso para mim             

mesmo. 

Eu: "Seu nome é Jason R ...?" 

Jason: "Sim". 

Eu: Eu olhei para sua esposa. “Seu nome é Susan R…?” 

Susan: “Sim. Nós somos os R…. ” 

Eu:“ Veja a escritura no topo. Há uma ação em uma propriedade perto             

de 'Small Town', Montana. Agora, quais nomes estão na escritura para           

esta propriedade? ” 

Jason: “Como isso poderia ser possível? Nossos nomes estão nessa          

ação!” 

Eu: sorrindo. “Seus nomes estão em todas as ações e títulos que você             

está segurando. Hmm, parece que esse homem estava segurando esses          

títulos em seus nomes e em seu nome sem que você soubesse disso. 

Susan: Gaguejando. “Mas… mas… mas como isso poderia ser? Obrigado!          

Quem é você? ” 

Eu:“ Não importa quem eu seja. Por favor, não me agradeça, só            

agradeça a Jesus. Eu não sou nada sem ele. Eu sou apenas o seu obreiro               

e tudo isto é somente para a Sua glória. Agora, tudo isso é seu, incluindo               

o dinheiro, os títulos e todos os outros itens. 

“Como é Sua Vontade fazer isso, Deus vai agora entregar você à sua             

propriedade em Montana com Seu poder sobrenatural. Lá, você será          

assistido por anjos. Deus continuará a prover para você durante os           

tempos de dificuldade. Seus anjos irão protegê-lo, não importa o quanto           

o mal aumente. Você entende? ” 

Jason:“ Não… quero dizer sim… hum, acho que sim. Embora eu           

realmente não saiba como tudo isso acontecerá, vamos louvar Jesus          

continuamente daqui em diante. ” 

Eu: Sorrindo. "Boa! Agora, vocês estão todos prontos? 

Todos os quatro assentiram com a cabeça em concordância esmagadora.          

Eu então vi uma porta sobrenatural aparecer atrás deles e apontei. Eles            

se viraram e começaram a balançar a cabeça, incrédulos. 

A porta então se abriu. Enquanto tudo ao redor da porta era devastação             

completa, nós não vimos nada além de paisagem de Montana bonita pela            

porta. Nós também poderíamos ver uma casa de costume         

inacreditavelmente bonita escondida na selva. 
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Enquanto todos estavam animados, ficaram ainda mais chocados do que          

antes. Depois que cada um se revezou abraçando-me, fiz sinal para que            

eles passassem pela porta aberta. Eles seguraram as mãos um do outro            

enquanto atravessavam a porta. Uma vez 'em Montana', eles se viraram           

e acenaram. Eu poderia dizer que eles ainda estavam descrentes. 

Eu: “Agora, você tem muito pouco tempo para escolher se comprometer           

totalmente com Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Você deve            

sempre lembrar e entender que Jesus é Aquele que te salvou. Você deve             

sempre lembrar e entender que Deus é Aquele que teve misericórdia de            

você e de sua família. Agora, dê toda a glória a Jesus e sinta-se              

consolado no conhecimento de que Ele conhece cada um dos seus           

nomes. 

Todos concordaram com a cabeça e agora estavam chorando de alegria.           

Eu poderia dizer que tudo isso estava lentamente afundando. Eles          

acenaram para mim de novo e eu acenei de volta. Depois que a porta se               

fechou, desapareceu completamente. Embora eu não conheça a história         

dessa família, sei que Deus tem um plano para mantê-los seguros. 

Olhei em volta e percebi que alguns outros "trabalhadores" estavam          

agora comigo. Enquanto eu ainda não estava totalmente certo se nós           

fomos glorificados ou transformados, eu notei que eles eram como eu ...            

bem, exceto os homens como eram homens, não mulheres ... sorrisos.           

As mulheres também estavam lá. 

Nós nos reunimos e demos as mãos em louvor e graças ao Senhor.             

Todos sentimos que tínhamos completado o que Deus nos havia enviado           

para lá. Enquanto oravamos, a Terra começou a tremer ao nosso redor,            

mas permanecemos no "chão sólido" e não ficamos abalados. 

Ficamos parados ali em silêncio olhando a paisagem desolada, agora          

tremendo violentamente, quando várias outras propriedades caíram no        

mar e desapareceram. Não tenho certeza de quantos morreram naquele          

dia, mas muitos morreram. Bilhões de dólares de propriedade foram          

completamente destruídos. 

O que essas pessoas haviam trabalhado por toda a vida foi destruído em             

menos de uma hora. Enquanto continuávamos a orar, Deus moveu cada           

um de nós, um por um e dois por dois, para diferentes áreas e para               

novas tarefas ... O 

sonho 1 descrição sobre ... 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

Eu estava em um lugar de escuridão e eu não podia nem ver uma pitada               

de luz em qualquer lugar. Eu segurei minha mão na frente do meu rosto,              

mas não consegui ver. Eu toquei meu rosto e sabia que minha mão             

estava lá. Comecei a entrar em pânico e clamei ao Senhor. Ele            
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imediatamente apareceu, banhado em luz quente. Eu corri até Ele e o            

abracei com força. 

Eu: chorando. “Senhor, eu estava no escuro. Aqueles flashes de imagem           

que você acabou de me dar eram horríveis. Oh Pai, que vida miserável             

eu levei. Não, que vida incrivelmente miserável eu levei. Por que você            

permitiria isso, Senhor? Por quê? ” 

Jesus:“ Erin, tudo isso foi permitido porque eu escolhi você. Eu mantive            

você onde você estava porque eu escolhi você. Eu fiz isso para que você              

aprendesse que trabalhar para homens não importa. Como um de seus           

ex-chefes uma vez disse a você: "Qualquer um pode ser facilmente           

substituído, incluindo você". Bem, Erin, estou aqui para lhe dizer que           

este homem é um mentiroso. 

“Para mim, você é de grande valor e valor. Eu registrei cada uma de suas               

esperanças, sonhos e orações como eles são bons. Porque você trabalha           

para mim, eu vou em breve retribuir mil vezes o que o inimigo roubou de               

você. Enquanto você já é um cidadão aqui no Céu, você logo será um              

'trabalhador de campo' lá na Terra. ” 

Eu:“ Senhor, o mal está se multiplicando. Costumava ser que 90% eram            

bons e 10% eram maus. Agora parece que isso se inverteu. Agora eu             

sinto que apenas 20% são bons e 80% são maus. Isso parece piorar dia              

a dia. É muito triste. 

“Eu gostaria de poder ensinar meus filhos de casa agora, já que as coisas              

que estão sendo ditas na frente deles na escola são realmente           

inapropriadas. Não há mais respeito, decoro ou boas maneiras. Coisas          

horríveis são agora faladas sobre pessoas que não podem se defender.           

Na esteira da tragédia, mentiras horríveis são ditas sobre os mortos. ” 

Jesus:“ Erin, eu estou em você e você está em mim. Você não será              

abalado. Eu vou te fortalecer. Eu estou aqui. Em breve você será minha             

luz que brilha em um mundo que cresce mais escura com cada dia que 

passa.”Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-262/ 

Jesus e as Manchas da Uva da Colheita 

Terminou na terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Recebido na segunda-feira, 9 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Pai, este foi um momento especial para mim e              

diferente de qualquer outro. Eu tive dificuldades nas últimas semanas.          

Minha dor tem sido insuportável às vezes e agora tenho dificuldade em            

encontrar conforto quando coloco minha cabeça para baixo. Houve muitas          

lágrimas e não apenas da dor que tenho. 

Incapaz de dormir uma noite, eu fiquei de joelhos e rezei para que Tu              

permitisse que eu visse meus filhos curados antes de você me levar para             

casa. Eu senti que, pelo menos com isso, eu seria capaz de 'morrer'             

satisfeita, se essa fosse sua Vontade para mim. Então voltei para a cama. 

Em vez disso, e bem diante de meus olhos bem abertos, Você me             

forneceu algo aparentemente não relacionado. Todo o meu tempo como          

um 4 e 5 anos de idade, de 1967 a 1968, em 'Bell Street' apareceu diante                

de mim. Embora essa fosse uma visão, ela era quase como um filme. 

Enquanto esse tempo doloroso brilhava diante dos meus olhos, Você me           

mostrou coisas que eu mal conseguia lembrar. Você então juntou todas           

essas peças quebradas e esquecidas e tocou na minha frente como um            

filme épico. Havia heróis e vilões, alegria e tristeza, todas as coisas que             

você encontraria em um blockbuster. 

Tudo isso estava coberto nesse filme enquanto ele brilhava diante dos           

meus olhos. Enquanto eu 'assistia', comecei a chorar até as lágrimas           

encharcarem meu travesseiro. Essa visão então pareceu parar. Eu estava          

agora sentado em uma calçada do lado de fora da minha escola primária.             

Foi meu primeiro dia no Grade 1 no Hillside Elementary em Berkley,            

Califórnia. 

Quando chequei o relógio, apenas cinco minutos se passaram, mas pensei           

que tivesse passado umas duas horas. Deus tinha acabado de me mostrar            

cerca de 2,5 anos da última parte da minha primeira ponte em apenas             

alguns minutos, mas eu não sabia por quê. Por que, Senhor? 

Esses pedaços e fragmentos quebrados de minhas primeiras lembranças         

na minha jornada da primeira ponte da minha vida tinham sido um            

grande mistério para mim. Eu agora sabia que algumas das coisas que            

meus familiares mais próximos haviam me contado sobre esse tempo não           
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correspondiam às minhas memórias ou às datas em minhas fotos por um            

motivo. Este 'filme' me ajudou a entender o porquê. 

Até agora, eu estava tão confuso que minhas memórias nunca pareciam           

coincidir com as dos outros que cresceram comigo nesta casa. Sempre me            

perguntei como as pessoas da mesma casa poderiam ter tido experiências           

tão diferentes ao presenciar os supostos "mesmos eventos". Sempre me          

perguntei como esses relatórios poderiam variar muito. 

Bem, pai, eu fui nesta jornada com você e agora sei que foi você me               

ajudando nesta incrível descoberta. Você então me levou a duas caixas           

planas de 3 x 11 x 7 pol que eu tinha armazenado que também              

documentavam muito dessa primeira ponte. Você me ajudou a classificar          

essas lembranças dos meus primeiros anos. 

A primeira caixa veio de uma fonte e a outra veio de uma fonte diferente,               

a dos meus pais. Abri o conteúdo de cada caixa e, com a sua ajuda,               

consegui classificar as fotos em ordem cronológica. Depois de classificar o           

conteúdo, eu primeiro rezei para você antes de começar de novo para            

olhar para eles de uma nova perspectiva ... 

Eu: “Pai, por que você me fez voltar para lá? Por que me mostrar tudo               

isso? Isso importa mais? Meus avós e agora minha mãe já passaram.            

Esses registros são muito ruins em qualidade e os diários de minha avó             

desapareceram misteriosamente desde então. Só você, pai, pode juntar         

tudo isso para mim. Desde que minha mãe foi adotada, eu não tenho             

muito o que fazer. O que estou fazendo aqui de volta? ” 

Eu de alguma forma sabia que deveria continuar. Coloquei todas as fotos            

antes de mim. Graças a minha avó diligentemente escrevendo datas e           

lugares em quase todas as fotos, isso começou a se juntar           

surpreendentemente rápido. Percebi então que começava a surgir um tipo          

de padrão que se baseava em certos nomes de rua em que eu havia              

morado, inclusive ... 

● 'Lord' Street 

● 'Plumb' Lane 

● 'Bell' Street 

● 'Maçônico' Avenue 

● 'Cumulus' Lane 

● 'Craftsman' Place 

A lista de lugares que eu morava continuava e continuava. Logo eu não             

tive dúvidas de que os nomes dessas ruas em que vivi durante toda a              

minha vida tinham significado. Lembrei-me então de tantas coisas que          

aconteceram comigo em cada um desses endereços, coisas que a maioria           

acharia difícil de acreditar. 
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Bem, pai, eu também descobri que você estava me protegendo desde o            

começo, desde o começo. Logo também descobri que tinha um interesse           

extraordinário em residências e estruturas a partir dos três anos de idade.            

Eu até tenho fotos de mim 'construindo um abrigo' que remonta a 1966 e              

1967 para provar isso. 

No final da minha primeira ponte, aos 7 anos, já tinha passado por muitos              

movimentos e transições, mas também muita dor. Eu notei que meu rosto            

parecia cheio de alegria e esperança nos primeiros 4,5 anos da minha            

vida, mas que tudo a partir dos 5 anos de idade tinha mudado             

completamente para mim. 

Sim, as coisas mudaram de lá e para o pior. Algo estava terrivelmente             

errado e eu podia ver em todas as minhas fotos agora. Eu tinha um olhar               

tão diferente no meu rosto. Não havia mais alegria ou esperança ali. Você             

me mostrou tanto que aconteceu comigo, mas eu não escrevi nada. 

Mesmo nestes tempos sombrios, Tu, Pai, estavas lá comigo. Você coloca           

isso juntos. Você tricotou isso juntos para formar as próprias fibras do            

meu ser e a própria pessoa que sou hoje. Mesmo que eu não soubesse              

disso naquela época, eu estava realmente sob o abrigo de Suas poderosas            

asas. O Salmo 91 é onde eu estive e tenho estado o tempo todo, então               

obrigado! 

Quando eu olho para a minha vida, eu realmente não tive grandes            

conquistas. Eu não tenho uma longa lista de marcos acadêmicos. Eu não            

escalei nenhuma grande montanha. Eu não naveguei pelos mares. No          

entanto, ainda havia algo consistente ao longo de toda essa parte inicial            

da minha vida. 

Acontece que havia uma filosofia que eu seguia de forma consistente           

desde muito cedo. Foi uma filosofia baseada em algo que alguém me            

contou, mas não me lembro de quem. Quando eu era criança, alguém me             

disse o seguinte ... 

“Ouça-me, Erin. Lembre-se sempre que o silêncio é de ouro. É melhor que             

você não diga nada a menos que tenha algo a dizer que alguém queira              

ouvir. Em vez de falar, esteja ciente de tudo ao seu redor. Estude seu              

entorno com cuidado e você descobrirá que há sempre uma porta aberta            

atrás do que você vê. ” 

Eu então vi evidências de que eu estava fazendo exatamente isso nas            

fotos antes de mim. Eu até tenho uma foto minha olhando atentamente            

para algo que um membro da família estava fazendo. As fotos me            

mostraram estudando meus arredores e minha situação com atenção. Eu          

estava tão intrigada com o que eu estava estudando que eu normalmente            

não era a única que olhava para a câmera. 
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Então notei que havia tantas fotos que eram semelhantes a isso. Eu            

estava estudando tudo e todo mundo o tempo todo. No entanto, embora            

essa pessoa também tivesse me dito que haveria portas abertas para eu            

descobrir, logo descobri que essa parte não era verdadeira, pelo menos           

não para mim. Eu não vi nada além de barras de prisão. 

Nestas memórias, eu não via saída para mim. Também não havia saída de             

minhas memórias, pois não conseguia desfazer todas as imagens         

perturbadoras que eu havia visto. Eu simplesmente não podia "des-ver"          

tudo o que eu tinha visto e estava exposto. 

Oh Pai, só você pode curar o trauma de tudo o que vimos e              

experimentamos. Só você pode nos proteger da dor das lembranças do           

passado. Você é nosso refúgio e nossa força (Salmo 46), então, por favor,             

nos ajude! 

Dado o meu desespero naquela época, por que, Pai, você acabou de            

revelar esses últimos dois anos da minha primeira ponte quando foi tão            

doloroso? Eu tenho agora 54 anos e os 50 anos mais ou menos desde que               

eu tinha 3 a 4 anos de idade voaram incrivelmente rápido. Por que revelar              

isso quando eu praticamente não tinha lembrança do tempo doloroso que           

veio logo depois desta idade precoce? 

Enquanto eu ainda tinha impressões de sentimentos e até cheiros dessa           

época, eu realmente não tinha nenhuma lembrança sólida. Realmente, eu          

poderia até listar minhas memórias mais antigas, todas elas, com          

bastante facilidade. Na verdade, vou tentar fazer isso agora ... 

● Uma tigela de vidro em uma mesa de café na casa da minha avó 

● Três grandes bolas de vidro, uma das quais eu tenho certeza que            

mais tarde eu joguei e quebrei 

● Um alpendre 

● Um berço branco em um quarto pintada de amarelo 

● Uma pintinha amarela da fazenda 

● O esmalte vermelho e o batom da minha mãe 

● O cheiro reconfortante da minha avó 

● A tira de cetim em um pequeno cobertor de bebê 

● Uma margarida 

● Minha mãe e meu pai rindo, ambos com sorrisos felizes em seus            

rostos 

● Uma grande reverência Meu cabelo 

● O sol 

● Grama verde 

● Uma joaninha 

● Balanço da varanda da minha bisavó 
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● Esse 'novo cheiro de bebê' na cabeça do meu irmãozinho 

Depois de escrever o verso acima, Você me lembrou de um sonho que eu              

tive logo depois que minha mãe me contou o seguinte (trecho do Dream             

202) ... 

“Abri a caixa e, dentro dela, havia milhares de peças de quebra-cabeça.            

Havia uma nota do remetente: “Por favor, preencha até 23 de setembro            

de 2017.” Eu então recebi um telefonema. A voz na outra linha era da              

minha mãe, “Erin, esse é o 'primeiro nome da mamãe'; sua tarefa deve             

ser concluída. ”Então havia apenas um tom de discagem.” 

Bem, meu marido e eu continuamos nossa busca pela descoberta e fomos            

até onde Você nos levou. Agora acreditamos que fizemos tudo o que            

podemos por conta própria para tentar descobrir o que você nos deu para             

montar, o "quadro maior". 

Então, de repente, lembrei-me de um envelope que me foi entregue no            

memorial da minha mãe dizendo que eu "não deveria abrir até a hora             

certa". Bem, eu deixei isso de lado e esqueci até agora, então agora deve              

ter sido o "momento certo". Quando olhei dentro do envelope, comecei a            

chorar com as fotos que estavam diante de mim. 

De certa forma, essas imagens continham uma história, uma história de           

quando minha mãe ainda estava em paz na Terra, que agora sei que ela              

está novamente no Céu enquanto falamos. Foi uma série de fotos em            

preto e branco de minha mãe quando adolescente em meio a árvores em             

flor. No entanto, eu não poderia dizer se essas árvores eram dogwood ou             

cereja. 

De repente me bateu. Eu agora reconheço essas imagens felizes como           

sendo a mesma pessoa que eu conheci anos atrás em um dos meus             

sonhos na Cidade Dourada de Deus. Isso era confuso, pois ela ainda            

estaria viva na época e aqui na Terra. 

Eu agora sabia que a tinha visto lá no céu antes de ela morrer, mas ela                

deve ter sido impedida de me dizer quem ela era. Nós corremos juntos             

para um belo edifício de cúpula de vidro que era um tipo de biblioteca que               

armazenava registros e história. Minha mãe adorava bibliotecas e era uma           

estudiosa, então isso faria sentido. 

Eu só sei que esta tinha sido minha mãe, mas ela ainda estava na Terra               

na época. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas é para mim             

também. No entanto, devemos sempre lembrar que o tempo nos          

restringe, não a Deus. Nada o restringe! 

Agora também acredito que as belas gravuras que vi no Céu, como as que              

estão no meu caminho perto do tabuleiro florestal, também eram dela.           

Ela era uma mestra gravadora e muito habilidosa, então isso também faz            
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sentido. Eu acabei de perceber que eu tinha de alguma forma visto a             

versão celestial da minha mãe 'ainda terrena' enquanto ela ainda estava           

aqui na Terra! 

Agora vejo que a versão que vi combinava com essas fotos, mas agora             

ela era ainda mais bonita e feliz ainda no céu! Oh Pai, meu Deus e               

Criador, Você acabou de iluminar essas fotos para mim, então obrigado!           

Obrigado! 

Obrigado por me abrigar! Obrigado por nos manter a salvo do perigo.            

Obrigado por trazer minha mãe até você! Obrigado por ouvir minhas           

orações e minhas petições por ela. Obrigado por ver os desejos do meu             

coração e achar que eles são bons. 

Quando eu era mais jovem, meu coração estava em atividades          

mundanas, mas agora estou e para sempre mudado por você! Eu te amo,             

Pai e Seus caminhos, caminhos que são muito mais elevados que os            

nossos em todos os sentidos. E sim… mesmo quando o seu timing não             

corresponde ao nosso… sorri! 

Então, o que vem depois, pai? Eu rezo para que eu seja fortalecido em              

breve para que eu possa permanecer aqui para ver todas as grandes            

coisas que você planejou para aqueles que amam você! Oh Pai, estamos            

tão animados e oramos para que Seu 'em breve, muito em breve' se             

torne exatamente isso! 

 

Recebido na terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Como tanto o vinho da colheita tardia quanto o vinho gelado da colheita             

de 2012 não estavam mais disponíveis como meu vinho de comunhão,           

decidi experimentar um vinho gelado da colheita de 2015. Este vinho de            

gelo especial foi feito a partir de uma uva chamada Vidal e é conhecido              

pela sua pele muito espessa que pode sobreviver a condições de frio            

severo melhor do que a maioria das outras uvas. 

Como é a minha rotina habitual, coloquei meu novo vinho gelado em um             

pequeno copo e levei-o para minha cadeira devocional, junto com o meu            

pão de comunhão. Enquanto eu estava triste que os meus vinhos           

anteriores não estavam disponíveis, esta decepção desapareceu no        

primeiro gole. Tudo o que posso dizer é que este foi, de longe, o vinho de                

comunhão mais doce e melhor que já tive ... bem, 'na Terra'. 

Recentemente, assisti ao noticiário que mostrava o belo Napa Valley,          

junto com a região de Sonoma, na Califórnia, envolta em chamas. Esses            

incêndios maciços estão destruindo as videiras lá. Parece que a safra           

deste ano será perdida como resultado. 

Para meu espanto, um representante de uma das vinícolas que estava           

sendo entrevistada disse algo tão profético, sem perceber, que eu queria           
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tomar nota do que ele disse. Eu rebobinei a entrevista e decidi anotar a              

citação ... 

"Bem, pelo menos tivemos a sorte de ter tido nossas colheitadeiras           

concluindo seu trabalho pouco antes de esses incêndios acertarem." 

Uau! Oh Pai, esta parte da Califórnia que agora está queimando era um             

dos meus lugares favoritos para visitar quando eu era criança. Meus pais            

nos levavam para dirigir lá com bastante frequência e sempre foi tão            

bonito. Embora eu esteja plenamente ciente de seus avisos de que a            

Califórnia está sob grande ira, assim como o resto da América, isso era             

difícil de ver. 

Logo depois, encontrei uma foto noticiosa perturbadora de uma bela vinha           

com um enorme fogo brilhante como pano de fundo. Essa foto tinha um             

sentimento tão sinistro. Só sei que este foi um sinal de tragédias ainda             

mais em breve para chegar a esta "grande nação". 

 

Agora, eu digo 'esta grande nação uma vez' como nenhuma nação pode            

permanecer grande, uma vez que eles deram as costas para você. Os EUA             

tiveram tantas chances de se voltar para você e se arrepender, mas agora             

está mais dividida do que nunca. É difícil assistir Você punir a terra para,              

esperançosamente e em oração, então suavizar corações para você. 

Oh Pai, se eles viessem a Ti com todo o seu coração agora. Eu apenas oro                

para que você fortaleça todos nós em breve. Se não, quem será capaz de              
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suportar tudo o que está prestes a chegar a esta terra cada vez mais              

"sem Deus" e um mundo hostil a você? 

Quanto à nossa família, quero agradecer mais uma vez por Sua provisão            

divina e pelo contínuo abrigo seguro. Quando vejo essas casas e           

vizinhanças inteiras queimadas em cinzas, percebo, mais uma vez, como          

somos abençoados por ter você, nosso Deus e Criador, cuidando de nós.            

Você ama cada um de nós intimamente, então obrigado. Obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um caminho arborizado que não via há muito tempo. As             

árvores eram caducas e pareciam semelhantes a um dia de outono           

colorido na Terra. No entanto, aqui no Céu, há muitas mais cores e as              

folhas nunca caem. 

Havia tantas árvores lá, cada uma parecendo ter suas próprias folhas de            

cor única. Para citar apenas alguns, havia vermelhos, laranjas, dourados,          

amarelos, verdes escuros, verdes claros, violetas claras e rosas. No          

entanto, também havia folhas em cores sem equivalente terrestre. Essas          

folhas tinham um brilho que simplesmente me tirou o fôlego. 

Embora seja difícil descrever algo que não existe aqui, farei o meu            

melhor. Você se lembra da caixa de 64 lápis de cera que ainda tinha um               

apontador embutido? Em caso afirmativo, talvez você também se lembre          

das diferentes cores metálicas, incluindo bronze, ouro, prata e cobre? Ah,           

como essas "cores estranhas" nos haviam capturado com tanta fascinação          

quanto as crianças. 

De qualquer forma, enquanto eu olhava em volta para esta paisagem de            

outono celestial incrivelmente bela, eu realmente podia ver folhas         

metálicas que eram mais ou menos como a cor daqueles lápis metálicos,            

mas realçadas. Simplesmente multiplique a gama de cores metálicas por          

cem vezes e, em seguida, torne-as cem vezes mais vibrantes. 

Eu respirei fundo e só então percebi que o cheiro ao meu redor era              

simplesmente incrível. Eu até podia sentir o cheiro da madeira queimando           

de uma fogueira distante, mesmo que eu não pudesse ver nenhuma           

fumaça dela no lindo céu cerúleo. 

As árvores tinham troncos brancos puros. Estes se destacaram         

vividamente contra as folhas lindamente coloridas. Havia também        

algumas samambaias indianas de pincel e flores roxas na base de cada            

árvore, mas aperfeiçoadas. A combinação de cores e texturas foi tão           

incrível que me tirou o fôlego novamente. Na verdade, nada chega perto            

disso na Terra. 

Enquanto eu continuava a caminhar por essa vista incrível, comecei a           

virar uma esquina. Eu podia então ver fileiras e mais filas de videiras à              

distância. Havia uvas de todas as cores, todas em feixes maciços e            
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maduros, pendurados nas videiras coloridas. Embora a colheita fosse         

ótima, eu pude ver apenas um punhado de trabalhadores lá. 

Esses trabalhadores estavam colhendo cada uva à mão. Eles colocavam          

cuidadosamente cada uva em um belo cesto de tecido. Estas lindas cestas            

foram então colocadas nesses fantásticos carrinhos automatizados. Esses        

carrinhos eram claramente "estado da arte" e se moviam ao ritmo da            

colheitadeira. Havia alguns carrinhos, todos se movendo em sincronia. 

De repente, ouvi um chifre muito alto, mas não foi surpreendente. Em vez             

disso, o som belo e profundo do chifre era, por falta de uma palavra              

melhor, reconfortante. Uma vez que a buzina soou, todos os          

trabalhadores foram até o que parecia ser um chefe de capoeira para            

beber um pouco de água. 

Quando cheguei mais perto, parecia que eu poderia de alguma forma           

reconhecer o Foreman. Meu coração começou a bater com entusiasmo,          

mas eu ainda não tinha certeza de quem ele era. Depois de deixar meus              

olhos se focarem um pouco mais ... sim, sim, eu finalmente sabia            

exatamente quem ele era! Foi Jesus! 

Ele obviamente sabia exatamente o segundo em que eu finalmente O           

reconhecia, pois só então Ele se virou para mim para sorrir e acenar. Ele              

apontou para os trabalhadores para continuar com a colheita e, em           

seguida, começou a andar em minha direção. Eu corri em direção a Ele o              

mais rápido que pude no caminho entre as filas de vinhedos. 

Ele estava vestindo uma túnica com as mangas arregaçadas, junto com           

calças e sandálias, todas de branco. Ele sorriu e riu da minha óbvia             

excitação ao vê-lo enquanto eu corria pelo caminho. Ele carregava um           

jarro de água no ombro esquerdo e, embora eu soubesse que estava            

sempre cheio, não havia nenhuma evidência para indicar que era pesado           

para ele. 

Quando nos aproximamos, diminuí a velocidade devido a uma visão          

surpreendente. Enquanto Jesus nunca teve manchas em Suas roupas         

antes, agora eu podia ver manchas de uva da colheita em sua túnica. No              

entanto, e assim que eu pulei em seus braços para abraçá-lo, as manchas             

desapareceram completamente. Ele me puxou de volta e sorriu. 

Eu: “Para onde foram as manchas?” 

Jesus: Rindo. “Oh não, não há manchas, estão lá? Vamos ver. Alguma            

mancha aqui? Não. Que tal aqui? Não. ” 

Eu tenho que parar aqui e explicar porque eu estava rindo tanto com Ele.              

Ele estava olhando para baixo e ao redor de uma maneira exagerada e             

estava claramente fazendo isso para me fazer rir. Oh, se todos pudessem            

ver quão incrivelmente adorável ele é! 
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Eu: "Esse tecido é incrível, Senhor, mas por que você me mostrou as             

manchas em sua túnica apenas para removê-las?" 

Jesus: "Bem, Erin, quando colher uvas, com certeza algum suco de uva            

vai ficar em suas roupas. Hmm, isso parece estranho. Eu ainda não vejo             

nenhuma mancha. ” 

Ele então continuou a fingir procurar por manchas, mesmo sabendo que           

Ele sabia que Ele não tinha mais nenhuma mancha em Suas vestes. Ele             

sorriu para mim enquanto continuava a "olhar". Eu estava agora rindo           

tanto que tive que esperar antes de poder falar novamente. 

Eu: “Oh Senhor, você é simplesmente perfeito, justo e perfeito. Não há            

manchas em sua roupa e é branco puro. Eu rezo para que eu possa usar               

este linho branco quando finalmente estiver aqui no céu. Como será           

maravilhoso ter roupas que nunca se sujam! ” 

Jesus:“ Hmmm, visto que está escrito que você usará roupas assim,           

talvez duvide de seu lugar aqui comigo? ” 

Eu: Sorrindo. “Bem, você já sabe disso sobre mim, Senhor. Na Terra, eu             

não sou ninguém, certamente ninguém especial. Quando vejo todos os          

problemas que estão aí, e muito mais por vir, não posso deixar de me              

preocupar. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, nunca se esqueça que você é especial para Mim! Agora             

os trabalhadores são poucos. Olhar em volta. Apenas um punhado de           

trabalhadores trará toda essa colheita abundante. Embora seja um         

trabalho árduo, é também alegre, nunca tedioso e nunca oneroso. ” 

Eu:“ Bem, Senhor, eu te vi trabalhando ao lado dos obreiros. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas isto é como eu lhe disse antes . Eu estou com               

você, ao seu lado, na sua frente, sobre você e atrás de você. Eu também               

estou em você, então não tenha medo. ” 

Eu:“ Senhor ... ”Para minha surpresa, comecei a chorar. Jesus me           

abraçou. “Oh Senhor, as peças do quebra-cabeça estão se unindo.          

Enquanto ainda sinto que meu propósito não é totalmente claro, estou           

disposto. Eu quero colher estas uvas, mas não posso fazer nada se não             

me fortalecer. Por favor, Pai, posso em breve tomar um gole de Sua água              

curativa e refrescante? ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mesmo que você não entenda completamente o que           

acabou de pedir. ”Ele olhou nos meus olhos e sorriu. "Sim, Erin, é hora de               

você beber dessas águas curativas." 

Ele pegou um pouco de água de seu jarro de água e, em seguida, usou as                

mãos como um copo para me servir. Eu bebi de suas mãos. 

Jesus: “Agora, Erin, vem comigo.” 

Ele estendeu a mão para mim e pegou minha mão na sua. Nós             

caminhamos juntos no caminho e entramos em uma pequena clareira.          
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Havia uma bela piscina lá e estava cheia de água cristalina como você             

veria em um lago alimentado por geleiras na Terra. 

Dito isto, a água aqui é sempre a temperatura perfeita. O que é tão bom               

no Céu é que você pode nadar em uma piscina a uma temperatura             

perfeita para ficar confortável, mas beber água da mesma piscina que é,            

então, de alguma forma perfeitamente fria ao mesmo tempo. Realmente,          

é simplesmente incompreensivelmente perfeito aqui ... sempre! 

Jesus: “Agora, entre nessa piscina comigo. Erin, eu estou com você. ” 

Eu olhei para baixo e fiquei triste ao ver que de repente eu tinha voltado               

para o meu atual estado de deficiência na Terra. Ele sabia que eu estava              

um pouco preocupado. Ele sorriu para mim tranquilamente e gentilmente          

me guiou para a piscina. 

Assim que entrei na água, senti uma sensação estranha, um          

formigamento quente fluindo por minhas veias. Então senti minha pele          

cicatrizando. Então senti meus músculos se fortalecerem. Eu então senti          

minha estrutura óssea de alguma forma sendo aperfeiçoada. Eu olhei para           

ele com entusiasmo, mas ainda não tinha certeza do que estava           

acontecendo. 

Jesus: sorrindo. “Não se preocupe, Erin, estou aqui. Agora, mergulhe          

completamente. Vá em frente, Erin, estou aqui com você. 

Sorri para ele enquanto mergulhava meu corpo inteiro, incluindo minha          

cabeça, debaixo d'água. Senti a água curativa girar em torno de mim de             

uma maneira indescritivelmente deliciosa. Ele então me trouxe de volta à           

superfície e me senti melhor do que jamais me senti, muito melhor do             

que quando estava na minha melhor forma na Terra. 

Eu estava prestes a abraçá-lo quando subitamente ele foi imerso em um            

enorme feixe de sol de um céu aberto que estava acima dele. Então senti              

o calor reconfortante do sol vir para mim, mas de algum modo vinha             

Dele, em vez de diretamente do sol. 

Jesus: “Agora, Erin, nunca duvide que você reside aqui comigo          

novamente. Você está em pé na água viva. Eu estou com você e estive              

com você toda a sua vida. Eu abriguei você e fiquei com você. Eu nunca               

me esqueci de você. Durante esse tempo em que te separei, vocês se             

aproximaram de Mim. Eu também te dei tempo para ser esposa e mãe.             

Em troca, você me mostrou que é grato. 

“Erin, eu respondi suas orações e petições. Assim como eu te proteja dos             

esquemas do inimigo, continuarei enviando anjos para guardá-lo em         

todos os seus caminhos. Nenhuma arma formada contra você prosperará          

quando o Espírito de Deus o cercar e o Meu Espírito estiver em você. 

“Erin, os 'tempos' da sua espera agora chegaram ao fim. Aqueles que            

cercam você e sua casa saberão agora que você é meu. Visto que você é               
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uma flecha na Minha aljava e Minha aljava está agora cheia, eu estou,             

portanto, prestes a usar você, não apenas como uma flecha, mas também            

como uma flecha flamejante. 

“Eu te dei um coração de compaixão pelos perdidos, pelos quebrantados e            

pelos que não têm esperança. Para aqueles a quem eu te chamo, você             

derramará água viva do vaso que eu criei com você. No entanto, para             

aqueles que eu não chamei, você será como uma chama ardente que            

acenderá suas línguas para confessar seu mal tanto noite como dia. 

“As pessoas que testemunharam isso dirão, 'Certamente o Senhor enviou          

estas coisas de outro lugar para amarrar os quebrantados de coração,           

proclamar liberdade aos cativos e liberdade aos prisioneiros'. Você         

proclamará que este é o ano favorável do Senhor, mas também o dia da              

vingança de Deus '. (Isaías 61) 

“Agora, regozije-se, Erin, regozije-se! Vocês foram separados do mundo e          

não amam o que está contido, a não ser aqueles que amam e cuidam e               

aqueles a quem eu também amo e cuido. Esta colheita final terá o vinho              

mais doce, entendeu? ” 

Eu:“ Eu penso assim, mas não tenho certeza. ” 

Jesus:“ Este vinho virá das uvas de pele grossa. ”Eu de alguma forma             

então sabia que Ele estava falando sobre o mundo como é hoje. "Agora,             

você está pronto para o que estou prestes a fazer?" 

Eu: "Eu acho que sim ... hum, espere ... espere, Senhor. Eu tenho algo a               

dizer. Senhor, estou com medo. Vai ser muito difícil aqui. Tenho visto            

coisas horríveis nas notícias ultimamente, especialmente aquelas que        

envolvem crianças muito pequenas. Meu estômago, Senhor ... Como meu          

estômago conseguirá suportar isso? ” 

Jesus:“ Erin, enquanto isso ainda será difícil para você entender, os           

pensamentos dos homens maus agora se tornarão suas ações. Muitos          

'inocentes' serão prejudicados pelas ações de apenas alguns. Enquanto         

isso é uma medida para os ímpios, essas crianças nunca estão sozinhas.            

Quando invoco o meu exército, eles cortam os ímpios, pois eles           

confessam abertamente as suas más ações. 

“Erin, os perversos não têm medo de Deus agora. Em vez disso, eles se              

satisfazem às custas dos fracos, dos jovens, dos indefesos, da viúva e dos             

idosos. Mesmo pequenos animais não são removidos da tortura dos          

ímpios. Os ímpios e suas iniqüidades continuarão a aumentar. ” 

Eu:“ Oh Senhor, então, por favor, fortaleça todos nós em breve. Se eu             

visse alguém ferindo um bebê ou uma criança, eu nem sei o que eu faria               

ou o que eu sou capaz. ” 

Jesus:“ Eu sei disso, Erin, mas eu prometo a você que você não irá              

embora quando testemunhando essas coisas. Em vez disso, estarei lá com           
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você. Eu vou direcioná-lo nos caminhos que você deve seguir. Eu farei            

agora algo em seus dias que você não acreditaria mesmo se lhe            

dissessem e isso seria uma parte disso. Agora, Erin, o transplante de            

coração que eu dei a você está quase completo. Sua "circuncisão interior"            

está quase completa. " 

Eu:" Como pode ser isso, Senhor? Eu sou uma mulher. ” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Sim, Erin, mas agora você deve entender o que             

é a circuncisão. É o processo de descascar a carne para expor o coração,              

sua alma e, mais importante ainda, seu amor por Mim. Agora, e como             

está escrito, o que eu preciso de você? ” 

Eu:“ Temer a Deus e andar em Seus caminhos, mas também           

verdadeiramente amar você. Oh Pai, como eu anseio por servi-Lo com           

todo meu coração e alma! Embora eu não seja perfeito, sei que também             

devo guardar os teus mandamentos. Você juntou tudo isso para o nosso            

bem, a fim de preservar nossos caminhos e manter nossos caminhos           

retos. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, enquanto você está mais correto aqui, lembre-se          

sempre de que eu não preciso da sua perfeição e nunca tenho . Esta foi               

uma vara de punir e uma medida projetada pelo inimigo para evitar que             

você aprendesse sobre Mim em Minha Palavra. O inimigo deseja impedi-lo           

de abraçar minha aliança para aqueles que me amam. Por causa de Mim e              

por causa de seu amor por Mim, você é odiado e continuará a ser odiado. 

“Agora sou a circuncisão do coração. Isso você não faz sozinho, mas            

apenas quando eu ligo para você. Eu sou o médico que remove a carne e               

expõe o homem, entendeu? Assim, preparei o seu navio, criei o seu            

caminho e moldei a sua vida. 

“Eu te levei através do fogo da aflição, e não apenas uma vez, mas várias               

vezes. Eu então te preparei esvaziando-o para que você pudesse então           

Me permitir encher você. No entanto, eu estou aqui com você hoje para             

que você saiba que seu coração está completo. ” 

Eu:“ Senhor, isso significa que agora estou pronto para receber um 'Novo            

Coração'? Estou agora pronto para receber um 'Novo Espírito' ou eu vou            

morrer agora? ” 

Jesus:“ Oh Erin, como eu te amo! ”Ele sorriu para mim com tanta             

compaixão. “Você realmente acha que eu manteria você protegida por          

toda a sua vida, enviando testes e provações, tudo de que você veio,             

apenas para agora levá-lo embora em vez de ser usado por Mim? Não,             

Erin, eu não vou como eu tenho um plano aqui. 

“Agora, eu tive você estudando sua história e a de sua família. Por quê? É               

porque eu coloquei em seu coração para fazer isso. No entanto, em breve             

... Ele sorriu. “… Sim, Erin, muito em breve, tudo será explicado e tudo              
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será compreendido. Você terá então conhecimento de coisas que você não           

poderia ter sem Mim. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Parece até que já estou experimentando um lampejo           

disso agora. Senhor, na minha sala de oração aqui, e hoje mesmo,            

centenas de joaninhas puderam entrar de alguma forma. Eles parecem          

estar se reunindo aqui. Embora eu tenha tido alguns entrando em nossa            

casa ao longo dos anos, parece ser um enxame este ano, mas um             

bem-vindo. 

“Também parece que tivemos vários bandos de pássaros que vieram          

morar em nossa propriedade recentemente. Eu vi muitos gaios azuis aqui           

ultimamente e ainda mais pombas. Entre os muitos animais que hoje nos            

visitam, os pássaros que vieram aqui recentemente e agora essas          

joaninhas, bem, estou em estado de choque. Há também abelhas apenas           

fora da minha janela. 

“Como você sabe, Senhor, as joaninhas sempre foram o meu 'inseto'           

favorito, especialmente quando eu era criança. Minha mãe até me          

comprava coisas com joaninhas bordadas nelas. Agora tenho centenas         

deles aqui comigo na minha sala de oração. Isso me deixa tão feliz! Tudo              

isso parece sobrenatural. Oh, eu apenas sei, obrigado! ” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Oh Erin, isso não é só porque o frio está              

chegando? Não procuram lugares onde há luz e calor? Eles não estão            

apenas procurando apenas um lugar para dormir no inverno? 

Eu ri quando soube que Ele estava me provocando amorosamente. Eu           

também sabia que Ele sabia que eu sabia que isso era realmente            

sobrenatural. Ok, devo admitir que estou me divertindo aqui! 

Jesus: “Hmm, ok então. Talvez eles realmente estejam indo para lá por            

um motivo diferente. Deixe-me pensar ... Hmm, sim, há uma razão pela            

qual eles estão indo para lá. They know that you are near My Altar and               

that they will then be near My Altar by being near you.” 

“Now, do not worry, Erin, as these ladybugs have not come to harm you.”              

I laughed as I again knew that He knew that this was the least of my                

worries and that I really liked them here with me. “Erin, now is the time               

for you to dance and rejoice. Hmm, it is also the time for you to laugh and                 

take joy in this wonder.” He smiled at me and I laughed. 

Me: “Oh Lord, as always, You are right! All of this is amazing, so thank               

You!” 

Jesus: “Do not worry, Erin, as I am soon to strengthen you. Look around              

you. You are standing in healing waters. Immerse yourself and drink           

deeply. I have blessed you with living water.” 
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When He hugged me, I hugged Him back tightly as I did not want to let                

Him go this time…well, really every time. I knew that, as He has promised              

this, I would never have to let Him go again! 

Dream over… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-263/ 

Jesus e o Retorno aos Tempos da Nossa Juventude 

Recebido para Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caríssimo Padre, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família, minha casa, meus            

amigos e meu marido maravilhoso. Pai, estamos todos olhando para Você,           

especialmente hoje e amanhã, em grande antecipação de um Milagre          

Divino. Oh Pai, por favor, não demore. Todas as nossas esperanças estão            

em você! 

Eu fui acordado às 3:00 da manhã da noite passada quando meu filho             

mais velho bateu na porta do nosso quarto. Acontece que um dos nossos             

cães, Zoey, estava doente e ambos os nossos filhos mais velhos estavam            

cuidando dela. Eu fiquei com Zoey para ter certeza que ela estava bem.             

Enquanto isso, passei uma hora limpando seu vômito. 

Depois, eu não estava cansado, então decidi ir ao Senhor em oração. Eu             

chorei e orei a Ele em minha 'Linguagem de Oração do Espírito Santo'.             

Depois de um tempo, notei que Zoey estava começando a parecer melhor.            

Eu pedi ao Senhor para ajudá-la e curá-la em breve. Então ouvi sua voz              

... 

Jesus: “Eu tenho ela, Erin. Não se preocupe! 

Com base em sua tranquilidade, coloquei Zoey de volta em sua cama e             

subi as escadas para tentar dormir. Eu ainda estava inquieta, então decidi            

ir à minha cadeira devocional para orar um pouco mais. Quando sentei na             

minha cadeira, de repente me lembrei que eu estava no meio de um             

sonho de 'revelação pessoal', assim como eu tinha sido acordada pela           

batida do meu filho na porta. 

Neste sonho, você estava me dizendo como o fim será como o começo e o               

começo será como o fim. Você então falou comigo sobre as razões pelas             

quais Você me trouxe de volta ao meu começo. Enquanto eu estava            

sentado lá orando sobre tudo isso, Você novamente começou a piscar           

várias imagens na minha frente. 

Lembrei-me então de que tinha ainda mais fotos de "significado" e fui            

recuperá-las. Você então agiu como 'The Narrator' e falou comigo sobre           

cada uma das fotos que eu tinha na minha frente. Das fotos, havia oito              

em especial que eu deveria compartilhar… 
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Além disso, agora eu também deveria compartilhar uma foto da minha           

mãe de quando ela era jovem e feliz, a mesma foto que acionou minhas              

memórias no meu sonho anterior. Você pode até querer ler o Dream 262             

novamente para alguns detalhes sobre o quão incrível esta foto é para            

mim… 
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No sonho que eu tinha sido acordado por causa de Zoey, você estava me              

instruindo e me mostrando mais alguns eventos, mas desta vez de meus            

primeiros quatro anos de vida. Enquanto me sentava em minha cadeira           

olhando as fotos relacionadas que acabara de encontrar, Você começou a           

me contar uma história ... 

Nos meus primeiros meses de nascimento, minha família tinha se          

apaixonado por mim. Eu era o centro de suas atenções como eu era o              

primeiro neto do lado da minha mãe e do meu pai. Fui segurado muito e               

pude ver pelas fotos que me senti segura, pacífica e amada. Conforme eu             

crescia a cada mês, muitos marcos também passavam ao mesmo tempo. 

Houve meu primeiro sorriso, minha primeira risada, aprendendo a         

engatinhar e depois a ficar de pé. Minha avó registrado que eu tinha             

estado em meu próprio pela primeira vez em 12outubrode
de 1963. Eu           

estava apenas 8,5 meses de idade quando eu estava 'sozinho' pela           
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primeira vez. Como as fotos revelaram, um mundo totalmente novo agora           

se abriu para mim a partir de então ... 

● De pé sobre uma rocha alta em Lake Tahoe; 

● Meu avô segurando minha mão; 

● Examinando uma margarida em óbvia admiração pela beleza das         

flores; 

● Construindo pequenas casas para mim ... realmente, minúsculos        

'abrigos' ... sorrisos; 

● Coletando milho colorido em suas cascas e depois colhendo os          

grãos; 

● Louvando a Deus com minhas mãos levantadas para o céu; 

● A sensação de neve em minha roupa de neve de orelha de coelho e              

a risada de como era delicioso; e 

● Segurando meu primeiro filhote de cachorro, Sasha, um husky         

malamute. 

Eu podia ver nessas fotos que fiquei impressionado com Deus e tudo o que              

Ele criou. Enquanto eu tinha tanta alegria, risadas e felicidade no começo,            

as fotos começaram a revelar que minha alegria começara a desbotar. Eu            

não tinha mais a mesma alegria. A dor estava lentamente começando a            

substituir minha alegria. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente com Jesus e Ele estava segurando minha mão.           

Ele olhou nos meus olhos e sorriu com uma ternura que não pode ser              

medida usando medidas terrenas. Ele foi iluminado da glória de Deus no            

alto e brilhou tão intensamente. 

Eu só então percebi que eu ainda estava de pé na piscina e no mesmo               

local que eu tinha sido há poucos dias atrás. As lembranças do meu "filme              

de fotos" começaram a voltar para mim e eu comecei a chorar. Ele             

gentilmente me segurou enquanto eu chorava. 

Eu: “Oh Senhor, em algum lugar durante a minha infância, pude ver que             

perdi você. Eu não pude mais encontrar você. Senti que Você havia me             

deixado. ” 

Jesus:“ Eu tenho você, Erin, e eu sempre estive lá com você. ” 

Eu:“ Sim, eu sei disso agora, Senhor, mas não me senti assim naquela             

época. Tentei ser criança de novo, mas fui "forçado" a crescer. Eu perdi             

tanto. Eu escolhi não falar sobre as coisas. Eu observaria e guardaria as             

coisas para mim, armazenando-o na minha memória. 

"Eu posso até mesmo de alguma forma dizer a partir dessas fotos que eu              

queria as coisas" do jeito que eram uma vez ". No entanto, fui jogado em               
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uma vida de trevas, segredos e 'o mundo'. Eu fui da paz e conforto para a                

agitação e o caos. Minhas lembranças são tão dolorosas. 

“A vida mudou para mim e tão rapidamente. Parece que a única vez que              

eu tinha experimentado a segurança novamente quando criança era         

quando eu estava com meus avós. Oh Pai, eu amei tanto a minha avó.              

Enquanto deveria ter sido minha mãe me ensinando essas coisas, eu           

aprendi muito com a minha avó ... 

● Higiene, limpeza, cozinhar, plantar e regar; 

● Andar de bicicleta; 

● Dormindo em paz sem barulho ou lutando no fundo; e 

● jogando em um quintal sem medo. 

“No entanto, minha avó morreu e meu coração foi partido em pedaços. Na             

verdade, havia tantas pessoas que foram tipo para mim que morreu,           

especialmente em um período específico de dois anos, que a minha vida            

tinha mudado completamente até o final da minha 'Segunda Ponte', pelo           

meu 14 º ano. Eu me senti tão abandonado! Senhor, onde você estava            

então? ” 

Jesus:“ Erin, você nunca esteve sozinho. Eu cuidei de você. Eu estava lá             

com você mesmo estando em silêncio. ” 

Eu: Chorando. “Por que você não falou comigo? Eu precisei de você! ” 

Jesus:“ Eu fiz, Erin, mas você não estava mais escutando minha voz como             

você estava 'no mundo'. Agora, por que eu te dei esse sonho sobre o              

começo de sua vida? ” 

Eu:“ Eu não tenho ideia. ” 

Jesus:“ Erin, olhe para sua vida novamente, mas agora ao contrário. O            

que você vê desde os seus primórdios até agora? ” 

Eu:“ Bem, eu passei por muita dor e muita perda. Eu realmente não quero              

voltar a esta parte da minha vida, pois havia muita miséria e sofrimento.             

Muito disso foi inevitável para mim. As tragédias vieram de repente e com             

muito pouco aviso. 

“Eu de alguma forma sempre soube quando algo terrível estava vindo,           

uma tempestade, porque eu podia sentir isso vindo, mas eu nunca soube            

o que a tempestade seria. Havia tanta incerteza quando nos mudamos de            

lugar para lugar. Isso continuou até que você finalmente me transferiu           

para a "terra das árvores" para estar com meu marido e seus filhos. 

“Eu nunca possuí a propriedade em meu nome. Meu nome nunca esteve            

em nenhum título para nenhuma propriedade. Agora me vejo separando          

de coisas que uma vez adorei e de lugares que amei uma vez. Estou              

entristecido por isso como "um modo de vida" que poderia ter sido nunca             

mais poderá ser, pelo menos não aqui na Terra e em nossa vida. 
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“Enquanto eu agora vivo em paz agora mesmo onde estamos hoje, eu            

ainda passo a maior parte do meu tempo aqui com muita dor. Meu único              

alívio é da minha família e amigos que me cercam de amor, mas também              

da beleza e maravilha da terra ao meu redor. 

“Sinto-me como se eu fosse mais 'criança' agora do que fui desde que as              

coisas mudaram quando eu tinha cinco anos de idade. No entanto, estou            

velho agora, deficiente e cheio de lembranças tristes de um passado           

doloroso. Graças a você, eu realmente estou alegre agora ... bem, pelo            

menos eu tento o meu melhor para ser alegre ... porque agora eu sei que               

Você está comigo em tudo o que eu faço. 

“Agora estou totalmente dependente de você e não apenas às vezes, mas            

todos os dias. Eu agora estou no 'Solid Rock' da Sua Palavra e você está               

aqui para segurar minha mão. Você me abriga. Você me instrui. Eu            

caminho em seu caminho enquanto você segura minha mão. Você me           

veste, me alimenta e me faz rir. 

“Você também ama meu marido, nossos filhos e nossos amigos. Você ama            

nossos filhos e se deleita neles também. Eu suponho que, se eu fosse             

olhar para a minha vida ao contrário, eu sou mais uma vez criança, do              

jeito que eu era antes de tudo mudar, só que agora estou velho e com               

tanta dor. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas há muito mais do que apenas isso e você             

entenderá isso logo. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, você pode nos curar hoje? Eu não entendo o              

que tudo isso significa, pois ainda é como um quebra-cabeça inacabado.           

Eu simplesmente não posso montar totalmente esse quebra-cabeça agora,         

pelo menos não como sou hoje. ” 

Jesus:“ O ano em que você nasceu é importante quando você chegou em             

um horário determinado. Agora, quanto tempo foi a partir do momento de            

seu nascimento no dia  23 de Janeiro de 1963 a 7 de Junho de 1967 

“Eu:Bem,foi de 15 dias a partir de dia 23 de Janeiro a 7 de Fevereiro. Foi                

então quatro meses, de 7 de Fevereiro a 7 de Junho. Foi então quatro              

anos a partir de 7 de Junho de 1963 a 7 de Junho de 1967. No total, há                  

quatro anos, quatro meses e 15 dias a partir de dia 23 de Janeiro de 1963                

a 7 de Junho de 1967”. 

Jesus:“Agora,este é o mesmo que o fim. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, mas quando é que esse tempo começa ou já             

começou? E se eu olhar para o tempo de 7 de Junho de 1967 para hoje,                

13 de Outubro de 2017? Ele é de 6 dias de 7 de Junho a 13 de Junho.É                  

então de quatro meses a partir de 13 de Junho a 13 de Outubro. Então               

cinquenta anos a partir de 13 de Outubro de 1967 a 13 de Outubro de               
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2017. Ao todo, há cinquenta anos, quatro meses e 6 dias a partir de 7 de                

Junho de 1967 a 13 de Outubro de 2017.” 

Jesus:Sorriso. "Hmm, eu nomeei outros para cálculos." 

Baseado em como Ele então riu e sorriu para mim, eu sabia que eu não               

tinha "pregado". Em seguida, eu de alguma forma sabia que, neste caso            

particular, Ele estava falando sobre o meu marido ... 

Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para compartilhar alguns cálculos           

que meu marido fez mais tarde depois que eu tinha compartilhado esse            

sonho com ele ... 

● Como calculado acima, dia de 23 de Janeiro de 1963 até 7 de Junho              

de 1967 foi de 4 anos, 4 meses e 15 dias 

● O ano de 2017 é o 17º ano do Segundo milênio semelhante ao 17 º              

dia do segundo mês, como mostrado abaixo 

● 7 de Junho de 2017 foi o aniversário de número 50 de Jerusalém             

sendo totalmente retomada por Israel 

● 7 de Junho de 2017, mais 4 anos, 4 meses e 15 dias, conforme              

calculado acima será no dia 22 de Outubro de 2021 

● O dia depois de dia 22 de Outubro, 2021 é de dia 23 de Outubro de                

2021 

● 23 de Outubro de 2021 no calendário hebraico é Cheshvan 17, 5782 

● 17 de Cheshvan é o 17 º dia do Segundo mês 

● O 17 º dia do segundo mês é o dia especificamente delineado no            

Livro de Gênesis como o dia em que o dilúvio de Noé tinha             

começado 

● enquanto isso aponta para as datas do mês de dia 22 de Outubro ou              

dia 23 de 2021. Eu de algum jeito sabia que o evento (s) para              

ocorrer nesta data (s) era para permanecer um "mistério", pelo          

menos até que Ele talvez revele mais sobre isso mais tarde ... 

Ok, de volta ao sonho … 

 

Jesus: Sorrindo. “Agora, Erin, você não deve se preocupar, pois logo lhe            

devolverei tudo o que o inimigo roubou.” 

Eu: “Por favor, faça isso em breve, Senhor! Oh, por favor, Senhor, por             

favor, faça isso em breve? ” 

Jesus:“ Eu Sou Quem Eu Sou Eu, e farei o que digo que farei. Erin, tudo o                 

que prometi farei. Mesmo que eu saiba que você se sentiu desanimado            

recentemente, não seja. Seja encorajada, Erin, como a aurora está          

prestes a quebrar.  

Eu: “Oh Senhor, você quer dizer hoje? Se não hoje, você quer dizer             

amanhã? Por favor, Senhor, por favor, por favor! ” 
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Jesus: Rindo. "Oh Erin, você é tão amada!" 

Meus ombros caíram e eu suspirei de uma forma exagerada, a fim de             

fazê-lo sorrir. 

Eu: "Bem, Senhor, eu posso dizer que você não vai mais me dar 'pistas'              

hoje." 

Então eu tentei o meu melhor para fingir fazer beicinho. É 'fingir', embora             

quando eu realmente queria que isso fosse hoje! Eu sabia que Ele            

conhecia meus pensamentos enquanto sorria e ria. Enquanto Ele se tornou           

um pouco sério novamente, Ele ainda estava bastante despreocupado.         

Sim, eu sei que isso é realmente difícil de explicar, mas, novamente, a             

perfeição de Deus também é completa! 

Jesus: “Erin, eu escolhi você para um propósito importante. Enquanto faço           

tudo de acordo com a linha do tempo de Meu Pai, tudo pode ser medido               

por Israel. Enquanto eu vou no 'Tempo Nomeado', eu também irei em um             

momento em que 'o mundo' não pensa. ” 

Eu:“ Oh, então isso significa que Você agora sabe a hora em que Você              

virá? ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, como isto está de acordo com meu pai. No             

entanto, o que eu sei é o tempo da sua cura e serviço, o momento em que                 

eu te tirarei do meu tremor. Agora regozije-se, Erin, pois sua espera está             

chegando ao fim! ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, por favor, não espere muito mais! Minha casa             

inteira, assim como o Ninho, agora está ansiosamente descansando em          

Suas promessas ... mesmo enquanto falamos. Oh Pai, por favor, não           

demore mais tempo! ” 

Jesus:“ Eu não vou atrasar. Erin, agora é a hora de você celebrar             

enquanto está chegando aos tempos de seu serviço, os "Tempos da Sua            

Juventude". Alegra-te, Erin, como, mesmo em meio ao tumulto no mundo,           

estes "Tempos da Sua Juventude" serão cheios de canto, dança e alegria. 

Ele olhou nos meus olhos, sorriu e acenou para mim conscientemente.           

Assim como eu comecei a perguntar-lhe ainda outra pergunta ... 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-264/ 

Deus, Sua Aliança, Seu Arco-Íris 

19 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um belo dia de outono! Obrigado por tudo o que             

temos! 

No meu caminho para a escola hoje, havia um manto de névoa branca             

sobre a água no vale. No caminho de volta para casa, orei a você em               

minha língua de oração. Eu rezei por milagres quando estava me sentindo            

para baixo e um pouco magoada por Você não ter removido minha dor ou,              

no mínimo, me concedido algum alívio. 

Comecei então a duvidar de meus sonhos e visões novamente. Eu digo            

"de novo", como estes ainda parecem maravilhosos demais para alguém          

como eu. Eu também comecei a 'duvidar', já que muitos cronogramas           

'realmente bons' agora vêm e vão. Estes podem frequentemente ser          

bastante decepcionantes. A volta é de cerca de 20 minutos e então eu             

elogiei você por ter piedade de mim. 

Quando voltei para uma pequena estrada em direção a nossa casa, de            

repente encontrei uma "arcada" branca muito incomum na estrada bem na           

minha frente. Quando me aproximei, começou a se mover na mesma           

direção que eu. Eu não conseguia alcançá-lo. Eu então parei e perguntei a             

você se eu deveria tirar algumas fotos. 

Jesus: “Sim, Erin. Tire algumas fotos e compartilhe-as com o Nest. ” 

Bem, eu fiz e aqui estão elas… 
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Eu voltei para o meu carro e continuei dirigindo em direção ao arco. No              

entanto, a arcada "ficou parada" dessa vez e eu passei pela arcada.            

Quando olhei para trás, desapareceu. Isso me pareceu tão sobrenatural          

que eu soube que era você. 

Mais tarde, pesquisei isso e descobri que o que eu acabara de            

experimentar é chamado de "arco de névoa" ou "glória solar". Também é            

comumente conhecido como "arco-íris branco" e é uma visão rara! Eu só            

sabia que este era o seu "cartão de visita muito legal" e que agora eu               

deveria subir para vê-lo em minha primeira chance de fazê-lo. Eu           

realmente queria saber o que isso significava. 

Então, pai, o que você planejou para nós? Eu tive uma semana difícil e              

dolorosa e realmente preciso que você me ajude. E sobre a situação de             

trabalho do meu marido? Enquanto as coisas ainda estão bem, as nuvens            

de tempestade estão no horizonte. Oh Pai, por favor, abra as portas em             

breve! Nossa família inteira ama e adora tanto você e nossa esperança            

está em você! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na Montanha de Deus ao longo do caminho que dava para o              

vale abaixo. Era lindo, perfumado e abundante de cor. Eu caminhei ao            

longo do caminho e decidi parar em uma rocha com água doce saindo             

dela. Eu ri quando vi um pote de confit. 

Peguei o pequeno recipiente, enchi de água e bebi. Como sempre, foi tão             

refrescante. Então me sentei e olhei para o belo vale. Eu novamente            

cheirei a fumaça de madeira à distância, mas uma versão celestial, e            
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decidi fechar meus olhos por um momento para realmente sentir o cheiro            

de todas as fragrâncias surpreendentes que me rodeavam. 

Tomei várias respirações profundas e usei meus "sentidos aprimorados"         

aqui para separar os vários odores. Enquanto eu podia sentir o cheiro de             

fumaça de madeira "celestial", eu também senti o cheiro de outras           

fragrâncias, como sândalo e canela. Enquanto respirava este ar celestial,          

senti uma mão no meu ombro. Quando abri os olhos, havia Uriel sorrindo             

para mim. 

Uriel: “Então, Erin, você está sentindo a fragrância do Céu?” 

Eu: Rindo. “Oh, oi, Uriel, estou muito feliz em ver você! Sim, todos esses              

cheiros incríveis são um mistério para mim. Uriel, de onde vem a fumaça             

da madeira? Eu não vejo nenhuma fumaça e parece tão fora de lugar ter              

um incêndio aqui em tal beleza. ” 

Uriel: Sorrindo. “O cheiro de fumaça de madeira vem de uma árvore            

perfumada. Não se preocupe, Erin, pois nada está queimando no Jardim           

de Deus. Tudo aqui tem vida ”. 

Eu:“ Isso é ótimo, Uriel, mas Deus também não gosta de 'churrasco'? ” 

Uriel: Rindo. “Embora talvez Ele aprecie algumas das mesmas coisas que           

você, isso é permanecer um mistério para outro tempo. Agora, Erin, o rei             

pediu sua presença. ” 

Eu rapidamente fiquei de pé. Ele pegou minha mão e nós estávamos            

imediatamente na "porta aberta" do Tribunal de Deus. Uriel colocou salve           

em meus olhos. 

Eu: “Uriel, o que essa poção faz?” 

Uriel: “Bem, você já reparou que, às vezes, parece que você está usando             

óculos escuros dentro da Sala do Trono de Deus?” 

Eu: “Sim. Na verdade, muitas vezes me perguntei por que não consigo ver             

mais nitidamente. Como resultado disso, eu não posso descrever         

completamente certas coisas muito bem. ” 

Uriel: Sorrindo. “Bem, Erin, quando você está aqui, você só vê aquilo que             

Deus permite que você veja a qualquer momento. Mesmo estando na           

presença de Deus, você também permanece incapaz de vê-lo. Embora          

haja uma boa razão para isso, por enquanto, saiba que isso é para seu              

benefício. Agora, Erin, venha comigo. ” 

Uriel então me trouxe através de sua“ porta aberta ”. Eu ouvi o som              

incrível dos coros de anjos cantando assim que entramos. 

Anjos: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo Poderoso, Quem foi e             

É e Está por vir!” 

Ao nos aproximarmos do Trono de Deus, pude sentir minhas pernas           

começarem a tremer. Logo perdi minha força e rapidamente me ajoelhei           
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para adorar a Deus. Enquanto eu orava a Ele, pensei sobre a 'Canção             

Revelação' sendo cantada ao meu redor e comecei a chorar. 

Eu: chorando. “Oh Pai, você é verdadeiramente meu 'tudo'! Meu passado           

é tão doloroso que realmente machuca meu coração. Eu quero muito           

poder voltar atrás e fazer correções, especialmente durante a primavera e           

verão de 2009. Oh Pai, meu coração está quebrando! ” 

Deus:“ Erin, eu sei cada coisa que você já passou, incluindo em 'a             

primavera e verão de 2009'. Erin, foi a Minha vontade para você ir para o               

deserto. Aqui é onde eu te chamei. Este é o lugar onde você gritou. É               

onde você foi encontrado por mim. Este foi um curso especialmente           

doloroso para você, pois ele imediatamente seguiu um ano anterior,          

também cheio de grande dor, tanto física como emocional. 

“Erin, eu uso esses eventos para desencadear a transição e a mudança.            

Embora alguns desses eventos tenham sido alegres, quase todas as          

mudanças que ocorreram em sua vida vieram de situações dolorosas.          

Enquanto você foi de um lugar para outro, você só o fez como eu já disse.                

Erin, eu tomei você neste curso. 

“Agora, o lugar em que você está agora, a 'terra das árvores', tem sido e               

continua a ser um lugar de grande alegria para você e seus filhos. Eu até               

permiti sua lesão para acelerar meus planos para chegar até lá. Quando            

você olha para trás, você verá que quase todos os movimentos que você             

fez desde o nascimento foram causados por dor e perda, mas também            

pela promessa de um novo começo. 

“Agora, eu te enviei um 'sinal de milagre' hoje. Esse sinal era incomum,             

pois era um sinal de que você não podia explicar nem refutar. Isso então              

fez com que você notasse. Eu também mostrei a você o Lar que tenho              

para você aqui no céu. Você é um cidadão aqui Comigo e esta é uma               

promessa e uma aliança que fiz com você e com aqueles que aceitam que              

eu enviei Meu Filho como sacrifício vivo pela expiação dos pecados do            

homem. 

“Quanto a você, Erin, você constantemente corre atrás dele. Você olha           

para Ele e o chama de amigo. Erin, eu vi seu quebrantamento depois que              

você passou tempo com Ele e Ele ainda não o cura. Enquanto eu sei que               

você duvida do seu lugar, Erin, não. 

“Agora, quando Lázaro não foi curado, mas morreu da sua doença,           

aqueles que o amavam, assim como entenderam o poder de Meu Filho            

que Eu enviei e viram Seus milagres, ficaram profundamente         

desencorajados. No entanto, no quarto dia, e por Meu comando, Lázaro foi            

ressuscitado por Meu Filho. Eu tinha enviado Meu Filho para libertar           

Lázaro das algemas da morte e este foi um milagre que não poderia ser              

contestado. 
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“Enquanto a dor chega a você novamente, você sabe que, desta vez, e em              

seu coração, é porque 'o tempo de separação' logo se seguirá. Como esse             

horário será diferente dos tempos passados, eu já separei todos os anexos            

que você e sua família tinham para facilitar a transição. 

“Agora, eu sei que você está com dor e luto agora. Já que você está aqui                

comigo e eu lhe chamo de amigo, também sei que isso é uma coisa difícil               

para você, mas também para muitos outros, para entender por que deixei            

que sua dor e seu pesar continuassem. Bem, para ajudar você a entender,             

agora vou fazer uma pergunta. Erin, você se lembra de como era quando             

você estava em trabalho de parto com seus filhos? ” 

Eu:“ Sim, pai. Eu me lembro da dor do meu trabalho e da incerteza disso               

tudo. Eu me lembro do acúmulo quando preparamos um lugar para o            

bebê. Lembro-me de imaginar se o bebê nasceria como os dias passavam            

tão devagar. Minha ansiedade só aumentou quando eu passei por tantas           

dores de parto "falsas". 

“Uma vez que minhas dores de parto 'reais' finalmente começaram, cada           

um dos meus trabalhos foram então longos e prolongados. No entanto,           

uma vez que você entregou cada criança para mim, depois que nasceram,            

a alegria de cada um dos meus bebês facilmente superou qualquer das            

memórias da dor que eu tinha acabado de experimentar. 

Lembro-me de ter chorado com muita dor, mas depois, com um único            

impulso, um único momento, passei de grande dor e incerteza, fraqueza e            

pouquíssima força, para grande alegria. Então eu chorei lágrimas de          

alegria e gratidão e tive uma força renovada. Oh Pai, cada um dos             

nascimentos de meus filhos eram tais milagres. Cada um deles era de            

você. ” 

Deus:“ Erin, você mais uma vez esteve em trabalho de parto com muita             

dor, mas agora com um tipo diferente de trabalho e dor e por um tempo               

muito maior. Você também não entende completamente o que está          

prestes a dar à luz a esta hora. No entanto, apenas saiba disso… Eu              

prometi-lhe bem para o resto de seus dias. Erin, você está prestes a dar à               

luz um grande presente de promessa e nenhum mal chegará a você. ” 

Eu:“ Eu não sei o que isso tudo significa, mas eu sei que amo tanto você.                

Se for em Tua vontade, Pai, então eu estou pronto e estou disposto. Em              

Nome de Jesus, peço que faça tudo o que prometeu… e logo! ” 

Mesmo que eu não pudesse vê-lo, eu poderia de alguma forma dizer que             

Ele tinha acabado de sorrir quando eu pedi isso 'em Nome de Jesus' . Eu               

também sabia de alguma forma que isso era a coisa certa a fazer,             

especialmente sob as nossas circunstâncias ... sorri. 

Deus: “Seu trabalho está finalmente terminado. Você está prestes a dar à            

luz algo que você nunca imaginou ser possível. Não se preocupe nem            
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tenha medo, Erin. Mostrei-lhe muitos pequenos sinais e maravilhas.         

Apenas o suficiente para que você esteja certo de que sou Eu, mas não              

grande o suficiente para você saber além da dúvida, é eu quem fez isso.              

Embora eu tenha lhe dado muitos arco-íris, hoje é um dia em que o              

arco-íris foi celebrado para propósitos removidos de Mim. ” 

Eu:“ Oh sim, hoje é o Dia Internacional do Espírito! ” 

Deus:“ Bem, hoje Meu Espírito está em você. Erin, o sinal que eu te dei               

hoje não foi vazio de cor, mas puro e branco e um presente para mostrar               

a você que sua promessa foi cumprida. Você pertence a mim, assim como             

todos aqueles a quem chamei para os meus propósitos. 

“Alegre-se, Erin, regozije-se hoje, quando a Minha glória está sobre você e            

você está prestes a dar à luz algo que o mundo nunca esperará. Isto será               

uma maravilha e um sinal e virá com muitos milagres. Eu te dei uma nova               

promessa. ” 

Eu: Chorando. “Oh Pai, o arco-íris de muitas cores era para Noé, mas             

sinto que este arco-íris puro e branco é para nós. Isso foi um sinal e um                

presente de você? Isso foi enviado por você do céu? ” 

Deus:“ Sim, Erin. Agora o céu está com você. Meu Espírito também está             

sobre você, junto com os anjos que eu designei para você. ” 

Eu:“ Obrigado, pai, mas quando tudo isso será? ” 

Eu senti um tapinha no meu ombro. Foi Uriel e ele sorriu para mim.              

Quando Uriel me pôs de pé, eu sabia que meu tempo para 'questionar'             

Deus estava acabado por hoje. 

Eu: “Eu amo você, pai. Por favor, perdoe-me por ser tão impaciente. ” 

Deus:“ Não se preocupe, Erin, como eu amo você e eu estou com você. ” 

Quando Uriel me levou para fora da porta, eu rapidamente me virei para             

dar adeus a Deus. Eu vi um lampejo de luz vindo de Sua área do Trono                

que eu desde então descobri que Ele está acenando de volta para mim.             

Quando o ouvi rir, sorri e senti tanta alegria. 

Uriel: “Então, Erin, apesar de você ainda ter muitas perguntas, por favor            

permita-me perguntar primeiro a você. A que horas foi "o sinal" dado a             

você hoje cedo? " 

Eu:" Hmm, embora eu acredite que era por volta das 8h45, pode ter sido              

até às 9h da manhã. " 

Uriel:" Bem, Erin, então é um bom momento para estudar Noé. ” 

Eu:“ Ok, Uriel, mas como alguém pode realmente saber, já que os tempos             

são muito difíceis para nós descobrirmos? ” 

Uriel:“ Sim, eu sei disso, mas lembre-se muito foi predito sobre esses            

tempos futuros. Erin, você está neles agora. Quem poderia imaginar isso?           

Quem poderia conceber o que está prestes a nascer? Erin, lembre-se de            

não se preocupar como o Espírito do Deus Vivo está em você. Seu rosto              
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brilha em você. Lembre-se que Ele orquestrou 'o sinal' que você recebeu            

esta manhã, então se alegrar, Erin, 

alegrem-se!”Sonhe mais ... 
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Jesus e os Trabalhos Falsos 

29 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por nos sustentar. Grato pelo seu            

amor. Obrigado por suas advertências e pela entrega de nossos corações           

para fazer correções. 

Pai, eu te amo! Todos nós em nossa casa e em nosso Nest amamos você!               

Embora meus filhos não "compreendam" completamente você ainda, eles         

ainda estão muito mais perto de você do que eu jamais tive na idade              

deles. 

Pai, você nos trouxe aqui para o deserto, a "terra das árvores", e nos              

sustentou aqui. Estamos aqui há mais de três anos e, embora meus            

inimigos ainda estejam se aproximando, eles foram "mantidos à         

distância". No entanto, parece que ainda há algumas coisas que          

permanecem pendentes ... 

● Minha saúde e dor estão piorando 

● Ainda estamos esperando por nossa Transformação 

● Meu principal inimigo continua com seu mal 

● L & I nunca pára, nunca ajuda e meus benefícios podem ser            

eliminados novamente a qualquer momento momento e por        

qualquer número de razões 

● A situação de trabalho do meu marido continua a ser menos que            

ideal 

Oh Pai, tantas datas para nossa cura vieram e se foram e meu 20.000 dia               

já passou. Somos tolos em continuar esperando em você? Pai, por favor,            

por favor, nos dê esperança em breve. Por favor, nos forneça um milagre,             

pai. Nosso tempo aqui na Terra é tão curto. 

Por favor, conceda-nos esperança, se não por minha causa, então por           

todos os outros, mesmo que não seja por outra razão que não seja porque              

sou alguém que está completamente apaixonado por você. Por favor, não           

fique zangado comigo ou esconda seu rosto de mim. Por favor não se             

esqueça de mim. Pai, o meu sonho da noite anterior foi bastante            

perturbador… 

descrição do sonho 1 começa… 
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Eu vivi em uma casa tão alta e incrível que foi um pouco desconfortável              

para mim estar morando lá. Ainda mais desconfortável para mim foi o fato             

de que meu banheiro, incluindo o teto e as paredes, eram todos feitos de              

vidro. 

 

Para piorar a situação, havia um parque público ao lado de nossa casa. As              

pessoas passavam por cima de nossos arbustos e árvores altas e espessas            

para nadar em nossa piscina infinita de três camadas, apesar dessa           

barreira. Uma vez lá, eles poderiam me ver neste banheiro de vidro e às              

vezes eu realmente não gostaria que alguém fosse capaz de ... período.            

Eles então tentariam nos visitar.  

Em um ponto, eles até começaram a usar meu banheiro. Por alguma            

razão, eles de alguma forma se sentiram confortáveis e justificados em           

fazê-lo. Compreensivelmente, fiquei extremamente desconfortável com      

isso. Um dia, e para ajudar a tirar minha mente disso, decidi nadar na              

piscina na parte de trás de nossa casa, em vez das piscinas de borda              

infinita. 

Quando eu estava prestes a nadar lá, notei que havia uma pomba            

gravemente ferida deitada ao lado da piscina. Acredito que a pomba se            

machucou quando acidentalmente voou para as paredes de vidro nos          
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lados de nossa casa. Eu estava profundamente angustiado com isso e           

queria tentar curar a pomba. 

 

Enquanto caminhava em direção à pomba, fui interrompido por gritos de           

socorro vindo de uma área diferente de nossa propriedade. Quando olhei           

de novo para a pomba que estava lá, notei também um predador à             

distância, um tipo de predador que eu nunca havia visto antes. Este            

predador parecia uma estranha mistura de raposa, guaxinim e gato. 

Essa estranha mistura de animais era uma criatura bonita, mas incomum.           

Tinha pêlo cinza-azulado, marcas pretas e uma longa cauda peluda.          

Enquanto eu realmente queria ir e ajudar esta pomba ferida primeiro, eu            

sabia que teria que esperar até ajudar o homem que gritava. 

Eu então deixei para possivelmente salvar e/ou curar esse homem          

gritando. Depois de encontrá-lo, eu fiz as duas coisas. Expliquei então ao            

homem que agora precisava correr para cuidar de uma pomba ferida. Eu            

poderia dizer que ele queria dizer algo comigo antes de eu ir embora,             

então parei para ouvi-lo. 

Man: “Sou grato pelo que você acabou de fazer por mim. Em troca, vou              

trazer de volta alguns dos meus amigos para ajudá-los. ” 

Eu:“ Isso não é necessário, mas obrigado pela oferta. Agora, eu preciso ir             

para a pomba. 

Quando cheguei de volta à piscina, a água uma vez limpa tinha se             

transformado em água escura. Notei então que esse animal         

"gato-raposa-guaxinim" já estava no processo de desmembrar a pomba         

nessa água escura. 

Enquanto eu estava extremamente perturbado com a visão, mais uma          

distração surgiu. O homem que eu acabara de salvar e curar acabara de             

chegar com o grupo de amigos. 

Homem: "Não se preocupe, senhora, vamos limpar tudo isso."  
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descrição do sonho 1 ... 

Oh Pai, esse sonho era profundamente perturbador e muito real. O que            

tudo isso significa? Estou triste e me sinto perdido hoje. Oh Broom Tree,             

onde você está para que eu possa deitar na sua base. 

Senhor, parece que eu realmente não posso fazer nada além de esperar            

em Você agora mesmo. Eu estou nadando em águas escuras. Eu não            

tenho certeza sobre o futuro. As pessoas podem ver através do 'copo' para             

mim. Por favor me ajude, pai. Você está aí? Jesus ... Senhor ... você está               

mesmo aí? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na Casa de Jesus e sentado com Ele na mesa em Seu Pátio. Ele                

está sentado à cabeceira da mesa e eu estou sentado ao lado direito dele. 

Eu: “Senhor, estou com medo. Você está aqui comigo, certo? Você não é             

apenas minha imaginação, certo? É Você comigo, certo? 

Ele sorriu quando se aproximou e colocou a mão sobre a minha. 

Jesus: “Erin, você foi preparado para este dia especial por toda a sua vida.              

Eu estou com você e estou aqui. Eu estou segurando sua mão. Mesmo se              

eu fosse apenas 'sua imaginação', o que 'Imaginação Divina'! Nada disso           

foi ou é blasfemo. Eu não te encorajo a pecar e corrijo qualquer coisa que               

te leve na direção errada. 

“Eu alinhei todas as coisas, tudo em sua vida, para meus propósitos            

divinos… sim, até mesmo seus erros… todos eles. Então, sua imaginação é            

boa, Erin, e posso garantir que você é de boa mente. Agora, e tudo isso?               

Por quê? Bem, você não vê isso? Onde sua imaginação está te levando?             

Quais são os desejos do seu coração? ” 

Eu: sorrindo. “Bem, você quer 'selvagem' ou 'conservador'?” 

Jesus: Ele sorriu. “Comece com 'o mínimo' e depois escolha 'o melhor'.” 

Eu: “Bem, você poderia curar todos nós, mas sutilmente, para que           

ninguém pense que algo miraculoso veio de você. Seus pensamentos          

poderão então facilmente racionalizar o que nos aconteceu. Estaríamos         

limitados em nossas habilidades para curar. Nós, então, seríamos         

eventualmente perseguidos por nossa fé em Ti. ” 

Jesus:“ Então, minhas 'flechas' não seriam retas e teriam severas          

limitações. Hmm, isso certamente não soa como o que eu estou           

"atirando". Estas também seriam 'flechas' que nunca atingiriam seu alvo.          

'Ineficaz' não soa celestial para mim. Ok, agora me dê o seu 'desejo de              

imaginação extrema'. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, aqui vai… 

● eu seria forte, jovem e bonita; 

● Eu teria um brilho sobre mim; 

● Eu teria grande sabedoria e conhecimento de você; 
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● Haveria uma alegria no meu rosto que não poderia ser escondida; 

● Todos seríamos mudados em um instante; 

● Seríamos libertados de nossas dívidas e devedores e só então          

estaríamos em dívida com Você e Deus, Nosso Pai Celestial,          

completamente; 

● Eu adoraria ver todos os nossos filhos curados e reconciliados,          

justificados e mudados; 

● O céu abriria e teríamos tantas provisões que poderíamos viver          

livres e ajudar os outros; 

● Nossos corações, nossos "cordões de prata" para você, seriam         

incrivelmente fortes; 

● Nosso único dever na Terra seria servir como soldados em seu           

exército; 

● Nós o ajudamos com a 'colheita'; 

● Ajudar-vos-emos a administrar a justiça, separando aqueles a quem         

chamaste daqueles que feriram tantos; 

● Nós trabalharíamos completamente através de Ti, como 'água viva'         

fluindo livremente; 

● Nós faríamos um 'trabalho poderoso' em Seu Nome; 

● Esses sonhos e visões encorajariam corações e trariam cura; 

● Nós refrescamos aqueles que estão cansados e quebrados e lhes          

damos esperança em Seu Nome; 

● Nós quereríamos por nada; e 

● nós ainda poderíamos de alguma forma desfrutar de uma pequena          

fatia do Céu na Terra até que você eventualmente viesse por nós. ” 

Jesus:“ Então, Erin, isso parece impossível para Mim? Isso parece          

impossível para Meu Pai Celestial? ” 

Eu:“ Não, Senhor, como nada é impossível para você. Você pode fazer            

qualquer coisa que deseje para nós, aqueles de nós que amamos você.            

Você já havia feito o impossível quando esteve aqui, inclusive          

ressuscitando os mortos. Você ressuscitou Lázaro dos mortos mesmo         

depois de ele ter ficado no túmulo por quatro dias. Senhor, 'nenhuma            

coisa' é impossível para você. 

“No entanto, agora também sinto que não há nada mais que eu possa             

fazer, escrever ou dizer para 'provocar' você a usar e/ou curar-nos mais            

cedo. Como sou meramente um filho de Deus e um amante de Você e do               

Seu coração, estou limitado em minhas palavras. Se não posso movê-lo           

como sou hoje, não sei o que fazer a seguir, pois isso é tudo de que sou                 

capaz agora. 
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“Só sei que anseio que minha 'grande imaginação' se torne realidade. Eu            

anseio estar aqui com você fisicamente, não apenas em uma visão, mas            

realmente aqui. Por favor, considere-me, minha casa e nossos amigos. Por           

favor, considere todas as coisas boas sob o nosso teto e em nossa             

propriedade. Que tudo que foi criado por Deus seja usado para a Sua             

glória, Senhor. ” 

Jesus:“ Seu pedido foi ouvido e suas roupas da prisão foram removidas.            

Agora, regozije-se, Erin, regozije-se como o Céu está sobre você. Embora           

eu saiba que você está frustrado com o "atraso percebido" e a incerteza,             

lembre-se de que não prometi a você uma entrega fácil. Embora eu            

também não tenha prometido a você um trabalho sem dor, prometi a você             

um "novo nascimento". Enquanto a estrada é estreita, rochosa e sinuosa,           

bem como longa, isso levou a Mim. ” 

Jesus estava sorrindo para mim. Eu comecei a chorar quando ele me            

abraçou. 

Eu: “Por mais que eu te ame, Senhor, meu coração está rompendo e             

minha esperança agora está desaparecendo. Eu também estou com medo          

também, então, por favor, por favor, nos ajude em breve. ” 

Jesus:“ Erin, eu estou com você, eu estou em você e estou aqui. Agora eu               

sei que você está de luto. Eu também sei que você está arrasado e se               

sente abandonado. Isso é algo que eu entendo. Quando você olhou para            

fora recentemente, o que você viu? ” 

Eu:“ Uma queda torrencial após um longo período seco. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, e eu prometi muitas coisas para você. Você ainda            

acredita em Mim? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, mas agora acredito que sou o problema e que não              

há cura para mim. Senhor, eu não tenho sido bom o suficiente para toda a               

minha vida. Embora às vezes eu seja a segunda ou terceira escolha, nem             

sempre sou considerado. Realmente, Senhor, eu sou "apenas um         

ninguém". Oh Senhor, eu preciso de alguma esperança assim que me           

sentir perdido agora mesmo. ” 

Jesus:“ Eu estou com você, Erin, e farei tudo o que prometi. Você não vai               

me perguntar agora quando? ” 

Eu:“ Por favor, perdoe-me, Senhor, mas 'em breve', 'agora' e 'daqui a            

pouco' não se traduz muito bem onde estamos. Tudo o que sei é que              

realmente acredito em você e em tudo o que você prometeu.           

Simplesmente dói muito ter esperança e depois ter um passe de data.            

Então eu tenho esperança novamente e depois ainda passa outra data. 

“Logo, mais uma hora se passa, então outro dia, outro nascer do sol,             

outro pôr-do-sol e outro romper da aurora se foi. Para piorar as coisas,             

tudo o que vejo e leio nas notícias agora é ruim. As pessoas são tão más.                
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Por favor, não se demore mais, Senhor, pois não poderei aguentar por            

muito mais tempo. ” 

Jesus:“ Tudo bem, Erin, eu ouvi você. Eu posso sentir sua aflição. Eu             

conheço seus pensamentos ansiosos. Eu tenho você. Agora, olhe nos          

meus olhos. 

Quando olhei em seus olhos, me vi jovem novamente. Eu estava           

correndo. Eu poderia respirar profundamente. Eu era forte e linda. Eu           

tinha cabelos compridos e muita alegria no rosto. Eu poderia correr com            

velocidade e minha respiração era fácil e estável. Meu coração estava           

forte e saudável novamente. Eu tinha uma cor tão grande na minha pele             

que até tinha um brilho nela. 

Eu observei quando o Espírito de Deus veio sobre mim. Eu fui fortalecida             

ainda mais e agora parecia 'uma chama ardendo brilhantemente'. Minhas          

pernas agora tinham uma espécie de 'mola' para elas e eu podia pular e              

arremessar objetos grandes. Mesmo que eu tivesse muito pouca gordura,          

eu parecia "bem alimentado" e não era "magro dos fardos das           

aparências". Eu fui forte no Senhor! 

Logo tive que desviar minha cabeça dos olhos dele, enquanto me olhando            

nesse estado transformado estava se tornando muito doloroso para mim.          

Eu comecei a desmoronar e chorar. 

Eu: chorando. “Oh Senhor, por favor, não fique pendurando cenouras na           

minha frente. Você sabe que eu não posso fazer nada nem perto disso a              

menos que Você de alguma forma crie um novo corpo para mim. Oh Pai,              

há tanta coisa para Você fazer como eu nunca fui tão ferido ou tão velho               

quanto eu estou agora ... 

● Minhas mãos, rosto e corpo estão inchados 

● Meus dedos mal conseguem segurar e não funcionam mais bem 

● Agora eu sou incapaz até mesmo costurar manchas do meu filho em            

suas calças 

● Eu mal posso subir as escadas mais 

● minha dor ainda me tira o fôlego às vezes 

● minha pressão arterial era tão alta recentemente que ainda teve de           

me testar novamente várias vezes 

● Havia também todos os meus outros testes 

● Eu às vezes fico desorientado e esquecido agora 

“Estou com medo. Não, Senhor, agora estou realmente com muito medo.           

Por favor, tenha compaixão pela minha situação aqui. Embora meus filhos           

tenham permanecido confiantes em Suas promessas, não posso deixar de          

ver esse desvanecimento se o tempo continuar marchando sem que          
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sejamos mudados. Oh Senhor, por favor, não permita que eu diminua           

tanto que não posso mais funcionar. Por favor! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como eu te ouvi e não vou permitir isso.              

Enquanto eu agora te levo para 'a borda', espere um pouco mais e você              

logo verá a Minha glória! Eu te amo, Erin, e ainda mais do que você               

poderia saber. Eu estou em você e estou com você. Eu vou cuidar de              

todas as suas necessidades e ainda mais. Enquanto seu coração está           

quebrado agora, apenas saiba que eu entendo esse quebrantamento. 

“Agora, farei tudo o que prometi. Erin, eu estou prestes a. Ele beijou             

minha testa. “Eu enviarei ajuda, sinais, milagres e maravilhas. A chuva           

não parou e nem as minhas bênçãos. Eu te amo. Ele me abraçou. 

Eu: “Oh obrigado Senhor.” 

Jesus: “Sua jornada está pronta para começar. Enquanto o atraso em suas            

bênçãos tem sido divino, é um que também deixou você questionando           

tudo isso. Erin, não questione isso. Eu fiz tudo o que eu disse que faria e                

farei tudo o que eu dissesse que faria. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, 'aproveite o dia'! ”Ele sorriu e riu. 

Eu: sorrindo. "Sim, senhor ... 'Carpe diem'!" Ele riu. 

Enquanto eu estava satisfeito com a nossa visita, como sempre estou,           

logo me preocupei ... sim, mais uma vez ... sorrisos! Eu decidi voltar para              

visitá-lo apenas um pouco mais tarde. Jesus se encontrou comigo          

imediatamente. Ele estava sorrindo e tinha olhos tão simpáticos para mim. 

Jesus: “Sim, Erin, eu ainda estou aqui. Hmm, eu vejo que você está             

preocupado novamente. ” 

Eu:“ Oh Senhor, eu sou, mas sobre coisas que alguns podem até achar             

que são bobas. É só que ... bem ... de 23 de Setembro veio e se foi. Meu                  

20.000 º 
dia, em seguida, veio e se foi. Eu não sei por que, mas tudo isso

 
               

está pesando muito em mim agora. Pai, o que está para acontecer            

conosco? ” 

Jesus:“ Quando você lê a Minha Palavra, Erin, tanto velha como nova,            

você sabe que sou eu. Da mesma forma, você também sabe que sou eu              

quem está falando com você. Você também sabe que sou eu quem guiou             

cada um de seus escribas, aconselhando-os sobre cada um. 

“Embora eu na verdade não tenha jogado você em uma cisterna de            

esterco nem colocado você em uma fornalha ardente, permiti que você           

fosse constantemente atormentado, mas especialmente pelo seu principal        

ferreiro e acusador. Eu permiti tudo isso por boas razões, muitas das quais             

você não entenderá plenamente até que esteja aqui comigo. Você deve           

continuar a confiar em mim. 
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“Erin, eu permiti que você tivesse muitos encontros, experiências e fugas           

para que, quando eu finalmente usar você para a Minha glória, muitos,            

muitos mais de todas as esferas da vida, possam se ver em sua história.              

Sejam jovens ou velhos, ricos ou pobres, nativos ou estrangeiros, órfãos e            

esquecidos, poderão ver-se na sua história. 

“Eu escrevi sua história, Erin, tudo isso e, por sua vez, você já a              

descreveu. Enquanto isso lhe causou grande dor e até mesmo um coração            

partido, saiba que eu te amo. Lamento que tenha sido necessário que            

você aguente isso. 'Beber do meu copo' não é um caminho fácil. Por favor,              

não se preocupe, pois seu coração é Meu tesouro e altamente valorizado. 

"Agora, porque eu conheço seus pensamentos ..." Ele riu. "... Eu sei que             

você tinha pensado: 'Sim, mas agora sou velho, deficiente e incapaz.'           

Embora isso seja verdade como você é hoje, estou prestes a mudar você             

para a Minha glória. Você sabe que, quando você voltar a olhar para o dia               

de hoje, vai até sorrir e rir? 

“No entanto, sei que você não está rindo agora e isso eu entendo. Embora              

os tempos tenham sido difíceis para você, eu estive e sempre estarei lá             

com você. Quando o inimigo pediu a sua morte, o que ele tem muitas,              

muitas vezes, eu representei você. 

“Quando ele pediu a seus filhos, eu fiquei por eles. Quando ele pediu sua              

saúde, eu defendi você e permiti isso apenas com parâmetros limitados.           

Quando o inimigo pediu sua punição contínua, eu fiquei lá com você. Eu             

até estive com você como mentiras, falsos testemunhos e até mesmo           

documentos falsos foram usados contra você. 

“Seus inimigos sabem exatamente quem você é para mim. Erin, você não            

vê os milagres que estão prestes a acontecer? Está se desdobrando diante            

de seus olhos. Olha ... ” 

Ele pegou minha mão e nós estávamos instantaneamente na 'piscina          

escura'. No entanto, a piscina não estava mais escura. Já não estava cheio             

de água negra. A piscina estava agora forrada de pérolas em folhas            

contínuas. A água brilhava como uma jóia enquanto o sol brilhava sobre            

ela e dançava em movimentos iridescentes de cor. Foi de tirar o fôlego. 

Jesus: "Agora, Erin, esta é a sua piscina ..." 

Ele então apontou para a pomba, mas agora estava viva e saudável,            

cintilando em brancos, dourados e dourados. Não estava mais arrulhando          

em luto, mas cantou lindamente e alegremente. Tinha uma nova canção           

de louvor. Enquanto 'minhas paredes de vidro' ainda estavam claras,          

agora era completamente privado e eu podia ver jardins luxuosos,          

vinhedos e fontes. 

Jesus: “Enquanto ninguém pode ver, Erin, você ainda pode ver. Você           

entende? ” 
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Eu:“ Não totalmente, Senhor, mas estou tentando. ” 

Jesus:“ Lembre-se, Erin, é sempre mais escuro antes do amanhecer.          

Enquanto eu sei que você está desanimado, irritado, preocupado e incerto           

agora, por favor, não seja. Embora um plano tenha sido estabelecido para            

você desde o começo, o mesmo também é verdade para toda a sua             

família, bem como para aqueles que realmente me amam e me procuram            

com todo o coração. Erin, chegou a hora de você nadar nesta bela piscina.              

Chegou a hora de amarrar seu quebrantamento. Agora, venha comigo          

para a piscina de cura ... ” 

Ele pegou minha mão. Assim como os dedos do meu pé direito tocaram a              

água, eu vi um flash de luz e senti um choque de poder de cura entrar em                 

mim ... 

Sonhe ... 
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Fonte: 
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ered/full-dreams/dream-266/ 

Jesus e a Corrida Continua 

Terminado segunda-feira, 20 de novembro de 2017 

Recebido na segunda-feira, 30 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Eu te amo! Obrigado pela minha família,            

amigos e nossa bela casa. Pai, há uma convergência épica de duas            

tempestades que colidiram e atingiram nossa área. Por favor, mantenha          

nosso poder. 

Meu coração está muito pesado hoje. Eu li uma carta antiga dos anos             

1800 ou 1900. Era de um membro da família muito distante do lado da              

minha avó. Esta carta descrevia como esse homem havia perdido duas           

esposas, seus filhinhos, sua mãe, irmãos e pai. 

Mais tarde, ele se feriu tão severamente que foi obrigado a abandonar sua             

filha pequena para adoção. Ele foi incapaz de cuidar dela após o acidente             

e após a morte de sua esposa durante o seu nascimento. 

Apesar de tudo isso, ele permaneceu firme e manteve sua fé mesmo no             

meio dessa grande e grande dificuldade. Ele havia trabalhado tão duro           

apenas para ter tão pouco depois de tudo isso ter ocorrido. Em            

comparação, e quando olho ao meu redor, sou imensamente abençoada. 

Oh Pai, eu nunca quero levar nada que você tenha nos dado como             

garantido. A morte parecia vir muito mais cedo naquela época. Quando           

uma pessoa ficou doente, eles morreram mais do que muitas vezes depois            

disso. Nós temos isto tão fácil agora em comparação. 

Tudo isso me fez lembrar da vida da minha avó novamente. Não foi fácil.              

Dos fragmentos do que pude reunir sobre ela, percebo que a vida era mais              

simples naquela época, mas muito mais difícil e incrivelmente         

desconfortável. 

Pai, sinto muito por ser um chorão e reclamar. Enquanto lutamos, pelo            

menos estamos todos juntos. Lamento que, quando estou doente e meus           

ferimentos estejam me causando dor, eu me queixo do meu desconforto. 

Você nunca me prometeu que eu teria uma vida confortável na minha            

jornada com você. Na realidade, tem sido uma jornada cheia de ataques            

de refinamento. No entanto, o que você me prometeu foi o seu abraço             

reconfortante. Isso Você me deu mais e mais, então obrigado! 

Quando olho para as casas em que morávamos, elas eram todas muito            

pequenas. Uma casa tinha apenas cerca de 540 pés quadrados e outra            
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casa não era muito maior em 800 pés quadrados. Meus avós também            

tinham vivido em ambientes escassos. 

Meus avós foram extremamente frugal como eles tinham vivido a Grande           

Depressão dos anos 1930. Ainda me lembro como 'pennywise' meu avô           

era. O nosso mundo “made in China” parece tão fácil em comparação,            

apesar do perigo de confiar nesta fonte para muitas das nossas           

necessidades diárias. 

Eu oro para que, um dia, eu seja capaz de fazer tudo o que você prometeu                

que eu faria. Eu rezo para que eu traga honra para minha família,             

especialmente para todos aqueles que lutaram. 

O que você quer que eu faça agora, pai? Eu quero muito te servir. Eu te                

amo muito! Pai, eu preciso de ajuda com um sonho que tive recentemente             

... 

Antes de delinear este sonho, é importante notar de antemão que eu            

nunca tive um bebê roubado de mim. Devo notar também que não recebi             

nenhum detalhe neste sonho do Senhor sobre como eu havia sido           

separada do bebê ou como ela havia sido raptada. Este foi apenas um             

sonho e, felizmente, um que eu acordei. 

A descrição do sonho 1 começa ... 

Eu morava perto de um jovem casal que acabara de se mudar para a              

vizinhança. Não muito tempo depois que eles se mudaram, eu os vi            

andando seu bebê de dois anos em um carrinho de bebê. Logo me tornei              

um pouco apaixonado por sua filhinha devido a sua idade. Isso foi devido             

a ter meu bebê roubado de mim mais ou menos na mesma época em que               

ela teria nascido. 

Embora só de longe, ver essa garotinha me fez lembrar daquele dia            

horrível. Minha filhinha recém-nascida tinha apenas dois meses quando a          

levei para um evento da igreja ... um batismo no rio. Ela foi sequestrada              

lá e a polícia nunca descobriu quem havia levado meu bebê. Eu finalmente             

desisti de esperar que eu a encontrasse novamente. 

Como eu estava andando pela casa deste jovem casal um dia, a menina             

estava brincando em seu quintal. Quando ela me viu, ela parecia           

encantada e começou a correr em minha direção. No entanto, pouco antes            

de ela chegar a mim, a mãe dela pegou-a e levou-a de volta para sua               

casa. Nós nunca nos conhecemos formalmente, então eu assumi que a           

mãe dela estava sendo cautelosa. 

Eu: Chamando a mãe enquanto ela se afastava. “Por favor, não faça isso             

só por minha causa. Eu apenas moro a algumas portas daqui. A propósito,             

sua filhinha é adorável. ” 

Mulher: Me ligando de volta. "Sim, ela é ... obrigada." 
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Enquanto ela caminhava em direção a sua casa, sua filha olhou para mim.             

Ela sorriu para mim e jogou os braços para mim. Enquanto eu sorria e              

acenava de volta, de alguma forma eu sabia que ela queria que eu a              

abraçasse. 

Depois que isso aconteceu, eu decidi que iria parar na casa deles no dia              

seguinte e trazer algumas roupas para eles, assim como alguns          

brinquedos que ainda estavam em suas caixas. As roupas estavam em           

forma fantástica e eram "quase novas". Eu só sabia que eles adorariam            

esses itens. Eu me senti chamado por Deus para trazer esses itens para a              

mulher e sua filhinha. 

Eu bati na porta, mas ninguém respondeu. Eu achei isso muito estranho,            

como eu podia ver a menina se movendo ao redor da sala sozinha. Como              

a porta da frente estava entreaberta, consegui ligar para dentro sem me            

intrometer. 

Eu: em voz alta "Olá! Olá! Tem alguém em casa? ” 

A menininha deve ter reconhecido minha voz desde o dia anterior, quando            

ela imediatamente correu e abriu a porta. Uma vez que pudéssemos nos            

ver, ela pulou de braços abertos para pegá-la. Enquanto eu estava           

nervosa sobre isso, senti o Senhor me pedir para pegá-la. 

Garotinha: “Mamãe!” 

Eu: “Sim, estou procurando sua mãe. Onde está sua mãe? ” 

Garotinha:“ Mamãe! Mamãe! ” 

Eu:“ Não, eu não sou sua mãe. ” 

Como essa foi a primeira vez que consegui dar uma boa olhada nela,             

fiquei chocada ao ver que ela tinha algumas características físicas          

semelhantes ao que Eu tinha. No entanto, eu rapidamente descartei a           

possibilidade de termos qualquer semelhança e atribuímos isso        

simplesmente a um desejo da minha parte. 

Quando comecei a pensar um pouco mais sobre como esses pensamentos           

podem ter resultado da perda de minha filha de um par de anos atrás, a               

mãe da menina de repente apareceu e correu em nossa direção ao virar             

da esquina. Para dizer o mínimo, ela não parecia feliz em ver eu ou sua               

filha em meus braços. 

Mulher: “Com licença, mas o que você está fazendo na minha casa            

segurando meu bebê?” 

Enquanto me sentia “culpada” no começo, de repente senti o Senhor me            

fortalecer para falar. 

Eu: “Olha, eu só vim para trazer alguns presentes para você e sua filha.              

Quando bati na porta, pude ver sua garotinha vagando sozinha pela sala            

de estar. Você até deixou sua porta da frente entreaberta. Você percebe            
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que deixar uma criança de dois anos sozinha sem supervisão é           

considerado um abandono? Onde você estava? 

A raiva da mulher de repente se transformou em pânico. 

Mulher: “Sinto muito. Você está certo. Foi um erro e não acontecerá            

novamente. Fui chamado ao trabalho para um assunto urgente. Enquanto          

eu estava fora, ela deve ter saído do berço. Foi tão chocante para mim              

voltar para casa e ver alguém segurando meu bebê na minha sala de             

estar. Eu sinto muito por ter ficado tão chateado com você. ” 

Eu:“ Olha, ela tem quase 30 meses agora e forte. Como você poderia             

pensar que uma criança nessa idade ficaria em seu berço durante todo o             

dia e sozinha? Agora, estou disposto a vigiá-la quando você tiver que sair             

de casa. Eu vou fazer isso por você de graça. Não haverá cobrança por              

qualquer momento que eu passe com ela enquanto você estiver fora. ” 

Mulher:“ Não, não, não! Eu estou bem. Nós estamos bem. ” 

Eu:“ Tudo bem, mas você entende que isso nunca pode acontecer de            

novo, certo? ” 

Ela acenou com a cabeça em concordância enquanto pegava sua filha de            

volta para colocá-la de volta em seu berço. Depois de colocá-la dentro, ela             

voltou para 'dizer adeus' para mim. 

Eu: “Bem, aqui está a caixa de presentes que eu trouxe para você. Esta              

caixa contém algumas roupas mal usadas, assim como alguns brinquedos          

novinhos em folha. ” 

Antes que eu pudesse sair, o bebê deve ter saído rapidamente do berço             

quando estava de volta e abraçando minha perna. Quando a mãe foi pegar             

a filha de volta de mim novamente, ela não iria deixar ir desta vez. 

Garotinha: “Mamãe! Mamãe! Não não não não! Mamãe! Estendi a 

mão para a caixa que tinha trazido e a abri. Eu então tirei um pequeno               

cordeiro branco fofo com um laço rosa e entreguei a ela. Ela pegou o              

cordeiro recheado de mim e começou a rir enquanto ela o abraçava. Como             

ela queria me abraçar antes de eu sair, me inclinei e dei-lhe um abraço              

rápido. 

Quando saí da casa da mulher, notei que ela tinha um olhar bastante             

preocupado no rosto. Enquanto caminhava para casa, fiquei bastante         

chateado com tudo o que acabara de acontecer. Logo depois que voltei            

para casa, meu marido voltou do trabalho. Antes que eu pudesse contar a             

ele sobre a estranha experiência que acabei de ter, ele me contou sobre             

um convite para nossa família. 

Marido: “Nossa família foi convidada para jantar em casa de um dos            

nossos novos associados hoje à noite. Não se preocupe ... ”Ele sorriu            

conscientemente. "... Eu trouxe para casa algumas flores para dar a elas            

como um presente." 
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Eu: Eu sorri de volta. “Perfeito… obrigado. Por favor, diga a todos que se              

preparem enquanto eu me preparo. Ah, sim ... até que ponto a unidade é              

para a casa do seu associado? ” 

Marido:“ Não é necessário dirigir! Eles moram na mesma rua que nós.            

Acabei de descobrir hoje cedo que eles se mudaram para o nosso bairro.             

Ele tem uma família jovem. ” 

Uma vez que estávamos todos prontos, saímos de nossa casa para           

caminhar até a casa deles para o jantar. Para minha surpresa, acabou            

sendo a casa da mulher e de sua filha. Escusado será dizer que ela parecia               

bastante surpresa ao ver-me de pé à sua porta novamente. Eu poderia            

dizer que ela estava se forçando a sorrir enquanto nos cumprimentava. 

Mulher: “Olá. Bem-vindo. ” 

Eu:“ Bem, olá de novo! Onde está essa adorável filha sua? ” 

Mulher:“ Ela já a colocou no berço durante a noite. ” 

Depois que a visitamos por um breve período, o jantar foi servido e estava              

progredindo bastante sem intercorrências. No entanto, assim que o jantar          

estava começando a acabar, ouvimos um barulho do quarto da filha. A            

próxima coisa que você sabe, sua filha entrou na sala de jantar e veio              

direto para onde eu estava sentada. Ela levantou os braços para eu            

pegá-la. 

Garotinha: “Mamãe! Mamãe! 

Quando a peguei, olhei para o jovem casal com perplexidade. Então eu            

tive um flashback do parque de um par de anos atrás. De repente, lembrei              

que esse casal havia comparecido ao evento da igreja. Comecei a           

questionar minhas suspeitas novamente quando de repente senti uma         

forte confirmação do Senhor de que estava correta. 

Eu: “Em que hospital nasceu seu bebê? Eu preciso ver sua certidão de             

nascimento imediatamente! ” 

Em vez de responder aos meus pedidos, eles ficaram chateados e           

rapidamente gritaram para que saíssemos de casa. Eu estava prestes a           

virar e confrontá-los novamente quando meu marido sussurrou no meu          

ouvido ... 

Marido: “Esta não é a hora. Telefonaremos para a polícia assim que            

chegarmos em casa. ” 

Depois que chegamos em casa, ligamos imediatamente para as         

autoridades. Após uma breve investigação, eles descobriram que esse         

casal havia de fato roubado nossa filhinha no evento da igreja. Nossa filha             

logo nos foi devolvida e senti tanta alegria que nem consigo descrever. Ela             

parecia tão feliz como eu segurei nela. Eu nunca quis deixá-la ir… 

Sonhe 1 descrição sobre… 

Recebido para quinta-feira, 2 de novembro de 2017 
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Comunhão 

Querido Pai, 

Estou sofrendo, preocupado e sofrendo! Por favor ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente imediatamente. Ele estava sorrindo e           

tinha olhos tão simpáticos para mim. 

Jesus: "Estou feliz que você veio, Erin." 

Eu: Eu estava olhando para baixo. “Sinto muito, Senhor, mas estou de            

luto. Eu te amo e amo a Deus Pai, mas estou apenas ficando tão              

perturbado e exausto. Eu não sei o que vai acontecer a seguir. ” 

Jesus:“ Você se preocupa com muitas coisas. Você está à beira e acredita             

que vai cair. Não se preocupe, Erin, como eu tenho você. Eu te disse para               

se divertir. Delicie-se e aproveite esse momento. 

“Por que eu iria propositalmente te enganar? Você e sua família vivem à             

luz das coisas eternas. Agora você está em uma encruzilhada. É           

importante que você entenda como o inimigo opera. 

“Eles… ele e seus trabalhadores… prosperam no engano e se alegram com            

sua escravidão. No entanto, por favor, entenda que Meu Pai está no Trono             

e controla tudo isso. Eu ouvi seus gritos e eu vou libertar você. Enquanto              

isso já está feito, você simplesmente não entende as palavras que estou            

dizendo. 

“Por favor, encontre alegria. Continue pressionando Me e dependa de          

mim. Basta lembrar que 'não' significa 'não', 'sim' significa 'sim', 'espera'           

significa 'esperar' e 'mover agora' significa 'mover agora'. Lembre-se de          

que 'sem resposta' também significa 'não'. Descanse em mim, Erin.          

Alegrar! 

“Oh sim… quando te aviso de problemas, Me peça e cuide disso. Não se              

atrase, não vá para a cama com raiva e não adiar 'fazendo o bem'. Eu               

prometo que vou fazer o mesmo, ok? Ele riu e sorriu. 

Recebido domingo, 5 de novembro de 2017 

Comunhão 

Querido Pai, 

preciso da Tua ajuda. Eu estou lutando. Eu estou doente e meu coração             

está batendo no meu peito. Estou sofrendo e perdendo tudo o que            

aconteceu nas últimas duas semanas. Pai, eu me sinto abandonado. Seria           

uma coisa fácil para você nos ajudar, porque você é meu pai e você está               

acima de todas as coisas. Por favor, nos conceda ajuda. Eu estou            

sobrecarregado. Por favor, Senhor, por favor! 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Jesus estava bem na minha frente imediatamente. Eu estava chorando          

quando ele me abraçou. Eu descansei minha cabeça contra o peito dele.            

Ele segurou minha cabeça. 

Eu: “Senhor, Senhor, por favor, estou lutando com esses golpes punitivos.           

Nossa família está sofrendo. ” 

Jesus:“ Eu sei. Está mais escuro logo antes do amanhecer. No entanto,            

estou em você e meus fluxos estão em você. Você me faz feliz, Erin. Você               

não vai cair. Vou ajudá-lo no romper do dia. 

Comecei a chorar ainda mais. 

Jesus: “Eu sei que é difícil esperar no Deus vivo.” 

Eu: “Você me chama de 'amigo', Senhor, mas está se tornando ainda pior             

para mim. Eu pensei que você iria cuidar de nós. " 

Jesus:" Eu tenho e vou cuidar de você. Eu não te deixei. Você está              

esperando ser feito com problemas, mas seu problema multiplica e seus           

inimigos continuam. Seu coração está sobrecarregado e sobrecarregado.        

Você é pesado e a cruz é difícil de carregar. Erin, deixe-me levar você. Eu               

fiz isso. Eu vou deixar você cair? ” 

Eu:“ Eu não sei, Senhor. Se isso beneficiar a sua glória, então sim. No              

entanto, por favor, não faça isso! Minha pressão sanguínea é          

extremamente alta. Minha dor no meu corpo está se tornando muito           

grande. Eu sinto que estou me desligando. Estou assustado. Eu quero           

muito ser curado e viver. Eu quero muito ver meus filhos serem curados.             

Perdoe-me, Senhor, por tudo que fiz de errado. ” 

Jesus:“ Você deve saber que eu te amo e que não pretendo te manter              

sofrendo. Quando tudo for mudado, você entenderá o que eu fiz desde o             

começo até o fim e você ficará admirado. Sua dor no seu coração é ótima.               

Sua dor é ainda maior. 

“Conheço cada lágrima e cada irregular 'falta de batida' do seu coração.            

Eu não te preparei para uma queda aqui. Eu te amo e tenho ótimos planos               

para você, planeja usar você e lhe dar esperança para um futuro. 

“Agora, não esconda de mim. Eu farei tudo o que prometi. Eu não te              

deixei. Eu te abençoarei, Erin. Agora, regozijem-se em mim hoje.          

Delicie-se com tudo o que você tem. Estou fechando as portas e            

gentilmente removendo o que parecia confortável. Você se lembra de uma           

mãe águia e seu ninho? Como ela prepara as suas águias para voar? ” 

Eu:“ Ela torna o ninho cada vez mais desconfortável a cada dia, para que              

eles queiram deixar o ninho. Eles acabam caindo, mas a mãe os salva.             

Isso continua até que eles possam voar sozinhos. ” 

Jesus:“ Sim, mas existe isto… no seu caso, sou eu quem está lá para te               

pegar. No entanto, vou acabar por levá-lo nas asas de uma grande águia             
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e voará. Enquanto muitos se deleitarão com o que eu fiz com você, muitos              

outros ficarão apavorados. ” 

“ Agora, a incerteza vem antes que uma grande mudança ocorra. Você            

sabe disso. Quando uma porta se fecha abruptamente, outra se abre. Não            

tenha medo nem olhe para trás. Agora, regozije-se, como eu tenho você.            

Quando você pressiona em Mim, eu retorno o que está perdido. 

“O inimigo está fazendo hora extra agora. Eu digo a todos vocês… não se              

preocupem, senão o pecado seguirá o desânimo. Seja esperançoso como          

eu te amo e você é meu. Estou prestes a abençoar em abundância aqueles              

a quem chamei e a amar a Mim. ”Ele sorriu. 

Eu: “Obrigado, Senhor.” 

Jesus: “Você é bem-vindo. Estou prestes a abençoar todos vocês. Agora,           

regozije-se! 

Ele me abraçou. 

 

Recebido em Quarta-feira, 8 de novembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Socorro! Socorro! Socorro! Estamos diante de tantos ataques        

avassaladores que mal posso suportar. Eu não sei o que fazer. Nós            

precisamos de ajuda!!! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente e olhava para mim com olhos            

simpáticos. 

Eu: “Pai, descobrimos ainda mais decepções em uma instituição com a           

qual temos de lidar freqüentemente. Senhor, por que permitiria isso? ” 

Jesus:“ Seu lidar com essa instituição está servindo a um propósito maior            

do que você pensa. Quanto às suas suspeitas, elas são bastante precisas.            

Estas são pequenas raposas. Agora, Erin, o que as raposinhas fazem? ” 

Eu:“ Eu sei que eles são astutos ”. 

Jesus:“ A instituição com a qual você está lidando é como Herodes. Seu             

principal inimigo também é como Herodes. Eles gostam de seus luxos.           

Eles vivem em buracos. Enquanto eles podem ser simpáticos, não se           

enganem, eles trabalham em uma plataforma de engano. Desta vez, o           

tempo passado e seu tempo atual, você está na temporada de raposas.            

Agora, o que as raposas sabiam comer? ” 

Eu:“ Bem, eles são ladrões e predadores. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas há mais… Se você é um mantenedor de vinhedo, e              

você é para mim, você está prestes para trazer a colheita do vinho mais              

doce. É uma colheita difícil de ser colhida. As condições precisam ser            
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ideais e a separação é feita muito rapidamente. As raposas vivem em            

vinhas ou perto delas. Erin, se eu sou a videira e você é meus ramos que                

produzem frutos, o que fica no caminho disto? ” 

Eu:“ Raposas, junto com qualquer outra coisa, que rouba frutos. ” 

Jesus:“ As raposas constantemente tentam entrar na sua vinha . Estes são            

o oposto dos bons frutos que um ramo tem… amor, alegria, paz,            

paciência, bondade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Erin,        

proteja suas plantações. É comum até permitir que as raposas tomem           

algumas frutas quando estão cansadas, especialmente porque parecem        

inofensivas. Agora vamos discutir o Ice Wine. Como isso é colhido? ” 

Eu:“ Tudo de uma vez e muito rapidamente. Essas uvas suportam as mais             

severas condições. ” 

Jesus:“ Sim, mas somente se eles chegarem até aqui… ” 

Eu:“ Senhor, estamos à Sua mercê como as raposas estão em toda parte.             

O que nós fazemos? Tudo o que temos está em você, Senhor. O que vem               

depois? ” 

Jesus:“ Eu estou simplificando seus fardos antes do seu parto. Este é o             

processo de examinar onde você está atualmente. Um fazendeiro ou,          

melhor ainda, um dono de vinhedo, acessa sua plantação e sabe           

instintivamente quando as uvas estão maduras. 

“O dono viaja diariamente pelas filas e corta os últimos galhos que            

precisam ser sacrificados para um melhor rendimento geral da colheita.          

Algumas frutas podem se tornar ácidas e causar problemas para as outras            

frutas. 

“Só saiba que não estou brincando com nenhum de vocês, Erin. Eu te amo              

e não vou deixar você definhar. Eu não vou deixar você. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas muitos de nós precisamos de respostas para           

nossas orações e em breve! ” 

Jesus: Ele se tornou firme e sério. “Eu sou quem eu digo que sou. Estou               

com todos vocês, mas não me inclino à vontade de ninguém além de Meu              

Pai. Eu tenho misericórdia e envio chuva em sua seca. Você não vê o que               

eu fiz aqui desde o começo? Erin, o desânimo pode levar ao pecado. Não              

coma essa fruta. Não desanime aqui. Colocar sua vinha em ordem é sábio.             

Isso elimina a preocupação. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. Você abençoou todos nós. Embora muitas vezes            

eu ache que já tenhamos sido mimados, às vezes também sinto que é             

"apenas uma ilusão" até que Você realmente nos liberte de uma vez por             

todas da nossa escravidão. Por enquanto, continuamos a ser escravos          

deste mundo, embora você seja dono de tudo isso. ” 

Jesus: Ele sorriu e 'se acendeu'. Ele sabia que eu estava com medo de ter               

'ultrapassado'. “Lindos são os pés que trazem boas novas. Eu já te dei             
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esta bênção. Eu declarei a liberação de seus grilhões. Não se preocupe            

como vem, entendeu? ” 

Me: Chorando. "Sim, senhor. Estou tentando não duvidar. Você poderia,          

por favor, ter misericórdia de mim como eu estou correndo com muito            

baixo combustível agora? " 

Jesus:" Embora isso seja compreensível, apenas saiba que as 'situações'          

em que você está serão corrigidas rapidamente. Não se preocupe. Ele me            

abraçou. "Eu tenho você. Não deixarei que um de vocês caia… nem você,             

nem seu marido e nem seus filhos ”. 

Recebido no domingo, 12 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caríssimo Padre, 

obrigado por mais um dia. Você me disse na semana passada que "o             

desânimo pode levar ao pecado e muitas vezes o faz". Bem, eu tenho             

estado extremamente desanimada ultimamente. Desculpe, pai, por favor,        

me perdoe por estar tão desanimado. 

Enquanto eu posso ouvir sua voz dizer para mim e em mim, 'não se              

preocupe, Erin, eu tenho isso', eu ainda me preocupo. Mesmo que eu            

saiba que você 'tem isso', eu ainda estou tão sobrecarregado. Sinto-me           

como se estivesse num estado congelado, pois a minha saúde é fraca e a              

minha dor é excelente. Em alguns dias, mal posso fazer o básico aqui na              

minha casa para minha família. 

Obrigado por ainda continuar a me abençoar, apesar da minha tristeza.           

Obrigado por me cumprimentar com um sorriso simpático e um caloroso           

abraço cada vez que nos encontramos. Obrigado por me ajudar a perceber            

que, mesmo que eu não mereça o seu amor, você ainda me ama, não              

importa o quê. 

Como estamos agora, sei que só vemos através de "lentes mal           

iluminadas" e que só podemos ver aquilo que Você revela. Quando estou            

desanimado e desanimado, sei que vejo ainda menos claramente, mas, na           

realidade, nem sequer coloco "meus óculos". Embora tenhamos        

perseguido você, assim como meus filhos, parece que agora estamos          

caindo em profundo desespero. 

Se isso fosse "apenas eu", eu me contentaria em simplesmente viver           

meus dias aqui na "terra das árvores" e continuar no meu caminho para             

longe dos meus inimigos. No entanto, Pai, eu tenho filhos, crianças que            

são realmente jovens adultos agora, que estão fazendo planos e sendo           

conduzidos por uma distante voz maligna que os está chamando para um            

mundo distante de mim. 

Oh Pai, meus dois filhos terão uma vida tão difícil socialmente por causa             

de seu autismo. Mesmo assim, eles se apegam às Suas promessas de cura             
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com firmeza, assim como eu. No entanto, meu desespero e desesperança           

aumentam a cada dia agora, porque não posso fazer nada para           

consolá-los. 

Eu me sentiria aliviado se pelo menos pudesse prometer-lhes um encontro           

para quando o "normal" finalmente chegará, mas não posso. Embora          

todas as nossas esperanças permaneçam em você e em você, fico triste            

quando estão tristes. 

Em apenas alguns meses, todos os nossos três filhos vão querer seguir            

em frente e entrar "no mundo" se você não fizer algo em breve. A              

incerteza é difícil para nós, pois tanto meu marido como eu chegamos a             

compreender plenamente que Seu tempo simplesmente não pode ser         

medido ou entendido. Como tal, nós simplesmente continuaremos a seguir          

adiante conforme sua Vontade, da melhor forma que pudermos. 

Eu realmente preciso ver as promessas que você nos deu em breve. Minha             

saúde cada vez menor resultou em tanto desânimo que estou tendo           

dificuldade em lutar contra isso. Pai, eu estaria mesmo disposto a perder            

Suas promessas para mim se isso significasse que aqueles ao meu redor            

logo receberiam Suas promessas para eles em troca. 

Pai, por favor, não permita que cheguemos tão longe apenas para não nos             

deixar ver Você entrega suas promessas. Todo o nosso lar é definido em             

você. Os corações e esperanças do Ninho estão fixados em Você. Meu filho             

mais velho já terminou de ler quase toda a Bíblia agora, mesmo que ele              

tenha começado a ler a Sua Palavra há um mês. Por favor, pai, por favor               

ajude todos nós em breve. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente e olhava para mim com olhos            

simpáticos. 

Jesus: Eu tenho isso, Erin. Eu tenho seus filhos. Eu conheço cada um             

deles. Por favor, não os segure com tanta força que eu não possa             

trabalhar. Liberte seus filhos para Mim e confie em Mim com eles. Eu sou              

seu bom médico e seu Salvador e eu os amo. Conheço cada um deles e               

confiei-o a cuidar de meus filhos. Solte-os para mim, Erin. Tudo ficará            

bem e eu não vou prejudicá-los. Vamos, Erin, por favor, libere todos os             

três para Mim agora mesmo. ” 

Eu:“ Sim, pai. Sim, senhor. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, eu te perdoo. Eu te chamo de 'minha             

amiga', Erin, e eu te amo. Eu te prometi que farei o que digo. Enquanto eu                

vou fazer tudo isso, Erin, você deve soltá-los agora. Eu tenho você. Por             

favor, confiem em Mim. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 
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Jesus:“ Você está desanimado agora, já que tanto convergiu sobre você e            

todos com peso assombroso. Você não pode carregar isto, então dê isto a             

Mim. Embora o inimigo te convença de que às vezes eu não me importo              

com seus problemas, eu sempre me importo. Dê cada um de seus fardos             

para mim. Eu não lhe farei mal nem permitirei que você seja destruído. 

“Embora muitas vezes eu seja difícil de entender, saiba que não o chamei             

de Lar e que fui eu que prometi sua cura. Agora, quando o inimigo              

realmente prejudicou você desde que se mudou para a "terra das           

árvores"? Em vez disso, houve apenas ameaças do inimigo. 

“O inimigo uiva para você de uma costa distante. Você ocasionalmente           

dobra seus ouvidos para suas chamadas, especialmente quando você está          

fraco, cansado e imóvel. Ele então ataca suas vulnerabilidades e ataca           

suas fraquezas. Seu barulho pode bloquear minha voz ainda pequena em           

você. 

“Agora, Erin, diga aos seus filhos o seguinte: 'Até os jovens têm noites             

sem dormir. O inimigo está lá para atrair e confundir você. O inimigo             

procura confundir o que é "bom", especialmente agora que estou no meio            

de você. "" 

Eu: "Senhor, já que você é muito mais forte do que nós, por favor, você               

se levanta? Você vai, por favor, liderar o contra-ataque, Senhor? Oh Pai,            

por favor! ” 

Jesus:“ Deixa-me, Erin, como eu estou pronto. Você está? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. No entanto, você pode por favor subir em breve? Você             

pode em breve levantar nossas cabeças cansadas? Você pode nos dar um            

milagre, uma faísca ou um grande sinal da sua presença? Você pode nos             

dar isso em breve? Por favor, Senhor, como nós Te amamos tanto. ” 

Recebido na quarta-feira, 15 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Obrigado por me amar. Obrigado por nos            

conseguir um acordo justo com uma das três instituições com as quais            

estamos lidando agora. Obrigado por remover esse fardo de nós! 

Pai, estamos à Sua completa misericórdia. Minha pressão arterial é          

extremamente alta e meu nível de dor é ótimo. Realmente, todos nós            

precisamos de Suas misericórdias e milagres. Tudo o que posso fazer é se             

apegar às suas promessas, Jesus. 

Tudo o que posso fazer é anotar meus sonhos e dar tudo para você. Pai,               

você é a nossa melhor opção como você é justo. Enquanto você me             

confiou muito, me sinto indigno. Se eu realmente sou indigno, como posso            

confiar em você com ainda mais? 
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A única coisa que eu realmente sei é que eu te amo com todo o meu                

coração e alma. Pai, eu dou tudo o que temos para você. Tudo isso é seu,                

pois não somos nada sem você. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava em pé na minha frente e pegou minhas mãos. Eu ainda             

estava em meu estado terrestre incapacitado quando estava na frente          

dele. 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, por que você está tão perturbada?” 

Eu: “Embora eu saiba que Você me assegurou que eu deveria me sentir             

assim, ainda me sinto indigno. Enquanto eu gostaria de poder permanecer           

positivo, minha dor contínua é tão desanimadora. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, sua preocupação acrescentou um único dia a sua vida?            

” 

Eu:“ Não, Senhor, mas tudo isso é muito muito para eu suportar. Eu não              

tenho certeza ... ”Eu parei. 

Jesus: "Erin, por favor, termine sua frase ..." Ele sorriu ternamente para            

mim. 

Eu: “Eu não posso falar, Senhor. Estou diante de Ti como sou e o pior que                

já fui. O que posso dizer? Eu pedi, implorei, chorei e implorei por nossos              

filhos e meu marido. Enquanto tantas pessoas no Ninho estão esperando o            

que você fará comigo, ainda não há nada que eu possa mostrar a elas. ” 

Jesus:“ Erin, releia quais são as Minhas Palavras. Lembre-se que eu vejo            

as coisas de um ponto de vista diferente, não para prejudicá-lo, mas para             

o seu bem. Eu restaurarei em breve tudo o que o inimigo roubou de todos               

vocês e o multiplicarei. Você está agora abatido. Por que, Erin? Alegre-se,            

em vez disso, por sua pedra pesada ter sido removida. Forcei as mãos da              

instituição que eu havia chamado para fazer as coisas certas. 

“Eles tinham opções, Erin, e algumas dessas opções eram parar de lidar            

com você completamente. Então, lembrei a empresa dos efeitos adversos          

de se retirar do contrato com base no futuro. Eles então pensaram que             

seria melhor manter a paz e encontrar uma solução viável. Isto não foi por              

sugestão deles, mas pelo meu. 

“Você também deve entender que você foi usado como uma flecha nessa            

circunstância ... uma afiada. Você logo será um milagre visível. Agora,           

você está feliz com o resultado? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, obrigado! ” 

Jesus:“ Eu sei o seu valor para Mim e você é altamente valorizado e              

altamente 'avaliado'. ”Ele riu. “Todo esse problema é apenas temporário.          

Agora, estou feliz por vocês terem decidido um plano futuro para o caso             

de eu demorar. Como você sabe, eu não sei, mas eu ainda pedi para você               

continuar vivendo. 
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Eu queria falar, mas olhei para as minhas mãos. Eu permaneci em silêncio             

enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. 

Eu: "Oh Senhor ..." Fiz uma pausa e mudei o que eu ia dizer. “… Obrigado                

por tudo que você faz por nós.” 

Jesus: “Erin, eu posso ler seus pensamentos. Você está ferido. " 

Eu:" Sim, Senhor, eu sou como eu sinto que passou agora. Você poderia             

por favor esquecer de mim e curar aqueles que me cercam? De bom grado              

desistirei de tudo o que Você planejou para mim se Você pudesse curá-los             

em retorno, mas especialmente meus dois filhos. ” 

Jesus:“ Oh Erin, é um dia triste quando você não mais me pede por cura.               

” 

Eu:“ Apenas dói demais para continuar perguntando. Você sabe o quanto           

eu te amo e isso me faz sentir como se tivesse sido rejeitado. Não tenho               

mais certeza de que estarei aqui na Terra para testemunhar minha cura.            

Eu fico tão excitado, mas então ... ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como você vai viver 'curado' aqui. Eu            

conheço sua dor. Eu sei que sua rejeição é desanimadora. Eu conheço            

seus desejos Agora, você pode se agarrar em Mim e se agarrar a Minha              

Rocha um pouco mais? ” 

Eu:“ Bem, Senhor, eu realmente não tenho outras opções, pois você é            

minha única esperança. ” 

Jesus:“ Então você está em um bom lugar. Você é minha testemunha.            

Quando eu cumprir minhas promessas, você saberá o que eu fiz desde o             

começo até o fim. Por enquanto, você não consegue ver a floresta das             

árvores. Um dia, e muito em breve, você dançará diante de mim. No             

entanto, por enquanto, não se preocupe. ” 

Recebido na quinta-feira, 16 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por ambos respondeu oração e           

oração sem resposta. Você é incrível! Você nos protegeu especificamente          

de uma situação potencialmente muito ruim e de uma maneira muito           

pouco ortodoxa. Obrigado por nos proteger dos esquemas dos ímpios.          

Você é meu pai, criador, redentor e amigo. 

Desde que comprei alguns bifes há alguns meses atrás, tenho recebido um            

presente especial de Você. Eu tenho gostado de alimentar os pequenos e            

pequenos animais que você envia diariamente. Foi uma fonte de riso para            

mim durante um tempo em que não tenho muita alegria. Como você sabe,             

pai, a dor tem um jeito de deslocar a alegria. 

Uma hierarquia incomum foi revelada para mim hoje cedo. Tudo começou           

comigo observando os animais e os pássaros se defenderem enquanto se           
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preparavam para o breve retorno do inverno. À medida que essa 'ameaça'            

está se aproximando cada vez mais, percebi que eles não são mais um             

'respeitador' da comida um do outro. 

Eu assisti pela primeira vez como um pequeno pássaro veio ao redor que             

parecia semelhante a uma escotilha de noz, mas também um pouco como            

uma coruja em miniatura. Em seguida, ele tomou algumas das nozes e            

frutas secas do nosso alimentador para escondê-las na casca da árvore. 

Foi só então que notei que os pica-paus estavam nas árvores observando            

o que esta pequena escotilha estava fazendo. Depois que a escotilha da            

noz partisse, os pica-paus se aproximavam de seus "esconderijos" e          

roubavam o que haviam guardado. 

O que os pica-paus não percebiam era que também havia três esquilos            

observando o que estavam fazendo. Depois que os pica-paus saíam, os           

esquilos iam até seus "esconderijos" e roubavam o que haviam guardado.           

Eu não pude deixar de rir quando vi esses três esquilos roubando um do              

outro a cada chance. 

Mal sabiam os esquilos que um grupo de corvos observava-os          

diligentemente das árvores. Depois que os esquilos foram embora, os          

corvos mergulharam e roubaram o que os esquilos haviam enterrado. Eu           

sabia que os corvos eram espertos, mas isso era absolutamente diabólico. 

Em um ponto, eu coloquei um pouco de pão de queijo fora. Então observei              

os Blue Jays, esquilos e corvos disputarem esse "prêmio especial". No           

entanto, tudo chegou a uma "parada brusca" quando um par de raposas            

apareceu e levou a maior parte dele. Todos os pássaros e os esquilos             

rapidamente se espalharam quando essas duas raposas comeram todo o          

pão. 

Eu ri com prazer quando notei que nada parecia impedir os filhotes de             

estocarem. Eles cantaram alegremente enquanto coletavam as minúsculas        

sementes que os outros não pareciam querer. O que os outros pensavam            

que era inútil era seu tesouro. 

Parece que todos os cenários acima representam nossas vidas aqui na           

Terra de diferentes maneiras. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos duro.         

Nós damos. Nós ganhamos e economizamos para as necessidades futuras.          

Acredito que o Senhor me mostrou esse incrível ciclo de vida diante de             

meus olhos como uma lição orquestrada para mim. 

Embora muito disso parecesse tão cruel e sem coração, cada animal e            

cada ave de alguma forma ainda pareciam ser alimentados com sua           

porção adequada. Alguns se reuniram e trabalharam para isso, enquanto          

outros assistiram, caçaram e roubaram. Os corvos pareciam ser os mais           

espertos do grupo. 
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De muitas maneiras, me sinto mais como a pequena escotilha de noz. Ele             

armazena o melhor que pode, mas ele só conseguiu esconder e manter            

uma pequena porcentagem. O resto foi roubado por inimigos astutos          

quando sua guarda caiu. 

Ao suportar tempos difíceis e usar o termo da minha filha, 'a luta é real'!               

Eu então tento refletir sobre onde estou, onde estive e onde gostaria de             

estar. Então observo e me pergunto: "Quando, Senhor?" Eu especialmente          

faço isso quando vejo outros que eu conhecia uma vez ter ministérios            

prósperos. Então pergunto: 'Mas e esses sonhos, Senhor?' 

Eu tenho estado nessa estrada de agonia antes, quando olho para os            

meus anos perdidos e minhas longas lutas. Quando faço isso, torna-se           

fácil sentir-se aprisionado "na dor". A própria definição de deficiente é           

"uma pessoa que tem uma condição física ou mental que limita os            

movimentos, os sentidos ou as atividades". 

Para resumir, acredito que isso significa "fora de ação". Este é um estado             

tão triste para estar dentro Cada dia é como o último e alguns dias são               

ainda piores do que outros. É um dreno lento, não só para minha saúde              

física, mas também para minha alegria espiritual. Isso também afeta os           

que me rodeiam, embora eu tente o máximo para mascarar a dor que eu              

estou dentro 

Nós tomamos as últimas duas semanas para tentar chegar a um plano            

para o nosso futuro da melhor forma possível. Sentimos que isso era            

necessário, pois tenho certeza de que minha deficiência irá parar          

novamente pelos próximos meses nas próximas duas semanas. O padrão          

de L & I foi me cortar um pouco antes do Natal e eles fizeram isso todos                 

os anos até agora. 

Haverá dias difíceis pela frente para nós. No entanto, sei que o Senhor             

tem um plano. Ao longo dos anos, aprendi que existem várias maneiras de             

se aproximar de Deus. Cada circunstância é diferente e eu usei cada um             

dos seguintes em vários momentos da minha vida, dependendo da          

circunstância particular ... 

● Opção 1 - Deus faz tudo: Ponha completa fé em Deus para que             

Ele faça tudo. Você não faz nada e permanece esperando mesmo           

quando sabe que Deus o chamou para examinar várias opções para           

levar diante dEle. Quando nada acontece então, você culpa Deus e           

lamentam que 'Deus é o Justiceiro'. Obviamente, esse método não é           

recomendado. 

● Opção 2 - Você faz tudo: faça tudo por conta própria e depois só              

venha a Deus depois de ter estragado tudo. Nisso, nossas ações são            

vazias de Deus. Quando as coisas dão errado, você então culpa           
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Deus por não ser 'nosso salvador'. Obviamente, este método         

também não é recomendado. 

● Opção 3 - Trabalhe em equipa com Deus: Descobri que este           

último é o melhor e o único que recomendo. Isso trata Deus como             

'nosso libertador'. Fazemos tudo o que podemos para nos preparar          

para vários cenários, sabendo muito bem que a vontade de Deus           

será feita na Terra como no céu. Isso requer paciência enquanto           

apresentamos vários cenários diante de Deus depois de fazermos a          

nossa parte. Quando eu segui esta opção e esperei Seu tempo           

perfeito, Ele nunca me desapontou ... bem, contanto que o Seu 'sim'            

significasse 'sim' e o 'não' significasse 'não'. Quando sua resposta é           

"sem resposta", isso significa "não" ou "ainda não" e pode levar à            

frustração e, sim, à decepção. 

Há alguns anos, mas especialmente desde que chegamos à "terra das           

árvores" para estar com meu marido, paramos antes de prosseguir para           

ver o que Deus quer que façamos. Nós pedimos a Deus por direção e Ele               

nos deu exatamente isso. Embora, às vezes, sua direção seja difícil,           

sabemos que Ele está sempre certo e sempre perfeito. 

Isso não significa que não temos trabalho a fazer. Longe disso! Ainda            

temos muito trabalho a fazer. Nós então temos que continuar com 'The            

Race'. Nós tentamos o nosso melhor para economizar algum dinheiro para           

emergências, mas as emergências são difíceis de saber em termos de           

tempo ou magnitude. Muitas vezes, somos completamente deixados à         

mercê de Deus e dependemos dEle para a libertação. 

 

Recebido no domingo, 19 de novembro de 2017 

 

Mal sabia eu que, quando terminei o acima, nossa bomba de água deixaria             

de funcionar apenas alguns dias depois! Isto não é pequeno, pois a nossa             

bomba de água controla o nosso calor, o nosso esgoto e a nossa água. É               

muito difícil funcionar sem isso (obviamente), então isso é realmente          

assustador. Tenha isso em mente, pois isso serve como pano de fundo            

para a visita abaixo ... 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por meu marido e nossos filhos. Por             

favor, perdoe-me, pois estou preocupado ... de novo ... já que não temos             

água nem calor, e o ar frio do inverno chegou agora. 

Com as próximas férias, não há garantia de que teremos o serviço            

restaurado tão cedo. No entanto, há algo pior. Esse tipo de problema pode             
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ser caro para consertar e não temos mais meios de pagar por isso. Dado              

tudo o que esta bomba controla, isso é algo que não podemos            

simplesmente adiar ou ignorar até mais tarde. 

Pai, você me deu vários avisos de feitiçaria vindo contra nós. Nos meus             

sonhos, superamos todas essas tentativas de nos destruir. Não importa se           

Você comandou nosso problema ou permitiu que, de qualquer forma, ele           

viesse. Não tenho certeza de como vamos superar essa última tentativa,           

mas oro para que De algum modo nos dê um caminho. 

Minha pressão arterial já está alta demais, então rezo para que isso não             

piore ainda mais. Este é o tipo de problema que eu posso sentir             

fisicamente, pois a casa não pode funcionar sem essa bomba. Por favor,            

ajude-nos em breve! Eu estou batendo na sua porta e pedindo-lhe ajuda. 

Você recentemente nos ajudou a sair de problemas com uma das           

instituições com as quais estávamos lidando, e de uma maneira          

miraculosa, por isso estou pedindo uma "repetição" com esse problema.          

Sinto-me envergonhado, pai, porque temo que não tenhamos conseguido         

poupar o suficiente depois de lidar com alguns dos nossos problemas           

recentes. Dependendo do problema, isso pode ser muito caro. 

Você está chateado com o meu recente desânimo e consequente falta de            

fé causada pela minha dor? Enquanto eu estou tentando o meu melhor            

para ser positivo e "me alegrar", minhas emoções ainda estão "por todo o             

lugar" e tem sido há algum tempo. 

Meu ministério ainda não cresceu como você prometeu que algum dia o            

faria. Mesmo que tenha sido causado, pelo menos em parte, pela minha            

dor, até mesmo os sonhos diminuíram para um gotejamento, assim como           

nossas torneiras fizeram ontem à noite e continuam a fazer hoje. 

Enquanto não temos mais água em nossa casa, agora também sinto como            

se meu vaso, meu corpo, estivesse se esvaziando do desânimo resultante           

de tudo isso. Parece que é "muito" para eu lidar, mesmo sabendo que             

Você vai se certificar de que isso nunca é verdade. 

Quando coisas assim são permitidas, até eu me pergunto se estou           

ajudando o inimigo a levar Suas ovelhas ao abate. Você me chama de             

"amigo", mas o problema ainda nos vem. No entanto, isso é mais do que o               

habitual e estou preocupado. Porque? Por que, Senhor? 

Ainda não há editores "batendo à nossa porta", embora eu saiba que            

esses sonhos fariam muito e são necessários para muitos. Cada um dos            

meus filhos também está lidando com coisas que eu realmente quero           

ajudá-los, mas simplesmente não podem em nosso estado atual sem a           

Sua ajuda divina. 

Então sou eu. Meu coração está de luto por tudo isso. Certamente,            

Senhor, você está realmente lá e não apenas na minha imaginação que            
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interage com você diariamente. Mesmo que isso realmente seja "apenas          

na minha imaginação", até mesmo minhas ilusões o amam com todo o seu             

coração. 

Tudo isso me faz sentir que talvez eu esteja realmente delirando. Eu            

questiono se pode haver qualquer outra explicação. Eu vou murchar aqui,           

não deixando nenhuma pegada real? Tudo isso me faz sentir como se eu             

estivesse em último lugar em uma grande corrida e que eu não sou             

ninguém para você. 

Eu clamo para você, pai. Se eu estou delirando, você pode, pelo menos,             

ter piedade de mim como uma pessoa delirante? Eu permaneço          

'loucamente' apaixonado por você e isso só continua a crescer a cada dia             

que passa, mas eu estou lutando. Eu simplesmente não sei mais           

verdadeiramente como a minha dor alimenta minhas dúvidas e aumenta o           

meu desânimo em cada turno. 

Minha casa inteira realmente acredita que Você é Deus sobre todos, mas            

agora me vejo questionando se Você realmente estará aqui para nós. Pai,            

eu sinto muito por duvidar, mas me sinto tão inseguro agora. Estou em             

crise agora e preciso de você mais do que nunca. 

Nossa bomba ainda não está funcionando. Recusou-se a ligar novamente          

esta manhã. Como nossa casa é um tipo de embarcação, nossa bomba de             

água é um tipo de 'coração'. Move a água pela nossa casa. A água reside               

em um poço, mas a bomba é necessária para levar a água ao nosso navio.               

A bomba é necessária para manter todos os nossos sistemas fluindo e            

está morta agora. 

Pai, você é o 'poço da primavera' de todas as nossas vidas. Você criou              

Jesus, nossa Bomba Que traz a 'Água Viva' para nossos vasos vazios. Esta             

é a água que nos traz vida, as palavras reconfortantes do seu amor. 

É só então que podemos realmente viver. Podemos então ter água           

refrescante, como um rio alimentado por nascentes, movendo-se através         

de nossos corpos ... e nossas casas. Por favor, perdoe-nos por nem            

sempre lembrar disso e ser grato por tudo o que Você faz por nós. 

Por favor, perdoe minha incapacidade de sempre ser grato por sua graça,            

amor e generosidade. Talvez meu último sonho sobre a pomba moribunda           

tenha sido sobre a minha alegria ser devorada. Quer tenha sido ou não,             

sinto muito. Oh Pai, eu sinto muito. 

Se eu realmente sou uma mulher delirante, ainda sou grato a você. Você             

tem me tratado continuamente como um prêmio Seu e não como uma            

'viúva esquecida'. Embora tenha passado de 5 anos e 50 dias desde o             

início deste ministério, sinto que só consegui tocar apenas um punhado de            

pessoas com esses sonhos. 

19 



Enquanto este 'conhecimento de pessoas' pode ser apenas um pouco, eles           

têm sido um presente de você. Sem esses "poucos", eu certamente teria            

desistido há muito tempo. No entanto, estou sofrendo agora. Tantos aqui           

neste Ninho estão sofrendo agora. Pai, estamos procurando por um          

milagre de você. Muitos de nós agora precisam disso e 'realmente, muito            

em breve'! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me encontrei na “escada” para o portal para o céu. Quando olhei para              

baixo, tudo que pude ver foi uma paisagem muito escura. Fiquei com            

medo quando percebi que minhas mãos eram novamente pequenas como          

as mãos de uma criança. Enquanto eu podia ver a luz do portal acima de               

mim, havia apenas escuridão abaixo de mim. 

De repente eu congelei e não pude subir ou descer a escada. Enquanto             

isso durou apenas um momento, eu felizmente logo ouvi um assobio vindo            

de cima. Quando olhei para cima, vi 'Breakthrough', um anjo com quem            

passei tanto tempo no passado. 

Quando eu olhei em seus olhos, ele baixou a mão para me ajudar. No              

começo eu estava com medo de largar a escada, mas logo "fui para ela" e               

estendi a mão para que ele pudesse me puxar para a segurança. Uma vez              

em segurança pelo portal, consegui olhar para mim com mais cuidado. 

Eu estava usando uma pequena túnica, quase como um vestido, toda de            

branco. Meus pés estavam descalços e me senti vacilante quando fiquei           

ali. Breakthrough apontou o caminho e eu vi Jesus sentado em uma rocha             

esperando por mim com um sorriso no rosto. 

Ele acenou para eu ir até ele. Como eu ainda era criança, tive dificuldade              

em andar em direção a Ele com qualquer velocidade. Então, de alguma            

forma, 'encontrei meus pés' e pude então correr diretamente para Ele.           

Quando cheguei perto, ele se levantou e me levantou em seu colo. 

Ele me embalou quando eu o abracei com força em torno de seu pescoço.              

Eu estava chorando e me ouvi soluçando, 'Hayah! Hayah! Hayah!          

Nenhuma outra palavra pareceu escapar quando eu o abracei ainda mais           

forte. 

Jesus: “Estou feliz que você veio a mim, Erin. Senti sua falta. Venha e              

ande comigo. ” 

Ele pegou minha mão e começamos a caminhar juntos por um lindo            

caminho. O caminho estava um pouco irregular no início e eu lutei, mas             

logo se tornou suave sob meus pés. A cada passo, notei que comecei a              

crescer um pouco mais. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas.         

Enquanto caminhávamos juntos, comecei a "amadurecer" a cada passo. 

Quando eu tinha 'amadurecido' para cerca de treze anos de idade, eu me             

virei para ele e falei. Fiquei surpreso ao me ouvir dizer algo muito             
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semelhante ao que um adolescente típico diria. Eu tinha esquecido como           

era ser adolescente. 

Eu: Impaciente “Senhor, quando chegaremos aonde você está me         

levando?” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Em pouco tempo, Erin. Por enquanto, aproveitem           

a caminhada. ” 

Continuamos, mas o caminho logo começou a subir. Nós estávamos agora           

em uma estrada muito íngreme e rochosa. Cada switchback foi outro ano            

que veio e foi. O caminho estava se tornando ainda mais complicado, se             

não "arriscado". Eu tinha agora cerca de trinta anos de idade. 

Eu: “Senhor, eu realmente não gosto deste caminho em que estamos           

agora. Eu te amo, Senhor. Quero tanto te conhecer, mas não entendo            

tudo isso ”. 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, continue indo comigo. Eu estou aqui. Estamos           

caminhando e subindo juntos. Enquanto você ainda não me conhece tanto           

quanto cedo, eu já conheço você. Erin, você pode fazer isso. ” 

Para minha surpresa, a escalada se tornou ainda mais traiçoeira. Eu notei            

um bebê se escondendo atrás de uma fenda rochosa. Quando vi que era             

meu filho mais velho quando bebê, instintivamente o peguei. Comecei          

então a me preocupar com os ventos e agora estava chovendo. Entrei em             

pânico até ver que Jesus ainda estava bem ao meu lado. 

Enquanto eu estava agora tendo muitos problemas para escalar enquanto          

segurava meu filho agora, eu sabia que voltar para baixo seria até mais             

difícil, senão impossível. Eu também estava agora mancando como se eu           

tivesse me machucado ao longo do caminho enquanto caminhávamos. 

Quando a tempestade aumentou, pude ouvir outro bebê chorando à          

distância. Como meu filho mais velho era agora um bebê, eu sabia que             

teria problemas para carregar ele e outro bebê. Quando encontrei este           

bebê, só então vi que ele era meu filho mais novo. 

Ele era extremamente pequeno e exposto e eu rapidamente o peguei em            

meus braços. Como eu já estava tendo problemas para carregar meu           

outro filho, sabia que dois seriam impossíveis para eu carregar. Eu           

congelei no meu caminho e comecei a tentar descobrir tudo isso sozinha.            

Felizmente, senti minha mão sendo gentilmente espremida por Jesus e me           

voltei para ele. 

Jesus: “Erin, eu vou carregá-los. Eles são meus. Eu estou aqui. Não            

esqueça! ” 

Eu olhei para o céu escuro e, logo em seguida, o sol entrou. Embora              

parecesse que eu só tinha descansado lá com Jesus ao meu lado por             

apenas alguns minutos, eu tinha agora 37 anos de idade. Meu filho mais             

velho agora tinha três anos e meu filho mais novo agora era um. 
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Nós então tivemos algum tempo para rir juntos. Nós éramos alegres e            

tínhamos promessas. Quando nos sentamos lá com Jesus, tudo agora          

parecia tão "claro". No entanto, os ventos de repente aumentaram e eu            

fiquei preocupada novamente. 

Jesus: "Vamos lá, Erin, devemos continuar." 

Então eu vi um pequeno pacote à minha frente. Foi mais um bebê!             

Quando cheguei mais perto, reconheci-a como minha filha. Ela tinha um           

lindo sorriso no rosto e estava empacotada "na luz". Eu peguei ela. Eu             

estava tão feliz por tê-la, junto com meus filhos. 

Jesus: “Eu lhes dei estas vidas por um tempo”. Estes são seus dons para              

cuidar. Vou te ajudar. Eu estou aqui com você. No entanto, as coisas             

agora se tornarão ainda mais difíceis a partir daqui. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas já foi tão difícil. No entanto, desde que você está              

aqui com a gente, eu sei que vai ficar tudo bem. 

Olhei para baixo e notei que eu tinha agora cerca de quarenta anos de              

idade. Jesus pegou minha filha e agora estava carregando sem esforço           

todos os três "meus" filhos. Eu não tenho certeza de como ele foi capaz de               

fazer isso, mas ele fez. 

Enquanto continuávamos a caminhar, o caminho agora começava a girar e           

virar e o terreno era cada vez mais difícil de navegar. Fiquei preocupado             

quando Jesus colocou os 'meus' filhos para baixo e agora os deixava andar             

sozinhos. Fiquei aliviada quando vi que cada um deles continuava          

segurando a bainha de Suas vestes enquanto andavam. 

Eu então vi meus filhos andando e subindo nessa estrada difícil junto            

comigo. Eu, então, dou uma segunda olhada para ter certeza de que cada             

um deles continua segurando a bainha de Jesus. Entrei em pânico           

algumas vezes quando não pude vê-lo nas tempestades. No entanto,          

quando as tempestades se romperam temporariamente, vi que meus         

filhos ainda estavam se apegando a ele. 

Às vezes, eu perdia de vista um ou mais dos meus filhos. No entanto, eles               

logo reapareceriam. Eu entraria em pânico novamente, como eu mal podia           

ver Jesus, mas depois eu percebia mais uma vez que Ele ainda estava lá.              

Bem, realmente, ele nunca havia saído. 

Em um determinado momento, eu não conseguia mais ver meus filhos,           

mas só conseguia ouvi-los. Desde que eu ainda podia ouvi-los, eu sabia            

que eles ainda estavam lá enquanto as tempestades se enfureciam. De           

repente, desmaiei e caí no caminho. Eu fui embora. Quando acordei, Jesus            

estava lá na minha frente com todos os meus filhos. 

Jesus: sorrindo. “Erin, ainda estamos aqui. Levante-se. Levante-se e         

junte-se a nós. ” 
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Enquanto eu estava ferido por causa da minha queda, de repente e            

inesperadamente fiquei mais forte quando vi que meus filhos ainda          

estavam lá com Jesus. Mesmo que meus dois filhos agora parecessem ter            

sido "feridos" também, eles também continuaram a andar. 

Enquanto caminhávamos, pude ver três paisagens separadas e distintas à          

distância. A primeira paisagem era um deserto. A segunda paisagem          

estava coberta de árvores. A terceira paisagem foi uma combinação das           

outras duas paisagens. 

Jesus: “Você vê onde estamos?” 

Eu devo ter parecido confusa demais para responder a Ele enquanto cada            

um dos meus filhos então entrou na conversa e respondeu à pergunta            

dele por mim. 

Meu filho mais velho: “A primeira paisagem é um deserto.” 

Meu filho mais novo: “A segunda paisagem é uma terra feita de árvores.” 

Minha filha: “A terceira paisagem é um lugar nosso coração nunca vai            

esquecer.” 

Me: “Oh Senhor, embora eu realmente não tenha certeza sobre essas três            

paisagens, eu não estou particularmente certo sobre a primeira         

paisagem”. 

Jesus: Olhando para 'meus' filhos:“ Bem, você está pronto para a           

aventura? Crianças? 

Meu filho mais velho: sorrindo. “Eu digo 'sim'!” 

Meu filho mais novo: também sorrindo. “Eu digo 'sim, por favor'!” 

Minha filha: Rindo, mas todos os três agora estavam. "Oh mãe, esta será             

uma grande aventura!" 

Jesus se dirigiu a cada um de nós em momentos diferentes, quando Ele             

então falou ... 

● Para todos nós: "Isso será muito difícil!" 

● Para meus dois filhos: "Na primeira paisagem, dois de vocês ficarão           

separados por um tempo, tempo e horários. ” 

● Para minha filha:“ No entanto, você vai viver principalmente com          

sua mãe em todos os momentos. ” 

● Para as três crianças:“ Não se preocupe, pois todos vocês estarão           

com sua mãe para a segunda paisagem. Vou até enviar alguém para            

ajudar a todos vocês. ” 

● Para todos nós:“ Então… você está pronto? ” 

Eu ainda não estava tão empolgado com nada disso, especialmente a           

primeira paisagem, então eu disse 'sim' com relutância mesmo quando          

meus filhos concordaram prontamente. No entanto, logo decidi que         

realmente concordaria, embora ainda estivesse relutante. 
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Eu segurei a mão de Jesus e as crianças seguravam suas vestes enquanto             

continuávamos a caminhar ao longo do caminho. Logo chegamos a um rio            

profundo e largo. Foi furioso e bloqueou completamente o nosso caminho.           

Era insuperável e imediatamente soube que não conseguiríamos        

atravessar esse rio sozinhos. 

Jesus: “Eu vou levar o seu filho mais velho em primeiro lugar.” 

Ele pegou meu filho mais velho e sem esforço começou a atravessar o rio.              

Quando não consegui mais vê-los, comecei a gritar de medo. Todos os            

três de nós começaram a gritar juntos. 

Meu filho mais velho deve ter nos ouvido chorando quando eu o ouvi             

chorando de volta para nós. Embora fosse difícil ouvi-lo chorar, de alguma            

forma achei que isso era um grande alívio, pois pelo menos eu sabia que              

ele ainda estava sendo carregado pelo rio pelo Senhor. 

Jesus: chamando de volta para nós. "Não se preocupe, Erin, como eu o             

tenho." 

Então vi Jesus do outro lado do rio. Ele ainda estava carregando meu filho.              

Eu então o vi colocá-lo em uma bela área de estar. Eu então, de alguma               

forma, soube que Ele o havia instruído a não se preocupar e que Ele logo               

voltaria com o resto de nós. 

Antes que eu percebesse, Ele estava de volta a este lado do rio com nós               

três. Meu filho mais novo tinha começado a chorar de novo, já que agora              

sentia falta de seu irmão mais velho. 

Jesus: “Não se preocupe. Vou levá-lo ao seu irmão agora. ” 

Jesus o pegou em seus braços poderosos e começou a cruzar o rio furioso              

novamente. Meu filho olhou para mim, sorriu e acenou, mas logo           

desapareceu. Mais uma vez vimos que Ele havia chegado em segurança           

ao meu outro filho. 

Minha filha e eu estávamos logo chorando na margem do rio. Nós            

estávamos sentindo falta dos dois. Parecia estar "eternamente" para Jesus          

voltar para nos pegar. 

Enquanto esperava pelo Seu retorno, meu coração se partiu. Havia muitas           

pedras arremessadas contra nós enquanto esperávamos lá. Às vezes,         

estávamos na escuridão e comíamos muito pouco. Eu estava com medo           

de que minha filha fosse ferida se fosse determinado que algo estava            

"excessivamente errado" com a minha saúde. 

O rio então se acalmou. Paramos de chorar assim que vimos que Jesus             

estava voltando agora para nós. Decidimos “deixar ir” nossa bagagem          

para aliviar nossa carga antes que Ele chegasse. No momento em que nós             

vendemos quase todos os nossos itens mais valiosos, eu tinha de alguma            

forma esquecido que Jesus estava no caminho de volta para nos pegar. 
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Quando Jesus finalmente veio para nós, eu mal podia reconhecê-lo, pois a            

minha visão tinha diminuído de todas as minhas lágrimas. Enquanto ainda           

estávamos nos segurando em Jesus, quase perdemos toda a esperança e           

até começamos a nos perguntar se Ele havia se esquecido completamente           

de nós. Nós fomos instantaneamente revividos quando a Voz de Jesus           

mais uma vez nos chamou. 

Jesus: “Vamos! É hora de levantar! 

Enquanto eu ainda não conseguia enxergar com clareza, de alguma forma           

eu sabia que agora havia uma ponte do outro lado do rio para o deserto.               

Nós cruzamos e depois passamos dois anos antes de Jesus devolver meu            

filho mais novo para mim. 

Eu também queria desesperadamente que meu filho mais velho voltasse          

para mim, mas isso não parecia mais possível para mim. Eu estava            

lentamente desistindo de toda a esperança de que isso acontecesse. 

Depois de dois anos de retorno do meu filho mais novo para mim, eu já               

havia desistido do meu filho mais velho, mesmo sendo devolvido. Eu           

estava agora em desespero. Neste desespero, eu finalmente liberei minha          

vida completamente para Ele e para Seus propósitos completamente. 

Depois que eu finalmente fiz isso, os céus de repente se abriram ao meu              

redor. Ele então me deu esses sonhos, que foram seguidos por uma            

esperança renovada. No entanto, eu ainda estava esperando        

ansiosamente pelo milagre do retorno do meu filho mais velho. Finalmente           

chegou a hora. 

Jesus: “Erin, é a hora. Você está pronto para ser levado por mais algum              

tempo? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Por favor, tire-nos deste deserto e em um lugar seguro.             

” 

Logo depois, fomos transferidos para a“ terra das árvores ”. Isso           

aconteceu em agosto de 2014. Como prometido, o Senhor nos enviou           

ajuda. Meu futuro marido foi enviado para nos ajudar em nossa fuga.            

Depois que o Senhor o ajudou a nos resgatar, todos os meus filhos             

voltaram para casa. Eles estão comigo desde então. 

As estradas sinuosas continuaram em nossa nova casa. Embora tenhamos          

tido dificuldades, também encontramos paz, alegria, riso e cura. Nós          

estamos nos curando. Embora não tenhamos sido curados fisicamente, o          

rompimento de nossos inimigos foi "mentalmente" curador para todos nós. 

Jesus: “Estou prestes a fortalecê-lo, Erin, pois a próxima parte de sua            

jornada não vem com um 'guia'. Não se preocupe, pois estarei em você.             

Eu serei o seu 'guia do usuário', então não se preocupe. Ah, sim… Eu              

também serei seu instrutor ”. 
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Recebido na segunda-feira, 20 de novembro de 2017 

Recebemos a notícia hoje de que o conserto do nosso sistema de água             

custará vários milhares de dólares. Esta notícia foi muito inquietante e eu            

não pude deixar de me preocupar ... mais uma vez. Fui a Ele com ainda               

mais urgência que o normal ... se é que isso é possível ... 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Por favor nos ajude. Estamos sem calor, água e              

esgoto e não há fim à vista. Como você sabe, Senhor, temos cinco filhos              

aqui e o tempo está ficando mais frio agora. Nossa casa não tem mais              

calor. Nós precisamos de você, pai! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu: Chorando. “Pai, você sabe tudo o que aconteceu conosco nos últimos            

dias. Você não vai nos ajudar? ” 

Jesus:“ Erin, por que você está preocupado com calor ou água? Eu nem             

sempre providenciei para você, mesmo em seus dias mais sombrios? Eu           

mandei você para o túmulo? Eu tirei sua habilidade de funcionar? Não, eu             

não fiz. Por favor, venha a Mim quando estiver cansado e sobrecarregado            

e eu lhe darei descanso. 

“Eu estou com você e seus filhos. Eu estou com o seu 'marido-guerreiro' e              

ele é meu amigo. Apenas relaxe. Respirar. Seja grato. Eu farei tudo o que              

prometi. Você não será ferido. Eu te amo. Agora, Erin, lembre-se de            

"viver". Levante-se, viva e respire. 

“Não se preocupe, Erin, pois vou enviar ajuda para você. Eu estou aqui             

com você. Eu não te esqueci. Eu chamarei aqueles que Me olham através             

do Meu trabalho em você. Tudo está prestes a mudar! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-267/ 

Jesus e a Mudança nas Estações 

Terminou na quarta-feira, 29 de novembro de 2017 

Recebido para domingo, 26 de novembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você fez aqui. É uma               

benção. Você nos livrou de problemas e nos humilhou como um lar. Por             

favor, abençoe cada pessoa que nos deu presentes com 1000 vezes mais.            

Por favor, também tome minhas ofertas e abençoe aqueles que eu dei a             

1000 vezes mais. 

Não posso agradecer o suficiente por sua generosidade e por fornecer o            

suficiente para nos dar água e calor de volta. Estou impressionado com o             

amor e o calor com que fomos abençoados. Para mim, pai, era como se              

meu corpo, meu recipiente, estivesse seco e até minhas esperanças          

tivessem murchado com o frio que se seguiu. 

O frio em nossa casa havia trazido tanta dor ao meu corpo que eu senti               

que não queria nem continuar. Eu perdi a esperança e meu coração sofreu             

com meu estado desesperado. Também foi difícil ver meus filhos tão           

desanimados como eles também estavam se perguntando por que você          

permitiu que isso acontecesse. Seus caminhos então começaram a entrar          

em foco. 

No dia 3, todos nós, mas especialmente nossos filhos, percebemos o quão            

importante é a água. Neste ponto, a falta de calor tornou-se um tanto             

secundária a eles. Mais tarde, descobri que cada um de nossos filhos havia             

feito algumas voltas ao rezar sobre a bomba quebrada, às vezes juntos e             

às vezes sozinhos. 

Enquanto a situação estava séria, nossos filhos fazendo isso de alguma           

forma fizeram meu coração feliz. Embora suas orações não tenham          

mudado nossa situação, pois não estava em seu tempo, fiquei feliz em            

saber que elas ainda continuavam orando a você na esperança de que ela             

voltasse. Pai, eles não perderam a fé em Seu poder, mesmo quando suas             

orações 'não funcionaram' em sua programação '. 

No dia 4, todos nós começamos a ficar um pouco doentes, mas            

especialmente dois dos nossos filhos. Apesar de usar toalhetes         

antibacterianos e outras coisas semelhantes para limpar, em vez de nossa           

água inexistente, eles ainda conseguiram contrair sintomas de resfriado e          
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gripe. Felizmente, nenhum desses sintomas durou muito e não se tornou           

excessivamente sério. 

Enquanto meu marido e eu sentíamos que esses sintomas "vinham atrás           

de nós" também, de alguma forma conseguimos combater qualquer         

possível doença resultante durante toda a semana. Obrigado Pai, por nos           

proteger! No final, isso foi usado para levar todos nós em um tipo de              

"jornada de estresse", uma jornada com muitos altos e baixos. 

Em uma das noites, a temperatura da nossa casa caiu para um pouco frio              

de 53 graus. Como o resfriamento resultante me manteve acordado          

durante boa parte da noite, usei esse tempo para percorrer a casa,            

rezando para Você por alívio. 

No dia seguinte, Você trouxe o sol para fora e a temperatura da casa              

subiu para 68 graus. Obrigado Pai, por nos enviar o sol ... e seu filho.               

Depois de algumas mini-batalhas e mini-vitórias, finalmente estávamos        

completamente de volta ao normal na tarde de sexta-feira. 

Nossa água estava correndo novamente e mais uma vez tivemos calor           

consistente. Tudo somado, isso durou um total de apenas algumas horas a            

menos de 6 dias e 6 noites. Obrigado pai! Sem Você e aqueles que Você               

chamou para nos ajudar, ainda estaríamos em grande dificuldade hoje. 

Quando a bomba de água foi fixada pela primeira vez, a água ainda não              

estava pronta para uso por um curto período de tempo. Os homens            

tiveram que tirar o cano que desceu 450 pés em nosso poço para             

substituir nossa bomba de água lá embaixo. Conforme as instruções,          

tivemos que deixar a água correr por várias horas para limpar. Na noite de              

Ação de Graças, a água clareou e pudemos tomar banho. 

Embora ainda demore um pouco mais para se recuperar totalmente de           

nossas perdas, Você já restaurou nossa fé em você em nossa casa. Essa             

provação ajudou cada um de nós a tornar-se muito mais agradecido do            

que em qualquer outro momento que me lembro. Graças a você, tivemos            

água para o Dia de Ação de Graças e pudemos tomar banho quente             

naquela noite. Obrigado! 

Enquanto este foi realmente um dia especial para todos nós, foi           

especialmente especial para mim. Tudo isso realmente me ajudou a          

perceber que não poderíamos fazer nada para consertar nosso sistema por           

conta própria. Essa situação também me fez perceber quão vulneráveis          

todos somos e como somos dependentes de Ti, apesar das conveniências           

e serviços oferecidos por nosso mundo modernizado. 

Como resultado, estou muito agradecido hoje! Eu sou muito grato por           

tudo que Você faz por nós ... 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 
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Eu estava andando em um caminho no Jardim de Deus. O sol estava             

quente e o dia estava lindo e ... bem, perfeito ... como de costume. Havia               

árvores florescendo em todos os lugares e o ar estava cheio de sons de              

pássaros e água corrente. 

Olhei para trás e vi de onde vinha o som da água corrente. Foi só então                

que notei a mais bela paisagem de neve lá. Sorri ao ver a linda neve               

branca caindo suavemente no chão. Sorri ainda mais quando percebi          

veados, coelhos, esquilos e outros pequenos animais brincando na neve. 

Os caminhos nesta paisagem invernal estavam repletos de árvores         

iluminadas pelas luzes mais incríveis. Foi realmente de tirar o fôlego.           

Enquanto descia um dos caminhos, encontrei um fenômeno muito         

incomum, um fenômeno que você nunca verá na Terra. 

O caminho em que eu estava agora tinha uma bela paisagem de inverno             

de um lado e uma paisagem “linda”, mas de um jeito diferente, a             

paisagem primaveril do outro lado. Comecei a rir de alegria e estiquei os             

braços o máximo que eles conseguiam. 

Isso era tão único ... Eu agora tinha uma mão na paisagem de inverno e               

uma mão na paisagem da primavera. Eu tive muita alegria enquanto me            

maravilhava com essa bela vista. Minha alegria só aumentou quando notei           

que esses pequenos animais estavam começando a se reunir em torno de            

mim. Então ouvi alguém limpando a garganta atrás de mim. Foi Jesus! 

Jesus: rindo. "Então, Erin, você está se divertindo entre as estações?" 

Eu pulei em seus braços e o abracei com toda a minha força. Ele me               

abraçou de volta. Senti-me mais seguro do que em qualquer momento           

que já senti antes e mais do que posso descrever. Era completamente            

diferente de qualquer coisa na Terra, um lugar onde o perigo sempre            

aparece. Eu ri de novo quando notei que todos os animais se reuniram ao              

nosso redor. 

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Senhor, porque eu tinha pensado          

erroneamente que os animais tinham vindo me cumprimentar. Eu agora          

percebo que eles realmente vieram para cumprimentá-lo como eles viram          

você parado lá comigo. Senhor, por que há estações aqui no Céu? ” 

Jesus:“ Bem, Erin, cada uma das estações é boa, assim como todas as             

coisas no Meu Jardim. ” 

Eu:“ Oh Senhor, tudo isso me deixa incrivelmente feliz! Eu amo as            

estações! Mesmo assim, devo admitir que o fim do outono e a chegada do              

frio do inverno às vezes me deixam triste. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, você nunca precisa se preocupar com invernos          

celestiais. Agora, pise aqui e toque a neve. 
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Entramos na paisagem invernal juntos e eu toquei a neve. Para minha            

surpresa, a neve não era nada desconfortável de tocar, embora ainda           

estivesse fria. 

Eu: “Uau, Senhor, não há necessidade de luvas aqui!” 

Jesus: Rindo. “Hmm… você está dizendo que 'as luvas estão apagadas'           

aqui?” 

Eu: “Vamos agora boxear um ao outro com as luvas”? Oh não, Senhor, é              

isso que você quer dizer? Se assim for, eu realmente prefiro não. 

Eu estava rindo quando disse isso, mas devo admitir que ainda estava um             

pouco preocupado com a perspectiva. 

Jesus: “Bem, que tal se você 'caixa comigo' com honestidade em vez            

disso? Vá em frente, Erin, seja honesta comigo. Vá em frente e me dê sua               

melhor chance. Eu posso aguentar. 

Os animais rapidamente se espalharam assim que ele disse isso. Como Ele            

estava sorrindo quando Ele disse isso, eu de alguma forma sabia que Ele             

havia dito a eles para fazer isso, não por medo, mas para me fazer rir.               

Apesar de sua melhor tentativa de me fazer rir, comecei a fazer            

exatamente o oposto. Meus lábios tremeram e lágrimas começaram a          

escorrer pelas minhas bochechas. 

Eu: “Oh Senhor, o que posso dizer além disso, sinto muito?” 

Jesus: “Você sente muito? Por que, Erin? Por que você sente muito? ” 

Eu pensei por um momento e ia dizer alguma coisa, mas de repente eu              

fiquei com medo do que eu queria dizer a ele. Meu medo rapidamente se              

transformou em preocupação. Ele acenou para mim para eu continuar e           

eu respirei fundo. Eu decidi continuar. 

Eu: “Quando eu era incapaz de fazer qualquer coisa sobre a nossa recente             

situação por conta própria, comecei a me intrometer em vez de           

imediatamente confiar que Você me ajudaria. Você pensaria que eu teria           

aprendido agora, mas eu obviamente não tenho. Oh Pai, eu sinto muito            

por fazer isso mais uma vez! ” 

Jesus:“ Hmm… então, Erin, quem sou eu para você? ” 

Eu:“ Você é todo meu fôlego. Você é meu melhor amigo. Você me deu              

uma amizade que simplesmente não pode sequer ser medida em termos           

terrestres. 

Jesus: Ele fingiu estar magoado. “Bem, Erin, não devemos ser amigos           

muito próximos se você não me procurar imediatamente.” 

Eu: “Você está certo, Senhor, e por favor me perdoe por dizer isso, mas              

às vezes me pergunto se realmente somos "tão perto". 

Eu ofeguei e fiquei chocada comigo mesmo por dizer isso a Ele. Eu             

imediatamente prendi e olhei para os meus pés. Jesus gentilmente          
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levantou meu queixo para que meus olhos estivessem olhando         

diretamente para os dele. Ele novamente acenou para eu continuar. 

Eu: “Senhor, eu sei que você sabe tudo antecipadamente, mas você nem            

se deu ao trabalho de compartilhar comigo que esta dificuldade estava           

chegando. Você permitiu, e não apenas eu, mas toda a nossa família,            

entrar em apuros quando Você sabia que não poderíamos fazer nada           

sobre isso. Esta primeira onda de problemas foi seguida por uma onda de             

tênis igualmente perturbadora. 

“Mais ondas se seguiram e a correnteza me arrastou para o fundo do             

oceano ... pelo menos por um tempo. Eu sabia que você poderia consertar             

tudo isso sobrenaturalmente, perfeitamente e imediatamente, mas você        

não fez isso. Porque você permitiu isso, Senhor, meu corpo ainda está            

doendo como resultado. Onde você estava enquanto eu estava caindo no           

chão do oceano? 

Ele ainda estava sorrindo para mim, mas agora com ainda mais simpatia.            

Para minha surpresa, ele não estava com raiva de mim. Em vez disso, ele              

pegou meu queixo e virou-o para olhar minha bochecha. Ele então virou            

novamente para olhar a outra bochecha e depois de volta na primeira            

fase. Ele estava fingindo inspecionar 'o dano' mesmo sabendo que minhas           

bochechas estão perfeitas aqui no céu. 

Jesus: “Hmm, deixe-me ver. Sim, suas bochechas parecem um pouco          

rosadas. Eles até parecem um pouquinho de areia ... bem, lá embaixo na             

Terra, certo? ” 

Eu: Eu agora estava sorrindo e rindo. “Oh Senhor, como pude realmente            

ficar zangado contigo? Eu posso estar chateado com você às vezes, mas            

mesmo isso me faz sentir humilhado mais tarde pela culpa por alguma vez             

se sentir assim em primeiro lugar. Oh, quem eu estou enganando? Eu            

simplesmente não consigo me impedir de fazer isso às vezes. Eu sinto            

muito por fazer isso. ” 

Jesus:“ Bem, ao invés de nós lutarmos com nossas luvas, por que não             

lutamos em vez disso? Então, Erin, você está pronta para me aceitar? ” 

Como Ele estava sorrindo e rindo quando Ele disse isso, eu sabia que Ele              

estava brincando comigo de bom humor para me fazer rir de novo. Bem,             

adivinhe? Eu comecei a chorar ... sim, mais uma vez. Suspiro ... por que              

eu faço isso? Bem, mesmo sabendo que eu era e ainda sou assim, Ele              

ainda me permite essas visitas. Oh, como eu amo a Sua graça, uma graça              

que simplesmente desafia o que somos capazes de compreender! 

Eu: “Oh Senhor, eu sou realmente incapaz de aceitar alguém nesta           

condição e certamente não Você!” 

Jesus: “Erin, você ainda não entendeu o que eu estava fazendo quando            

permiti que tudo isso acontecesse com você e sua família? ? ” 
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Eu:“ Embora eu saiba que eu deveria agora, eu não entendo           

completamente. Bem, na verdade, Senhor, eu realmente não tenho muita          

compreensão. ” 

Jesus:“ Oh Erin, obrigado por sua honestidade. Agora vou lhe fazer           

algumas perguntas para ajudá-lo a entender ... 

● A fé de sua família não foi fortalecida por isso? 

● Eu não usei isso para reviver aqueles em sua casa que estavam            

começando a adormecer? 

● Não usei você como Minha flecha para aqueles que estão fora de sua             

casa? 

● Não houve em breve um derramamento de amor por você por seus            

amigos, amigos que vêm para a semente no ninho que eu           

providenciei para você? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, sim a tudo isso! Você fez tudo isso tão             

perfeitamente, mas eu sou tão rápido em não ver tudo o que você fez por               

nós. Obrigado! ” 

Jesus:“ Quando eu enviar ajuda, não se preocupe se você é um fardo.             

Erin, por favor, não questione o seu valor novamente. Eu invoco os            

corações daqueles que são meus e, sim, até aqueles que não são.            

Enquanto você se preocupa com muitas coisas, Erin, lembre-se que todos           

os pardais são meus. Eu não me importo quando um deles tem            

problemas? 

“Erin, você dá sementes toda vez que você sente Eu coloco isto em seu              

coração para fazer isso. Você não sabe que sou eu quem coloca esse             

desejo em você? Quando você então Me segue ao fazer isso, isso não traz              

alegria para aqueles que dão e para aqueles que recebem? 

“Erin, eu te digo a verdade… eu dou generosamente e multiplicarei o que             

foi dado a 1000 vezes mais. Você dá comida aos animais que eu mando              

para o seu quintal e semeia os pardais que eu mando para o seu ninho, o                

ninho que lhes dei. 

"Agora, Erin ..." Ele sorriu e gentilmente me cutucou. “… Você se lembra             

do que aconteceu recentemente quando você ficou doente por alguns dias           

e com muita dor para colocar comida ou sementes?” 

Eu: Sorrindo. “Oh sim, Senhor! Eu ouvi uma batida na porta da frente e              

Zoey veio até a porta comigo e estava latindo. Quando eu virei a esquina              

para olhar pela porta, Zoey imediatamente parou de latir e fiquei parada            

imóvel e em estado de choque. 

“Então, assistimos em choque quando um pequeno esquilo cinzento bateu          

no vidro da porta da frente. Ele então pressionou o nariz contra o vidro e               

olhou diretamente para nós. Depois que ele repetiu isso algumas vezes, o            
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choque finalmente desapareceu de Zoey e ela começou a latir novamente.           

Só então o esquilo fugiu. ” 

Jesus:“ Sim, mas o que você fez imediatamente depois disso ter           

acontecido? ” 

Eu: Rindo. “Eu saí e dei aos pequenos animais uma ajuda ainda maior de              

alimento e semente do que o normal. Enquanto eu pensava que talvez            

fornecer esse alimento e sementes não importasse mais, isso me ajudou a            

perceber que isso realmente importava. 

“Talvez devido aos poucos dias que se passaram sem que eu colocasse            

alguma coisa para eles, percebi que muitos, muitos mais animais e           

pássaros do que o normal tinham vindo para comer. Eu realmente não            

tinha ideia de que muitos estavam comendo o que eu estava colocando do             

lado de fora. ” 

Jesus:“ Então, Erin, o que isso fez por você? ” 

Eu:“ As lágrimas vieram novamente, mas desta vez com alegria. Ver todos            

esses pequenos animais ter muita alegria realmente iluminou meu         

espírito. Até tirei algumas fotos lindas do frenesi de alimentação que se            

seguiu. Oh Pai, eu fico muito feliz por assistir a sua criação. Até sinto              

como se meu coração se abrisse como uma tenda quando vejo isso            

acontecer! ” 

Fiz uma pausa aqui, mas voltei alguns dias depois… Jesus começou           

exatamente onde paramos… 

 

Recebido na quarta-feira, 29 de novembro de 2017 

 

Jesus: “Sim, Erin, porque está escrito 'não se segure'. Dê livremente e            

você terá muito derramado de volta em seu colo, uma boa medida,            

pressionado, abalado juntos, transbordando. Enquanto um recebe na        

mesma medida que eles dão, eu prometi ainda mais para você. Agora,            

você se lembra do seu sonho da pomba moribunda e da piscina de água              

escura? ” 

Eu:“ Você está se referindo ao sonho da casa feita de vidro que todos              

puderam ver a partir de não muito tempo atrás? ” 

Jesus:“ Sim. " 

Eu:" No meu sonho, esta pomba bateu na janela e estava deitada no chão              

ao lado da piscina, morrendo. Enquanto eu fui imediatamente ajudá-la,          

alguém me chamou para assistência em uma área diferente antes que eu            

pudesse alcançá-la. Quando me virei para olhar a pomba, vi um predador            

à espreita. 

“Esse predador estava esperando que eu fosse embora para devorar a           

pomba. Quando voltei para salvar a pomba, essa estranha raça cruzada de            
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um predador, uma estranha combinação de guaxinim, raposa e gato com           

pêlo azul claro e listras pretas, arrastara a pomba para a poça escura.             

Esta criatura estava agora rasgando a pomba na poça escura. ” 

Jesus:“ Então, Erin, você agora sabe o que esta pomba representa? ” 

Eu:“ Eu penso assim, Senhor. Eu agora acredito que esta pomba           

representa minha alegria enquanto minha alegria tem me deixado. Oh          

Senhor, eu me senti tão desesperado ultimamente. Eu não posso mais ver            

as notícias, pois isso aflige meu coração demais. Eu não posso ouvir            

histórias sobre o abuso de crianças ou idosos sem meu coração, em            

seguida, pular. 

“Ouvir sobre a tortura de animais ou todas as outras coisas horríveis            

agora é demais para eu suportar mais. Senhor, eu realmente sinto como            

se meu coração morresse se você não restaurasse logo. Meu coração está            

morrendo, Senhor, e eu preciso da sua ajuda. Por favor, Senhor, eu estou             

batendo. Oh Pai, por favor me ajude. ” 

Jesus:“ Nada disso é uma surpresa para mim. Eu te criei, eu te conheço e               

te chamo amigo. Eu te afastei por agora até que eu tenha fortalecido e              

curado você. Embora o inimigo deseje sua morte e vergonha, ele não            

recebeu isso. 

“Agora, você me perguntou por que eu até permiti problemas? Em termos            

de sua situação recente, permiti que isso acontecesse com seu calor e            

água para depois mostrar que você é amado. Erin, você precisava saber            

que você é amado. O problema também é permitido porque serve a            

muitos propósitos ... 

● Ele mede um "homem mau" 

● Ele mantém um "homem justo" no caminho 

● certo Ele refina o "homem fiel" e o prepara para o serviço 

● Chama o exército de Deus através das orações e os gritos do            

'homem fraco' 

“Quanto ao 'homem fraco', este é você. Você clamou antes do problema            

em seu Espírito, sua língua do Espírito Santo. Você então ativou um            

exército de anjos para ajudá-lo. No entanto, o seu agregado familiar           

primeiro precisou de algum refinamento e isto veio através da falta de            

calor e água. Apesar de ser difícil para os seus filhos, isso os beneficiou              

muito. 

“Quanto ao 'homem mau', este é seu principal inimigo, mas também seus            

muitos outros inimigos. Nesse caso, o "homem perverso" procurou fazer          

com que sua casa nunca acabasse com problemas e acesso. Não se            

preocupe, Erin, como, no final, e até antes, os 'homens perversos' vão            

perder. 
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“Quanto ao 'homem justo', este é seu marido. Embora ele pudesse           

facilmente ter se envolvido com o "homem perverso" em suas recentes           

tentativas de atraí-lo para a estrada larga que serpenteia em círculos e            

nunca acaba, seu marido manteve a fé e a esperança em Mim. Ele             

continuou com uma caminhada reta e reta e frustrou seu inimigo ao            

fazê-lo. ” 

Eu:“ Embora haja muito o que discutir aqui, Senhor, podemos primeiro           

voltar à parte em que você falou sobre a minha linguagem de oração?             

Você está dizendo que o Espírito Santo que guia isso já sabia como orar              

antes do problema? ” 

Jesus: Sorrindo. “Claro, Erin, como sou eu que está em você e Meu             

Espírito gritou antes do seu problema. Você então apenas perguntou o           

seguinte em seus pensamentos ... 'Nesse caso, por que você ainda não            

nos curou?' 

“Bem, vamos olhar para o padrão que acabei de falar com você. Esse             

atraso percebido, que nunca é realmente um atraso para Meu Pai, está            

sendo usado como uma medida para aqueles ao seu redor. Quando o dia             

em que prometi finalmente chegar, todos não ficarão impressionados com          

o que fiz aqui desde o início até o fim? Agora regozije-se, Erin,             

regozije-se! ” 

Eu:“ Estou tentando me alegrar, Senhor, mas sinto tanta dor que isso            

torna difícil. ”Sorri para Ele. “No entanto, eu não me importaria se você             

pudesse apenas ajudar meu rosto a parecer que tem alegria mesmo           

quando estou sofrendo.” 

Jesus: “Hmm, este é um pedido incomum.” 

Eu: Fiquei envergonhado e olhei para baixo. “Oh Pai, você está certo… isso             

não seria verdadeiro. Deixa pra lá. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus: rindo. “Não se preocupe, Erin, eu te perdoo. Agora, e se eu             

derramar tantas bênçãos que seu rosto não pode deixar de sorrir mesmo            

apesar da sua dor? ” 

Eu: Rindo. "OK! Sim! Eu estou definitivamente disposto a ter Você sendo            

Deus sobre mim, como eu sei que você não vai me prejudicar. É difícil              

para nós sorrir quando enfrentamos problemas após problemas, mesmo         

quando sabemos que está sendo usado como medida. ” 

Jesus:“ Erin, você está pensando em um problema específico que          

recentemente surgiu e que você está se preocupando. Não se preocupe,           

pois também vou livrá-lo desse problema. Eles não terão sucesso em sua            

busca por você, já que você não fez nada de errado. Você não vai ao               

tribunal mesmo que eles possam tentar. 

“Agora, fique em pé e diga seu caso. Eles conhecem a lei e agora não               

podem mudar as regras simplesmente porque não gostam do resultado.          
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Stand, Erin, quanto maior sou eu em você do que aquele que está no              

mundo. Erin, um dia em breve, mil irão fugir diante da ameaça de apenas              

um. ” 

Eu:“ Senhor, como isto é de Isaías 30, não é isto então uma escritura              

repreensiva? ” 

Jesus:“ Bem, talvez para alguns, mas eu não estou repreendendo você           

aqui. Eu te enviei, agora fique de pé! Eu sou o Deus da justiça, Erin, e                

você é uma flecha na minha aljava. Fique de pé e não se preocupe. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. Ah sim, eu tive um sonho ontem à noite que eu              

quero te perguntar sobre … 

 

descrição do sonho começa ... 

Eu estava em um vestido branco e era incrivelmente bonito. Eu estava a             

caminho de um grande evento quando ouvi uma batida na porta. Eu abri a              

porta e uma mulher estava parada ali. 

Mulher: “Houve um blecaute no evento. Estou triste em dizer que agora            

foi cancelado. ” 

Eu:“ Diga a eles que não há necessidade de cancelar, pois as luzes serão              

restauradas. ” 

Mulher:“ Com base nessas palavras, permitiremos que o evento continue. 

”Depois que a mulher saiu, virei-me para uma caixa que tinha chegado            

recentemente que eu ainda não tinha aberto. Eu nem sequer tive a chance             

de olhar de perto. Quando peguei a caixa, só então notei que havia uma              

etiqueta que dizia '5000 Lumens!' 

Como eu sabia que isso era uma medida de luz, fiquei animado para ver o               

que havia dentro. Eu rapidamente abri a caixa. Meu estômago caiu em            

decepção quando vi que a caixa estava completamente vazia. 

Comecei a chorar quando acabei de dizer a essa mulher que o evento             

poderia continuar, já que teria seu poder restaurado. Eu lhe contara isso            

com total confiança e fé, mas essa caixa vazia não parecia corresponder            

aos meus desejos de que isso acontecesse. 

Eu comecei a procurar por toda a casa procurando por alguma outra            

iluminação que eu pudesse usar. Depois de olhar absolutamente em todos           

os lugares, percebi que não havia nenhum a ser encontrado. Assim que            

me sentei para orar e chorar ao fazê-lo, ouvi a sua voz ... 

Jesus: “Vá para o evento”. 

Eu: “Eu devo ir? Eles não me destruirão assim que eu chegar? ” 

Jesus:“ Por que eles destruiriam alguém trazendo luzes?” 

 

descrição do sonho sobre… 

Eu:“ O que esse sonho significou? ” 
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Jesus: Rindo. “Hmm, eu acredito que esse sonho parece se interpretar,           

não é?” 

Eu: “Bem, eu ainda não tenho certeza sobre a parte dos '5000 Lumens'.             

Este certamente seria um evento bem iluminado! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas esta luz está em você e você logo será como um               

gerador de luz. Esses sonhos e visões são para preparar aqueles que eu             

chamei para os meus propósitos. Isso também prepara seus corações para           

que você esteja pronto para gerar "Meu Poder" durante as tempestades.           

Olhe para baixo ... ” 

Ele apontou para o fundo da minha roupa e sorriu. Eu olhei para baixo e               

fiquei surpreso ao notar que um fio elétrico apareceu de repente. O cordão             

estava correndo debaixo da minha roupa. 

Jesus: rindo. "Veja, agora tudo o que tenho a fazer é apenas conectá-lo." 

Eu estava rindo tanto que quase caí no chão. Quando me inclinei em             

risadas olhando para este cordão, desapareceu tão rapidamente quanto         

aparecera. 

Eu: "Ok, você está tentando me fazer rir e você conseguiu." 

Minha risada finalmente se acalmou e eu olhei para Jesus com um enorme             

sorriso no rosto. 

Jesus: sorrindo. “Você está sorrindo de novo. Então é isso tudo que eu             

tive que fazer? ” 

Eu:“ Oh obrigado Senhor. Aquele cordão elétrico era muito engraçado! ” 

Jesus:“ Erin, por favor, não permita que o desânimo roube sua alegria. Eu             

também sei que há ainda mais em sua mente agora. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Não sei por que Você me fez ver isso, mas os              

pensamentos resultantes são profundamente perturbadores. Eu estou       

tendo um tempo difícil com isso. Você colocou o período de tempo de             

1917 a 1923 na história em meu coração por algum motivo. 

“Quando fui até onde você queria que eu investigasse isso, descobri           

eventos que ocorreram e que são tão problemáticos. Houve eventos          

durante este período que incluíram a execução de Alexandre e sua família,            

problemas com Israel e várias outras coisas. 

“Eu então tive um sonho que parecia de alguma forma se relacionar com             

esses eventos. Eu vi vários anjos com linhas de prumo medindo as terras             

e ordens de julgamento saindo. Isso foi há 100 anos atrás. Eu então vi a               

queda da Grã-Bretanha. Terras foram separadas. ” 

Jesus:“ Eu sou o Deus da Justiça e conheço os tempos, passado, presente             

e futuro. Este foi um momento muito preocupante para o mundo. Agora,            

há mais alguma coisa que esteja pesando em você? ” 

Eu:“ Sim, pai. Um padrão recorrente do Seu julgamento. ” 
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Jesus:“ Bem, Erin, se você vê um padrão se desdobrando, então você tem             

que colocar os eventos à luz de hoje para medir o tempo. Orem e depois               

retornem a Mim para iluminação através das Minhas Palavras e do Espírito            

Santo. Se o padrão for recorrente, você entenderá os eventos à medida            

que eles se desdobram. Quando você vê o mundo se voltar contra Israel,             

então você sabe o tempo. 

“Também é como uma mulher em trabalho de parto. Ela logo dá à luz              

depois que as dores do parto começam. Agora, vou enviar historiadores e            

aqueles que amam vários arautos. Você deve encontrar alegria ... ”Ele           

sorriu. “… E até encontrar alguns 'lumens'. Eu te amo, Erin, e ... ”Ele              

estendeu a mão e me abraçou. “… Sua dor logo será transformada em             

alegria.” 

Eu: “Obrigado, Senhor. Eu também te amo! Ele sorriu. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-271/ 

Caminhando com Jesus para uma Cerimônia Especial 

27 de dezembro de 2017 e Postado em 2 de janeiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Hoje marca o fim do nosso 40º mês na               

'Terra das Árvores'! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela minha            

querida família e amigos. Obrigado por calor e água corrente. Obrigado           

por luzes. 

Está muito frio hoje - menos 27 com o vento frio se aproximando menos              

40. O frio está fazendo meus ossos doerem até o centro. Meu pobre             

cachorro, Zoey, não conseguia nem subir a escada do porão sozinho. Ela            

teve que ser carregada como ela está em uma grande quantidade de dor             

do frio também. 

Hoje é um grande dia! Acabamos de completar 40 meses de estar aqui,             

escondidos nas árvores. Em um ponto dos meus sonhos anteriores, Você           

me informou sobre quando eu tinha atingido a marca de 40 meses de             

estar 'presa' no deserto. Este 'novo marcador' chegou agora, mas para o            

nosso tempo aqui de descanso, mas também de inquietação. 

Na verdade, às vezes parece que já estive no deserto toda a minha vida.              

Em particular, parece que estou no deserto há cerca de 40 anos, desde             

que cheguei à minha "idade de responsabilização". Mesmo que eu não           

esteja certo de que isso poderia de alguma forma cair em um "padrão             

divino" particular, Você sabe e isso é tudo que é importante. 

Uma coisa que eu sei com certeza é que não sinto mais como se eu               

pertencesse aqui na Terra. Eu não me encaixo. Esta não é minha            

verdadeira casa. Na realidade, a Terra é mais um campo de batalha para             

mim do que qualquer outra coisa. Este é o lugar onde aqueles a quem              

você chamou são preparados por fogo e castigo para depois estarem           

prontos para os seus propósitos. 

Sim, isso é doloroso, e até mesmo a morte, mas, não se enganem, não              

fomos chamados para que este tempo "esteja em consolo". Estamos          

sendo chamados por você, Pai, até mesmo para fazer coisas que não            

queremos fazer, especialmente se ainda quisermos permanecer em nossas         

'posições seguras e confortáveis'. 

Eu não posso deixar de sentir que você começou a fazer o meu             

'confortável ninho de águia' aqui 'insuportável'. No entanto, eu também          

sei que você só estaria fazendo isso para nos preparar 'para o vôo'. Devo              
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admitir que também gosto da minha cadeira confortável, bem como da           

minha "rotina confortável". Isso funciona muito bem para mim agora, pois           

estou com muita dor. 

Eu também posso dizer que você está 'pouco a pouco', preparando todos            

nós para logo embarcar em uma aventura épica com você. Você está            

fechando portas e abrindo outras portas. Você está cortando aqueles que           

nos amaldiçoaram e eu apenas sei em meu coração que Você está prestes             

a trazê-los para baixo. 

Você também está removendo galhos e galhos mortos das árvores. Você           

está fazendo isso para que essas árvores, quando despertarem novamente          

na primavera, não tenham mais crescimentos onerosos. 

Eu nunca tinha ouvido falar sobre 'poda de inverno' antes, mas isso é uma              

coisa real feita agricolamente. No entanto, agora também acredito que          

isso se aplica aos tempos em que estamos agora. Obrigado por nos            

preparar para isso, pois somos muito fracos para fazer isso por nossa            

própria força. Nós só temos sucesso quando você nos permite ter sucesso. 

Eu tive uma breve visão esta manhã. Nesta visão, vi anjos podando            

árvores em uma paisagem de neve. Observei esses anjos removerem          

galhos mortos e doentes. Eles então cuidadosamente moldaram as         

árvores adormecidas usando uma poda meticulosa. 

Quando saí da visão, senti que deveria procurar mais ainda como a poda             

de inverno é praticada aqui na Terra. Isto é o que eu encontrei no              

Almanaque do Fazendeiro… 

No inverno, galhos mortos e doentes são podados primeiro. O          

supercrescimento é então removido, incluindo alguns dos ramos menores.         

Isso é feito para aumentar a luz e o ar para a "coroa" da árvore. 

Oh Pai, se ainda há alguma coisa em mim que precise de poda, então por               

favor 'podar'. Por favor, perdoe minhas ofensas para que meu navio esteja            

pronto em breve para os seus propósitos. 

Dezembro foi um mês difícil para mim, um mês com grande perda e             

tristeza. Eu perdi a família devido à morte, mas também devido a            

"ofensa", em seguida, levado contra mim. Eu também perdi amigos de           

maneira semelhante. Essas perdas são difíceis para mim. Eles cobram um           

pedágio. 

Compondo tudo isso é a crença que eu tenho que os corações daqueles             

com quem eu entro em contato localmente continuam a ficar mais frios            

todos os dias. Pessoas que costumavam ser genuinamente calorosas e          

amigáveis na loja, nos correios e no banco, mas na verdade quase todos             

os lugares nos dias de hoje, parecem ter sido substituídas por uma frieza             

ímpar. 
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Sim, ainda há sorrisos e conversa fiada, mas isso não parece mais            

genuíno, caloroso ou sincero. Calor de qualquer tipo simplesmente parece          

estar desaparecendo rapidamente. Parece que a atmosfera, pelo menos no          

sentido espiritual, mudou ainda mais recentemente. 

Pai, eu também devo admitir para você que eu nem mesmo desfruto            

desses sonhos com você tanto quanto antes. Não é por causa de Ti que Tu               

és absolutamente perfeito e maravilhoso, é porque Tu estás agora a           

mostrar-me coisas difíceis, como linhas de medição, paredes, corredores,         

pontes traiçoeiras, porões escuros úmidos e úmidos e puro mal. 

Em dezembro de 2012, Você me disse que um decreto havia sido enviado             

ao mundo e que um exército de espíritos malignos foi libertado para            

atacar o povo desta terra, mas realmente em todos os outros lugares            

também. Pai, eu acredito que você permitiu que este exército demoníaco           

viesse contra o mundo a fim de separar as cabras das ovelhas. 

Os corações se tornaram mais frios e frios desde então, mas ainda mais             

recentemente. As coisas que costumavam ser consideradas inaceitáveis na         

sociedade mudaram rapidamente para agora, sendo tão aceitáveis que         

nenhum de nós pode sequer se opor a isso ou até mesmo reclamar. 

Existem agora tantas religiões, perversões sexuais e atividades criminosas         

permitidas, se nem mesmo incentivadas, que é quase impossível listar          

todas elas. Eu sempre posso dizer quando eles são do inimigo, pois os             

frutos que vêm deles são exatamente o oposto de 'Os Frutos do Espírito'. 

É como se todas as Suas leis, incluindo Seus 10 Mandamentos, tivessem            

agora tantas exclusões e notas adicionais que se transformaram em          

"linhas borradas". Eu sinto que os 10 mandamentos logo serão uma           

memória distante e que muitos realmente não terão outra escolha senão           

aderir às regras e práticas religiosas dos 'exércitos invasores'. 

Mesmo as notícias da noite não são mais 'apenas notícias'. As notícias            

agora contêm especulação e previsão, tudo em um esforço para tentar           

influenciar os espectadores em direção às suas "crenças do controlador".          

Fusões de megacorporações também acontecem em silêncio e não temos          

nada a dizer. Eu realmente acredito que essas fusões se tornarão "muito            

perturbadoras" para todos nós em breve. 

As notícias agora também mostram uma tendência crescente para         

denunciar crimes entre raças. Eu acredito que isso está acontecendo com           

mais frequência, já que 'eles' estão tentando colocar as raças umas contra            

as outras. No final, acredito que tudo isso está acontecendo para que eles             

possam criar medos ainda maiores e uma mentalidade de "nós contra           

eles". Está funcionando! 

Sim, todas as coisas que já foram consideradas boas agora estão sendo            

relatadas como ruins e todas as coisas consideradas ruins já estão sendo            
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relatadas como boas. Como apenas um exemplo, a oração pública a Deus            

é agora inaceitável, embora a oração pública e a meditação a outros            

deuses, e até mesmo ao próprio 'eu', sejam agora perfeitamente          

aceitáveis. 

Há também uma tendência de longa data que parece permitir que os            

muçulmanos se oponham a qualquer coisa que quiserem. No entanto, e ao            

mesmo tempo, qualquer coisa relacionada a Jesus é agora comparada a           

ter uma visão estreita cheia de ódio. É isso mesmo - todos nós que              

amamos Jesus estão sendo equacionados como 'inimigos'. Os fundadores         

deste grande país ficariam horrorizados! 

Bem, pai, eu acredito que, de certo modo, eles estão parcialmente           

corretos aqui. Desde que eu odeio os pecados deste mundo por causa de             

você, eu acho que agora também seria classificado como um 'inimigo'.           

Devo admitir que odeio o mal de todo o pecado que agora é tão              

prontamente aceitável. O embaçamento da verdade, especialmente Seus        

mandamentos e leis, parece estar aqui para ficar. Não há retorno! 

Eu nunca pensei que veria isso acontecer, mas aqui está. É horrível.            

Nossos adolescentes e nossos jovens adultos parecem mais fáceis de          

influenciar do que nunca. Por favor, nos ajude a manter Sua verdade, Sua             

Palavra, Sua Bíblia, perto de nossos corações. Os tablets deste mundo, a            

tecnologia e a internet, são agora os únicos tablets em tantos corações.            

Isso é tão profano! 

Há tantos dias em que acho tudo isso tão difícil de resistir. Desde que              

minha saúde é pobre agora, eu simplesmente não posso. Como resultado,           

Pai, eu me tornei cada vez mais desanimado. 

Por favor, fale sua verdade em voz alta para aqueles de nós que você              

chamou. Por favor, não deixe Suas ovelhas seguirem as cabras, pois isso            

nos levará à nossa morte certa. Por favor, mantenha nossos ouvidos           

abertos para o Seu Chamado de Pastor, o Único Pastor Verdadeiro, Jesus. 

Eu te amo tanto, padre, e peço que por favor nos fortaleça logo para que               

possamos enfrentar a crescente frieza deste mundo. Embora não seja do           

nosso coração ofender, simplesmente amar você, pai, agora ofende tantas          

pessoas diariamente. 

Por favor, ajude-nos a não obedecer às demandas do homem, mas apenas            

para ouvir a Sua voz e obedecer às Suas instruções. Fortalecer todos os             

meus amigos que ouvem de você e ajudá-los a enfrentar as vozes            

malignas dos muitos inimigos que estão contra nós. 

Por favor, ajudem-me a ter graça para aqueles 'amigos' que só vão me             

amar se eu atender às suas condições específicas. Desde que eu não me             

debruce à vontade deles, só a Tua Vontade, por favor me proteja dos             
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ataques resultantes deles / delas quando eles então se ofenderem por           

mim por causa de Você. 

Em vez de perseguir você por reconciliação e cura, muitos estão se            

tornando confortáveis em sua amargura. Eles estão se tornando         

confortáveis em sua ofensa! De certa forma, vejo agora dezembro de           

2017 como um 'Mês da Ofensa'! O frio intenso no ar parece agora estar se               

traduzindo em um amargo frio contra todos nós, que amamos você com            

todo o nosso coração. 

Por volta das 3h15 da noite anterior, acordei de repente ao som de uma              

batida na nossa porta. Como não havia ninguém lá, não na porta do nosso              

quarto ou mesmo na porta da frente, logo percebi que era você no             

sobrenatural. Desde que eu soube que você deve ter me acordado para            

um propósito, eu voltei para a cama e rezei para você enquanto eu ficava              

lá. 

Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas quando a dor em           

meu corpo logo se tornou mais e mais intensa. Minha dor aumentou            

especialmente em minhas costas e áreas do quadril. Comecei a orar por            

tantas coisas, incluindo coisas pelas quais orei antes ... 

Oh Pai, por favor, abençoe nossas famílias. Por favor, cure nossos filhos.            

Por favor, perdoe-me por ficar mal-humorado de todas as dores. Embora           

eu saiba em meu coração que Você está usando essa dor para me levar              

exatamente onde Você quer que eu esteja, essa dor também está           

tornando extremamente difícil ser alegre. 

Obrigado, padre, por estes 40 meses de 'descanso', mas 'inquietação' ao           

mesmo tempo, aqui em 'A Terra das Árvores'. Obrigado por trazer meu            

marido para mim, como ele também é meu melhor amigo. Ele foi enviado             

por você e é um amante inflexível e defensor desses sonhos. Ele se             

preocupa muito com cada um em nossa casa e é um homem sábio e              

paciente. 

Também estou fazendo uma oração especial para você hoje que em breve            

abençoará grandemente meu marido. Sem o seu serviço, o seu grande           

zelo pelo Seu coração e o seu constante encorajamento para eu continuar,            

eu certamente teria abandonado esses sonhos há muito tempo, mesmo          

que não apenas pela frustração de toda essa dor. 

Oh Pai, por favor, abençoe e cure todos nós em breve. Muitos de nós              

estão lutando com o peso deste mundo. Nós Te perseguimos, Pai, e nós             

Te amamos tanto, muito! 

Depois de orar por todos os itens acima, o Senhor então me colocou em              

um sono profundo. O sonho que eu tive em seguida foi incrivelmente claro             

e foi preenchido com tanta esperança e beleza… A 
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descrição do Dream 1 começa… “ Caminhando com Jesus para uma           

cerimônia especial ”… 

Eu estava em uma clareira coberta de neve, cercada por uma paisagem            

das árvores mais lindamente iluminadas que já vi! Fui até uma das            

árvores e inspecionei de perto as luzes. Enquanto isso seria impossível na            

Terra, o que eu vi foi realmente incrível. 

Não havia seqüências de lâmpadas nem cabos de extensão. As luzes           

estavam literalmente vindo das flores e das folhas das árvores e arbustos.            

As flores brilhavam à luz de rosas e brancos. As luzes eram quentes e              

convidativas e estavam ao meu redor. Foi impossivelmente Deus e          

somente por Suas Grandes e Maravilhosas Obras! 

Eu olhei para baixo e vi que o chão estava coberto de neve. Peguei um               

punhado de neve e estava fresco e claro. No entanto, aqui está a parte              

perfeita. A neve não estava fria ao toque e eu estava confortavelmente            

quente neste nevado 'maravilha-scape!' 

 

A clareira que eu estava me aproximando era redonda e tinha uma fonte             

no meio dela. Um caminho levou a ele e depois para longe dele. Embora              

impossível de descrever, a fonte tinha plumas de água congeladas, mas           

essa água congelada ainda continuava a cascata! Dentro destas plumas          

congeladas foram camada após camada após camada de cores e luzes           

surpreendentes. 
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Vi então esses minúsculos pássaros brancos com penas de prata e asas de             

ouro ao meu redor. Eles cantaram uma música tão linda que as lágrimas             

começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Eles eram lágrimas de          

alegria e eu sorri enquanto continuava a olhar ao meu redor. 

Quando cheguei mais perto da fonte, pude ouvir o som dos sinos. Isto foi              

seguido por um som alto de trombeta. Uma vez que a trombeta soou,             

esses belos pássaros, agora centenas deles, levantaram vôo de repente e           

pairaram no céu logo acima de mim. 

Eu fiquei ainda mais animado com o que mais eu veria no caminho, então              

comecei a passar pelo lado direito da fonte. Enquanto caminhava, ouvi um            

coro de anjos sendo acompanhado por uma orquestra celestial de          

"proporções épicas". A mistura mais doce de 'Pachelbel Canon in D major'            

e 'The Bittersweet Symphony' encheu o ar. 

Eu: “Oh Pai, eu não posso nem começar a descrever tudo o que estou              

vendo e ouvindo agora. Isso é tão maravilhoso e tão 'você'! Isso de             

alguma forma parece ter a sensação de uma cerimônia especial, talvez até            

mesmo uma cerimônia de casamento! ” 

Minha curiosidade estava aumentando enquanto eu continuava a passar         

pela fonte. Sem querer, eu momentaneamente tive um vislumbre do meu           

reflexo nas plumas congeladas. Eu não pude acreditar que era eu a            

princípio como eu olhei jovem novamente. Enquanto eu estava fisicamente          

mudado, ainda era eu em meu coração. Eu apenas 'apareci' diferente. 

Eu estava vestindo um lindo casaco branco com intrincadas trepadeiras de           

ouro bordadas sobre ele. Pêlo macio aparado a borda do capô, bem como             

toda a circunferência do casaco. Era o casaco mais bonito que eu já tinha              

visto, tanto na Terra quanto no Céu ... sorrisos! 

Então notei que, sob esse casaco incrível, havia um belo vestido de linho             

retorcido que eu já senti. Embora fosse de linho, de alguma forma era tão              

"fluido" quanto o mais fino dos cetins. A combinação era simples e            

despretensiosa, mas elegante e real ao mesmo tempo. Sim, isso era algo            

que a realeza da Terra usaria, mas muito, muito mais bonita. 

Enquanto eu continuava a apreciar a processional desta música incrível,          

inspecionei minhas mãos. Na Terra, minhas mãos estão sem brilho e           

secas, mas o que vi aqui me tirou o fôlego. Minhas mãos eram lindas e               

perfeitamente moldadas. Minhas unhas pareciam pérolas brilhantes. 

Quando virei para o caminho depois de passar pela fonte, essa parte do             

caminho estava coberta com 2 ou 3 polegadas de pedais de rosa suave de              

todas as cores. Era o mais suave dos "tapetes", mas completamente fácil            

de andar. A fragrância foi simplesmente incrível! 

Quando olhei à minha frente no caminho, pude ver anjos se alinhando no             

caminho. Os anjos seguravam espadas e seguravam-nas de modo a          
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formar um dossel elegante sobre a minha cabeça. Eu me senti tão segura             

e protegida como eu andei sob este dossel incrível. 

Depois que eu atravessei esse dossel de espadas, havia ainda mais anjos            

alinhando o caminho, mas agora eles estavam segurando trombetas.         

Enquanto eu passava, cada trompete iniciava e tocava em uníssono com a            

trombeta anterior. 

Eu então fiquei animado quando percebi que alguns dos anjos tocando           

trombetas eram aqueles que eu reconheci de sonhos anteriores. Estendi a           

mão e gentilmente toquei seus braços enquanto eles tocavam, mas de           

maneira a não perturbar o belo toque de trombeta. Depois que passei por             

todos eles, todos eles tocaram em um lindo uníssono. 

Eu não pude deixar de rir porque cada um dos anjos tinha sorrido para              

mim enquanto eu passava. Eu também estava rindo porque eles estavam           

tentando parecer "oficiais" ao mesmo tempo, mas pareciam não conseguir          

se impedir de sorrir. Eu de alguma forma sabia que isso tinha sido             

divinamente permitido por Deus para minha diversão e isso me fez tão            

feliz! 

Apesar da minha potencial distração para eles, cada um dos anjos ainda            

permanecia focado em sua tarefa e mantinha seus "papéis oficiais" com o            

"profissionalismo máximo". Enquanto continuava a percorrer o caminho,        

percebi que agora estava em uma paisagem de primavera. Eu olhei para            

trás e vi que a paisagem de inverno estava agora atrás de mim. 

Mesmo que eu ainda estivesse confortável em meu casaco, apesar de           

agora ser primavera, um anjo fez sinal para que eu permitisse que ele             

pegasse meu casaco. Eu abaixei o capô e abri o fecho de jóias. Com a               

ajuda do anjo, meu casaco foi logo removido. Tudo isso foi feito com tanta              

elegância que simplesmente desafia a descrição ... mais uma vez! 

Eu olhei para cima à minha frente, novamente em curiosidade. Tudo isso            

foi muito divertido! Eu então vi uma parte da Mansão de Jesus que eu              

nunca tinha ido antes! Havia uma escada enorme. Havia muitas pessoas lá            

e eles estavam aplaudindo e tão felizes! 

Eu: "Senhor, certamente isso não pode ser para alguém como eu!"           

Comecei a chorar com tanta alegria. “Eu não me vejo nem mesmo            

merecendo estar aqui, especialmente assim, mas é assim que você me vê            

aqui, Senhor? Isso é algo além da minha imaginação e certamente           

maravilhoso demais para mim. Enquanto eu estou tão cheio de alegria, eu            

vou pegar! ” 

Eu continuei seguindo o caminho. Eu olhei para frente e Jesus apareceu de             

repente. Ele estava montando seu lindo cavalo branco. Ele vestia um traje            

real de veludo azul, todo adornado de branco e dourado. Ele tinha uma             

bela coroa de ouro em sua cabeça. 
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Enquanto eu caminhava em direção a Ele, notei que Sua coroa consistia            

de "espinhos" tecidos, mas onde cada espinho não era mais "afiado e            

pontudo" como em Sua crucificação. Em vez disso, cada "ponto" estava           

coberto de jóias. Havia sete pontos ao todo, cada um situado acima da             

impressão tecida de sua coroa 'espinhosa'. 

Cada um desses sete pontos também tinha três ramos que levavam a            

esses pontos. Cada um dos três ramos de cada um dos sete pontos             

também estava coberto por uma jóia que de alguma forma brilhava ainda            

mais do que a mais alta qualidade dos diamantes terrenos. 

Quando cheguei mais perto Dele, eu ofeguei! Muito simplesmente, de pé           

diante de mim estava o 'homem' mais bonito que já vi, seja na Terra ou               

no Paraíso. Enquanto Jesus é sempre muito bonito, Ele de alguma forma            

escalou isto além de qualquer descrição terrena. A melhor maneira que           

posso descrever isso é que "Ele realmente me tirou o fôlego"! 

Ele era tão perfeito para olhar que eu nem percebi que agora parei de              

caminhar em direção a Ele. Eu simplesmente fiquei ali olhando para Ele            

em toda a Sua Majestade enquanto lágrimas corriam pelo meu rosto. Ele            

estava sorrindo e rindo enquanto cavalgava para onde eu tinha          

"congelado" em tal respeito Dele. Ele desmontou Seu cavalo e olhou nos            

meus olhos. 

Jesus: sorrindo. “Oh Erin, não chore! Hoje é um dia especial! ” 

Eu:“ Oh Senhor, não me sinto digno de nada disso. O que eu fiz para               

merecer uma fanfarra tão maravilhosa e estar na presença do Meu Rei? ” 

Eu olhei para baixo em reverência a Ele, fiz uma reverência e fiz uma              

reverência. Eu permaneci lá por vários segundos até que ele finalmente           

fez sinal para eu me levantar novamente. Ele ergueu meu queixo para que             

eu olhasse em seus olhos novamente. 

Jesus: “Bem, Erin, você é digno de mim. Embora você não se veja como              

perfeito para Mim, você é "Perfeitamente Erin"! Eu te achei digna e me             

delicio com você. Para mim, você é minha rainha em ouro de Ofir. ” 

Eu:“ Oh, se todos soubessem quão incrível você é, Senhor, não haveria            

uma única pessoa que não estivesse te perseguindo! Mesmo os mais ricos            

dos homens dariam tudo o que eles têm para passar um dia com você.              

Não há ninguém como você, Senhor. Não há nada que se compare à Sua              

glória e majestade! Obrigado por este momento! Obrigado por meus          

sonhos com você! ” 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, por que você acha que tudo isso estava            

esperando por você aqui hoje?” 

Eu: “Eu não tenho certeza, Senhor. É porque eu sou uma de sua noiva? 

Jesus: rindo. “Sim, Erin, mas ainda mais que isso. Esta é sua coroação.             

Esta é a sua coroação como eu encontrei você digno de receber a coroa. " 
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Eu:" Oh Senhor, há tantos santos cansados e sem esperança que vão            

amar sabendo que em breve você estará fazendo isso por eles! " 

Jesus:" Sim, Erin, mas muitos ainda não entenderão isso, pois consomem           

Minhas Palavras em parte. Minhas palavras devem ser consumidas         

inteiras, não em partes. Alguém que absorve apenas as partes que se            

encaixam em sua “caixa pessoal” irá então racionalizar o Reino dos Céus,            

juntamente com todos os Meus gloriosos presentes que tenho para          

aqueles que eu amo que os esperam aqui. 

“Desacreditar qualquer porção da Minha Palavra é o mesmo que          

desacreditar a Minha Palavra inteira. Você está aqui porque acredita em           

toda a minha palavra, as palavras da verdade. Você se apegou às            

promessas da Minha Palavra e as gravou no seu coração. 

“Não importa o que o 'governante deste mundo' tenha jogado em você,            

você não recebeu suas mentiras. Mesmo agora, e com grande dor, você            

permaneceu firme nas Minhas Palavras e suportou. Sim, Erin, para todos           

aqueles que suportam, eles certamente usarão "A Coroa da Vida". 

“No entanto, existem muitos tipos diferentes de coroas. Cada uma dessas           

coroas conta uma história. Algumas coroas até combinam tudo isso! Cada           

um de vocês já recebeu uma coroa ou duas ... ”Ele sorriu. “… Mas logo               

haverá ainda mais.” 

Eu: Sorrindo. “Então, vamos usar essas coroas aqui o tempo todo?” 

Jesus: Rindo. "Bem, eu não acredito que isso seja necessário." Ele então            

tirou sua coroa. “Então, Erin, eu ainda sou o Rei e o Noivo mesmo sem               

essa coroa?” 

Eu: Rindo. “É claro!” 

Jesus: “Você ouve todas as coisas negativas agora faladas sobre o Reino            

dos Céus. Assim como o mundo me amaldiçoa e te amaldiçoa por causa             

de mim, eles também amaldiçoam o paraíso. Eles fazem isso quando           

decidem que existem "outros caminhos" para o "céu deles". 

“No entanto, esses outros caminhos realmente vêm do inimigo. O que eles            

não percebem é que o inimigo não se delicia com o homem. Longe disso!              

O inimigo os odeia. Como uma casa dividida não pode ficar de pé, o              

inimigo, junto com seus filhos, continua a punir aqueles que são           

destinados ao Único e Verdadeiro Céu. 

“Como o inimigo sabe exatamente o que espera os santos aqui no Céu, ele              

criou essa visão alternativa do 'céu' como uma maneira de distrair os que             

estão realmente esperando por eles aqui. Agora, vamos dar uma olhada           

em um exemplo de dois fazendeiros diferentes ... 

“Um fazendeiro é um homem segundo o coração de Deus e está sendo             

conduzido pelo caminho dos justos por Mim. Ele tem um campo lindo, solo             

rico e colheitas abundantes. Suas colheitas estão em grande demanda e           
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são altamente valorizadas por aqueles que compram seus produtos. Uma          

vez que este fazendeiro dá graças a Mim em tudo o que ele faz, a mão de                 

Deus está sobre este "bom fazendeiro". 

“O outro fazendeiro é seu vizinho e decidiu não seguir o 'bom fazendeiro'             

neste caminho justo. Em vez disso, ele se afastou e fez de sua missão              

difamar o "bom fazendeiro", trabalhando constantemente contra ele. 

“Suas mentiras incluem alegações de que os produtos do bom fazendeiro           

têm produtos químicos que deixam as pessoas doentes. Ele mente a fim            

de desencorajar os outros a absorverem os produtos do bom fazendeiro,           

de modo que eles se deleitem com as colheitas ruins que estão sendo             

produzidas em seus campos ruins. Você entende? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, o inimigo quer que as pessoas acreditem que o Céu é              

chato, que essas coroas são pesadas e que as mansões que você construiu             

para nós são pretensiosas, materialistas e espalhafatosas. O inimigo quer          

que as pessoas acreditem que não fazemos nada aqui no Céu a não ser              

ajoelhar-se diante de Ti e cantar 24 horas por toda a eternidade. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, isso soa mais como 'sua igreja na Terra' agora, não             

é? Erin, é por isso que você está aqui. Você é uma testemunha do              

verdadeiro Reino dos Céus. Você está espalhando as “Boas Novas”, as           

Boas Novas que eu preparei para aqueles que Me amam. 

“Este não é um lugar de aborrecimento, mas um lugar de alegria, riso e              

maravilha. Não há dor nem amargura aqui. Não há sensação de perda ou             

vergonha aqui. Eu te libertei e, aqui, você está realmente livre! ” 

Eu:“ Bem, Senhor, embora eu também adorasse ser um guia de viagem            

celestial, eu realmente amo estar aqui com Você mais do que qualquer            

outra coisa. Eu estou livre da dor aqui. Eu estou sempre cercada por uma              

beleza incrível aqui. Há algo novo aqui todos os dias. Estou pronto para             

mais de você a cada dia. Não há Deus como você, Senhor! 

Jesus: Sorrindo. "Muito bem então, vem comigo!" 

Ele pegou minha mão e começamos a descer o caminho das rosas. Nós             

caminhamos juntos em direção a uma cerimônia especial que tinha sido           

preparada só para nós… 

Descrição do sonho 1… 

Outra batida na porta me acordou. Fiquei compreensivelmente        

desapontado com a interrupção, pois não queria que esse sonho acabasse.           

Olhei em volta para ver quem havia batido, mas não havia ninguém lá ...              

de novo. 

Eu sabia que era Deus me acordando na hora certa, mas eu ainda queria              

voltar para o sonho. Eram 8h20 da manhã e senti que deveria escrever             

tudo isso imediatamente. Uma vez que, de certo modo, esse era meu            

'Salmo 45 Momento', decidi fazer exatamente isso ... 
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Jesus: “Erin, suba.” 

Eu estava imediatamente em pé na porta da Corte de Deus. Eu olhei e lá               

estava Uriel sorrindo para mim. 

Uriel: "Deus pede a sua presença, Erin." 

Eu sorri de volta para ele e acenei que eu estava pronto. Ele colocou salve               

nos meus olhos e me levou ao Tribunal de Deus. Eu podia ouvir coros de               

anjos cantando. Suas vozes se sobrepunham perfeitamente e estavam         

alcançando cada vez mais alto na oitava. 

Coro de anjos: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo Poderoso,            

Quem Era e É e Está para Vir!” 

A Sala do Trono estava tão brilhante hoje que, mesmo com a pomada nos              

meus olhos, eu não conseguia ver nada claramente . Uriel então me levou             

tão perto de Deus quanto meu corpo foi capaz de ir quando meus joelhos              

começaram a se dobrar. Eu me senti tão feliz em poder me curvar diante              

de Deus em Sua presença. Levantei minhas mãos e elogiei-o. 

Eu: “Oh Pai, por favor, perdoe-me pelas minhas ofensas. Eu perdoo           

aqueles que se rebelaram contra mim. Sinto muito, padre, sinto muito por            

minha falta de fé. Respirei fundo e exalei. “Obrigado, Pai, por tudo o que              

você fez por nós!” 

Deus: “Erin, você está nos tempos do cumprimento das profecias. As           

nações tomaram suas posições contra Israel. Enquanto eles se levantarão          

em ira contra Jerusalém, também se levantarão contra a sua pátria por            

causa de sua posição na defesa de Israel. Estou prestes a sacudir ainda             

mais as nações e humilhar a terra. 

"Não tenha medo. Entenda os tempos em que você está agora. Embora            

você possa pensar que o que você logo observará é injusto, saiba que             

essas coisas devem acontecer antes do "Grande Dia Horrível". Tudo será           

como foi escrito. ” 

“ Agora, estou a ponto de fortalecê-lo, curá-lo e tirá-lo da aljava que lhe              

ocultei. Não tenha medo. As coisas que coloquei sobre o seu coração são             

conhecimento, não imaginação. Anote isso claramente enquanto eu dou         

isto a você. ” 

Eu:“ Sim, Pai. ” 

Deus:“ Sonhos, visões, palavras de conhecimento e milagres logo         

aumentarão através daqueles a quem eu chamei. No entanto, alguns          

também receberão um aumento na força e habilidades, juntamente com          

esses milagres de cura e conhecimento. Anjos serão enviados para tomar           

conta deles para protegê-los em tudo o que eles fazem. Estes serão            

vossos filhos e vossas filhas, vossas jovens e velhas e coxas. ” 

Eu: hesitei. "Mesmo ..." Eu rapidamente me parei. 
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Deus: “Sim, Erin, até você e sua família. Estou prestes a fazer tudo o que               

prometi. Ore e eu responderei suas orações. Assim que você ligar, eu            

responderei. Agora, Erin, a desolação está chegando à terra de Israel. 

Uriel se aproximou e me pôs de pé. 

Deus: “Não se preocupe nem tenha medo. Confie em mim. Eu te amo.             

Você é a menina dos meus olhos. ” 

Eu: Embora meus joelhos ainda estivessem tremendo, eu de alguma          

forma consegui fazer uma reverência para Ele. "Obrigado, pai." 

Eu ouvi Sua risada e toda a área tremeu. 

Deus: “Você é amado. Lembre-se de que enviei anjos do Céu para            

guardá-lo em todos os seus caminhos. Alegra-te, Erin, regozije-se. ” 

Eu:“ Eu te amo, pai. Obrigado! ” 

Uriel então me trouxe para fora da porta do Tribunal de Deus. 

Uriel: “Enquanto eu tenho que ir agora, Erin, você deve entender o atraso             

da hora. Pronto sua casa e não tenha medo. Como Deus me instruiu, diga              

a seus filhos que estou com eles. Eu os instruirei como se fossem do              

exército de Deus. ” 

Eu:“ Com o Espírito Santo? ” 

Uriel:“ Claro, Erin, como Deus está neles. Já que eles estão dormindo, o             

Espírito Santo se levantará e os despertará para o chamado de Deus. ” 

Eu olhei para ele com um sorriso, mas também com“ um pensamento ”. 

Uriel: sorrindo. "Sim, Erin, suas filhas também." 

Eu ri quando soube que Deus estava deixando Uriel conhecer meus           

pensamentos. Eu sorri de novo, mas agora com "um pensamento          

diferente". 

Uriel: Sim, Erin, você também pode assegurar aqueles outros que Deus           

chamou que os exércitos de Deus estão prestes a estar em serviço para o              

Rei. 

Eu ri novamente, mas depois olhei nos olhos de Uriel. Ele sorriu de volta              

para mim, mas continuou a falar. 

Uriel: “Nunca houve um tempo como este. Eu devo ir, Erin, mas me alegro              

quando o Reino de Deus, o Reino do Céu, está próximo. Enquanto suas             

lágrimas de dor cessarão em breve, você então clamará pelos perdidos. 

“Quando você ouve e vê as atrocidades contra os fracos e, sim, até as              

crianças, lembre-se de que o deles é o Reino dos Céus. Não chore por              

eles, pois eles estarão aqui usando coroas. Chore ao invés do luto. Em vez              

disso, chore pelos humildes que perderam uma grande luz. 

“Agora, Deus lhe deu uma chama de esperança para reacender os           

perdidos. Não tenha medo ... ”Ele sorriu para mim. “... como o reino dos              

céus está próximo.” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-268/ 

Jesus e Minha Dança de Alegria no Céu 

3 de dezembro de 2017 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado pela linda neve. Hoje é a nossa primeira nevasca nesta           

temporada de inverno. Enquanto eu coloco bastante o banquete para os           

pequenos animais e pássaros hoje cedo, nenhum chegou ainda. 

Vendo a neve caindo hoje me lembra de suas bênçãos. Todas as árvores             

perderam suas folhas agora e realmente não é a coisa mais bonita de se              

olhar neste estado. A paisagem ao nosso redor é na maior parte marrom             

agora, então sua 'pintura branca de neve' é bem-vinda. 

A neve que está caindo hoje é tão bonita para mim, pois me lembra que               

você leva até mesmo a nossa escuridão e pecado e nos cobre em sua              

'manta branca' como uma roupa. Você nos torna puros como a neve            

novamente e só você é capaz de fazê-lo. 

Isso também me fez lembrar tantas noites sem dormir de preocupação           

durante meus muitos problemas do passado. Durante esses tempos         

solitários, eu olhava para a paisagem escura de concreto e luzes da rua e              

me pergunto se Você poderia me ouvir. Eu não tinha paz naquela época e              

realmente me sentia completamente sozinha a maior parte do tempo. 

Eu acabei adormecendo apenas para ser acordado pela manhã, seja pelo           

meu despertador ou pela voz de um dos meus filhos, o que quer que              

viesse primeiro. Eu olhava para fora e me deleitava com o fato de a              

paisagem escura que eu acabara de ver estar agora coberta de neve            

branca e fresca, a luz do sol fazendo tudo brilhar tão intensamente. 

Pai, você nos cobre completamente. Pai, você é nossa cobertura completa,           

nossa cobertura celestial. Pai, você faz todas as coisas novas. Obrigado           

por Suas bênçãos e por enviar Seu Filho para salvar todos aqueles que             

escutarem Seu doce chamado. 

Senhor, você me fez uma pergunta no início desta semana que eu            

simplesmente não sabia como responder. Quando percebi que não tinha          

uma boa resposta para a sua pergunta, decidi fazer uma pergunta a você             

em vez de tentar responder com uma resposta "não tão boa". 

Eu: “Pai, agora há mais de 22 anos de problemas. Você poderia por favor              

me libertar logo? Você também poderia por favor definir minha família e            
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meus amigos em breve? Tanto tempo para ver meus filhos libertados           

também! ” 

Enquanto eu não ouvia uma resposta imediata, de alguma forma eu           

apenas sabia em meu coração que Sua resposta logo me será mostrada            

por Suas ações e não apenas em uma resposta verbal. Ainda assim, com             

tudo de bom que vem, também parece que algo ruim vem logo em             

seguida. 

Ultimamente, porém, parece que o mal está aumentando a um ritmo cada            

vez mais rápido. Se alguma coisa, nós ainda somos tratados injustamente,           

tanto que às vezes isso pode até ser um pouco cômico. O problema agora              

é que estou enfraquecendo. Enquanto a minha perseverança amorosa por          

você é grande, meu amor pelo mundo está diminuindo e viver aqui está se              

tornando cada vez mais exaustivo. 

Eu até acho que agora estou procurando por você nas pessoas com as             

quais temos que lidar diariamente. Com a exceção dos grandes amigos           

que Você nos enviou aqui no Ninho, ver você nos outros agora está se              

tornando mais difícil a cada dia que passa. O mundo está realmente            

ficando mais frio a cada dia que passa. 

Pai, por favor fale em nossos ossos secos em breve. Por favor, nos levante              

e nos dê uma nova vida. Por favor, fale conosco e nos dê esperança, pois               

muitos de nós estão ficando tão cansados ... bem, agora exaustos.           

Embora eu saiba que a paciência é o mais difícil dos frutos, saber disso              

ainda não facilita muito essa espera. 

Pai, eu me senti culpado por algo ultimamente. É que uma vez julguei             

duramente, e em justiça própria, os israelitas por reclamarem tanto          

enquanto vagavam pelo deserto. Eu me pergunto: 'Como eles poderiam          

reclamar tanto quando puderam ver claramente que Deus estava         

operando milagres após milagres na frente deles?' 

Bem, meu julgamento parou abruptamente quando Deus de repente ligou          

meu coração e me deu uma nova perspectiva. Percebi que não havia me             

colocado verdadeiramente em sua posição antes. Eu finalmente fiz isso          

pela primeira vez e não fiquei feliz comigo mesma quando percebi que            

também vi os milagres de Deus e ainda assim me queixo. 

Tenho vergonha de admitir que injustamente coloquei os israelitas em          

julgamento a esse respeito. Ao fazer isso, eu me coloco no centro do             

julgamento de Deus, conforme somos julgados quando julgamos os         

outros. Eu balancei minha cabeça para eles, mas agora eu balanço minha            

cabeça para mim mesma. Eu percebi que devo olhar para a minha própria             

jornada e não focar no que eles fizeram ou não fizeram. 

Eu passei a idade da responsabilidade por volta de 40 anos atrás e agora              

percebo que lutei com Deus por tanto tempo. Enquanto eu dava a minha             
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vida a Jesus por volta de 23 anos atrás, agora também percebo que Ele              

aumentou ainda mais o calor quando fiz isso para que eu me perdesse. 

Durante a maior parte desse tempo, nunca consegui me esconder de           

problemas. É difícil escapar dos problemas quando os problemas se          

tornam tão bons em me encontrar, não importa onde eu me esconda.            

Bem, se Deus está fazendo um trabalho em nós, permitindo este           

problema, como podemos nos esconder dele quando Deus        

verdadeiramente conhece e vê tudo? 

Embora originalmente eu não me lembrava do problema que costumava          

ter, agora percebo que o problema geralmente serve a um propósito           

maior, quer queiramos ou não. Bem, quando se trata de problemas, quem            

gosta? Certamente não eu. 

Eu também agora percebo que muitos dos meus problemas foram          

realmente feitos por mim mesmo, especialmente quando me movi à frente           

dele em vez de esperar. Durante os 17 anos da minha vida que levaram              

ao cristianismo no início dos anos 90, a partir dos 13 anos de idade,              

cometi muitos erros para listar. Eu certamente não tinha ideia de que            

esperar Nele era até uma opção. 

Eu era um amante de si mesmo, um adorador do mundo e, sinceramente,             

gostava de todos os tipos de coisas pecaminosas. Durante esses 17 anos,            

eu fiz o meu próprio caminho completamente e tive um problema terrível            

como resultado ... e de novo e de novo. 

Quando olho para trás agora, eu realmente percebo que a mão gentil de             

Deus estava me protegendo mesmo naquela época e até mesmo em meu            

pecado. Agora percebo que Sua voz gentil também estava continuamente          

me chamando, mas eu ainda não queria ter nada a ver com ele. 

Quando mais tarde finalmente entreguei meu coração totalmente a Jesus,          

realmente não entendi o que então seria exigido de mim como resultado.            

Enquanto muitos acreditam que se tornar um cristão significa um bilhete           

de mão única para a rua fácil, isso é simplesmente não-bíblico e falso. 

Depois que me tornei cristão, fiquei odiado logo depois. Eu era mesmo            

odiado muito mais do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado            

antes de me tornar um cristão. Quando eu era odiado, eu simplesmente            

não conseguia entender o que eu tinha feito para trazer isso. 

Isso me confundiu porque eu era muito mais amoroso com os outros do             

que nunca. Na realidade, eu realmente não sabia amar antes de aceitar            

Deus como Deus é amor. Eu ainda não havia percebido que era odiado por              

aceitá-Lo e que isso era porque ele era odiado primeiro. 

Então passei os primeiros sete ou mais anos da minha nova caminhada            

acreditando que estava refletindo o amor, ou o que eu percebi ser o amor              
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de Cristo para aqueles ao meu redor. Eu agora percebo o quão longe eu              

ainda tinha que ir para me perder ... 

● Minha língua ainda era dura e em tantas ocasiões diferentes 

● eu ainda era crítico 

● Eu acreditava no 'evangelho da prosperidade' 

● Eu era apenas 'gentil com os outros' se eu Eu sabia que, em             

troca,receberia alguns "quid pro quo" deles. 

Eu acreditei erroneamente que essas eram características cristãs. Eu         

acreditei nisso como eu imitava totalmente aqueles ao meu redor que           

afirmavam que eles faziam essas coisas no Nome de Jesus. Eu tinha            

confiado totalmente em outros em vez da verdade encontrada somente          

em Sua Palavra. 

Minha mãe 'Deus odiando' (bem, naquela época) até mesmo me chamou a            

atenção sobre o meu comportamento em determinado momento. Foi         

bastante o abridor de olho para dizer o mínimo. 

Minha mãe: “Baseado no que sei sobre você e a família do seu (então)              

marido e como vocês estão agindo, eu realmente não quero nenhuma           

parte deste Jesus que você serve. Se isso realmente reflete um exemplo            

desse 'Deus seu', eu realmente prefiro que você nunca mais fale comigo            

sobre Deus. ” 

Ai !! Enquanto isso me machuca na época, eu rapidamente racionalizei           

que ela simplesmente não entendia. É claro que agora percebo que ela            

estava certa. Enquanto ela estava errada em não servir a Jesus, ela            

estava 100% correta sobre o horrível exemplo que estávamos sendo. 

Não foi até que eu tive uma experiência incrível no ano 2000 que eu              

comecei meus 17 anos de verdadeira vinda a Ele. Uma vez que eu tive              

essas experiências, eu nunca 'deixei' em cima dele. Mesmo que eu ainda            

não pudesse 'falar em línguas' e alguns me disseram que Deus não podia             

me ouvir como resultado, eu só sabia que eles estavam errados e eu             

persisti em minha busca. 

Então continuei lembrando-o de Suas promessas em Sua Palavra. Como          

apenas alguns exemplos, eu sabia que algo estava errado com meus           

filhos, então recitei Suas promessas que se aplicavam a ambos. Eu           

também sabia que meu "então" marido tinha "interesses externos" que          

não eram saudáveis para nosso casamento, então eu fiz o mesmo aqui. 

Eu também sabia que ainda havia algo errado comigo também. Eu           

instintivamente sabia que ainda tinha um problema no coração. Percebi          

que ainda não podia amar a Jesus plenamente, pois ainda estava me            

odiando por tantas das minhas decisões ruins do passado que eu havia            

feito antes de "verdadeiramente" vir a Ele em busca de ajuda. 
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Como resultado disso, senti-me indigno e desqualificado para compartilhar         

o Evangelho de Cristo. Eu realmente precisava substituir o 'evangelho          

segundo o eu' para poder compartilhar o Evangelho de Cristo. Percebi que            

estava perguntando "por que eu, meu Deus?" quando eu deveria estar           

perguntando 'por que não eu, Deus?' 

Em suma, os eventos do ano 2000, meu "ano de virada", começaram            

assim. Eu estava deprimido e precisava de ajuda. Naquela época, a igreja            

que freqüentei não pôde me oferecer nada. Enquanto eles ainda ofereciam           

'Palavras do Senhor', eu os achava extremamente difíceis de receber, já           

que eles eram na maior parte condescendentes. 

Eu ainda não conseguia entender o amor de Deus por mim. Eu não tinha              

certeza se seria realmente capaz de amá-lo, pois parecia que muitos           

outros eram capazes de amá-lo. Eu não sabia como era um Pai Divino,             

pois meu pai terreno era um exemplo tão terrível. Eu ainda não sabia             

como era um marido piedoso, pois meu marido naquela época não poderia            

ser um exemplo pior. 

O único amor que eu realmente conheci foi o amor que eu tinha pelos              

meus filhos (minha filha ainda não havia nascido). Mesmo assim, sempre           

me preocupei que Deus os "roubasse de mim". Por que eu não me sentiria              

assim quando ainda via Deus como 'O Justiceiro', um Deus que estava            

observando e esperando que nós estragássemos para que Ele pudesse          

atacar. 

Enquanto eu me afogava em autopiedade por muitas semanas, só então           

tomei uma decisão aparentemente estranha, pelo menos para mim e          

naquele momento. Decidi jejuar e rezar e não tenho absolutamente          

comida ou água por três dias. Decidi que nada passaria por minha boca             

durante esses três dias. 

Bem, este então acabou sendo o começo do meu 'ano decisivo' de 2000.             

Na última hora, realmente no último minuto, desse jejum de três dias,            

uma voz celestial de repente me acordou do meu sono … 

Voz celestial: “Erin, levante-se e beba.” 

Eu olhei para a hora e percebi que era o último minuto, 72 horas a menos,                

desde o início do meu jejum. Escutei a voz celestial e me levantei e desci               

as escadas. Depois que bebi um pouco de água, fui rezar. 

Eu fiquei de joelhos e comecei a orar. Então fiquei desapontado como            

"nada estava acontecendo". Comecei a ponderar se tinha esquecido         

alguma coisa. Não, ainda 'nada estava acontecendo'. Já que meus amigos           

cristãos me "garantiram" que eu obteria "resultados" de um jejum de três            

dias, eu precisaria falar com eles sobre isso. 

Eu decidi ir e sentar na minha cadeira. Decidi pedir mais uma vez que o               

Senhor finalmente falasse comigo, mas de uma maneira verdadeiramente         
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tangível. Para meu choque absoluto, recebi minha primeira visão, uma          

visão tridimensional. Essa visão começou a se desdobrar diante de mim           

com incrível clareza. 

Embora tenha passado mais tempo descrevendo isso em outros lugares          

em meus sonhos, o longo e curto foi que me disseram para "morrer para              

mim mesmo" nessa visão. De alguma forma, eu soube que precisava           

derrubar todas as fortalezas ao meu redor primeiro. Havia tantos para           

derrubar que passei meus primeiros sete meses 'derrubando-os'. 

Este foi um momento difícil para mim, como muitos em torno de mim me              

disseram que isso era "apenas minha imaginação". Eles disseram que o           

que eu tinha experimentado era uma ilusão e que isso tinha sido causado             

apenas pelo meu jejum extremo. 

Agora percebo que muito disso vinha de um local de ciúmes. No entanto,             

de alguma forma eu também sabia que, na época, isso estava vindo do             

inimigo. Eu então previ que o inimigo continuaria a me martelar para me             

tirar do meu objetivo final de "morrer para mim mesmo". Eu continuei            

pressionando e o inimigo continuou martelando-me. 

Apesar dessa grande dificuldade, e mesmo sem perceber que esse pedido           

traria ainda mais dificuldades, eu "formalmente" pedi a Deus por um           

"coração de ouro". Isso foi em setembro de 2000. Como Jesus me diria             

mais tarde nesses sonhos, eu realmente não sabia o que havia pedido. Ele             

estava certo, é claro! 

Sim, eu havia acabado de entrar voluntariamente em uma "fornalha de           

aflição". Foi só então que suportei meus testes mais severos, testes e,            

honestamente, uma dor lancinante que é difícil de quantificar. Apenas          

quando eu pensei que o Senhor tinha acabado de permitir 'o calor da             

fornalha', bem, Ele então permitiu que o calor fosse aumentado ainda           

mais. 

Como resultado disso, as pessoas logo começaram a se afastar de mim            

em massa. Eu estava então sozinho e isolado. O inimigo me tinha            

exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Sim, Ele realmente          

trabalha "bem" através do "mal" (e se alguém lhe disser diferente, não            

acredite neles). 

Muito simplesmente, o que aconteceu comigo e com meus filhos fez com            

que quase todos que conhecíamos nos escapassem ainda mais depressa.          

Mesmo aqueles cristãos que eu pensei que poderia confiar para nos           

abraçar, em seguida, fugiram de nós em vez disso. 

Nós agora éramos excluídos. Eu estava sem esperança. Eu não tinha           

ouvido falar de Deus novamente. Eu decidi que devo tê-lo irritado de            

alguma forma. Eu então senti que Deus não teria mais nenhuma piedade            

de mim e certamente não tinha mais amor por mim. 
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Comecei então a acreditar em meus "amigos", assim como Jó tinha           

começado a acreditar em seus "amigos", que de alguma forma eu merecia            

tudo o que tinha acontecido comigo. Eu vim contra inimigo após inimigo            

após inimigo. Os ataques foram tão implacáveis que beiravam o ridículo. 

Como agora eu estava doente (do que eu descobriria mais tarde que meu             

ex-marido estava fazendo comigo em segredo), eu não podia mais fazer           

nada sozinho para lutar. Meu coração físico estava enfraquecendo. Meu          

quebrantamento estava me matando. Eu mal conseguia manter minha         

cabeça acima da água. 

Enquanto agora percebo que ainda tinha a mão de Deus me levando            

através desses tempos difíceis, eu não sabia disso na época, pois Ele não             

havia me dito nada ainda. Finalmente, e quando eu estava chegando ao            

ponto de ruptura, mais uma vez ouvi uma voz. Desta vez foi a voz de               

Deus. Ele falou direto no meu coração ... 

Voz de Deus: "Renda-se!" 

Como eu não tinha mais força, não tive escolha a não ser fazer             

exatamente isso. Eu realmente não tinha parte de mim e minha força se             

foi. Meu "eu" havia morrido na dor e na humildade de tudo que eu acabara               

de experimentar. Enquanto o mundo me tirou da disputa, foi assim que o             

Senhor decidiu me colocar de volta na disputa. 

Onde antes eu havia sido objeto de ciúmes porque ouvira Deus falar            

comigo, tudo o que acontecera desde então me tornara objeto de           

sussurros de condenação. Enquanto eu fui colocado em vergonha, o          

Senhor então me lembrou que não há vergonha em ser Dele e somente             

dEle. 

Depois disso, eu realmente só tinha um desejo ... de viver para Cristo e              

somente para Cristo. Enquanto eu decidi continuar 'fisicamente a viver' na           

Terra para os meus filhos, eu agora estava 'verdadeiramente vivo'          

somente para Ele e para o Seu serviço. Meus filhos eram apenas sementes             

da Sua que me foram dadas por Ele para crescer. Eu agora tive que              

entregá-los a Ele completamente. 

Eu também tive que aprender a deixar meus erros do passado. Eu tinha             

que perceber que Deus realmente pagou o preço para me libertar. Eu tive             

que confessar que era eu e eu que estava me mantendo em 'esta prisão              

dos meus erros do passado'. Tive de confessar que, de alguma forma, até             

me sentira à vontade na prisão, por mais horrível que fosse essa prisão. 

Sim, eu agora me acostumei a ser um prisioneiro. Eu me adaptei ao que              

estava ao meu redor e agora estava totalmente esperando nunca ser           

liberado do meu celular. Só Jesus seria capaz de desbloquear minha cela            

de prisão. Eu só estava pronto para finalmente ser libertado quando Ele            

então me ordenou a ser livre ... 
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Jesus: “Levante-se, Erin. Você é livre. Venha comigo no caminho que eu            

vou levar você. ” 

Eu não hesitei depois que ouvi ele falar isso. Eu estava agora finalmente             

pronto para ser libertado da minha cela de prisão. Quando saí da minha             

prisão, tive que me lembrar muitas vezes de não ouvir as palavras que             

ouvia do inimigo. Eu podia ouvir o inimigo sussurrando ... 

Inimigo: “Ei, espere, você não merece isso. O que o qualifica para isso?             

Como você pode ser libertado? Você deveria ser culpado pela vida, pois            

seus crimes são muito grandes? Você não é a mesma pessoa que pensou             

que era tão perfeita antes de cair? Por que Jesus conversaria com alguém             

como você? Você é um impostor e um falso. Você realmente precisa voltar             

para esta prisão. Você ficará mais confortável aqui. Erin, volte aqui, pois é             

aqui que você realmente pertence, agora e para sempre. ” 

Felizmente, eu orei a Deus sobre essas mentiras horríveis e pedi a Deus             

para me ajudar a ser livre de uma vez por todas. Então ouvi-O dizer-me:              

“Erin, estou contigo e nunca te deixarei”. 

Obrigado Pai, pois isto é tudo o que eu precisava ouvir. Com sua ajuda,              

afoguei essas vozes negativas com o seu amor por mim. Enquanto o            

inimigo continua a sussurrar essas mentiras para mim até hoje, eu sei que             

você vai me manter livre e nunca me deixar. Como resultado, o inimigo             

não tem poder para me colocar de volta na 'sua', não na 'minha' prisão. 

Oh pai, não uma vez Você nunca me disse que o problema não me              

encontraria. Em vez disso, você me garantiu que me livraria desse           

problema sempre que me encontrasse. Você então colocou um desejo em           

mim para segui-lo com todo o meu coração. 

Mesmo que eu saiba que tudo isso é verdade, ainda há dias em que luto               

com minha direção e minhas circunstâncias, especialmente quando estou         

com dor. Eu me sinto espancado quando os ataques ainda vêm. Quando            

meus inimigos ainda vêm depois de mim, eu me pergunto novamente por            

que isso está acontecendo. 

Embora você tenha explicado que isso às vezes acontece, já que eu sou             

uma das Suas flechas e uma medida, isso ainda não é fácil de tomar,              

especialmente às vezes. Quando mais tarde olho para essas         

"escaramuças", percebo que elas foram amplificadas porque eu estava         

lutando com você. 

Eu lutei com você sempre que eu tentei levar tudo sozinho. Eu lutei com              

você toda vez que não entreguei minha direção e circunstâncias para           

você. Eu então me encontrei implorando por perdão por continuar fazendo           

isso. 

Infelizmente, eu ainda faço isso até hoje… quando os ataques vêm e estou             

com dor e fraco, eu ainda faço isso. Eu então venho a Ti em angústia ... 
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Eu: “Oh Senhor, eu tenho lutado com você novamente. Eu estou com dor.             

O que você está exigindo de mim, pai? Por favor me ajude! Oh Pai, se eu                

tivesse apenas mantido meu foco em você, em vez de me concentrar no             

problema de me chamar. Por favor, perdoe-me, pai! ” 

Quando eu fizer isso, você então me ajuda a perceber que você quer que              

eu peça ajuda a você. Você então quer que eu coloque Suas Palavras e              

amor divino em ação, clamando por Você ... 

Eu: “Oh Pai, o que você está realmente pedindo de mim nessas provações             

agora mesmo? Quais são esses testes que solicitam de mim? Existe mais            

alguma coisa que eu possa fazer? Por favor, ajude-me a entender as            

instruções e ações que você deseja que eu faça. ” 

Eu percebi que quanto mais eu deixo você trabalhar em mim, mais os             

outros vêem você trabalhando em mim. Sim, enquanto muitos nos odeiam           

porque primeiro odiaram você, você também nos prometeu que muitos          

mais em breve ficarão com inveja de nós, porque eles verdadeiramente           

saberão que você está em nós de uma maneira excelente. 

Embora você me prometa isso, ainda tenho que me perguntar o que            

poderia fazer alguém ficar com ciúmes de mim, especialmente no meu           

estado atual. Eu realmente não vejo nada para ninguém ficar com ciúmes            

de como sou hoje. Especialmente para qualquer um que tivesse visto a            

minha situação ao longo dos anos, por que eles iriam querer seguir os             

meus passos? 

Tenho certeza de que qualquer um que soubesse que os israelitas ainda            

estavam vagando no deserto 40 anos depois, teria feito a mesma           

pergunta. Eu suponho que eu também andei no meu próprio deserto por            

40 ou mais anos. No entanto, eu também sei que eu não tive que              

realmente viver como um nômade no deserto também. 

Agora, você poderia imaginar acordar para o mesmo cenário desértico do           

deserto a cada dia? Você poderia imaginar comer a mesma comida           

diariamente? Você poderia imaginar não ter uma "casa estável", mas uma           

tenda que você teve que arrumar e se mover todos os dias? Sim, embora              

tenham visto diariamente os milagres de Deus, acredito que posso          

finalmente entender sua perspectiva. 

Deve ter sido extremamente desanimador, especialmente quando isso        

continuou ano após ano sem mudanças. Teria sido horrivelmente         

assustador, pelo menos no começo, como você também veria sua geração           

morrer. Afinal, lembre-se de que eles não foram autorizados a entrar na            

Terra Prometida devido aos "maus relatórios". 

Oh Pai, por favor, perdoe-me por anteriormente ser tão crítico sobre a            

queixa dos israelitas no deserto. Só agora estou entendendo de onde eles            

vieram. Estou deixando de lado meu julgamento sobre as reações deles.           
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Julgá-los é realmente algo que eu nunca deveria ter feito em primeiro            

lugar, mas o fiz, e sinto muito, padre. 

Aqui estou eu, sentado na minha poltrona confortável, e ainda me queixo.            

Estou sentado em condições confortáveis com calor e água (obrigado          

novamente) e ainda me queixo. Embora eu não reclame do que me            

rodeia, ainda me queixo dos ataques que vêm de fora do meu entorno.             

Pai, por favor, perdoe-me por minha queixa! 

Há tantas Escrituras que vêm à mente como sendo aplicáveis durante           

estes tempos no deserto, estes tempos de angústia. Há tantas Escrituras           

que nos dizem que, um dia em breve, Deus enxugará toda lágrima de             

nossos olhos e que o Céu não terá mais morte ou tristeza, choro ou dor.               

Por exemplo, Apocalipse 21: 4. 

Por mais difícil que seja compreender isto, devemos nos alegrar por           

nossas provações, pois é então que sabemos que estamos em parceria           

com Jesus (1 Pedro 4:13). Mesmo em nossa dor e sofrimento, não            

devemos negar que as Palavras de Deus ainda se aplicam a nós (Jó 6:10). 

A partir dessas palavras, podemos ter certeza de que os outros estão            

suportando o mesmo tipo de provações que nós, algumas muito piores.           

Não devemos nos sentir sozinhos em nosso sofrimento. Enquanto nossas          

provações ainda ardem, aprendemos e depois sabemos que não fomos          

"escolhidos para castigo". Este é um dos seus modos de 'esculpir-nos' e            

quem somos nós para questioná-lo. 

Também recebemos a garantia de que o Deus de toda a Graça permitirá             

que isso continue por tanto tempo. Em apenas um tempo, o que pode             

parecer uma eternidade para nós, mas apenas um pouco para Ele, Ele irá             

chamar por nós. Sim, Aquele que nos chamou para a Sua eterna glória em              

Cristo, Ele mesmo nos restaurará, confirmará, estabelecerá e fortalecerá         

(1 Pedro 5: 9-10). 

Oh Pai, embora tenhamos perdido tanto pelas mãos do inimigo, agora           

estamos prontos para ser restaurados. Embora às vezes ainda nos          

perguntemos se perdemos o Seu favor, agora estamos prontos para que           

Você confirme que nunca e nunca o fizemos (como finalmente percebi           

depois de todos esses anos ... sorrisos). 

Embora tenhamos perdido nossos desejos terrenos, obrigado, sim ...         

graças a Suas provações e testes, agora estamos prontos para ser           

restabelecidos naquilo que Você tem reservado para nós, tanto aqui na           

Terra quanto no Céu. Embora o inimigo tenha roubado nossa juventude e            

nossa saúde, agora estamos prontos para que Você cure e nos fortaleça. 

Pai, obrigado por tudo o que você fez e por tudo o que você fará em breve                 

por nós! Obrigado por ser nosso Pai Celestial, um Pai com o qual nenhum              

pai terreno pode se comparar. Obrigado por ser nosso médico e nosso            
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conselheiro. Obrigado, acima de tudo, por seu precioso filho, sem o qual            

nunca poderíamos estar diante de seu trono. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava tão feliz por estar no Céu hoje, em meu estado glorificado sem              

dor, que imediatamente comecei a pular, dançar e rir de felicidade. O            

caminho em que eu estava 'dançando' era tão bonito quanto antes e            

estava alinhado com árvores de troncos prateados cintilantes. 

As árvores faziam um incrível dossel de flores rosas e todo o caminho             

estava completamente coberto de pétalas. De repente, eu ri de prazer           

quando percebi que essa cena combinava com a capa de um calendário            

que acabei de comprar, mas com a versão aperfeiçoada Heavenly em           

comparação com a ainda bela versão terrena. 

Eu olhei para o que eu estava vestindo. Era um belo vestido branco. Este              

vestido era semelhante a um que eu tinha usado aqui antes, mas eu não              

tinha usado um vestido assim desde a época em que esses sonhos            

começaram. 

Eu queria agora dançar com completo abandono, mas primeiro olhei em           

volta para ter certeza de que nem o Senhor nem quaisquer anjos estavam             

me observando. Quando não vi ninguém, fui para o meio do caminho e             

dancei como se nunca tivesse dançado antes. 

Para minha surpresa, comecei a fazer piruetas perfeitas, melhor do que           

qualquer outra que eu pudesse fazer, mesmo quando estivesse no meu           

melhor no ballet. Oh, como eu sinto falta do balé! Quando me virei em              

círculos perfeitos, lágrimas de alegria caíram pelas minhas bochechas         

quando notei que até as flores estavam dançando em sincronia comigo. 

Olhei para o céu enquanto continuava meus movimentos de balé, cada um            

tão aperfeiçoado que só sabia que nunca poderia fazer isso na Terra,            

mesmo quando estava em minha melhor forma. Eu olhei para o céu            

através de uma abertura na copa das árvores e o céu era de um azul               

vibrante e brilhante. 

Minha dança de repente parou quando senti um leve toque no meu ombro.             

Eu imediatamente me senti envergonhada quando eu estava dançando         

com todo o meu coração e pensei que eu teria parecido bastante bobo             

fazendo isso. 

Quando me virei e vi que era Jesus que tinha batido no meu ombro, meu               

constrangimento de alguma forma desapareceu completamente      

instantaneamente. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. Eu pulei em seus            

braços para abraçá-lo. 

Eu: "Estou tão feliz em vê-lo, Senhor!" 

Jesus: "Estou feliz em vê-lo também, especialmente quando você estava          

'dançando como se ninguém estivesse te observando'." Ele riu. 
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Eu: “Oh, eu também, Senhor! Mais do que tudo, eu também! Você sabe o              

que? Não te agradeci o suficiente por tudo o que fizeste por mim, Senhor.              

Você me abençoou com a sua presença e eu te amo tanto. Embora eu não               

entenda isso, sinto como se meu coração e meu amor tivessem se tornado             

maiores e maiores como resultado ... ” 

Jesus: Sorrindo. “Por favor, Erin, continue.” 

Eu: Eu olhei para os meus pés e suspirei. “… Mas também acho que minha               

dor às vezes encolhe minha alegria e meu 'crescimento' também. Oh Pai,            

sinto muito por fazer isso. ” 

Jesus:“ Bem, vamos nos concentrar em sua alegria e crescimento hoje.           

Seus amigos não mostraram recentemente o quanto eu me importo com           

você? Eu liguei e muitos responderam. Erin, você precisava saber que           

você é amado. Então, como se sente? ” 

Eu:“ Maravilhoso! Eu nunca, nunca, quero que isso nunca acabe! ” 

Jesus: Rindo. “Bem, posso assegurar-lhe que isso nunca terminará quando          

você estiver aqui comigo.” 

Eu: “Senhor, você recentemente me disse que minha nave está pronta.           

Enquanto minha nave ainda pode estar esperando e secando em uma           

prateleira enquanto falamos, eu realmente oro para que agora seja a hora            

para o Seu uso. Oh Senhor, por favor me use logo! Por favor, não me               

esqueça em uma prateleira! ” 

Jesus:“ Oh Erin, como eu poderia esquecer a garota 

● …… quem deixou as manchas azuis nos meus degraus da frente? 

● … Quem chutou um tornado de pétalas aqui no meu jardim? 

● … Quem me encanta e me faz rir? 

● … Que de alguma forma até faz com que os anjos “mais sérios”             

sorriam? 

● … Quem apareceu antes de Elijah em pijama de designer? 

● … Quem fez Enoch querer abençoá-la? 

● … Que, quando criança, correu para os Meus braços e gritou “de            

novo, de novo”? 

● … Que, quando criança, se agarrava a Mim para que pudesse sentir            

o cheiro da Minha vestimenta e abraçar Meu pescoço? 

● … Quem, como alguém mais corajoso do que ela sabe, continuou a            

subir a escada no meio de uma grande batalha apenas para que            

pudesse Me ver no céu? 

● … Quem pegou a espada e lutou contra o dragão, enquanto ele            

vomitava mentiras terríveis sobre ela? 

● … Quem ainda tem uma admiração de olhos arregalados por Mim e            

Meu Pai, mesmo no meio de batalhas, dor e sofrimento? 
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● … Quem fez meu pai no trono resmungar com riso e alegria? 

“Então, Erin, se o Céu é para você e eu estou em você, e ambos são                

verdadeiros, então, Erin, a quem você deveria temer? Quem é que deve            

assustar você? Desde que eu prometi a você que eu farei algo em seus              

dias que você não acreditaria mesmo se lhe dissessem, então não tenha            

medo ou tenha medo de alguém ou qualquer coisa. 

“Já que você se deleita em Mim, eu, por sua vez, lhe darei os desejos do                

seu coração. Você, por sua vez, dará muita alegria e esperança. Mesmo            

que você forneça isso para muitos, você ainda fará com que muitos outros             

tenham inveja de você por causa de mim. Erin, e como eu prometi a você               

antes, eu não levei você tão longe só para você estar quebrada, cansada,             

fraca ou desanimada. Sua preocupação envelheceu você. 

“Embora eu entenda por que você está preocupado, você deve sempre           

lembrar que só precisa vir a Mim quando fizer isso. Erin, não se esqueça              

que você até empunhou a espada da verdade para parar as mentiras do             

dragão. Isso está terminado. Agora, o que você lembra do seu sonho na             

noite passada? ” 

Eu:“ Ah, sim… esse foi um sonho muito incomum… 

 

descrição do sonho começa… 

Eu era uma garota jovem que vivia na Europa durante a década de 1940.              

Era inverno e tudo estava congelado. Eu morava em uma área que tinha             

montanhas altas nos cercando. Eu estava voltando para casa depois da           

escola com um menino. Ele era um amigo ou talvez até meu irmão. 

Nós estávamos no processo de atravessar uma estreita faixa de uma           

ponte quando um ônibus apareceu de repente. Estava indo direto para           

nós. O motorista olhou diretamente para nós com ódio e certamente           

estávamos prestes a ser mortos. Nós apertamos o mais perto que           

pudemos do trilho. Como a ravina estava a centenas de metros abaixo,            

saltar sobre o lado não era uma opção. 

Eu: gritando. “Jesus, por favor nos ajude! Por favor, não nos deixe ser             

mortos assim! ” 

Assim que eu gritei isso, e no último segundo, o ônibus desviou para o              

outro lado da ponte. Eu podia ouvir o ônibus raspando o trilho do outro              

lado. Nós só tínhamos polegadas entre nós e o ônibus. Como a ponte             

estava muito gelada, nós tivemos que segurar o trilho lateral para evitar o             

deslizamento debaixo do ônibus enquanto passava por nós. 

Quando o ônibus passou, vi uma mulher olhando para nós de uma das             

janelas. Eu a reconheci da escola de alguma forma eu sabia que não podia              

mais comparecer. Ela estava gritando coisas tão odiosas para nós. Eu           
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podia então ouvir o motorista rindo. Ele então gritou algo sobre nós em             

uma linguagem que eu não conseguia entender. 

Eu simplesmente não conseguia entender por que esse motorista de          

ônibus ou essa mulher nos odiavam tanto. Foi só então que percebi o que              

tinha na manga. Meu amigo ou irmão e eu estávamos usando braçadeiras            

com a Estrela de Davi nela. We were marked as Jews. 

 

Descrição do sonho sobre… 

Jesus: “Então, Erin, o que o preocupou neste sonho?” 

Eu: “Tudo me preocupou, mas fiquei particularmente perturbado com o          

ódio que senti literalmente que vinha do motorista e dessa mulher. Era            

uma frieza que eu simplesmente não conseguia entender nem medir.          

Deixou um calafrio correndo pela minha espinha e até agora, quando falo            

sobre isso. ” 

Jesus:“ Como a ponte era estreita e gelada, o motorista do ônibus poderia             

facilmente tê-lo matado se eu permitisse isso. Na realidade, se não fosse            

por Mim, ele não teria desviado para a direita. Na minha chamada, o             

ônibus se moveu apenas o suficiente para você apertar entre ele e o trilho.              

Ao fazer isso, eu te libertei da morte certa. ” 

Eu:“ Por que você me deu um sonho tão aterrorizante? ” 

Jesus:“ Para mostrar a você que, embora eles quisessem a sua morte e             

você deveria ter sido morto, você foi poupado da morte como você foi             

protegido em seu estado de sonho. Eu queria te mostrar que, mesmo em             

seu estado de sonho, eu vou te proteger ... ” 

Quando Ele disse isso, Ele sorriu, riu e bem-humoradamente me cutucou.           

Eu não pude deixar de rir em troca. Suspiro ... só Jesus poderia me fazer               

sorrir ao usar um exemplo tão "tenso". Ele realmente sabe a melhor            

maneira de nos ensinar, mesmo que seja "não convencional"! 

Eu: “Obrigado Senhor! Então, o que teria acontecido de outra forma? ” 

Jesus:“ As condições neste sonho durante este lugar e tempo na história            

foram brutais e os corações das pessoas estavam frios. Sem minha           

intervenção, eles não teriam se desviado de maneira alguma. Eles nunca           

teriam arriscado a si mesmos ou a seus ônibus se desviarem para a direita              

para poupá-lo. Eles teriam, em vez disso, entrado direto em você sem            

sequer pensar duas vezes. 

“Como você notou nas suas braçadeiras, você e o menino eram ambos            

judeus nesse sonho. É por isso que esse sonho parecia tão incomum no             

começo, desde que você ainda não tinha percebido suas braçadeiras. No           

entanto, o que era ainda mais raro era que, nesse sonho, você era uma              

criança judia que sabia chamar-Me. Um judeu cristão era extremamente          

raro naquela época. ” 
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Eu:“ Embora agora eu entenda por que Você me deu um sonho tão             

incomum, devo admitir que ainda não entendo completamente. ” 

Jesus:“ Esse sonho deveria assustá-lo. como você foi condicionado a          

esperar o pior e esperar o melhor. Este é um mecanismo de            

enfrentamento aprendido de sua criação. Este sonho foi feito para mostrar           

a você que, comigo, você deve orar pelo melhor e colocar plenamente            

suas esperanças em mim. Este sonho foi feito para mostrar a você que eu              

não vou deixar você cair, mesmo nas condições mais geladas. 

“Erin, o mundo está esfriando a cada dia. O coração das pessoas está             

ficando cada vez mais frio. Não demorará muito mais até que esta frieza             

se iguale e até ultrapasse o que você viu nesse sonho. De formas, já tem. 

“É por isso que estou prestes a fortalecê-lo. Não se preocupe, Erin, pois             

não deixarei o seu navio na prateleira por muito mais tempo. Depois de             

passar tanto tempo 'fazendo artesanato', por que eu faria uma coisa           

dessas? ” 

 

Sonhe mais… 

 

Por favor, note que eu fiz uma pausa aqui durante o dia e estava              

planejando terminar isso no próximo dia. No entanto, Deus tinha planos           

diferentes para mim ... um que eu certamente nunca vi chegando ... mas             

Ele fez. 

Para ser mais específico, logo descobri que meu pai terreno havia morrido            

de repente. Compreensivelmente, tenho estado bastante ocupado com        

isso desde então. Embora eu tenha certeza de que esse sonho "continuará            

em breve", por enquanto, teremos que esperar um pouco mais. 

 

Uma Mensagem do Marido da Erin 

 

Família,  

Por favor orem por Erin como seu pai faleceu no início desta semana             

(terça-feira, 5 de Dezembro de 2017). Embora ela não tenha sido próxima            

com ele nos últimos anos, como ele optou por mantê-la fora de sua vida,              

a esperança dessa mudança sempre morreu quando ele fez. 

Enquanto seu Pai Celestial tem sido tudo o que ela sempre precisou, ainda             

há um ponto fraco em todos que também querem ser amados por seus             

pais terrenos, mas incondicionalmente. Como isso é raro hoje, quando os           

corações das pessoas ficam mais frios. 

Por favor, ore por Erin para ter sabedoria em lidar com as conseqüências. 

Por favor, ore por Erin para ter paz, pois agora ambos os pais já se foram. 
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Por favor, ore por ambos Erin e seu irmão que Deus preenche            

rapidamente qualquer vazio que possa resultar, previsto ou imprevisto. 

Por favor, ore pela graça de Deus para inundar todos aqueles que se             

reúnem neste tempo de luto. 

Obrigado, um e todos aqui, por ser a nossa casa longe de casa! Obrigado              

por todo o seu amor e apoio. 

Bênçãos para todos vocês! 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, incluídos somente em             

licenciado conforme autorizado) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-269/ 

Entrando na Batalha com Jesus e os Oito Sinos 

11 de dezembro de 2017 

 

Comunhão… 

Prezado Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado pela minha família e amigos. Eu             

sou verdadeiramente abençoado. Pai, cada vez que escrevo sobre algo          

"sombrio", logo descubro algo que aconteceu "ainda mais sombrio". 

A perda é uma sensação tão oca. Deixa um vazio que só você pode              

preencher. Enquanto eu esperava que eu testemunhasse para meu pai um           

dia aqui na Terra, você tinha outros planos. Ao longo dos anos, aprendi             

através dos meus testes e provações a não perguntar 'por que eu, Deus?'             

e, em vez disso, pergunte "por que não eu, Deus?" A morte do meu pai               

terreno é outro desses tempos. 

Você está constantemente trabalhando em nossas vidas. Embora eu possa          

nem sempre 'concordar' com o Seu tempo, eu percebi que tudo é para a              

Sua glória e 'nosso tempo' só acontecerá no seu tempo designado. 

Meu pai faleceu na terça-feira, 5 de Dezembro de 2017. Parecia que sua             

morte foi um comentário muito triste em 'potencial não realizado, sonhos           

desfeitos e esperança vaga'. Enquanto meu pai sabia como ser apreciado           

por alguém de quem ele precisava de algo, ele então "desligava" e ficava             

tão frio quanto gelo quando mais tarde se tornava "não mais útil" para             

ele. 

Eu aprendi muito bem sobre esse mecanismo de sobrevivência que ele           

usou em minhas relações com esse homem, meu pai terreno. No final,            

apenas deixou os que o rodeavam feridos e procurando respostas.          

Deixou-nos constantemente à procura de alguns sinais de vida e de amor            

dele. 

Quando mais tarde eu contatei sua viúva depois que ele morreu, as            

respostas que me deram sobre sua morte apenas pareceram levantar          

ainda mais questões. No entanto, eu não senti uma ligação de você para             

buscar respostas, então deixei cair e guardei mais consultas para mim.           

Como a vida dele era um mistério para nós, faz sentido que a morte dele               

fosse um mistério para nós também. 

Em resumo, os detalhes que eu sei sobre as circunstâncias que giram em             

torno de sua morte apontam diretamente para uma justiça divina que só            

você poderia ter orquestrado. Enquanto eu sei que tudo isso é totalmente            

conhecido por você, ainda é uma pílula amarga para eu engolir. 
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Oh Pai, por favor me conceda paz aqui. Eu realmente não tinha palavras             

quando descobri a sua morte. Isso me afetou profundamente e muito mais            

do que eu poderia imaginar. Enquanto eu não sentia quase o mesmo nível             

de tristeza de quando eu perdi minha mãe há dois anos, ainda doía,             

mesmo com a distância e falta de contato ao longo dos anos. 

Por dois dias inteiros, eu estava basicamente no 'piloto automático'. No           

terceiro dia, a dormência se transformou em uma profunda tristeza.          

Quando mais tarde quis vir falar com você em minha cadeira devocional            

sobre isso, a vida parecia "atrapalhar" e eu não conseguia. Em sua divina             

misericórdia, você falou comigo enquanto eu continuava com o meu          

"dia-a-dia". 

Jesus: “Lembre-se, Erin, quando uma porta se fecha, várias portas se           

abrem.” 

Enquanto eu sei que isso é verdade, eu ainda estava entorpecido com a             

tristeza para realmente permitir que isso acontecesse. Eu simplesmente         

não queria andar por nenhuma porta aberta. portas naquele momento em           

particular. Por aqueles dois dias, pelo menos, eu diria que até me senti             

"congelada no lugar". 

Jesus: “Erin, era a sua vez de ir.” 

Embora eu saiba que o seu timing é sempre perfeito, ainda é minha             

esperança que você o tenha chamado quando ele ainda estava vivo e em             

coma. Embora eu não saiba o que Você tem reservado para ele agora, sei              

que Você nos encontra onde estamos e que Seu amor nunca falha. Mesmo             

que ele tenha nos abandonado, eu ainda rezo para que você tenha            

piedade dele. 

Após sua morte, comecei a pesquisar um pouco da história de nossa            

família. Como eu fiz, logo me deparei com algumas informações sobre o            

tratamento perturbador dos índios Osage. Isso foi permitido pelo governo          

dos EUA por muitos anos. Isso ocorreu no início de 1900 e envolveu             

muitos assassinatos, mas, na realidade, foi um genocídio sistemático de          

um povo. 

Em resumo, os índios Osage receberam um pedaço de terra que ninguém            

mais queria apaziguar. Por alguma razão, o chefe teve a visão de incluir             

uma cláusula que dava aos seus habitantes direitos minerais para o que            

quer que estivesse sob o solo. 

No entanto, tudo mudou quando enormes quantidades de petróleo foram          

descobertas nesta terra e esta cláusula veio à tona. Enquanto isso deu a             

essas pessoas uma grande riqueza a princípio, logo teria um preço muito            

alto. 

Na década de 1920, centenas e centenas de índios Osage foram           

misteriosamente assassinados e centenas de milhões de dólares de sua          
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riqueza foram roubados. Foi uma história incrivelmente triste. Até ajudou          

a gerar o FBI no que é hoje. Também foi fundamental para facilitar a              

ascensão de J. Edgar Hoover no comando do FBI. 

Esse engano, conforme permitido, se nem mesmo incentivado, por certos          

ramos do governo dos EUA em relação aos índios Osage é uma mancha             

horrível além da compreensão. Donald Trump recentemente disse melhor         

quando comentou sobre o líder da Rússia ... 'Confie em mim… nós não             

somos tão inocentes assim'. Bem, isso definitivamente se encaixa nessa          

categoria. 

Eu até acredito que o tratamento injusto do Osage tem sido usado por             

Deus como mais uma medida dos EUA. Embora a restituição tenha sido            

feita, isso foi apenas uma pequena fração do que eles realmente deviam. 

Como as muitas vidas que foram perdidas podem ser trazidas de volta?            

Verdadeiramente, somente o próprio Deus poderá trazer justiça a esta          

situação. Eu simplesmente não posso deixar de sentir que esta é uma            

medida maior dos EUA por Deus do que se poderia pensar, mas isso é              

apenas meus pensamentos pessoais. 

De qualquer forma, eu tive um sonho bastante interessante duas noites           

atrás… 

 

descrição do sonho 1 começa… “Presentes na partida” ... 

Era hora de minha família e eu finalmente deixarmos uma certa área em             

que estávamos hospedados. Embora não estivéssemos particularmente       

perto de nenhum amigo ou família lá, ainda queríamos dar presentes           

àquelas pessoas que tinham sido gentis conosco durante nosso tempo lá.           

Fomos às compras e compramos itens que sentimos que significariam algo           

para cada um deles. 

Em seguida, aproveitamos para escrever notas individualizadas para        

incluir em cada um desses presentes. Cada vez que distribuímos um           

desses presentes, pedimos ao destinatário que esperasse até que         

tivéssemos saído da área antes de abrir o presente. Por alguma razão, era             

importante que eles não abrissem nenhum desses presentes até depois          

que saíssemos da área. 

Quando finalmente terminamos de distribuir os últimos presentes, chegou         

a hora de nos despedirmos da área, uma área em que passamos tanto             

tempo. Embora todos estivéssemos um pouco tristes quando nos         

afastamos, Nós também estávamos muito animados sobre aonde        

estávamos indo. 

 

Descrição do sonho 1 terminou... 
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Tive outro sonho na noite passada que me deixou de joelhos esta manhã.             

Esse sonho foi simplesmente incrível! Você me chamou para escrever esse           

sonho também ...  

 

Descrição do Sonho 2 começa ... "Indo para a Batalha com Jesus e             

os Oito Sinos" ... 

Eu estava em completa escuridão quando ouvi o som de um poderoso sino             

tocando oito vezes. No último golpe do sino, uma luz de repente brilhou             

sobre nós de cima. Esta luz iluminou todo o nosso entorno. Para minha             

surpresa, um vasto exército estava lá comigo. Eles estavam todos ao meu            

redor. Eu era um dos muitos e estava várias filas atrás da fila da frente. 

Agora que eu estava em 'The Light', notei que todos nós estávamos            

preparados para a batalha ... 

● Nós estávamos vestidos com a mais incrível armadura branca 

● Cada um de nós estava montado em cavalos com asas 

● Nós éramos todos fortes e em forma ... para mulheres, comparável           

a Mulher-Maravilha e, para homens, comparável a Thor, mas com          

melhores físicos do que isso ... além de comparação, realmente 

● Nós não éramos soldados ou tropas terrestres, mas mais como um           

exército de guerreiros 

● Cada um de nós tinha um lugar específico que Deus havia designado            

para nós, junto com um plano especial de “ajuste personalizado”. 

Havia também milhares… não, milhões… de anjos nos cercando. Quando          

olhei ao redor, notei que nossos três filhos e nossas duas filhas também             

estavam lá conosco. Todos nós estávamos tão animados e aguardando o           

comando de Deus. 

Enquanto havia milhares de nós que compunham este vasto exército, foi           

só então que notei a parte mais emocionante. Houve Jesus! Ele estava na             

frente e de frente para nós. Eu nunca vi Jesus parecer assim antes! 

Eu fico arrepiado enquanto escrevo isso, pois Ele realmente parecia o mais            

incrível comandante da história, mas se multiplicou um milhão de vezes e            

de uma maneira que eu não consigo nem colocar em palavras. Ele parecia             

tão forte em sua armadura completa que, mesmo sozinho, pareceria          

invencível até para o exército mais massivo do mais forte dos inimigos. 

Ele segurava um cetro na mão e sentava-se confiante em seu lindo cavalo             

branco. Ele olhou para nós com um propósito em seus olhos. Um            

regimento de Seus arcanjos mais poderosos flanqueava-o de ambos os          

lados. Enquanto Ele brilhou como o sol, nós ainda pudemos contemplar           

Sua magnificência. Lágrimas de alegria começaram a se formar quando          

olhei para essa visão incrível. 
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Eu ouvi um comando sendo gritado e então o som de mil sinos pareceu              

soar de uma só vez e em perfeita harmonia. Quando o toque ecoou e              

desapareceu, foi substituído por uma música de batalha crescente e          

grandiosa de um coro celestial. Tudo isso foi acompanhado pela música           

mais inspiradora que já ouvi. 

Jesus começou a gritar ordens para nós. Braveheart parecia uma escoteira           

em comparação ... sorrisos. A incrível autoridade em Sua Voz          

simplesmente não pode ser medida. Apesar disso, de alguma forma não           

era de todo assustador para nós, mas era incrivelmente reconfortante, em           

vez de saber que tínhamos o supremo Comandante Supremo, Um que           

nunca pode falhar. 

Jesus: em voz alta “Agora você seguirá em frente comigo e eu estarei em              

sua liderança em todos os momentos. Você não deve envolver o reino            

demoníaco que logo se separará na sua frente. Você deve deixar qualquer            

compromisso com os reinos demoníacos para o meu exército de anjos. 

“Eu te guiarei através da escuridão e você curará os doentes, dará            

esperança ao cansado e força aos sem poder. Você vai escalar uma            

parede e pular sobre objetos que teriam sido impossíveis para você pular            

antes agora. Enquanto eu chamo cada um de vocês 'Meu amigo', cada um             

de vocês será agora 'Meu guerreiro'. 

“Não tenha medo de fogo ou fumaça. Não tenha medo da terra tremendo             

ou do chão se partindo. Você agora foi fortalecido do alto. Você foi             

preparado por um tempo como este. ” 

Um anjo então nos orientou a olhar para trás de Jesus. Até esse ponto,              

Sua presença havia feito com que nem tivéssemos percebido o perigo que            

estava por trás dele. Na fumaça negra e fogo lá, nós poderíamos ver             

regimentos de seres demoníacos parados como uma parede. Seu único          

propósito era nos impedir de ir aonde Deus havia chamado cada um de             

nós para ir. 

Eu agora estava cheio de uma força que simplesmente não consigo nem            

começar a descrever. Quando me inclinei para dar tapinhas no lindo           

cavalo em que estava, percebi então que cada cavalo e cavaleiro de algum             

modo já se conheciam como se tivessem se conhecido por toda a vida.             

Cada par formou um time perfeito. Eu conhecia meu cavalo e meu cavalo             

me conhecia. Uau! 

Ao dar um tapinha no meu cavalo, percebi que seriam as melhores raças e              

altamente valorizadas na Terra. Cada um dos cavalos que estávamos          

montando era assim. Nossos cavalos usavam uma armadura brilhante que          

combinava com a nossa. Os cavalos tinham casacos como seda e todos            

tinham crinas trançadas tão intrincadas que só poderiam ser trançadas          

sobrenaturalmente. 
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Jesus: em voz alta “Agora, você não deve ter medo como eu estou com              

cada um de vocês. Eu irei antes de você em tudo que você faz. Agora vou                

remover tudo o que está diante de você com um único grito ”. 

Só então ouvi o grito de batalha mais inspirador que já ouvi. Esse grito              

era um múltiplo incontável de admiração por qualquer grito de guerra           

produzido até mesmo nos filmes mais épicos. Pai Deus mesmo estava           

gritando como um trovão do céu. A fumaça negra, o fogo e os demônios              

se dividiram instantaneamente em dois e um enorme caminho se formou           

bem no meio. 

Observei então como os anjos formavam uma linha impenetrável em          

ambos os lados do caminho, a fim de conter qualquer um dos demônios             

que ousassem nos atacar. Jesus então sinalizou para nós segui-lo através           

do meio das nuvens escuras que estavam em ambos os lados de nós. 

À medida que avançávamos nesse cenário de batalha, cada um de nós            

seguindo o exemplo de Jesus, mais uma vez ouvi a Voz de Deus gritar. Em               

um instante, cada um de nós foi levado para onde Ele queria que             

fôssemos. Cada um de nós logo saberia para o que fomos feitos. O próprio              

Deus cuidou de todos os detalhes. Ele tinha um plano especial para cada             

um de nós. 

 

Sonhe 2 descrição em cima de… 

Oh Pai, obrigado! Este sonho me cortou ao meu núcleo, mas da melhor             

maneira. Esse sonho me deu tanta esperança que não posso nem           

quantificá-lo, certamente não aqui na Terra. Oh obrigado, pai, obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me encontrei em uma campina cheia de belos cavalos, cada um mais             

impressionante do que os melhores cavalos da Terra. Eles estavam          

jogando e se revezavam correndo um atrás do outro. Embora isso seja            

difícil de explicar, enquanto eles não eram selvagens, eles eram          

completamente livres. Eles estavam mais do que felizes em simplesmente          

servir a Deus e amá-lo. 

Enquanto eu era ainda menor em comparação com esses cavalos          

magníficos do que eu teria estado na Terra, ainda parecia absolutamente           

normal. Esses cavalos eram tão lindos. Enquanto eu estava lá          

admirando-os, um desses cavalos incríveis se aproximou de mim. Para          

minha surpresa, o cavalo então se abaixou. Eu de alguma forma sabia que             

eu deveria dar uma volta. 

Eu ri com alegria enquanto eu ansiosamente pulei. Ele correu para uma            

área montanhosa e depois seguiu para o topo de uma das colinas. Uma             

vez no topo, pude então ver abaixo este belo vale de cavalos. Enquanto             
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alguns tinham colares de flores ao redor deles e outros tinham adornos            

diferentes, cada um deles era igualmente bonito. 

Enquanto eu me sentava neste cavalo perfeitamente musculoso e bem          

cuidado, não pude deixar de ficar espantado com o imenso poder, amor e             

graça de Deus. Embora estes fossem cavalos tão lindos, eu logo me            

assustei com o pensamento de que isso fosse apenas a menor fração do             

que Ele criou. Eu orei a Ele com lágrimas de absoluta alegria. 

Eu: Chorando com ... bem, pura alegria. “Oh Pai, obrigado por me trazer             

aqui. Obrigado, Senhor, por esta promessa do Céu! 

Inclinei-me e abracei o pescoço do cavalo. Só então ouvi o som familiar da              

risada bem-humorada do Senhor. Eu me virei e lá estava Jesus sentado            

em seu próprio cavalo. 

Jesus: sorrindo. "Bem, Erin, você é muito bem-vinda." 

Quando ele trouxe o cavalo ao lado do meu, os dois cavalos se             

cumprimentaram com seus narizes. 

Jesus: rindo. “Então, Erin, vejo que esses cavalos encantam você.” 

Eu: “Oh sim, Senhor. Eu estava tão triste quando ouvi falar dos cavalos             

que foram queimados na Califórnia. Tem sido tão difícil para mim ouvir            

essas reportagens. Foi ainda mais difícil ouvir as histórias dos treinadores           

que amavam esses cavalos. Muitos dos cavalos que morreram eram seus           

favoritos e eram muito amados. 

“Esses cavalos tinham confiado em seus treinadores de tal forma que até            

decidiram ficar em suas barracas pensando que seriam mantidos seguros          

por eles lá. Esses cavalos decidiram ficar em suas barracas em vez de             

correr para evitar os incêndios futuros. Foi uma decisão fatal! ” 

Jesus:“ Oh Erin, se eu me importo com o menor pardal que cai, eu              

também não ligo para os cavalos que caem? Olhe a sua volta. Eles são              

livres. Não há chamas, nenhuma mão cruel do homem e nenhuma           

preocupação com a idade. Aqui eles são jovens, fortes e alegres. Conheço            

cada uma de suas histórias e suas jornadas. Erin, conheço cada um            

desses cavalos. ” 

Eu: comecei a chorar de novo. “Oh Senhor, obrigado! Estou tão feliz que             

os animais estão vivos aqui no céu. Muitos pregadores têm pregado que            

os animais não têm alma e, portanto, não têm lugar no céu. ” 

Jesus:“ Hmm… e onde está escrito? Isso nunca foi escrito em Minha            

Palavra. Essa é uma tática inimiga usada para remover ainda mais a glória             

de Deus, contida em Sua promessa de que o paraíso é o paraíso. 

“Eu não me importo com o meu cavalo? Deus não criou este cavalo? Ela é               

uma amiga para Mim e Me segue mais perto do que a maioria dos que na                

Terra afirmam Me conhecer. Quando você está se sentindo para baixo,           
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quem envia seus animais para consolá-lo e "lamber suas feridas"? É o pai             

da mentira que faz isso por você? Não! 

“Aqueles que pregam que esses animais estão puramente lá para seus           

propósitos, para que eles possam tratá-los tão abusivamente quanto eles          

quiserem, estão fazendo isso para tentar remover sua culpa. É          

simplesmente condenar demais um homem perverso que abusa de seus          

animais acreditar que esses animais que ele abusa em segredo podem até            

ser um tipo de ordem de hostes angélicas criadas por Deus como uma             

medida para eles. 

“Eles argumentarão então que, porque não está claramente indicado em          

Minha Palavra, eles podem fazer a estes animais como bem entenderem.           

Bem, eles não ficarão surpresos ao descobrir que esses animais também           

foram usados como uma medida para esses homens perversos? 

“E o malvado Balaão? Ele estava tão ocupado batendo em seu burro que             

não conseguiu ver o anjo que foi enviado. Depois de bater na sua jumenta              

pela terceira vez, o jumento recebeu a habilidade de falar. 

“Você deve sempre ter cuidado com aqueles que não refletem o caráter do             

Deus vivo. Este é um aviso para aqueles que se inclinam ao mal. Quantas              

crianças ou idosos ficaram aborrecidos com Deus porque seus amados          

companheiros com pêlo ou penas haviam passado e então receberam essa           

falsa pregação? 

“O inimigo então rapidamente apressa-se para 'consolá-los' dizendo:“ Ah,         

sinto muito pelo seu animal. Lamento que seu animal não seja importante            

para Deus e não tenha alma. Apenas lembre-se ... 'uma vez morto,            

sempre morto'. ”Erin, isso não reflete o caráter de Meu Pai ou Eu, mas              

serve apenas aos propósitos do inimigo.” 

Eu: “Esse é o mesmo tipo de pessoa que prega? , sempre salvo "e depois               

usar isso como seu raciocínio para se comportar da maneira mais perversa            

sem medo de consequências ou qualquer consideração pelo que o          

comportamento deles fará aos outros?" 

Jesus: “Sim, Erin. Parece que essas pessoas preferem tirar trechos da           

Minha Palavra fora de contexto para usar isso para se exaltarem acima            

dos outros. Essas mesmas pessoas, então, propositalmente ignoram os         

muitos lugares em Minha Palavra que falam sobre amar a Deus com todo             

o seu coração, alma e mente e amar seus vizinhos como eles se amam. 

“Tal como acontece com tantas coisas, isto também é um indicador e uma             

medida. Enquanto essas pessoas distorcem as Minhas Palavras para seu          

próprio benefício, elas nunca enganam a Deus, apenas a si mesmas. Tudo            

é visto, tudo é medido e nada é esquecido pelo Meu Pai que se senta em                

Seus Tribunais. Agora, Erin, vamos falar sobre o seu sonho da noite            

passada. ” 
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Eu:“ Sim, Senhor! Estou tão empolgado com tudo o que me foi mostrado!             

Isso parecia tão real e tão encorajador. É difícil para mim imaginar que eu              

poderia ser assim, especialmente como estou sentindo hoje. Como você          

sabe, pai, acabei de perder meu pai terreno e, como resultado, não tenho             

me saído bem nos últimos dias. Eu não gosto mais do 'mundo' e estou              

realmente lutando com tudo isso. ” 

Jesus:“ Erin, você continuou a correr atrás de Mim. ”Ele sorriu e me             

cutucou. “Você até me perseguiu até que eu peguei você. Apenas           

lembre-se de que fui eu quem te chamou para começar. 

“Agora conheço as origens de cada pessoa. Cada um! Eu vi todas as             

injustiças contra os inocentes e tudo o que os ímpios acreditam ter sido             

feito em segredo. Tome conforto em saber que Aquele que governa a            

Terra é maior que o mal que está sobre a Terra. Como também está              

escrito ... maior é Aquele que está em você do que aquele que está no               

mundo. 

“Agora, seu tempo está chegando ao fim onde você está atualmente. Eu            

chamei você e sua casa para um maior serviço. Você tem lutado muitas             

batalhas e, através de cada uma, e embora esteja cansado agora, você            

ainda coloca todas as suas esperanças em mim. Erin, você pegou sua            

antiga Bíblia hoje cedo. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Esta bíblia em particular é geralmente muito difícil para            

eu aprender. Está desgastado, as páginas estão esfarrapadas, as         

passagens estão marcadas com linhas e eu escrevi tantas datas nas           

margens, datas cheias de dor. Eu havia comprado essa Bíblia em 2004 e             

ela tem sido minha companheira desde então. 

“Você falou comigo através das páginas desta Bíblia. Eu fui tão abençoado            

por suas palavras contidas dentro. Quando eu estava de joelhos esta           

manhã, abri esta Bíblia para 2 Samuel 22. Então notei que eu havia             

sublinhado 51 versículos. Lembro-me de recitar cada um dos versos          

sublinhados para você. 

“Eu também havia escrito 22 datas separadas, cada uma escrita como           

marcadores separados. É uma canção de louvor de David, mas, para mim,            

é mais um grito de guerra. Oh Pai, para mim, este é o grito de guerra de                 

um guerreiro! Até me deu força quando quis morrer. 

“Eu me lembro de tanto querer ser como o rei Davi. Eu queria ter o               

mesmo amor que ele tem por você. Ele até dançou diante de você,             

Senhor. Ele dançou diante de você e nunca teve vergonha de fazê-lo. Oh,             

como eu queria um amor por você como o dele! ” 

Jesus:“ Bem, Erin, eu quero que você leia isto novamente. Este é um             

decreto de batalha. Estas são diretivas daquilo que será. Tu és minhas            

testemunhas do reino dos céus. Enquanto você não é uma das "Duas            
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Testemunhas de Jeová em Jerusalém, você ainda vai aonde eu te enviar".            

Você também montará um cavalo. Ele então sorriu e gentilmente me           

cutucou. “Como você sabe, eu recentemente adquiri alguns belos cavalos          

da Califórnia.” 

Eu sabia que Ele estava falando especificamente sobre os cavalos que           

haviam morrido recentemente nos incêndios na Califórnia. Ele estava me          

consolando novamente. Assim que Ele terminou de dizer isso, eu          

imediatamente ouvi todos os cavalos no vale fazendo sons tão          

semelhantes quanto cavalos podem fazer para torcer por Jesus. Eu não           

pude deixar de rir enquanto todos se curvavam para Ele agora. Digno de             

todo louvor o nosso! 

Eu: sorrindo. "Vamos andar de cavalos a partir de agora, em vez de             

outras formas de transporte?" Ele sabia que eu estava brincando. 

Jesus: rindo. "Bem, eu nunca disse que você só vai andar em todos os              

lugares a cavalo, certo?" Eu então ri. “No entanto, o que eu digo é que               

você virá como um vasto exército das Portas do Céu ... e em qualquer              

forma de transporte que eu julgue apropriado para a ocasião.” Nós dois            

rimos. 

“Agora, até agora, você teve muitas mais perdas nesta vida do que você             

teve ganhos. No entanto, eu te digo a verdade ... Eu vou restaurar tudo o               

que o inimigo roubou. O que foi perdido será encontrado. Você irá aonde             

eu te envio em Meu Nome. Você vai mostrar habilidades impressionantes           

como eu estarei com você. Agora, Erin, alegre-se! Todos vocês que           

verdadeiramente me amam alegram-se, porque o Reino dos Céus está          

próximo. 

“Oh sim… recentemente enviei uma 'neve azul' para você novamente. Esta           

foi a sua primeira nevada 'real' da temporada de inverno. Eu tinha enviado             

isso para você para lembrar que, embora você esteja desanimado, não           

seja. Eu estou com você e irei antes de você em suas batalhas. No              

entanto, também estou ao seu lado e tomou sua retaguarda. Eu também            

estou em você. ” 

Eu: sorrindo. “Obrigado, Senhor, mas você está acima de mim também?” 

Jesus: Rindo. “Sim, Erin, claro! Agora, regozije-se e se consolide. Ele           

sorriu com tanto amor e olhou nos meus olhos. Meu coração pulou de             

alegria! “Prepare-se, Erin! Agora é a hora de se preparar! Eu te chamo de              

'amigo'! ” 

Ele estendeu a mão e me abraçou. Eu o abracei de volta e nunca quis               

deixá-lo ir ... como de costume. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-270/ 

Deus e 'Considere Este Dia' 

Recebido em domingo, 17 de dezembro de 2017 

 

Comunhão... 

Prezado Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por minha família, meus amigos e            

suas promessas em sua palavra. 

 

A descrição de três sonhos semelhantes, "A Sala das Lanternas de           

Papel", começa ... 

Recentemente, tive três sonhos muito parecidos com as lanternas de          

papel. Em cada um desses três sonhos, havia centenas das mais belas            

lanternas de papel armazenadas em um único cômodo. Cada uma dessas           

lanternas era tão incrivelmente detalhada que era admirada por todos que           

olhavam para elas. 

De repente e sem aviso, uma das lanternas de papel pegou fogo. O fogo              

logo se espalhou para as outras lanternas. Dentro de segundos, toda essa            

sala cheia de lanternas de papel estava queimando. 

Descrição de três sonhos semelhantes ao longo ... 

Mesmo que isso não tenha sido confirmado pelo Senhor, não posso deixar            

de acreditar que esta sala cheia de lanternas de papel representa o Estado             

da Califórnia. No entanto, depois de ouvir comentários feitos sobre isso no            

Nest, agora acredito que essas lanternas poderiam ser todos nós depois           

de termos sido Transformados. Talvez isso tenha um significado duplo? 

Enquanto eu refletia sobre esses sonhos nesta manhã, Deus de repente           

começou a falar comigo enquanto eu sentava na minha cadeira devocional           

orando. 

Deus: “Erin, considere este dia. Pare e considere tudo o que está ao seu              

redor. O que você vê? 

Abri as persianas na minha janela e olhei para fora. O sol estava brilhando              

intensamente. Era aproximadamente 7 graus fora e era 1:00 da tarde           

(que já é a noite em Jerusalém). Eu podia ouvir a água correndo abaixo              

da minha janela do pequeno riacho. Eu ouvi o vento e o som distante do               

snowbird (Junko). 

Olhei para o calendário hebraico e observou que Kislev 30 começa esta            

noite, domingo 17 de Dezembro de 2017, e termina na segunda-feira à            

noite, 18 de Dezembro de 2017. Kislev 30 começa esta noite e representa             

a oitava vela das oito velas de Hanukkah. 
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Eu, então, observou que Tevet 1 começa na segunda-feira à noite, 18 de             

Dezembro de 2017 e será o 7º
vela. Tevet 2 começa na terça-feira à noite,              

19 de Dezembro 2017 e será a 8 ª vela. O 8 º dia de Hanukkah, o último dia                 

de Hanukkah, termina na noite desta quarta-feira, 20 de Dezembro de de            

2017. 

Depois que eu terminei minha busca, eu estabeleci-me de volta para           

minha cadeira devocional e começou a rezar novamente. Ao fazê-lo, notei           

que tudo ao meu redor ficava perfeitamente quieto, mas apenas por um            

segundo ou dois. Por muito pouco tempo, foi como se o tempo tivesse             

parado. 

Eu: “Pai, o que devo considerar? Eu sei que você está aqui, mas não posso               

ver você. Bem, também não consigo ver o vento, mas certamente posso            

ver seus efeitos. Eu também posso sentir o vento em minha pele enquanto             

sopra ao meu redor. Se os efeitos do "vento invisível" são claramente            

visíveis, quão maiores são "Seus Efeitos"? 

Deus começou a falar comigo assim que terminei de escrever. 

Deus: “Erin, considere cuidadosamente hoje.” 

Eu: “Sim, pai, mas estou com medo. Por favor, proteja nossos filhos e             

meu marido em sua jornada para a cidade. Por favor proteja minhas filhas             

que permanecem aqui comigo em nossa casa. Por favor, proteja meus           

amigos e familiares que estão longe. Por favor, não leve nenhum deles            

para casa antes que eles vejam tudo o que você prometeu. Eu amo você,              

pai. Você por favor também nos considerará? ” 

Deus:“ Erin, Erin, oh Erin, quando 'considerar' significa 'morte' ou 'dano'?           

Não as chuvas inundação cessar no dia 27? O óleo não continuava a fluir              

no candelabro para fornecer luz na escuridão quando não havia esperança           

de que a chama pudesse continuar? Então, considere o dia de hoje. 

Eu: ”Eu parei e fiz uma pesquisa sobre o vigésimo sétimo dia. Notei que              

no dia 27 de Kislev, começou na quinta-feira à noite, 14 de Dezembro de              

2017 e terminou sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.  

Dia 27 de Kislev representou a terceira vela das 8 velas de Hanukkah. No              

entanto, Kislev 27 também teria sido o último dos 40 dias de chuva que              

teria começado em 17 de Cheshvan (o décimo-sete dia do segundo mês)            

durante o dilúvio de Noé. 

Eu então fiz uma pesquisa hoje. Hoje é Kislev 29 e a quinta vela das 8                

velas de Hanukkah teria sido acesa na noite de ontem. O Kislev 30             

começa nesta noite, domingo, 17 de dezembro de 2017, e termina na            

segunda-feira à noite, 18 de dezembro de 2017, mas já teria começado            

em Jerusalém. A sexta vela das 8 velas de Hanukkah será acesa esta noite              

e já foi acesa em Israel. 
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Fiz uma busca rápida em outras notícias que poderiam ter sido           

importantes, mas realmente não encontrei nada. No entanto, devo admitir          

que não procurei por muito tempo e sabia que minha busca não era             

"excessivamente exaustiva". Decidi procurar mais um pouco depois de         

terminar de falar com Deus em minha cadeira devocional. 

Eu: “Eu olhei, pai, mas não consegui encontrar nada de muito significativo            

para este dia. Meu coração está mal iluminado enquanto minha esperança           

começa a desvanecer e o óleo da alegria está acabando. Sinto muito, Pai,             

por minha falta de fé e meu desânimo, embora eu saiba em meu coração              

que em breve fará tudo o que disse que fará. Minha esperança, bem,             

todas as nossas esperanças, estão em você e só em você! ” 

Deus:“ Você terminou de declarar sua condição? Eu não sei disso já?            

Então, Erin, considere este dia. ” 

Eu:“ Sim, pai, eu vou. É um lindo dia que você fez. ” 

Deus:“ Sim, de fato, é. De fato, é. Considere isso. ” 

 

O sonho acabou… 

 

Depois que esse sonho foi concluído, liguei para meu marido e decidimos            

examinar as notícias juntos para ver se havia algum grande evento.           

Decidimos, então, especificamente procurar por 'eventos relacionados a        

Israel' para 'considerar' e logo nos deparamos com um artigo que parecia            

bastante significativo para 'todos' considerar ': 

https://www.cnbc.com/2017/ 12/18 /   

un-to-vote-segunda-feira-on-call-para-nos-jerusalem-decisão-de-ser-retir

adas.html 

ONU para votar segunda-feira em chamada para US Jerusalém         

decisão de ser retirada 

 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas é deve votar na           

segunda-feira um projeto de resolução pedindo a retirada da decisão do           

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém         

como a capital de Israel, disseram diplomatas, um movimento que deve           

enfrentar um veto de Washington. 

O texto de uma página do Egito, visto pela Reuters, não menciona            

especificamente os Estados Unidos ou Trump. Diplomatas dizem que tem          

amplo apoio entre os 15 membros do conselho, e embora seja improvável            

que seja adotado, a votação vai isolar Trump sobre o assunto. 

Para passar, uma resolução precisa de nove votos a favor e nenhum veto             

pelos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia ou China. 
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Trump inverteu abruptamente décadas de política dos EUA neste mês          

quando reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, gerando         

indignação dos palestinos. Trump também planeja transferir a embaixada         

dos EUA para Jerusalém a partir de Tel Aviv. 

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, elogiou a decisão de Trump             

como "a coisa certa e certa a ser feita". 

A missão dos EUA na ONU não estava imediatamente disponível para           

comentários no domingo. 

Ministros das Relações Exteriores árabes concordaram em buscar uma         

resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto. O rascunho            

do texto da ONU expressa “profunda tristeza pelas decisões recentes          

sobre o status de Jerusalém”. “ 

Afirma que quaisquer decisões e ações que se proponham ter alterado, o            

caráter, status ou composição demográfica da Cidade Santa de Jerusalém          

não têm efeito legal, são nulos e devem ser rescindidos em conformidade            

com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança. ” 

O projeto também conclama todos os países a se absterem de estabelecer            

missões diplomáticas em Jerusalém. 

Israel considera a cidade sua capital eterna e indivisível e quer todas as             

embaixadas baseadas ali. 

"Nenhum voto ou debate mudará a clara realidade de que Jerusalém" é a             

capital de Israel, disse Danny Danon, embaixador de Israel nas Nações           

Unidas, em um comunicado no sábado. 

Os palestinos querem que a capital de um estado palestino independente           

esteja no setor leste da cidade, que Israel capturou em uma guerra de             

1967 e anexou em um movimento nunca reconhecido internacionalmente. 

O projeto de resolução do conselho “exige que todos os estados cumpram            

as resoluções do Conselho de Segurança em relação à Cidade Santa de            

Jerusalém, e não reconheça quaisquer ações ou medidas contrárias a          

essas resoluções.” 

Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU adotada em dezembro           

de 2016 “sublinha que não reconhecem quaisquer mudanças nas linhas de           

4 de junho de 1967, inclusive em relação a Jerusalém, além daquelas            

acordadas pelas partes por meio de negociações. ” 

Essa resolução foi aprovada com 14 votos a favor e uma abstenção do             

ex-presidente dos EUA, Barack Obama. a pressão do antigo aliado Israel e            

Trump, então presidente eleito, para Washington exercer seu poder de          

veto. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-272/ 

Jesus e o Alerta Sobre a Internet Mundial 

31 de dezembro de 2017 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Você nunca 

nos falha. Você entregou meus dois filhos mais jovens em segurança para 

nós. Obrigado! Ultimamente, tenho me angustiado com algumas 

reportagens sobre os horrores da internet, a 'web'. 

O inimigo é o melhor dos punidores e o pai da mentira. Ele não pára. Ele 

persegue os inocentes até serem caçados. Ele não ficará satisfeito até 

que ele tenha transformado os amantes da Sua luz de esperança e 

inocência em amantes de todas as coisas obscuras e sem esperança. 

O inimigo é o trocador da Escritura e o confusor da verdade. Nuvens de 

confusão caem sobre qualquer um em sua presença. Ele os deixa isolados 

e 'presas', não reza sobre eles. Eles caem em depressão e desespero 

quando eles permitem que ele continue a ter acesso a eles. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente com Jesus. Ele sorriu e me abraçou. Ficamos 

juntos no mirante celestial. Nós olhamos para a Terra à noite e estava 

girando lentamente na nossa frente. Enquanto eu via milhões de luzes 

fracas entre as poucas luzes brilhantes, percebi que algumas das luzes 

estavam começando a escurecer. 

Jesus: “Erin, esta é a última onda de ataques contra os filhos de Deus. 

Olhe para cá. ” 

Ele apontou para a área“ acima ”da Terra. Estava coberto de 'uma teia'. 

Havia enormes quantidades de demônios lá. Havia tantos demônios que 

eram mais numerosos do que milhares de colinas de formigas. Anjos 

estavam ocupados mantendo esta teia consertada e derrubando os 

demônios antes que eles pudessem romper. 

Eu então vi que um número de demônios se reuniam em tão grande 

concentração que eles foram capazes de atirar em vários demônios 

através da web. Na realidade, isso só foi permitido por Deus. Os 

demônios foram capazes de esgueirar-se através de algumas pequenas 

aberturas na web. Eles passariam tão rápido que seriam como balas 

atingindo a Terra. 

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-272/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-272/


Eu: “Eu não entendo isso, Senhor, como eu sei, com apenas um dos seus 

comandos, você poderia parar tudo isso. O que é que eu estou vendo 

aqui? ” 

Jesus:“ A teia que está sobre a Terra, o mundo que não é visto, ainda 

assim, todos usam e sabem que ela está lá. Este é o reino que deveria 

ser enviado antes de eu chegar. Isso permitiu o aumento do bem e do 

mal. O mal aumentou e, com cada um desses você vê rompendo, outra 

brecha na segurança ocorreu. ” 

Eu:“ Mas, Senhor, eu estou vendo milhares destes quebrando a cada 

minuto. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, você estão corretas. Agora olhe para isto ... ” 

Ele me levou para o que parecia ser um centro de operações. Isso parecia 

ainda maior que a NASA e era uma operação terrestre administrada por 

pessoas. Eu vi ordens globais generalizadas sendo dadas e mapas com 

marcadores. 

Então vi reuniões estratégicas acontecendo e depois ainda mais pedidos 

saindo. Então vi algo parecido com rastreamento infravermelho. Isto foi 

seguido pela "vida leve" de uma vítima sendo exterminada. 

Eu: “O que é isso? É como um videogame gigante. Senhor, por que você 

não está enviando anjos para parar isto? ” 

Jesus:“ Muitas pessoas que lêem isto terão as mesmas perguntas. Eles 

então ficarão chateados, pois prefeririam que eu mandasse Uriel ou 

Gabriel para lhe mostrar o que está ocorrendo aqui. Eles acharão difícil 

acreditar que estou ciente deste centro de comando, mas não envio anjos 

para impedi-lo. 

"Eu posso dizer pelo olhar em seu rosto que você está ferido por isso 

também." Ele sorriu e gentilmente me cutucou. "No entanto, antes de me 

julgar, venha comigo ..." 

Ele pegou minha mão e agora estávamos em um belo bairro suburbano 

com belas casas. O céu acima de nós estava claro e escuro. Eu podia ver 

milhões de estrelas no céu. 

Jesus: “Erin, todos os lares deste bairro são cristãos. As famílias vivem 

juntas em paz, amor e alegria. As famílias fazem tudo juntas como uma 

unidade. Enquanto eles não são perfeitos, eles têm o desejo de fazer a 

Minha Vontade em cada uma dessas casas. Estou bem satisfeito com os 

corações de cada pessoa aqui. Essas pessoas são minhas. ” 

Então eu vi cada casa sendo iluminada. Eu ouvi música e risadas. Eu vi 

uma mãe deixando sua casa com comida. Ela atravessou a rua em frente 

a nós para outra casa que tinha alguém que estava doente. Mesmo que 

esta casa tivesse visto tragédia, eu pude ver que a luz de Deus ainda 

estava lá. Quando a porta se abriu, a luz se apagou. 
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Eu: "Senhor, por que você está me mostrando este bairro cristão 'ideal'?" 

Jesus: "Deixe-me mostrar-lhe o que acontece a seguir ..." 

Então eu vi cada uma dessas casas como se toda a fachada tivesse sido 

retirada. Eu agora podia ver em seus quartos. Eu vi crianças, bebês e 

adolescentes. Cada um tinha alguma forma de tecnologia ou tinha acesso 

a ela. Eu então vi centenas de entidades demoníacas agachadas em cada 

um dos telhados. 

Jesus: Você vê isso, Erin? Eles vieram da web. Agora eles esperam. ” 

Eu:“ Oh Senhor, eu vejo crianças inocentes! ” 

Jesus:“ Sim, Erin. Agora observe… ” 

Eu vi um adolescente estudando para um exame. Ele deve ter 

frequentado uma escola cristã, pois vários livros religiosos, incluindo 

algumas Bíblias, estavam ao lado dele. Ele tinha uma Bíblia normal, assim 

como uma Bíblia topográfica. Ele também estava fazendo algumas 

pesquisas na internet. 

A porta do quarto dele estava aberta. Sua mãe acabara de verificar ele. 

Ele tinha seu smartphone perto dele também. Então eu ouvi uma 

notificação por push em seu telefone e o garoto o pegou para olhar. Eu o 

vi escrever algo de volta. 

Jesus: "Agora observe o que acontece três portas abaixo ..." 

Eu vi uma linda garota adolescente em seu quarto. Ela tinha prêmios em 

todo o seu quarto por alguma coisa. Eu vi um versículo da Escritura 

escrito ao longo do topo de suas paredes perto do teto. Eu vi um grande 

espelho pendurado em uma de suas paredes. 

Ela estava experimentando várias roupas diferentes. Eu vi um demônio 

no quarto com ela. Este demônio parecia louco e vestia roupas femininas. 

Era feio e sujo. Sempre que ela tentava uma roupa diferente, eu a via 

sussurrando em seu ouvido. A menina logo começou a "encolher" e 

perder a confiança. 

Sempre que a garota olhava no espelho, um demônio diferente colocava 

algo como óculos nos olhos para distorcer sua imagem. Estas "lentes de 

vidro" fizeram a menina acreditar que ela era muito maior às vezes, mas 

depois, na verdade, muito magra. A imagem que ela via de si mesma era 

sempre "extrema", ou muito gorda ou muito magra. 

Eu vi então a menina texting. Logo percebi que ela estava mandando 

mensagens para o adolescente que eu tinha visto em seu quarto mais 

cedo. Eles agora estavam mandando mensagens de um lado para o 

outro. Ela logo começou a enviar fotos sugestivas para ele. Eu então vi 

algo como um véu de névoa cair sobre os dois. 

Antes que eu pudesse me virar para fazer uma pergunta ao Senhor, os 

quartos de ambos os adolescentes estavam completamente cheios de 
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demônios. A garota parecia se transformar em algo irreconhecível. Eu 

então vi sua irmãzinha entrar na sala. Quando sua irmã mais nova voltou 

para seu próprio quarto, um dos demônios a seguiu. 

Eu: "Oh Senhor, isso é esmagador!" 

Jesus: "Agora olhe ao redor ..." 

Todos os demônios que estavam em cada um desses muitos telhados 

tinham entrado em cada uma dessas casas. Tudo isso aconteceu tão 

rápido que foi simplesmente impressionante. 

Eu: "Onde está a ajuda, Senhor?" 

Jesus: Ele apontou para Si mesmo. “Aqui, Erin. Ajuda e esperança estão 

aqui ... ” 

Eu então vi a adolescente ficar tão perturbada em enviar as fotos de si 

mesma que ela caiu de joelhos. Ela então orou com lágrimas e um 

coração sincero. Eu vi anjos do Céu entrarem em sua presença e 

encherem a sala. Eu então a ouvi chamar sua mãe. Ela ia pedir para ela 

pegar o telefone. 

Antes que a mãe pudesse vir, o menino mandou uma mensagem 

novamente. Ela olhou para o texto e mudou de idéia. Assim que ela 

tomou essa decisão, vi os anjos saírem de seu quarto. Os demônios 

estavam de volta ao telhado e estavam reunidos ali para observá-la. 

Menina: "Oh, não importa, mãe." 

Logo depois que ela disse isso, os demônios voltaram para seu quarto, 

mas agora havia ainda mais demônios do que antes. O martelar dessa 

garota continuou. 

Eu: "Senhor, enquanto eu estou impressionado por apenas observando 

estas duas casas, você deve ver isso acontecendo em todo o mundo." 

Jesus: Sim, Erin. Agora, vire-se ... ” 

Eu me virei e vi esse cenário se repetindo várias vezes em casa após 

casa. Estremeci quando tudo isso estava acontecendo nesse bairro cristão 

"ideal". No entanto, não foram apenas os adolescentes que foram 

afetados, foram também todos aqueles que convidaram material ímpio 

para as suas casas através da 'The Web'. Enquanto eu via pais fazendo 

isso, havia algumas mães fazendo isso também. Havia muitos outros 

também. 

Eu: "Oh Senhor, isso é muito maior do que eu jamais imaginei." 

Jesus: Sim, Erin. Esta é a onda final de guerra nos "lugares celestiais" 

antes de eu aparecer. " 

Eu:" Senhor, por que você não está fazendo mais para impedir isso? Por 

favor, perdoe-me, mas parece impossível para nós lutarmos contra essa 

guerra, a menos que você intervenha. ” 
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Jesus:“ Erin, está escrito que, nos últimos dias, os homens serão amantes 

de si mesmos. Vá para a Minha Palavra e leia isto à luz do que está 

acontecendo hoje. Veja se este não é o mesmo momento em que você 

está agora. Essas coisas devem ocorrer. ” 

 

Ele me levou à 2 Timóteo 3… 

Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 

Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 

soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 

Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 

sem amor para com os bons, 

Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 

amigos de Deus, 

Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes 

afasta-te. 

Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam 

cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias 

concupiscências; 

Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da 

verdade. 

E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes 

resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos 

quanto à fé. 

Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu desvario, 

como também o foi o daqueles. 

Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, 

longanimidade, amor, paciência, 

Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em 

Icônio, e em Listra; quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me 

livrou; 

E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus 

padecerão perseguições. 

Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e 

sendo enganados. 

Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, 

sabendo de quem o tens aprendido, 

E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem 

fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 

Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para 

redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; 
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Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para 

toda a boa obra”.
 

Jesus: Agora você entende o que veio contra a terra. No entanto, há 

ainda mais das Escrituras que mostrei a você que também se refere 

àqueles sob esses ataques. ” 

Eu:“ Senhor, como pode qualquer família lutar contra tais coisas se Você 

não nos fortalecer? Como podemos estar todos os momentos? Nós não 

podemos! ” 

Jesus:“ Ser pai hoje é muito mais difícil do que no passado. Muitos foram 

solicitados pelo inimigo e tem sido objeto de grandes batalhas em Minha 

Corte. Quando digo batalhas, quero dizer como em argumentos, não em 

lutas. 

“Perímetros e limites foram estabelecidos em que o inimigo é incapaz de 

atravessar. Mesmo assim, aqui está apenas um exemplo do que o inimigo 

poderia fazer com um jovem normal que procura Me seguir ... 

● Primeiro Passo - Isolamento e Solitude: "amigos" ímpios em 

uma escola são sistematicamente transformados contra alguém 

pelo inimigo. 

● Segundo Passo - Bullying: Agora vulneráveis e solitários, os 

bullies são enviados. A partir disso, as meninas e os meninos 

também começam a odiar seus cabelos, seus corpos, seus quartos, 

suas escolas e até mesmo seus pais. Os ataques podem vir contra 

eles de várias formas. 

● Terceiro Passo - Imagem Corporal: Este assédio moral 

geralmente leva a uma má imagem corporal. Eles se comparam a 

um ideal, um ideal que nunca pode ser obtido. Se o inimigo 

conseguir que alguém persiga algo que ele não consegue obter 

como medida de perfeição, ele então o leva para um caminho 

escuro e finalmente para um poço muito escuro. 

● Quarto Passo - Dado à Vaidade e à Emoção:  Em busca do amor 

e do amor para curar a dor, o inimigo muitas vezes envia alguém 

do sexo oposto que tem intenções sexuais impuras para ele. No 

entanto, quando o amor que está sendo buscado é baseado em 

uma ilusão, não há mais um verdadeiro indicador do que é o amor, 

o que o amor realmente está de acordo com os frutos do Espírito. O 

que vem então é muitas vezes apenas uma falsificação inteligente 

para "amar" ... luxúria. Abrindo-se ao pecado, eles freqüentemente 

se dobram à vontade do inimigo quando normalmente nunca teriam 

permitido isso. ” 
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“ Muitos que Me seguem não mais tentam entender completamente quem 

eu sou através da Minha Palavra. Alguns só olham para mim como o 

'tomador de todas as coisas divertidas', mas eu não sou. Para os que já 

passaram da idade da responsabilização, não há "desordem cerebral" e 

afirmam ter Mim em seus corações, eles são indesculpáveis. 

Nota:  Uma breve explicação do que acreditamos que Jesus quis dizer 

com "desordem cerebral" está incluída no final deste sonho. 

“No entanto, isso é o quanto eu os amo. Eu dei Minha vida por eles. Da 

mesma forma que eu chamei você e sua família para algo maravilhoso, o 

inimigo odeia todos vocês por causa disso. Ele usará qualquer arma que 

puder para destruir todos vocês. 

“Enquanto algumas pessoas dizem coisas com seus lábios, seus corações 

não estão em Mim. Para outros, enquanto eu estou em seu coração, seus 

lábios e suas ações dizem algo diferente e o inimigo os conduz facilmente 

como um cavalo para o abate. 

“Muitos não conseguem se sobressair por medo de não serem amados. 

No entanto, não se engane ... eles são odiados, assim como todos vocês 

são odiados, por causa de mim. Então, o que tudo isso significa? Eles 

estão com medo de fazer inimigos? Bem, eles já os têm. 

“Eles realmente entendem o atraso da hora? Eles realmente entendem 

que algumas de suas luzes já estão diminuindo? Mesmo para aqueles cuja 

luz é brilhante, eles realmente entendem o quanto a escuridão odeia a 

sua luz? 

“Eu vejo tudo feito em segredo. Os anjos viram as costas sempre que 

alguém faz atos profanos, pois não são chamados para contemplar essas 

coisas, a menos que estejam em guerra ou eu os tenha chamado para 

pará-las. Aqueles que Me amam devem se esforçar para não fazer nada 

que faça com que Meus anjos virem as costas. Se o fizerem, não se 

surpreenda se eu remover meu favor deles ou mesmo testá-los 

severamente. 

“Contudo, se ao invés disso eles mantiverem todas as coisas sagradas e 

de uma pessoa Divina com sabedoria, eu posso simplesmente abrir as 

comportas do Céu sobre elas. Talvez eu remova todos os defeitos e 

aperfeiçoe suas imagens de modo a tirar o fôlego momentaneamente 

daqueles que estão em sua presença. 

“No entanto, eles devem se apresentar como eu os vejo. Eles devem 

deixar a beleza do seu coração brilhar, não os enganos do mundo. Leia a 

Escritura de Timóteo novamente para realmente entender quantas 

pessoas irão mentir e manipular para conseguir o que querem. ” 

Eu:“ Isso me faz sentir que não devemos aceitar as palavras de nossos 

filhos. Devemos tornar nossa prática pesquisar o que eles estão 
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procurando na Web e fazer isso com frequência? Eles saberão que isto 

está vindo e se preparando adequadamente? ” 

Jesus:“ Bem, uma busca surpresa freqüentemente revelará mais, 

entendeu? Lembre-se de que o que você está fazendo é pesquisar se isso 

está sendo usado como uma arma contra sua família. Sabedoria e 

discernimento são necessários mais agora do que nunca. Estes devem ser 

solicitados por mim. Agora, regozije-se, Erin, pois a hora é muito tardia! ” 

Sonhe ... 

Observe quando Jesus fala de uma“ desordem cerebral ”: 

Acreditamos que Jesus está se referindo a alguém que é limitado 

mentalmente, como o autismo, o de Asperger Embora não tenhamos 

certeza de como isso se aplicaria, considere-se reconfortante que Deus 

faz e Sua misericórdia é grande. 

Acreditamos que Jesus disse isso para esclarecer que aqueles que têm 

transtornos mentais ou deficiências físicas não estão incluídos neste 

grupo, mesmo que sejam adolescentes ou mais velhos (isto é, tenham 

atingido sua idade de responsabilidade). Embora nunca tenha havido uma 

determinada idade de responsabilização e, muito provavelmente, 

depende de cada pessoa, parece estar por volta dos primeiros anos da 

adolescência. 

Note-se que a cultura judaica geralmente tem Bar e Bat Mitzvahs aos 13 

anos. Basicamente, se uma pessoa não tem a capacidade de entender o 

pecado ou pelo menos ser capaz de pedir a salvação de Jesus por causa 

de um "distúrbio cerebral", eles ainda são salvos. . Por exemplo, se você 

conhece alguém com Síndrome de Down, isso deve lhe dar um grande 

conforto. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-273/ 

Jesus e o Ano do Favorável do Senhor 

9 de janeiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pelo meu marido, filhos e amigos.            

Obrigado pela neve fresca e deslumbrante e um céu agora claro. Obrigado            

por mais um dia. 

Pai, eu tive um tempo difícil recentemente. Minha dor tem sido quase            

demais para suportar. Eu tenho esperado por ajuda de um lugar que não             

fornece ajuda. Eles me mantiveram em cativeiro e sua falta de tratamento            

agora está causando problemas ainda maiores. 

Pai, eu quero viver. Eu quero ser livre para que eu possa realmente             

aproveitar a vida. Meus filhos vão deixar a nossa casa em breve e eu não               

consegui viver verdadeiramente. Passei meus dias mais saudáveis em         

batalha e agora passo meus dias lutando por saúde. 

Enquanto eu vejo você fechando portas, pai, novas ainda não abriram. Na            

verdade, recentemente tive um sonho de estar em um corredor de portas.            

Todas as portas estavam trancadas e eu não tinha para onde ir. Eu sei que               

você me deu isso por um motivo! 

Eu mal posso escrever, subir escadas, sentar ou até mesmo deitar a            

cabeça para descansar. Obrigado pelos pequenos pássaros e animais,         

embora eu ainda tenha tanta alegria em alimentá-los. Recentemente, até          

tive um adorável esquilo voador visitando o nosso deck uma noite para            

comer alguns dos amendoins que eu havia colocado para eles. 

Embora eu tenha muita alegria em ver essas pequenas criaturas, agora           

acho que usar minha câmera para tirar fotos delas é muito difícil, pois             

minhas mãos ficaram instáveis. É realmente um milagre de você quando           

eu sou realmente capaz de capturar alguns tiros 'constantes' nas muitas           

fotos que eu tiro. 

Em alguns dias, me sinto tão ... bem ... 'incapaz'! Embora eu tenha sido              

capaz de "mascarar as coisas" para o bem da minha família, sou            

simplesmente incapaz de "esconder" minha dor. Isso é demais. Enquanto          

alguns podem dizer que isso é "orgulhoso", é mais em consonância com            

"manter no jogo" como sendo a melhor maneira de se comportar como            

ensinado por minha mãe repetidamente. 

Enquanto dirigia para pegar as crianças da escola ontem, eu testemunhei           

uma visão que eu nunca tinha visto antes. Dois corvos estavam           
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cambaleando pela estrada juntos. Um corvo, o corvo maior, parecia estar           

abrigando o outro corvo menor. 

Então notei que o corvo menor parecia estar ferido e que o corvo maior              

parecia estar caminhando para um pequeno banco de neve. Depois que           

eles atravessaram a estrada, decidi ir até eles. O corvo maior ficou irritado             

e voou com um grito. Fiquei surpreso comigo mesmo que eu estava            

realmente sentindo compaixão por um corvo. 

O corvo menor havia se deitado na neve e se aconchegava como um pato              

que resistia a uma tempestade. Falei com ternura a princípio, mas logo            

comecei a orar. A neve continuou a cair enquanto o corvo maior            

continuava a gritar comigo de longe. 

Eu pedi ao Senhor para curar esse corvo ou simplesmente deixá-lo morrer            

rapidamente. Enquanto orava, logo me senti em paz. Eu disse ao Senhor            

que eu verificaria quando voltasse em algumas horas. Se o corvo ainda            

estivesse vivo, eu faria o que fosse Sua vontade para este pássaro. 

Quando finalmente voltamos duas horas depois, ainda pude ver esse          

pequeno embrulho preto encolhido na beira da estrada. Eu puxei o carro e             

andei até o pássaro. Ainda estava vivo. Como não havia sangue           

perceptível, usei luvas grossas e um cobertor para pegar o corvo. Percebi            

que o corvo maior já havia partido. 

Meu filho mais novo segurou o pássaro enquanto nos dirigíamos para o            

hospital veterinário. Eu disse a todos no carro que seria muito improvável            

que esse carinha durasse muito mais tempo. No entanto, ficamos          

confortáveis em saber que, se estes eram seus últimos momentos aqui,           

pelo menos estava sendo cuidado e estava ficando quente envolvido em           

um cobertor aconchegante. 

Foi uma viagem de vinte minutos até o veterinário e o corvo permaneceu             

calmo e tranquilo durante toda a viagem. Não estava tremendo, mas           

apenas parecia estar estudando cada um de nós. Quando finalmente          

chegamos aos veterinários, logo descobrimos que não havia veterinários         

na equipe. Nós discutimos isso com o assistente que estava de plantão. 

Eu: “Encontramos esse corvo encolhido em um banco de neve. Existe           

alguma coisa que você possa fazer por isso? 

Assistente: “Nós vamos admiti-la para observação. Se ela durar a noite           

toda, isso será um bom sinal. Um dos veterinários entrará em breve para             

o último turno e irá examiná-la mais a fundo. 

Depois de sairmos, oramos ao Senhor por este pequeno corvo. Enquanto           

esperávamos o melhor, todos suspeitamos do pior. Não é de surpreender           

que as más notícias chegassem logo pela manhã, quando o veterinário da            

equipe telefonou para mim em casa. 
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Vet: “Enquanto nós a fizemos tão confortável quanto possível, tivemos          

que colocá-la para dormir na noite passada. Ela estava sofrendo de uma            

asa quebrada, um pé quebrado e uma protuberância óssea que era           

intratável. Ela ainda teria vivido mais alguns dias e sofrido muito, então foi             

bom que você a tenha trazido. ” 

Oh Pai, obrigado por me deixar cruzar com esse corvo ferido. Ela teria             

sofrido ainda mais e, provavelmente, em breve teria sido enterrada viva           

por um trator de neve que passava. Acredito que todos nós aprendemos            

uma lição sobre compaixão a partir disso, pois meus filhos sabem muito            

bem como eu geralmente me sinto em relação aos corvos. 

Se nada mais, me fez sentir que eu realmente fiz a diferença. Enquanto             

muitos me disseram muitas vezes que eu fiz uma grande diferença em            

suas vidas, é incrível como a dor pode fazer você esquecer rapidamente.            

Eu até senti como se pudesse me relacionar com esse corvo, um resultado             

improvável. 

Eu também descobri que meu "cuidado" logo terminará oficialmente, mas,          

na realidade, nunca realmente começou. Em maio, já se passaram quatro           

anos desde a minha lesão no trabalho. A dor está afetando minha pressão             

arterial e as últimas leituras no consultório do médico tiveram uma média            

muito alta de 177/106. 

O que torna isso ainda mais alarmante é que essas leituras foram feitas             

enquanto eu estava descansando. Eu realmente acredito que minha         

pressão sanguínea não diminuirá até que minha dor seja finalmente          

aliviada. Eu também acredito verdadeiramente que só Deus pode aliviar          

minha dor. Mais uma vez, pai, estou totalmente confiando em você! 

Com tudo o que aconteceu, estou ficando deprimido agora. É difícil para            

mim ter alegria, embora eu me encontre com você regularmente e você            

me enviou um marido consistentemente otimista ... sorri. Felizmente,         

muitas vezes ouço você dizer: 'Não se preocupe, Erin, eu estou aqui e             

estou com você', sempre que oro e venero você. 

A certa altura, eu até comecei a me perguntar se meus sonhos            

começavam a apontar para minha ida para casa mais cedo do que eu             

esperava. Eu então orei para que você me mantivesse aqui até que você             

eventualmente viesse por todos nós no Arrebatamento. Oh pai, eu quero           

tanto ver seus milagres e se divertir servindo você com meu marido,            

nossos filhos e nossos amigos! 

Como a dor agora era grande demais para eu continuar hoje, decidi fazer             

uma pausa ... 

Recebi na quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 

Meu filho mais velho foi comigo para fazer alguns exames no consultório            

hoje cedo. Isso é cerca de uma hora de carro de casa. Saímos antes do sol                
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nascer. Embora as estradas não fossem ótimas, ainda nos divertíamos          

muito conversando durante nosso trajeto. 

Depois que meus testes foram concluídos, ouvimos um CD de adoração a            

caminho de casa enquanto dirigíamos. Durante uma pausa em nossa          

conversa, eu comecei a pensar sobre muitas coisas, incluindo a minha           

saúde, o tempo que passam tão rapidamente e meu próximo 55º
          

aniversário. 

Só então, e no meio do nada e para nossa surpresa, uma pomba branca              

voou no ar para fora da neve. Meu filho tinha testemunhado essa pomba             

incrível também. Eu rapidamente virei o carro na esperança de tirar uma            

foto dele. Enquanto procurávamos por algum tempo, não pudemos         

encontrar nenhum vestígio dessa pomba em lugar nenhum. 

No entanto, ambos ficamos com uma impressão bastante vívida de uma           

pomba branca pura, maior que o normal, imaculada, com as asas abertas            

no vôo. Eu nunca tinha visto uma pomba branca pura antes, neve ou             

neve, então estávamos nos perguntando se isso era um milagre e um            

sinal. 

Enquanto continuávamos a dirigir para casa, logo avistamos dois lindos          

cavalos pretos. Eram cavalos grandes, quase como Clydesdales, e         

brincavam uns com os outros na neve. Paramos e pegamos alguns vídeos            

deles tocando. 

Quando chegamos em casa, decidi consertar uma bandeja de sementes          

para os pássaros, os esquilos vermelhos e os esquilos cinzentos que agora            

frequentam nossa propriedade. Como eu estava agora ligado a um          

dispositivo que levava a minha pressão arterial a cada trinta minutos, eu            

estava um pouco distraído quando saí devido à sua natureza complicada. 

Como resultado, demorou um pouco para eu perceber que havia sangue           

por toda parte no caminho nevado que eu estava caminhando. Como           

essas pequenas criaturas se tornaram quase como uma família para mim           

agora, isso era horrível. Eu comecei a me sentir culpada porque pensei            

que eles estariam seguros aqui em nossa propriedade. 

Enquanto seguia o rastro de sangue, primeiro levei para o quintal, depois            

para o lado de nossa casa e depois para nossa pequena varanda. Tive a              

sensação de que esse sangue poderia até ser do meu pequeno esquilo            

vermelho favorito que às vezes chamamos de "Little Red", pois esse rastro            

parecia seguir todos os caminhos que ele normalmente tomaria. 

Enquanto o sangue estava por toda parte nesta trilha, de repente parou.            

Sem perceber a princípio, eu deixei cair a bandeja de sementes que eu             

estava carregando. Meu horror logo se transformou em soluços, depois em           

chorar, depois chorando e então comecei a chorar. 
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Normalmente eu me mantenho junto durante esses tipos de coisas, mas           

eu continuo chorando enquanto uso um pequeno empurrão para cobrir as           

manchas de sangue com neve fresca. Enquanto os pequenos animais          

geralmente continuam com seus negócios como eles agora estão         

acostumados a eu saindo para alimentá-los, notei que eles pararam para           

me ver chorar. 

Isso deve ter sido confuso para eles, mas talvez eles estivessem tendo            

alguma empatia por mim. Eu sabia que isso era um pensamento ridículo e             

um pensamento positivo, mas me confortou um pouco. Meu filho mais           

velho deve ter me ouvido chorando quando ele saiu para me confortar. 

Filho: “Mãe, não é sua culpa. O Senhor falou com você sobre isso antes.              

Lembre-se, Ele permite esse tipo de coisa aqui na Terra. Está tudo bem,             

mãe. ” 

Mesmo que eu soubesse e concordasse com ele, esta foi a palha que             

quebrou as costas do camelo e eu permaneci inconsolável. Sim, eu           

realmente conhecia melhor, já que tinha experimentado algumas mortes         

de animais de estimação nos meus dias, algumas de formas trágicas, mas            

eu simplesmente não conseguia evitar. 

Eu sei que isso é uma parte da vida e que a morte é um corredor de                 

portas que levam a lugares eternos, seja a vida eterna ou a morte, mas              

isso era difícil. Mesmo que meus sonhos tenham mostrado nossos animais           

de estimação, junto com outros animais, subindo para o céu, minhas           

lágrimas continuaram a fluir e eu continuei a soluçar. 

Eu finalmente me acalmei e percebi que isso não era apenas sobre o             

sangue na neve. Isto foi devido a tudo aparentemente convergindo para           

este momento. A tristeza, o desânimo, a dor e a inquietação pareciam            

estar borbulhando no meu 'vaso' e fazendo as lágrimas escorrerem no           

transbordamento. 

Quando voltei para casa, decidi procurar como os animais comungavam          

com o homem no Jardim do Éden do Livro dos Jubileus. De acordo com              

estes apócrifos, e obviamente não incluídos na Bíblia, Deus removeu a           

capacidade de os animais falarem quando Adão e Eva foram expulsos do            

Jardim. 

Mesmo que eu não saiba como ou se isso aconteceu com certeza, isso de              

alguma forma me trouxe conforto adicional. É difícil explicar por que isso            

me confortaria, porque não tenho certeza. Talvez seja a percepção de que            

Deus ama esses lindos animais também e até mesmo tem roaming           

esperando por muitos deles no céu também. 

Eu me considerei sabendo que mesmo esses ataques aparentemente         

insensatos fazem parte do Seu grande plano. Seus caminhos são mais           

altos e nós simplesmente não podemos entender completamente.        
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Dezembro de 2017 foi preenchido com ataques sem sentido contra mim e            

agora penso neste mês como "O mês das traições". Até agora, janeiro de             

2018 parece ser "o mês do luto". 

Enquanto eu deveria estar me sentindo animado com o que estamos           

ansiosos e saber que está prestes a chegar, eu, em vez disso, vejo agora              

o que está vindo com um tipo de medo. Isso porque, como estou agora,              

não haverá maneira de poder ser útil a você, pai. Na minha condição atual              

e sem Você, Pai, como posso ser de alguma utilidade? 

Do jeito que eu vejo agora, você ficaria melhor apenas me colocando de             

volta no forno novamente. Eu sinto que tenho rachaduras no meu vaso e             

que você precisa consertar isso de novo. Para ser sincero, estou tendo um             

tempo bastante difícil para cuidar da minha família e das tarefas           

domésticas que não posso nem imaginar fazer algo "significativo" para o           

Seu Reino. 

Pai, embora eu tenha lhe perguntado tantas vezes por alívio e cura, eu             

estou novamente pedindo a Você por isto com todo meu coração. Mesmo            

se a resposta for "não", por favor, por favor, por favor, ainda cure nossa              

família e nossos amigos em breve? Eu amo aqueles que você nos enviou             

tanto e pelo menos usaria esse prazer para me distrair da minha dor. 

Sinto muito, padre, porque parece que tudo o que faço hoje em dia é              

reclamar. Esta é uma situação difícil para mim, pois, embora eu não            

queira reclamar, também não quero vir diante de Ti com outra coisa senão             

a completa honestidade. Oh pai, o que devo fazer? 

Obrigado, Pai, por me dar um sonho recentemente… 

 

Sub-sonho 1 descrição começa - “O escabelo de ouro”… 

Eu estava perambulando por uma linda área de compras em uma vila.            

Esta aldeia parecia estar em algum lugar na Califórnia, mas eu não tinha             

certeza. Logo eu reconheci algumas pessoas do meu passado que também           

estavam lá. Enquanto a maioria não me reconheceu, eu poderia dizer           

pelos olhares daqueles que me reconheceram que eles pareciam estar          

guardando rancor contra mim. 

Decidi ir a uma pequena loja da aldeia para ver o que eles tinham à               

venda. Quando olhei ao redor da loja, logo notei uma mesa de ouro             

bastante curta que estava à venda atrás do balcão. Eu olhei para o preço              

da mesa e notei que estava sendo vendido por US $ 125. 
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Eu rapidamente descartei este item, pois parecia muito ornamentado para          

o meu gosto. No entanto, logo depois que saí da loja, percebi que queria.              

No entanto, quando voltei para comprá-lo, notei que agora havia vários           

designers que eu queria comprar. A balconista se desculpou quando me           

viu voltar e se aproximou. 

Empregado: Sorrindo. “Eu vejo que você está de volta. O que você está             

procurando? ” 

Eu:“ Eu decidi que eu quero a pequena mesa de ouro que você tem atrás               

do balcão. ” 

Clerk:“ Bem, não é uma mesa, é um escabelo. Você ainda quer isso? ” 

Eu:“ Absolutamente! ” 

O funcionário voltou para trás do balcão e marcou o item como“ VENDIDO             

”. Quando as mulheres ficaram furiosas com isso, decidi passear pela loja            

um pouco mais até elas irem embora. Quando as mulheres finalmente           

saíram, eu cheguei e terminei a compra. 

 

Sub-dream 1 description over… 

Não sei qual é o significado deste sonho. Ajuda, Senhor, eu preciso de             

você! 
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Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um jardim de arbustos, gramados, flores, piscinas e fontes            

lindamente esculpidas. Era a parte mais bonita do jardim que eu já tinha             

visto. Era uma parte diferente do mesmo jardim que eu tinha estado há             

pouco tempo atrás (aquele com a fonte no meio do caminho). 

A fragrância de flores, eucaliptos e outros cheiros bonitos encheu o ar e foi              

inconfundivelmente de alguma forma uma reminiscência de uma casa que          

eu trabalhei em 2005 em Laguna Beach, Califórnia. Esta era uma           

propriedade particularmente grande e o tempo parecia perfeito durante         

todo o tempo em que estive lá trabalhando nela. 

Quando eu estava trabalhando nesta casa e as janelas estavam abertas,           

eu podia ouvir o som dos cavalos correndo e brincando nas belas áreas             

gramadas que cercavam a propriedade. Eu podia ouvir os sons dos           

pássaros e, sim, até mesmo os sons dos pavões que eles trouxeram. 

Mesmo que eu fosse 'apenas a ajuda contratada', havia tanta beleza lá            

que me senti privilegiada em experimentar isso. Bem, o que eu estava            

experimentando aqui no Céu excedeu em muito a minha experiência em           

Laguna Beach Estate, tanto que é impossível descrever. Ah, sim, devo           

notar que não havia mais sinais de inverno no Jardim. 

De repente eu ouvi alguns "espirros felizes" atrás de mim. Estava vindo de             

uma das piscinas que me rodeavam. Fui até lá e fiquei impressionada com             

o que vi então. Eu quase caí em espanto. O pequeno corvo que eu              

acabara de ajudar estava na piscina brincando com a pomba branca que            

eu acabara de ver no meu caminho. 

O que posso dizer além de 'Wow'! Mesmo que o corvo preto antigo agora              

tivesse penas iridescentes sem nenhum preto, de alguma forma não era           

difícil para mim reconhecê-lo. Ele voou para fora da piscina e pousou a             

cerca de dois metros de mim. Então caminhou em minha direção. 

O que me surpreendeu também é que estava literalmente andando, não           

mancando como esses pássaros na Terra. Eu estava em choque e           

surpresa completa. Eu realmente tinha pensado que "este calibre de          

pássaro", um corvo não menos, nunca seria bem-vindo no céu. Eu           

balancei a cabeça e percebi o quão pouco eu sei, porque este aqui estava              

e definitivamente estávamos no céu. 

Quando o pequeno corvo chegou perto o suficiente para mim, abaixei-me           

e comecei a acariciá-lo gentilmente. Para minha surpresa, fez um pequeno           

som agradável, não o barulho chato pelo qual é famoso aqui na Terra. A              

pomba branca, em seguida, veio para me cumprimentar também. 

Eu: “Oh, obrigada Senhor, por esta maravilhosa bênção.” 

Então me inclinei novamente e visitei com meus dois novos e pequenos            

amigos pássaros. 
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Eu: “Estou tão feliz que vocês dois estejam aqui. Vocês são ambos tão             

bonitos. ” 

Eu me abaixei e eles se revezaram me cutucando de 'amor' (por falta de              

uma descrição melhor). Eu senti tanta alegria que as lágrimas começaram           

a se formar em meus olhos. Eles foram lágrimas felizes desta vez. Eu ouvi              

alguém 'limpando a garganta' atrás de mim. Eu me virei e foi Jesus! Eu              

corri e o abracei com força. 

Jesus: “Enquanto eu posso ver que você está se divertindo aqui, eu            

também sei que você está tendo um tempo difícil quando você não está.” 

Eu: “Senhor, por favor! Senhor, por favor, cure meu coração partido e em             

luto! Por favor, não nos deixe continuar a definhar! Os ímpios parecem            

prosperar enquanto sofremos. Eu não posso nem conseguir ajuda terrena          

para minha condição. Por favor, por favor, não esqueça de mim. 

“Quando as coisas não melhoram… na verdade, elas estão se tornando           

ainda piores… não posso deixar de me lamentar e me preocupar. É tão             

difícil ter alegria quando estou com tanta dor! Eu estou com medo de             

que… ”Eu rapidamente me parei. 

Jesus: Assentindo para mim com um sorriso simpático. “Por favor, Erin,           

continue. Do que você tem medo? ” 

Eu: Respirei fundo e decidi continuar. “… Que na minha queixa, luto e             

preocupação, eu poderia ter causado um grande atraso.” 

Jesus: “Bem, Erin, se este fosse o caso, isso não me faria parecer             

instável? Isso não significa então que eu não te conhecia bem o suficiente             

no início de tudo isso para antecipar seu estado atual? Lembre-se de que             

eu já sabia tudo o que era e vai acontecer mesmo antes de tudo isso               

começar. ”Ele bem-humoradamente me cutucou. “Afinal, eu sou Deus,         

certo, Erin?” 

Eu: Rindo. “Claro, pai! Eu acho que só dói que Você saiba tudo o que está                

chegando, mas nunca compartilhe o suficiente para que eu possa planejar           

com antecedência. ” 

Jesus: Rindo. “Oh, Erin, se eu tivesse dito a você os tipos de testes e               

testes que você suportaria no começo, você teria aceitado?” 

Eu: “Bem, eu provavelmente teria ...” Ele sorriu para mim e eu só sabia              

disso. Ele já conhecia a "resposta verdadeira" à sua pergunta. “Na           

verdade, você está certo, Senhor. Eu não acho que eu teria gostado de             

saber de antemão que, para eu me aproximar de você, permanecer forte            

em você e ser usado por você morrendo para mim mesmo, tudo isso teria              

que acontecer. 

“De alguma forma eu até sei que aprender sobre todos os nossos            

problemas com antecedência teria me deixado ainda mais preocupado do          

que eu já estava e sou. Oh pai, eu sinto muito por duvidar de seus               
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caminhos perfeitos. Senhor, agora estou no meu18º
ano desde a minha           

visão com Enoque e Elias. Eu estava tão esperançoso que Você teria            

apenas ... ” 

Jesus:“ Erin, você confia em Mim? ” 

Eu: Eu respirei fundo novamente. “Sim, Senhor, é claro.” 

Jesus: “Só sei que não planejo te levar para casa ainda, Erin. Lembre-se             

que a hora está atrasada. 

Fiquei sem tempo. Eu sabia que Ele iria pegar onde ele parou na próxima              

vez que nos encontramos … 

 

Recebido no domingo, 14 de janeiro de 2018 

Eu: "Oh Senhor, meu coração se parte quando você está aqui comigo e             

meu corpo ainda dói. É a coisa mais desanimadora estar aqui em Tua             

presença e ser tão jovem e bela enquanto meu corpo está me falhando na              

Terra. Enquanto estou completamente curada aqui, a realidade é que,          

quando saio dessas visitas com Você, sinto uma dor que piora a cada dia. 

“Eu não pretendo entender isso, mas sei que você sabe. Você sabe todas             

as coisas desde o início de nossas vidas até o fim. Embora agora eu sei               

que isso seja uma mentira, o inimigo, por vezes, sussurra algo para mim             

que um participante do companheiro igreja uma vez tinha me dito: 'favor            

de Deus não pode estar com você, Erin, ou Ele teria curado você 

agora'” 

“Oh Pai, eu não quero mais falar sobre minha condição atual. Eu sei que              

você já sabe tudo sobre isso. Enquanto há dias em que eu ainda escuto              

'essas vozes' e questiono meu lugar em Seu coração, Suas palavras e            

sinais então me confortam e eu sei que Você está no meio da minha dor e                

problemas. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, Eu sou. Estou com você. Não ouça a mesma voz que me               

confrontou no deserto como ele é o mestre enganador. Tu és minhas            

ovelhas e eu sou o bom pastor. As ovelhas não sobrevivem por muito             

tempo sem o Pastor, pois podem ser facilmente enganadas e enganadas           

para se afastarem dos cuidados do Pastor. 

“Se isso é feito por uma cabra, um lobo ou até mesmo outra ovelha, não               

importa, pois recuperarei aquela ovelha e a trarei de volta a Mim vez após              

vez. Mesmo que eu tenha que deixar as ovelhas desamparadas para que            

elas permaneçam em Mim, eu farei isto, entendeu? ” 

Eu:“ O Pastor quebrará as pernas das ovelhas se necessário e as levará             

em Seus ombros depois que Ele fixar e amarrar as ovelhas? pernas para             

curar? 

Jesus: Sorrindo. “Esse é um assunto difícil, Erin, e um tópico que até             

dividiu igrejas. Esta é uma parábola dos 'passeios' de alguns daqueles que            

10 



eu chamo, entendeu? Vamos ver isso de uma maneira diferente. Qual é            

melhor quando criança para um pai? 

● Uma e outra vez, um filho desobedece a um pai bondoso, um pai             

que não desiste daquele filho nem mesmo a um ferido, um pai que             

continua a trazer o filho de volta, até aquele dia em que o filho se               

afasta do mundo e descansa na casa do pai. casa; ou 

● Um filho que ignora a disciplina do pai e, um dia, nunca mais volta,              

e depois não se importa que o pai sofra pelo filho perdido. ” 

Eu:“ Preferiria muito mais que o filho ferido voltasse. Senhor, eu sou            

aquele que se afastou e que você teve que castigar? ” 

Jesus:“ Não, Erin. Você era uma ovelha recém-nascida que o pastor           

escolheu para cuidar. Quando você começou a ouvir a Minha voz, você se             

afastava em vez de vir em direção a Mim. Cada vez que eu ligava para               

você, você se afastava ainda mais e mais de mim. 

“Um dia, logo depois que os lobos começaram a atacar você, eu vim e te               

resgatei. No início, você era muito tímido para confiar em mim. Você sabia             

que eu me importava com as minhas ovelhas, mas você se considerou            

indigno disso. Eu observei você enquanto você circulava o perímetro          

externo. Tu estavas debaixo do Meu relógio, embora não tivesses vindo ao            

rebanho com os outros. 

“Mesmo quando eu falei com carinho para você, você ainda se sentiu            

abandonado, pois ainda não tinha compreensão de Mim. Você continuou a           

se sentir indigno, pois havia alguns lobos usando roupas de ovelha que            

tentaram convencê-lo de sua indignidade. Estes lobos lembraram-te então         

das tuas falhas 'de acordo com o mundo'. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas como posso culpá-los? Eu me divorciei duas vezes,            

uma vez enquanto eu era cristão. Eu fui falido. Eu tenho sido            

envergonhado pelo mundo. Eu também sou uma mulher, Senhor. Eu não           

pareço ser um bom candidato! ” 

Jesus:“ Exatamente! Isto é o que faz de você a minha escolha 'perfeita'.             

Você é 'perfeito' para aqueles que se sentem inadequados para serem           

usados por Mim. Você é 'perfeito', como você pode se relacionar com o             

coração partido e ter compaixão por eles. Sim, Erin, mesmo que você não             

seja perfeita, você está perfeitamente na Erin e na minha escolha perfeita. 

“Agora, Erin, um dia, e permanecendo à Minha vista, mas ainda mais            

perto dos enganadores do que de Mim, concentrando-se em suas          

mentiras, eles começaram a destruí-lo. Você era apenas 'saboroso         

carneiro' para eles. Eles não sabiam que eu os estava observando e que             

ainda faço. 
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“No entanto, logo separei o rebanho e corri até você. Eu te carreguei para              

o Meu cuidado. Eu sabia quem eram os lobos e sua localização ... Ele              

sorriu para mim. “… E ainda sim. Embora eu ainda permitisse que esses             

lobos voltassem e zombassem de você às vezes, eu fiz isso como uma             

medida de sua força e capacidade de ouvir e se concentrar em Mim em              

vez deles. 

“Você vê, Erin, eu conheço todos os lobos e onde todos eles estão e em               

todos os momentos. Eles atacam os fracos e os débeis mentais. Eles            

atacam os jovens e os velhos. Eles gritam e dizem: 'Você não está sendo              

usado pelo Pastor como Ele nunca escolheria alguém como você. Um olhar            

para a sua vida e saúde e você deve saber que você não está nem a favor                 

Dele. 

“Bem, eles não são o pastor sobre você. Eles não são encontrados em             

nenhum lugar quando o problema acontece. Eles são todos muito rápidos           

para devorar o remanescente antes de correr para as colinas. Estes são os             

mesmos que te desqualificam, dizendo que me conhecem. 

“No entanto, eles são como os fariseus. Eles estão cheios de si mesmos.             

Eles elevam suas posições por causa das leis que eles mantêm e das vidas              

de santidade que levam. Eles se gabam de suas posições nas juntas da             

igreja e de seus presentes para os pobres. 

“Eles constantemente afirmam sua posição acima dos outros, mas não          

entendem que é o Eu que está acima deles. Minha graça foi testada.             

Abençoado é o homem que obtém sabedoria e humildade depois de seus            

testes e provações para o seu é o Reino dos Céus. 

“Muitos que não entendem essa hora tardia profetizam incorretamente         

para vender mais livros. Há muita gordura e nenhuma carne. Enquanto           

eles se lembram que eu sou o Pastor do Meu rebanho quando lhes             

convém, eles então esquecem que Meu Pai ainda é o Juiz sobre todos eles. 

“Meu pai te chama de 'amigo dele'. Erin, eu te chamo de 'meu amigo'.              

Você veio a mim. Você ficou no Meu cuidado e até me perseguiu             

implacavelmente ... ”Ele riu e me cutucou. “… Bem, na maioria dos dias. 

“Erin, é a minha história contada através de você que as pessoas odeiam.             

As pessoas desprezam a parte do escriba que você toca. Você é odiado             

por causa de mim. Lembre-se que, quando nasci, o mundo estava           

procurando por um rei. 

“No entanto, agora você me conhece com as duas sem coroa ...” Uma             

coroa apareceu de repente em Suas mãos e colocou-a em sua cabeça. “…             

E uma coroa. Mesmo sem esse visual de uma coroa… ”Então percebi que a              

coroa havia desaparecido de repente. “… Eu não sou menos ainda um            

Rei?” 

Eu: Rindo. “Oh sim, Senhor, claro!” 
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Jesus: “Sim, Erin, você me conhece como um rei com ou sem uma coroa.              

Desde que Meu Pai me designou rei, não posso então chamar meus            

súditos para vários propósitos? Enquanto estes assuntos estão debaixo de          

Mim, eles também são unidos a Mim como Minha Noiva. Como rei, então             

eu não posso então usar quem eu escolho para várias tarefas para servir             

ao Rei sob o Reino de Deus? ” 

Eu: Ele sorriu para mim como eu estava rindo agora. “Oh sim, Senhor,             

claro!” 

Jesus: “Então quem são esses homens que ditam o Meu protocolo? Eu os             

indiquei para escolher quem é digno de vir antes de mim? Eu os chamei              

para ler seus registros, extratos bancários, histórico, pontuação de         

crédito, antecedentes familiares, frequência à igreja, notas ou educação         

para ajudar-Me a determinar sua dignidade e se você se qualifica? ” 

Eu: Sorrindo. "Espero que não, Senhor, como eu seria certamente          

desqualificado em todos os pontos ... divórcio, saúde e amor de roupas,            

quanto mais ser mulher!" 

Jesus: "Bem, Erin, eu não pedi a ninguém para fazer isso para mim como              

é só para mim fazer essa ligação. Qualquer um que afirme que eu os              

chamei para fazer isso por Mim foi enganado pelo inimigo e precisa se             

arrepender. Agora, onde está escrito que você não é digno? ” 

Eu: Rindo. "Desde que você agora me disse que sou digno de tudo isso,              

não deve ser escrito que eu não sou digno." 

Jesus: "Bem, Erin, vou agora fazer uma pergunta ainda melhor, uma que            

todo mundo tem sido perguntou por mim. Você me ama? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, mais do que tudo, eu te amo, Senhor. Eu sinto              

muito por todas as minhas reclamações! ” 

Jesus:“ Agora, quando lhe perguntam sobre suas 'qualificações', você         

precisa apenas dizer: 'Eu amo o Senhor, Deus, com todo o meu coração,             

alma, mente e força. . Eu amo meu irmão como eu mesmo. É isso!              

Lembre-se, Erin, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu          

chamei você para dar consolo àqueles que se sentem desprovidos e           

indignos. Erin, você será enviado para dar esperança àqueles sem          

esperança. Agora, conte-me sobre seus sonhos recentes. ” 

Eu:“ Senhor, eu tenho tantas perguntas sobre um dos sonhos que tive na             

semana passada… 

 

Sub-sonho 2 a descrição começa - “Um Corredor de Portas          

Fechadas” ... 

Eu estava em um corredor de muitas portas. Algumas dessas portas           

tinham acabado de fechar. Eu não consegui abrir nenhuma dessas portas.           

Eu estava agora em pé em um corredor de portas fechadas. 
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Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Jesus: “Você está em transição agora e está experimentando 'portas que           

não podem ser abertas'. No entanto, em breve vou abrir portas que            

ninguém pode fechar. Quando eu abrir essas portas, você ficará surpreso.           

Não desanime, Erin, já que este 'corredor de portas fechadas' é muito            

temporário para você. ” 

Eu:“ Eu também tive outro sonho de ontem à noite que eu tive dúvidas              

sobre… ”A 

descrição do sub-sonho 3 começa -“ Inimigos e Propriedades ”… 

Eu estava em uma área e agora Transformado, mas de alguma forma            

sabia que o resto da minha família estava ocupado em outras partes desta             

área. Com exceção da minha filha, não encontrei nenhuma delas. Quando           

eu encontrei a minha filha, era raro e ela parecia estar mais perto da              

minha idade Transformada. Isso foi muito estranho. 

Acredito que minha primeira tarefa nessa área era lidar com três dos            

meus inimigos. Não havia nenhum padrão perceptível do porquê desses          

três outros particulares, além de que cada um deles possuía propriedades           

com as quais eu estava familiarizado. Eu estava um pouco confuso com            

isso, mas eu sabia que tinha que haver uma razão para cada um deles. 

● Primeiro inimigo: Esse inimigo foi da primeira parte da minha          

caminhada cristã. Essa pessoa era meu ex-parceiro de        

design. Nós tínhamos uma vez possuído um estúdio juntos. 

● Segundo inimigo: Esse inimigo era um amigo que havia         

testemunhado o tempo do abuso de meus filhos, a perda de nossas            

coisas e minha doença. Ela havia deixado nossas vidas numa época           

em que eu mais precisava dela. Eu tinha pensado nela          

recentemente, como ela costumava possuir propriedade em uma        

área que tinha sido recentemente lavada por deslizamentos de terra. 

● Terceiro inimigo: Esse inimigo é o homem que atualmente possui          

a propriedade ao lado da nossa. Este homem me odeia além da            

razão. Eu tive alguns sonhos com ele recentemente, mas não tenho           

certeza do porquê. 

Você não pode explicar por que ou como, de alguma forma consegui            

atravessar paredes. Enquanto eu era instruído quando entrar nessas salas,          

logo percebi que era completamente imperceptível uma vez lá, como se eu            

fosse invisível. Uma vez lá, pude ouvir cada uma de suas conversas            

particulares sobre mim. Eles estavam cheios de ciúmes e amargura. 

Eu estava confuso, pois cada um deles parecia ter vidas prósperas e eu             

não via porque eu era mesmo um problema para eles. Depois que eu ouvi              
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tudo o que eu deveria ouvir, eu sabia que era hora de sair e verificar com                

a minha família. Logo os encontrei sentados juntos em um parque. 

Eu: “Quem gostaria de assistir a um show do Coldplay comigo?” 

Filho mais novo: “A que horas começa o show?” 

Eu: “O show começa às 18:00 horas.” 

Descobrimos que cada um deles tinha outros compromissos. . Eles          

estavam todos desapontados por não serem capazes de ir embora. Eu           

decidi ir sozinho. No entanto, logo me tornei tão ocupado com várias            

coisas que quase me esqueci de ir. Eu me lembrei do show por volta das               

5:30 da tarde e sabia que agora seria apressado para chegar a tempo. 

Eu rapidamente fiz uma corrida de táxi. Por alguma razão desconhecida,           

eu estava compartilhando o táxi com uma mulher que tinha que desviar            

para o hotel. Isso nos atrasou alguns minutos. Assim que a deixamos, o             

taxista se virou para falar comigo. 

Motorista de táxi: “É o seu show na arena ou no teatro?” 

Eu: Eu olhei para o meu ingresso. Não ficou claro. "Eu acredito que isso é               

no teatro." 

Dirigimos rapidamente e cheguei apenas alguns minutos atrasado às         

18:05. Enquanto o show já havia começado, não me preocupei em perder            

os primeiros minutos. Enquanto caminhava para a porta da frente,          

reconheci várias pessoas do meu passado. Eles podiam me ver e estavam            

sussurrando uns para os outros sobre mim. Eu sabia que eles estavam            

falando de mim como eu podia ouvi-los. Eles não sabiam que eu podia             

ouvi-los. 

Sub-sonho 3 descrição sobre ... 

Jesus: Sorrindo. "Uau, Erin, esse foi um grande sonho." Ele riu. Eu sabia             

que Ele estava brincando de bom humor comigo. 

Eu: rindo. “Senhor, por que Coldplay?” 

Jesus: “As palavras 'Cold Play' neste sonho não estão relacionadas à           

banda com este nome. Está relacionado a uma "Chamada Fria", coisas não            

ensaiadas. Quando você escreve em uma visão comigo, você está          

'escrevendo a frio'. ”Ele riu. “Em outras palavras, você não pré-planejou o            

roteiro.” 

Eu: “É o mesmo que improvisar?” 

Jesus: “A improvisação geralmente não tem estrutura ou direção e pode           

ser perigosa se não for conduzida adequadamente. Neste caso, você será           

o assunto das minhas chamadas, meu tempo e minha vontade. Eu           

conheço os planos que tenho para você, mas você não o faz (Jeremias             

29:11). ” 

Eu:“ Acho isso interessante, pois não tive que me ligar em anos. ” 
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Jesus:“ Bem, quando eu te chamo para isso, parecerá que você não foi             

convidado e não foi planejado para muitos. No entanto, você é 'planejado'            

e isso foi previsto. É semelhante a uma "Guerra Fria", pois suas armas de              

verdade serão sua língua e sua presença de cura, que é onde eu estou.              

Você virá a eles rapidamente e sem aviso prévio. Embora isto tenha sido             

predito, permaneceu oculto em Minha Palavra até que isto venha ”. 

Eu:“ Entraremos como uma 'Frente Fria'? ” 

Jesus: Sorrindo. “Sim, mas com um congelamento profundo que segue          

como corações estarão muito frios. No entanto, quando eu abrir as           

comportas, todos ficarão maravilhados. ” 

Eu:“ Neste sonho, eu era a 'brincadeira fria'? ” 

Jesus:“ Há mais jogadores do que um em uma jogada de sucesso. Muitos             

farão parte disso e muitos verão. Não tenha medo. ” 

Eu:“ Eu serei curado então? Será que nossos filhos? ” 

Jesus:“ Estou humilhando e sacudindo a terra. O frio está prestes a            

começar. Eu enviei a pomba branca para você e seu filho. Quem já ouviu              

falar de tal visão em um campo coberto de neve? Entenda que estou             

prestes a fazer algo em que você não acreditaria, mesmo que tenha sido             

informado. 

“Aqueles que questionam meus métodos, mesmo aqueles a quem chamei,          

logo irei afrouxar suas línguas para confessar suas desigualdades e medir           

seu orgulho na escala da justiça. Quem vai ficar então? Os culpados            

confessarão com línguas perversas. O irrepreensível confessará com        

gratidão a Deus pela Sua misericórdia. Os que eu chamei confessarão a            

bondade das minhas obras. 

“Agora, espere um pouco mais. Eu estou com você e abençoarei sua            

família. Eu vou curar os quebrantados de coração e amarrar suas feridas.            

Eu salvarei aqueles esmagados em espírito. Erin, vou abrir os portões e            

libertar os cativos. Não se preocupe, pois chegou a hora. ” 

Eu:“ Senhor, este é o 'Ano do Seu Favor'? Este é o ano? ” 

Jesus: Sorrindo. “Todos os anos é Minha”. 

Eu: “Sim, Senhor, mas é este 'O Ano do Seu Favor'?” 

Jesus: “Se eu lhes disser que os portões logo serão abertos e eu sou o               

Rei, isso é bom? ? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, sim! ” 

Jesus:“ Então regozije-se, Erin, regozije-se. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. ” 

Ele sorriu e me abraçou. 

Jesus: “Eu te amo, Erin, e eu estou com você” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-274/ 

Jesus: “Seu treinamento no deserto está quase terminado” 

5 de fevereiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado pelo sol após a recente tempestade de neve. Acordei às 05:15,            

na manhã de 31 de Janeiro de 2018 com a visão de um céu claro e a Lua                  

maciça de sangue Super Azul. 

A lua estava incrível e iluminou completamente os campos nevados          

tempestuosos ao nosso lado. Foi simplesmente deslumbrante. A neve         

fresca e pulverulenta cobria toda a área e era tão bonita. Obrigado por             

criar esta cena incrível, padre! 

Enquanto eu tentava voltar a dormir, agora estava extremamente inquieto          

da minha dor. Eu também tive mais dificuldade em dormir, pois meu            

marido já havia partido para uma viagem de negócios durante a noite. No             

entanto, isso parecia mais do que apenas uma viagem de negócios. Eu            

senti como se ele fosse mais como um guerreiro saindo para a batalha em              

uma grande guerra. 

Pai, você revelou vários enredos para ele de coisas acontecendo 'nos           

bastidores'. Muito obrigado por isso! Quando eu finalmente voltei a          

dormir, você então me enviou um lindo sonho. Obrigado por isso também,            

pai, como este foi realmente um grande presente ... 

Sub-Dream 1 descrição começa ... 

eu era jovem novamente. Quando digo "jovem de novo", quero dizer           

"muito jovem de novo". Parece que eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade.               

Quando olhei ao meu redor, vi uma escada improvisada que parecia estar            

presa a um tronco de árvore. Por alguma razão, eu me lembrava            

vagamente de que um parente de família havia feito algo parecido com            

uma escada no quintal deles, mas não consigo mais lembrar qual parente. 

Quando olhei para a escada "maravilhada", decidi que tentaria subir. Olhei           

para o céu e notei que a "área de escalada" estava cheia de galhos.              

Esforcei-me para ver aonde a escada ia, mas só vi que ela terminava em              

um portal. Dei de ombros e decidi subir. 

Quando finalmente cheguei ao topo, subi pelo portal. Isso exigiu grande           

esforço da minha parte, pois eu era apenas "tão pequena". Depois que eu             

me arrastei pelo portal na minha barriga, eu me virei de costas em             
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exaustão. Depois que descansei um pouco, olhei de volta para o portal,            

mas já havia desaparecido de alguma forma. 

Eu estava deitado em um pedaço de grama macia e grossa. Enquanto eu             

estava lá, eu podia sentir o calor do sol no meu corpo. Eu podia sentir o                

cheiro de flores e grama recém-cortada. Essa fragrância me pareceu          

familiar, pois me lembrava do quintal dos meus avós. 

Enquanto eu olhava de volta para o céu, eu não pude deixar de começar a               

rir. Um incrível desfile de nuvens havia começado. Eu comecei a rir em             

voz alta. A primeira nuvem era um cordeiro e logo anunciei sua chegada             

na voz de uma criança. Para minha surpresa, minha voz soou como uma             

voz de 4 ou 5 anos de idade. O que eu disse foi até infantil! 

Eu: "Ooooh, um lindo cordeiro!" 

A segunda nuvem estava na forma de um pássaro. A forma era            

incrivelmente detalhada e algo que você nunca poderia ver na Terra. 

Eu: "Uau, um passarinho!" 

Alguém então ficou bem em cima de mim e bloqueou minha visão. Eu             

rapidamente fiquei animado quando vi que era Jesus! Eu pulei em seus            

braços e o abracei com força. Até o meu entusiasmo em vê-lo era             

"infantil". 

Eu: “Jesus! Jesus! Jesus! ” 

Nós dois rimos juntos e eu me senti tão feliz. 

Jesus: “Vamos lá, Erin, eu vou mostrar algumas flores hoje.” 

Eu: “Viva! E borboletas também? ” 

Jesus: Sorrindo. "Sim, Erin e borboletas também." 

Eu alcancei minhas mãos para Ele me carregar. Ele riu como um pai que              

adorava rir como quando sua filha estava animada para passar o tempo            

com ele. 

Jesus: “Humm, você tem certeza de que não quer andar por conta            

própria?” 

Eu: “Não, não, não!” 

Eu mantive meus braços no ar e pulei para cima e para baixo para que Ele                

me pegasse. Ele riu quando me pegou. Eu passei meus braços em volta do              

pescoço dele e olhei para trás em suas pegadas enquanto Ele andava. 

Sorri quando vi que Suas pegadas rapidamente "desapareceriam" assim         

que Seu pé deixasse a grama viva e macia. A grama simplesmente voltou             

à sua forma original e se misturou perfeitamente com o resto da grama             

em menos de um segundo. 

Senti o calor do Seu corpo enquanto Ele me carregava e me senti             

completamente seguro em Seus braços. Eu decidi estender a mão e tocar            

uma mecha do cabelo dele. Eu nunca tinha feito isso antes e parecia a              

melhor das sedas na minha pequena mão. Talvez solicitado pelo calor do            
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sol e pelo conforto em seus braços, decidi descansar minha bochecha em            

seu ombro. 

A última coisa de que me lembrei antes de sentir o sono foram as belas               

flores ao nosso redor, junto com o vibrante e profundo céu azul acima de              

nós. Enquanto as flores eram quase brancas, elas tinham um ligeiro tom            

rosado no meio. 

Uma brisa começou a soprar e eu vi as flores começarem a voar no ar               

como a neve. Assim que meus olhos começaram a se fechar, olhei nos             

olhos de Jesus. 

Eu: suavemente ... sonolenta. "Olha, Jesus, neve ..." 

Meus olhos se fecharam. 

Sub-Dream 1 descrição sobre ... 

Eu tive um sonho na noite passada que parecia de alguma forma se             

encaixar perfeitamente com este. Enquanto eu ficava deitado na cama,          

podia ouvir Jesus falar comigo. Ele estava rindo enquanto falava. 

Jesus: “Despertai, Erin. Levante-se! ” 

Quando acordei do meu sono profundo, Sua voz pareceu se misturar com            

esse sonho. Como eu ainda estava meio dormindo, Sua voz parecia estar            

aqui comigo no quarto. 

Eu: “Senhor? Senhor? 

Eu me senti chamado para ir à minha cadeira devocional, então eu            

imediatamente sai da cama e fui me encontrar com ele. Enquanto eu            

ainda estava bocejando em sonolência, fui imediatamente 'retomada'. Isso         

foi diferente do "processo usual" e foi realmente incrível! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Senhor, como devo ter adormecido. Senti           

falta de alguma coisa? ” 

Jesus: Sorrindo. “Não, Erin. Você descansou bem? ” 

Eu:“ Espere, Senhor. Quanto tempo eu estava dormindo? Eu sou muito           

mais velho do que eu estava no outro sonho. Eu sei que ainda procuro e               

sinto 55, mas agora eu vejo e sinto 25 aqui. Você não estava apenas me               

carregando como um menino de 4 ou 5 anos atrás? ” 

Jesus: Rindo. “Você se sente como se estivesse dormindo há cinquenta           

anos?” 

Eu: Rindo. “Bem, eu desejei ter estado em alguns dias… bem, muitos dias.             

Oh Senhor, eu me sinto tão refrescado, forte, curado e jovem novamente            

aqui. Você por favor substituirá meu estado atual na Terra com o estado             

em que estou aqui? Afinal, "na terra como no céu", certo, Senhor? Por             

favor, Senhor, por favor? 

Jesus: Sorrindo. “Oh, Erin, sua oração é boa. Agora, conte-me sobre           

alguns dos outros sonhos que você teve recentemente. ”deles 
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Eu:“ Bem, eu tive dois sonhos diferentes, mas alguns não fizeram muito            

sentido para mim…  

descrição do Sub-Dream 2 começa… 

eu tinha uma chave para a casa de um ex-empregador. Por alguma razão,             

eu decidi tomar banho em sua casa enquanto esperava que ela voltasse.            

Quando ela chegou em casa, estava compreensivelmente irritada comigo         

por ter vindo e me feito em casa. Eu até balancei a cabeça com a minha                

própria tolice como nunca faria isso na vida real. 

Mulher: “Não posso acreditar que você entrou em minha casa sem antes            

me perguntar se podia. Eu não vou contratá-lo novamente. ” 

Eu:“ Eu entendo, mas não estou aqui para pedir emprego. ” 

Mulher:“ O que você quer dizer? Você não precisa do trabalho? ” 

Foi só então que ela percebeu que eu estava agora no meu estado             

Transformado. Ela instantaneamente ficou com medo de mim. 

Eu: "Agora tenho algo muito maior em que estou trabalhando". 

Ela começou a entrar em pânico. Como eu poderia de alguma forma            

conhecer seus pensamentos, eu sabia que ela estava preocupada que eu           

estava abrindo uma empresa concorrente. 

Sub-Dream 2 descrição sobre… 

Jesus: “Então, Erin, o que você acha que foi tudo isso?” 

Eu: “Bem, será que, quando você nos curar e nos trazer de volta para              

essa área, as pessoas ficarão um pouco abalado pelo nosso          

'reaparecimento com uma aparência diferente'? ” 

Jesus: Sorrindo. “Sim, Erin, como você será mudado e as coisas anteriores            

serão removidas. Quando você voltar, não será mais como um escravo do            

homem, mas como um trabalhador para mim. O banho que você tomou            

nesse sonho significava que você havia se lavado das coisas com as quais             

ela tinha sujado sua reputação, removendo toda a sua vergonha. 

“Porque você não mais terá falta de coisas boas, você não precisará mais             

do que aqueles que usaram você ofereceram. Você retornará livre e verá            

através das paredes de suas "casas", seus corações. 

“Isso será assustador para aqueles que fizeram mal a você, pois irão se             

confessar com uma língua desenfreada. Eles vão confessar tudo o que           

fizeram com você. Agora, conte-me sobre o seu segundo sonho. ” 

Eu:“ Bem, este também não fez muito sentido para mim…  

descrição do Sub-Dream 3 começa… 

Eu estava em um showroom da Pratt & Larson. Foi um novo showroom e              

foi o estado da arte. Eu estava arrumando alguns "azulejos de artista"            

novinhos em folha e os azulejos estavam em uma terracota vermelha com            

lindas cores e desenhos. 
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Logo peguei minha roupa favorita, um tecido multi-estampado floral         

Scalamandre-Barroco, e segurei o lençol até o azulejo. Foi um jogo           

perfeito. Eu fiquei lá com um sorriso no rosto enquanto não pude deixar             

de admirar os materiais incríveis na minha frente. 

Quando comecei a reorganizar os pedaços de azulejo, acidentalmente         

parti uma das peças principais ao meio. Por alguma razão, eu decidi            

encobrir isso na frente das pessoas que viram que eu tinha quebrado a             

telha ao meio, agindo como se eu tivesse feito isso de propósito. 

Sub-Dream 3 descrição sobre ... 

Jesus: “Então, o que você pensa sobre isso?” 

Eu: “Bem, em 1998, eu tinha grandes planos. Eu tinha acabado de ser             

publicado no ano anterior e meu negócio estava sendo abençoado em           

abundância. No entanto, minhas circunstâncias estavam prestes a mudar         

e eu nunca consegui completar nenhum dos meus sonhos. 

“Embora eu ainda usasse esse linho caro várias vezes para meus clientes,            

meus sonhos de usar isso para mim nunca se realizaram. Este tecido e             

telha são tão ridiculamente caros que, além de usar um quintal ou dois             

para travesseiros ou um par de azulejos para um backsplash de cozinha,            

eu nunca poderia imaginar que eu nunca estaria em condições de pagar            

por isso novamente. 

“Este azulejo feito à mão é tão delicado que quebrou ao meio. Enquanto             

isso acontecia no meu sonho, isso poderia facilmente acontecer na vida           

real. Perdoe-me, Senhor, por desejar tal extravagância todos esses anos          

atrás. Ser capaz de suportar tal coisa foi tão curta e há tanto tempo que               

agora me pergunto se isso já foi o caso. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, não se preocupe, pois você não deseja mais as             

coisas que você já teve. Eu lhe digo a verdade… Eu me delicio com o que                

você gosta. Agora, o que você gostou dessas coisas? ” 

Eu:“ Bem, a telha de barro vermelho de terracota me lembrou um velho             

amigo meu que era um incrível criador. Eu já tinha escolhido os azulejos             

dela muitas vezes para os clientes mais ricos, mas nunca comprei para            

mim nem para os meus clientes. 

“Eu às vezes pararia no estúdio dela e gostava de vê-la fabricar esses             

azulejos incríveis. Eventualmente, seu pequeno estúdio tornou-se um        

grande armazém, enquanto seu negócio continuava a se expandir. Quanto          

ao tecido de linho Scalamandre, é meticulosamente manual e         

incrivelmente bonito em seus detalhes. 

“Oh Senhor, eu tive tantos sonhos naquela época. Eu até imaginei que            

viveria em um pequeno chalé de pedra artesanal algum dia. A casa teria             

piso de madeira, janelas bonitas com persianas e um quintal cheio de            
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flores. Eu queria criar meus filhos lá. Eu queria pintar e ilustrar a natureza              

lá. 

“Como você sabe, nada disso se tornou realidade para mim. Em vez disso,             

tudo o que planejei e guardei em breve seria leiloado para pagar contas             

de advogado e médicos. Minha vida tomou um caminho diferente, muito           

difícil. Eu sorri. “No entanto, foi nesse caminho que você me encontrou,            

Senhor!” 

Jesus: “Um dia em breve, você receberá muito mais do que você perdeu.             

As primeiras coisas serão removidas e somente a alegria permanecerá. Eu           

vi e senti sua tristeza. Agora que sua dor se tornou maior, ela             

desconectou sua esperança. Este segundo sonho não foi para lhe dizer que            

você precisa jogar as coisas fora. Em vez disso, foi dado a você para fazer               

as pazes com seus desejos, seus sonhos passados. Você está em paz? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, como isso foi deixado para trás há muito tempo. Em             

2008, eu tinha colocado isso para descansar. Eu deixei atrás de mim.            

Ainda assim, sinto que perdi a alegria de criar meus filhos de maneira             

"normal". Eu sinto que fomos roubados. Eu passei de grande sucesso na            

minha área de comércio para não ter ninguém querendo nem mesmo me            

associar ou fazer negócios comigo. 

“Quando as pessoas me contratavam, só o faziam porque sabiam o           

problema em que eu estava e podiam obter meus serviços pela metade do             

preço. Todos os meus empregadores e clientes tiraram proveito dos meus           

problemas e foi horrível. Foi um pesadelo, um pesadelo horrível! Enquanto           

meus sonhos tinham terminado, os pesadelos continuaram. ” 

Jesus:“ Eu sei, Erin, mas estou aqui para dizer que você está livre agora. ” 

Eu:“ Eu posso ser livre quando estou aqui com você, mas eu ainda não se               

sente assim na Terra. Mesmo a garotinha que você carregava em seu            

ombro podia ver com mais clareza, ouvir com mais intensidade, cheirar           

mais vividamente e se sentir mais confortada do que eu sinto agora.            

Enquanto eu sou como nós que amamos você para sempre será           

aperfeiçoado à imagem de Deus aqui, eu certamente estarei de volta em            

meu velho corpo terreno decadente assim que esta visão for fechada. 

“Certamente, como eu estou agora, não reflete sua imagem, Senhor!          

Como pode um cadáver ambulante como eu testificar ousadamente sobre          

as maravilhas do céu? Eu não posso! Embora não importe mais que todas             

as minhas coisas materiais tenham desaparecido, pois esta não é a           

medida de um homem a favor de Deus, Senhor, saúde, juventude e            

sabedoria certamente são. ” 

Jesus:“ Ah, você soa como um advogado implorando perante o Corte. ”Ele            

sorriu. “Bem, Erin, seu caso é muito bom. Agora, enquanto você está            

certo sobre a idade atual sendo vaidoso com a auto-adoração, você está            
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errado sobre as coisas materiais não serem uma medida de um homem a             

favor de Deus. Não importa o deus que você serve, essa era atual adora              

'mammon'. 

“Eles são os amantes de si e de todas as coisas que este mundo pode               

oferecer. Apenas saibam que o fascínio do prazer, a paixão de           

simplesmente mostrar as coisas e o pomposo senso de superioridade de           

sua riqueza não vem de Meu Pai. Estes são os frutos decadentes e             

devastadores deste mundo (1 João 2:16). 

“Mesmo que eu te desse toda a grande riqueza que você tem aqui no Céu,               

assim como restaure sua juventude, você ainda seria odiado por Mim. Não            

importa o que, você será odiado por causa de mim. Você será falado mal              

por causa de mim. Muitos de vocês serão perseguidos por causa de mim.             

Quanto a você, Erin, você foi enviado para dar testemunho da glória do             

Céu. ” 

Eu:“ Senhor, eu também sou uma testemunha do Seu maravilhoso          

coração! Você é muito mais que nosso Salvador. Você é incrível estar por             

perto. Eu nunca temi um dia com você! Eu aprendo com você. Eu estou              

enriquecido em meu coração e nutrido até meu núcleo quando estou em            

Sua presença. 

"Você é meu melhor amigo. Você é o único que eu corro quando estou              

com problemas. Você é meu libertador e você me ama. Quanto ao porquê             

você me ama, eu nunca vou saber completamente porque até que eu            

finalmente estou aqui com você para sempre. No entanto, eu sei que você             

faz! Eu aprecio você e não posso esperar pelo dia em que os outros              

possam experimentar a sua presença como eu tenho. 

“Eu poderia ir para a faculdade por cem anos e ainda nunca aprender             

sobre todas as coisas que Você me instruiu em apenas cinco anos. Você se              

importa profundamente comigo e até com a menor das coisas que           

importam para mim. Eu te seguirei em todo lugar. 

“No entanto, eu ainda sinto que mal estou aguentando enquanto espero           

em Você aqui na Terra. Isso está se tornando ainda mais difícil, pois             

muitas vezes a minha dor me impede de escrever. Às vezes até tenho             

dificuldade em tirar esse corpo decadente da cama. Eu tenho medo agora            

de que em breve eu me tornarei inútil para você por causa da minha              

crescente imobilidade. ” 

Jesus:“ Oh Erin, eu não esqueci nenhuma das minhas promessas para           

você. Eu não me esqueci de você nem nas pequenas coisas nem nas             

grandes coisas. Não se preocupe, Erin, como o seu treinamento no           

deserto está quase terminado. Eu te amo ”. 

Eu:“ Eu te amo, Senhor ”. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-275/ 

Jesus e Trocando Para Sapatos Perfeitos 

11 de Fevereiro de 2018 

 

Comunhão… 

 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Você me deu um sonho vívido na noite             

passada ... 

Sub-Dream 1 descrição começa ... 

Enquanto eu estava na casa dos 20 anos no que parecia ser semelhante             

aos meus anos de faculdade, eu ainda tinha todo o conhecimento que            

tenho agora. Eu ainda era casado com meu marido e tínhamos todos os             

nossos cinco filhos. Vivíamos agora em uma grande "Casa de Pedra" com            

um quintal ainda maior. 

Enquanto o pátio era bonito, a estação não havia mudado do inverno para             

a primavera ainda. Enquanto a neve tinha clareado pela maior parte,           

todas as árvores, arbustos e grama ainda eram marrons, com só           

sugestões de brotar e verde. 

Estávamos agora nos preparando para ir embora de nossa residência por           

alguma educação em uma faculdade. No entanto, sabíamos que isso seria           

divertido para todos nós e não seria estressante. Fomos empacotados de           

forma esparsa e pegamos apenas o que estávamos usando, junto com           

uma troca de "roupas da noite". Tudo, incluindo nossos artigos de higiene            

pessoal, deveriam ser fornecidos. 

Logo descobrimos que haveria três pessoas diferentes que iriam estar em           

nossa propriedade para cuidar disso enquanto estivéssemos fora. Eles         

deviam alimentar nossos animais e checar o local periodicamente.         

Enquanto eu estava agora pronto para ir, primeiro tive que me encontrar            

com uma das pessoas que cuidariam das coisas para nós enquanto           

estivéssemos fora. 

A pessoa com quem eu estava me encontrando era uma jovem mulher.            

Imediatamente fiquei um pouco preocupado quando ela começou a fazer          

perguntas muito específicas sobre nós, nossa casa e eu pessoalmente.          

Minha preocupação aumentou quando ela começou a fazer perguntas         

sobre uma festa de aniversário com um bolo que acabara de ser guardado             

para mim. 

Mulher: “Eu estava apenas curiosa sobre os presentes que você recebeu           

em sua festa de aniversário. Você estava planejando levar isso com você?” 
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Enquanto eu estudava seu rosto para ver se eu poderia ler por que ela              

faria uma pergunta tão estranha, eu ouvi o Senhor falar comigo. 

Jesus: “Ela está planejando roubar de você. Ela roubou de você antes. Não             

tenha nenhum contato com essa mulher. ” 

Ele então me mostrou a visão de uma linda bússola branca feita de             

pedra-sabão branca. Embora eu não tenha certeza se a pedra-sabão          

branca existe, isso aconteceu neste sonho. Esta bússola tinha algumas          

belas inscrições escritas nela. De alguma forma, eu sabia que isso tinha            

sido um presente de uma amiga querida e que eu a perdia há cerca de um                

ano. 

Como pano de fundo, enquanto eu ainda tenho jóias de prata, incluindo            

brincos e colares, qualquer coisa de valor real foi vendida há muitos anos             

para pagar contas médicas e legais. Como raramente uso jóias, não visito            

mais minha caixa de jóias. 

No entanto, nesse sonho, lembrei-me de que havia examinado minha          

caixa de jóias há três meses e descoberto que a maior parte do pouco que               

me restava desapareceu. Na época, achei que minhas filhas tinham          

emprestado algumas das minhas peças, então eu as despedi. 

Enquanto esta mulher continuava a fazer perguntas, o Senhor revelou          

todas as coisas que ela havia roubado, bem como todas as coisas que ela              

planejava roubar em breve. Eu estava agora um pouco em choque como            

esta mulher não se encaixava na descrição de alguém que você esperaria            

fazer algo assim. 

Seguindo as instruções do Senhor, eu a levei para dentro de nossa casa e              

a trouxe para os itens que ela planejava roubar. De repente ela parecia             

bastante ansiosa ... 

Mulher: “Escute, Erin, eu realmente não quero ficar com você. Talvez ...            

”eu a interrompi. 

Eu: “Chega. O Senhor acabou de me mostrar que você roubou minha            

bússola. Este foi um presente especial de um amigo querido. Você           

também roubou cinco colares, dois anéis e várias pulseiras. Você também           

pegou algumas das minhas roupas, um tablet ... ” 

Antes que eu pudesse terminar minha lista, ela se virou e fugiu. A porta se               

fechou subitamente quando ela se aproximou. Compreensivelmente, sua        

ansiedade transformou-se em medo. 

Eu: “Eu te convidei para a minha casa e confiei em você, mas agora você               

transformou o meu bem no seu mal. Você deve guardar as coisas que             

roubou, mas saiba que elas estão agora amaldiçoadas. Não pise em nossa            

propriedade novamente ou você vai lidar com o meu Senhor, Deus. ” 

Depois que eu disse isso, a porta fechada de repente se abriu novamente.             

Ela parecia assustada. 
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Mulher: “Por favor, Erin, posso devolver esses itens para você?” 

Eu: “Não. Você agora precisa deles mais do que eu. No entanto, você deve              

saber que mesmo a bússola que você roubou não vai ajudá-lo a encontrar             

o seu caminho. Mesmo que esta bússola esteja sempre definida como 'O            

Norte Verdadeiro', você não a encontrará. Não importa o quanto você           

tente, um caminho reto não será encontrado por você. ” 

Enquanto a mulher ficou ainda mais aterrorizada no começo, ela logo           

começou a nos amaldiçoar. Todo o seu comportamento, especialmente o          

rosto dela, mudou. O Senhor falou comigo de novo ... 

Jesus: "Não se preocupe, pois todas as suas maldições agora voltarão           

sobre ela." 

Só então, eu vi uma parede entre ela e eu. Enquanto eu podia ver a               

parede claramente, ela não podia. Eu sabia que esta era uma parede            

espiritual, mas também de alguma forma física. Enquanto ela tentava se           

aproximar de mim, não conseguia penetrar nessa parede. 

Então notei que havia dois anjos muito grandes que estavam movendo a            

parede em direção a ela. Esta parede não estava apenas empurrando suas            

costas, mas também suas maldições junto com ela. Quando essa parede           

finalmente a empurrou para fora de nossa propriedade, ela começou a           

murchar e encolher. Ela agora estava sofrendo as mesmas doenças que           

ela tentou me xingar de seus lábios. 

Eu: “Senhor, não quero confiar nessas pessoas. Estaria tudo bem se nós            

confiassemos o cuidado de nossa casa e animais aos Seus anjos em vez             

disso? ” 

Jesus: Eu o ouvi rindo e eu simplesmente soube que Ele então tinha um              

sorriso em Seu rosto quando Ele me respondeu. “Sim, Erin. As pessoas            

são curiosas e, tanto, que até gostam de passar por suas coisas quando             

você não está lá. ” 

Mesmo sabendo disso sobre as pessoas, eu ainda estava chocada.          

Decidimos confiar totalmente nosso lar a Deus e nos colocamos em nosso            

carro. Nós dirigimos então a nosso evento e logo chegamos a um tipo de              

universidade. 

Após o estacionamento, fomos para dentro e logo foi direcionado para           

uma grande sala de conferências. A sala de conferências foi um pouco            

incomum, pois tinha mesas de escola em vez de mesas. Quando olhamos            

ao redor da sala, logo notamos que todos aqui também pareciam ter            

'idade na faculdade'. 

Não apenas isso, mas logo descobrimos que vários de nós acabáramos de            

comemorar nossos 'aniversários'. Quando mais tarde fomos direcionados        

para um tipo de salão de convenções, também descobrimos que todos nós            

havíamos trazido nosso "bolo de aniversário" restante para compartilhar. 
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Este bolo restante que trouxemos foi cuidadosamente colocado em         

algumas prateleiras situadas na parede do fundo. Eu sorri quando percebi           

que eles também estavam servindo bebidas e lanches lá. Quando nos           

misturamos, foi anunciado que a primeira ordem seria dividir-se em vários           

grupos de quatro. 

Para aqueles com outros membros da família também presentes, esses          

membros da família foram "separados" um do outro por essa parte.           

Disseram-nos então que cada grupo de quatro estudaria uma porção          

profética da história moderna. Também nos foi dito que os dez maiores            

eventos seriam então objeto de um estudo ainda mais profundo. 

Meu grupo de quatro pessoas foi designado para algo que me pareceu            

extremamente fácil de estudar. Nós fomos estudar entretenimento nos         

últimos 70 anos da história de Hollywood. Eu devo estar certo sobre isso             

ser uma tarefa fácil, já que completamos isso em apenas vinte minutos ou             

mais. 

Enquanto esperávamos que os outros grupos de quatro terminassem suas          

tarefas, os outros três em nosso grupo e eu falamos sobre como            

sentíamos que isso era quase mais um "sinal dos tempos" em oposição a             

um "evento profético". 

Logo sugeri que fizéssemos uma pausa e passássemos a comer um           

pedaço do meu bolo de aniversário que eu trouxera. Eu realmente queria            

compartilhar meu bolo com o meu grupo. No entanto, depois que eu olhei             

em todos os lugares em uma prateleira que eu sabia que deveria ter sido,              

percebi que agora foi embora. Alguém do grupo me pediu para descrever            

meu bolo. 

Eu: “Hmm, até tinha o meu nome! Era um bolo de sete camadas com              

cobertura de creme de chocolate e baunilha. Era lindo e incrivelmente           

colorido. Eu vejo uma garota ali que estava frequentando essa área. Vou            

perguntar a ela o que poderia ter acontecido ao meu bolo. 

Fui até ela. Quando me aproximei dela, ela sorriu para mim em            

antecipação à minha pergunta. 

Eu: “Com licença, mas onde foi meu bolo de aniversário que sobrou? Até             

tinha o meu nome. ” 

Menina:“ Hmm, não tenho muita certeza. E se você tirasse parte do bolo             

dessa outra pessoa em troca? ” 

Eu recusei e decidi procurar uma lata de lixo grande sendo usada para o              

descarte de copos de papel e pratos usados durante a conferência. No            

topo da pilha, apenas sentado ali, estava meu bolo. Ainda estava intacto e             

intocado pelo lixo. 

Por alguma razão, não era mais apenas "meio bolo", mas agora era mais             

uma vez um bolo de tamanho normal. Enquanto antes acabava de dizer            
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"Feliz Aniversário, Erin!", Agora dizia: "Ainda vivo aos 55 anos, Erin!"           

Como ainda estava no prato, decidi pegar meu bolo agora completo e            

trazê-lo para a menina. Ela parecia chocada. 

Eu: “Por que meu bolo estava no lixo? Você mentiu e disse que nunca viu.               

Por que você faria isso? ” 

Garota:“ Eu não gosto de você e ninguém deveria estar comendo seu            

bolo! ” 

Eu:“ Ok, mas eu nem conheço você. Como você me conhece? ” 

Garota:“ Eu não sei, mas conheço seu tipo. Apenas olhe para você! Você é              

'judy'! ” 

Eu:“ Hmm, parece que você está me acusando das coisas que você está             

realmente fazendo. ” 

O diretor deste evento deve ter ouvido nossa conversa quando ele veio            

rapidamente e tirou a garota de o centro de conferências. Depois que o             

diretor a acompanhou pessoalmente da propriedade, ele voltou para falar          

comigo. 

Diretor: “Sinto muito por isso. Ela nunca deveria ter servido comida para            

os outros comerem. Às vezes as pessoas passam para nos testar. ” 

Eu: Sorrindo. "Sem problemas. Está tudo bem. 

Ele sorriu de volta, mas depois chamou todos de volta. 

Diretor: “Devo avisá-lo sobre aqueles que foram enviados para enganar.          

Enquanto eles serão gentis com seus rostos, você deve saber que muitas            

vezes eles realmente têm ódio por você em seus corações. ” 

Nós então decidimos orar pela garota que tinha acabado de ser removida            

do centro de conferências. Depois que fizemos isso, a conferência          

continuou. 

Diretor: “Há dez eventos a serem estudados. Cada um desses eventos foi            

dividido em sua própria apresentação e cada um será mostrado e           

discutido em uma sala lateral separada - 10 eventos, 10 apresentações,           

10 salas laterais. O tour desses eventos será realizado em uma base de             

rotação. ” 

Nós logo descobrimos que nosso grupo de quatro era ir para o quarto # 3.               

O título do evento foi 'Isaiah and the 9-11 Event'. Eu estava excitado             

como eu sabia há algum tempo que Isaías havia predito isso. 

Quando entramos na sala ao lado, não pude deixar de notar o quão             

incomum era a configuração. Havia um colchão gigante lá que todos nós            

estávamos para sentar e usar como uma mesa de conferência para tomar            

notas. Decidi tirar meus tênis / sapatilhas para me "sentir confortável"           

para a aula. 
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Antes mesmo de a aula começar, o Senhor baixou todas as informações            

que me seriam apresentadas. No entanto, eu ainda queria participar com           

os outros no meu grupo. 

Embora o estudo tenha sido interessante e informativo, ainda era muito           

difícil para mim "viver de novo" os eventos de 9 a 11 de novo. Depois que                

terminamos de discutir o evento, chegou a hora de irmos para a sala 4              

para estudar o próximo evento. 

Fui até lá para pegar meus itens, mas logo percebi que meus sapatos             

estavam faltando. Como esses sapatos tinham sido o único par que eu            

havia embalado, a princípio pensei que talvez meu marido ou um dos            

meus filhos estivesse brincando comigo. 

Depois de falar com cada um deles, percebi que nenhum deles havia feito             

isso. Eu perguntei ao redor, mas ninguém sabia onde meus sapatos           

tinham ido. Encontrei o diretor e contei sobre o desaparecimento do meu            

único par de sapatos. 

Diretor: “Oh Erin, você está tendo um dia difícil!” Nós dois não            

conseguimos nos conter, mas depois rimos. “Tudo bem então, há uma loja            

de sapatos presa na parte de trás da sala de conferências. Você            

encontrará esta loja perto de algumas das outras lojas, juntamente com           

um restaurante. Vá e encontre um novo par lá. ” 

Eu:“ Eu vou, mas estou preocupada que vou sentir falta de alguns dos             

eventos! ” 

Diretor:“ Não se preocupe, Erin. Você não perderá nenhum dos eventos           

como você já sabe sobre eles. Diga-lhe o que ... eu vou te dar um passe!                

Nós dois rimos novamente. “Agora, você vai precisar de sapatos, pois a            

primavera ainda não chegou e ainda está fria.” 

Eu: “Tudo bem, então vou sair e comprar alguns sapatos novos.” 

Fui até as outras três pessoas do meu grupo. … 

Eu: “Por favor, continue sem mim. Eu vou te encontrar mais tarde. ” 

Para minha surpresa, eu realmente tive que andar bastante longe da Sala            

de Conferências antes de chegar a esta área com as lojas. Eu olhei ao              

redor e encontrei a loja de sapatos. Quando entrei, percebi rapidamente           

que havia muito poucos sapatos de inverno e menos tênis para comprar. 

Para meu espanto, notei que os únicos sapatos que eram realmente do            

meu tamanho eram sandálias ou sapatos muito mais formais do que eu            

gostaria de usar. Eu não encontrei nenhum calçado prático lá. O dono da             

loja de sapatos deve ter notado minha confusão quando ele se aproximou            

de mim e apontou para uma de suas placas. 

Proprietário: "Sem camisa, sem sapatos, sem serviço!" Eu não pude          

deixar de rir. 
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Eu: sorrindo. “Senhor, eu sei! O diretor da conferência me enviou aqui            

como alguém roubou meus sapatos. Eu tinha acabado de tirá-los          

momentaneamente e então eles se foram. ” 

Proprietário:“ Hmm, entendo. Talvez você não devesse tê-los tirado ... ou           

talvez eles não tenham se encaixado adequadamente em primeiro lugar. ” 

Eu: Suspirando. "Possivelmente. Independentemente disso, eu só preciso        

de alguns sapatos novos. Eu tenho um tamanho de 8 pés. ” 

O proprietário começou a retirar uma infinidade de sapatos, mas todos           

eles eram impraticáveis. Eu estava começando a ficar frustrado e ele           

podia sentir isso. 

Eu: “Diga-lhe o que… e quanto ao tamanho 9?” 

Proprietário: “O que? Você se encaixa com sapatos que são grandes           

demais para você? ” 

Eu:“ Olha, eu só preciso usá-los por um curto período de tempo até             

chegar em casa. Eu tenho muitos sapatos lá. ” 

Proprietário:“ Ok, mas você terá que me dar alguns minutos. Eu vou            

voltar para olhar. 

Enquanto esperava, decidi olhar pela janela com vista para a frente da loja             

de sapatos. Quando olhei para fora, notei um homem jogando um par de             

tênis no lixo. Eu fui até lá e tirei-os do lixo. Quando olhei na sola, notei o                 

número 8. Eles eram do meu tamanho! 

Eles eram um tipo estranho de tênis de cano alto com franjas nos             

cadarços e tinham uma cicatrização nas costas aberta. Eles não faziam           

sentido. Embora estes sapatos fossem extremamente brutos, eu decidi         

que eles iriam trabalhar… por agora. Assim que eu estava prestes a            

colocá-los, o dono saiu e me viu. 

Proprietário: “Sério? A sério? O diretor havia lhe enviado aqui para           

comprar sapatos novos e você deve andar com sapatos novos, não com            

sapatos velhos que alguém rejeitara e os feios com isso. Você vai me             

insultar e ao diretor se você fizer isso! ” 

Eu:“ Oh, eu sinto muito… foi apenas um pensamento fugaz. Eu realmente            

não quero andar com sapatos velhos de alguém também. ” 

Proprietário:“ Então volte para dentro. Eu encontrei alguns sapatos         

maiores e eles são mais bonitos do que você pode imaginar. Agora, vem             

... vem! ” 

Voltei e tentei alguns deles. Logo encontrei meus 'sapatos novos perfeitos'           

e os comprei. 

Proprietário: “Embora esses sapatos sejam maiores do que você usaria          

normalmente, eu sei que em breve você os preencherá!” 

Sub-Dream 1 description over… 

Caro pai, 
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obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela             

minha família e amigos. Pai, este seria o "Ano do Favor do Senhor", mas,              

até agora, vários queridos amigos foram levados para casa, ou seus entes            

queridos, e tem sido mais doloroso do que qualquer coisa até agora. 

Eu sei que você nos ama muito. Eu sei que aqueles que já passaram agora               

também intercederam por nós em Seus Tribunais. Na verdade, sei que há            

pessoas aqui, muitas que nem sequer reconheço, que intercedem por nós,           

onde Você me disse que, de alguma forma, estão relacionadas a mim. 

É difícil imaginar alguém como até mesmo um bisavô intercedendo por           

nós, sem o conhecimento de nós aqui embaixo, mas é um pensamento            

agradável para dizer o mínimo. Oh Pai, Seus caminhos são          

verdadeiramente mais altos que os nossos caminhos, então obrigado! 

A dor da perda de alguém próximo é tão difícil. Enquanto eles podem             

estar aqui em um momento, podemos então inesperadamente nunca mais          

ter contato com eles, pelo menos aqui na Terra. Você poderia ter tido uma              

conversa normal com eles, ou até mesmo os mandou para a escola ou             

para o trabalho, e então eles se foram. 

Embora o luto associado a isso possa ser imediato, pode haver um atraso             

no luto devido ao choque. Enquanto eu estou feliz que ambos os meus             

pais não estão mais sofrendo, eu ainda sinto falta deles ... sim, até             

mesmo meu pai terreno ausente. 

Sinto falta de saber que eles estão aqui ou, pelo menos, em algum lugar.              

Sinto falta da capacidade de dizer olá ou mesmo de dizer adeus uma             

última vez. Sinto falta da capacidade de dizer a eles que os amo mais uma               

vez ... ou pela última vez. Essas saídas podem ser tão inesperadas,            

mesmo que por razões de saúde, nos faça esperar uma partida rápida.            

Essa é a natureza humana! 

Também devo mencionar aqui que o Senhor agora me assegurou que Ele            

tem os meus pais terrenos com Ele. Esta é uma agradável surpresa para             

mim, para dizer o mínimo, mas apenas mostra que seus planos são            

melhores do que qualquer um de nossos planos. 

Dito isto, eu disse ao Senhor que nem sempre gosto do modo como os              

Seus planos podem nos ferir tanto. Às vezes, seus planos doem muito! Eu             

não gosto da perda. Às vezes acho que estou sentindo falta das            

lembranças, dos cheiros e dos sabores da comida da minha mãe.           

Enquanto sinto falta da risada da minha mãe, também é a mesma coisa             

para os amigos que também perdi. 

Devo admitir que não entendo completamente a "morte". Por que alguns           

de nós têm que continuar com esta vida? Por que temos que continuar a              

lidar com os preparativos, com os pratos de caçarola não consumidos e as             

conversas desconfortáveis, o tempo todo retendo a maneira como         
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realmente nos sentimos quando, mais tarde, ficamos sozinhos com nossos          

pensamentos? 

Ó Senhor, meu Pai, esta vida está cheia de tanta dor. Em muitos dias,              

nossa alegria é passageira. Por favor, Pai, ofereça conforto a todos           

aqueles que perderam um ente querido. Por favor, Pai, para mim,           

forneça-lhes sinais, sonhos e visões de Você de seus novos estados           

glorificados no Céu, para que possam ter algum alívio da picada da perda. 

Quando você os fornece, é muito reconfortante saber que eles estão em            

Casa Com Você, terminando nossas mansões celestiais, dançando nas         

ruas de ouro e correndo pelos prados e campos de flores. Não há nada              

como saber que eles estão mesmo andando com você entre as vinhas ou             

ao longo dos rios bonitos cheios de jóias e da água mais refrescante. 

Senhor, eu estou perguntando ... não, eu estou pedindo ... para o            

conforto de ser enviado, através de seus anjos ou você, Senhor. Enquanto            

eu sei que você nos ama tanto, este é um lugar tão difícil de ter que                

permanecer. Não importa o que façamos para prevenir ou retardar a           

morte, nossos corpos estão morrendo um pouco mais todos os dias aqui. 

Pai, você já sabe a hora exata de cada um dos nossos possíveis "Partidos              

Domésticos". Pessoalmente, tenho estado perto do tempo do corte do          

meu cordão de prata várias vezes (Eclesiastes 12: 6). Por causa disso, eu             

já sei que a morte não faz mal. 

Mesmo que eu saiba o quanto melhor estará lá no Céu com Você, eu ainda               

desejo permanecer aqui por causa dos vivos e que eles podem vir a             

conhecer Você, Senhor. Você me lembrou que ainda há mais a fazer aqui,             

então aguento e espero por você. 

No entanto, eu também sinto que, quanto mais eu espero, menos eu sou             

capaz de fazer. Eu sinto que agora estou lentamente me tornando mais            

um fardo do que uma ajuda. Por favor, ajude-nos logo, padre! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente no mirante no Vale da Bênção no Céu, em pé na              

base de uma linda árvore cheia de frutas. O Rio da Vida abaixo fluía pelo               

Vale e, ao longe e a nordeste, era a Cidade Dourada de Deus. 

Do meu ponto de vista, tudo isso era simplesmente deslumbrante. Não há            

nada cinza, morto ou marrom aqui, apenas uma abundância de vida. Tudo            

está florescendo aqui. Nada está morrendo aqui. 

Eu olhei e vi a rocha que eu tinha visto o Senhor sentar tantas vezes               

antes. Eu fui e sentei na rocha e comecei a louvá-lo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Obrigado! ” 

Eu não pude deixar de agradecer a Ele por tudo o que Ele fez. Ele é tão                 

digno de todos os nossos louvores que meus olhos se encheram de            
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lágrimas. Eu senti uma mão em um dos meus ombros. Eu olhei para cima              

e foi Jesus tomando banho à luz do sol. Algo como uma coroa o cercou. 

Jesus: sorrindo. “Estou feliz que você veio, Erin. Agora, venha aqui e            

ouça. ” 

Eu podia ouvir uma mulher cantando um hino Norte Americano. Olhei           

para ele com um sorriso e ele apontou para um lago no vale. Uma grande               

celebração estava acontecendo lá. Foi como um grande piquenique, mas          

também houve dança, música e uma grande festa. Eu poderia então ouvir            

a mulher agora começar a cantar 'Grande é A Sua Crença'. 

Os anjos estavam agora começando a cantar junto com ela também. Seu            

canto perfeitamente sincronizado logo me tirou o fôlego. Não há          

absolutamente ninguém na Terra que possa chegar perto de igualar a           

incrível voz dessa mulher. 

Eu: “A voz da mulher é simplesmente incrível, Senhor. Ela é tão bonita.             

Seu vestido é deslumbrante. Que celebração linda! Quem é? Eu a           

conheço? ” 

Jesus: Rindo. “Ela conhece você, Erin. Um dia, você também a conhecerá            

aqui. Ela está comemorando seu regresso a casa. Ela tem amigos e            

parentes aqui. ” 

Eu: rindo. “Eu até vejo alguns animais com eles também!” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, ela vai morar neste Vale, mas também na Cidade            

Dourada. Você deve entender que o meu tempo é sempre perfeito ”. 

Eu:“ Embora eu não reconheça quem é, ela é como a luz do sol. Eu posso                

dizer que ela é gentil, gentil e cheia de risos e paciência. Eu também              

posso dizer que ela deve sentir muita falta daqueles que ficaram para            

trás”. 

Jesus:“ Sim, Erin, mas, aqui, ela está livre. Enquanto ela carregava um            

corpo sobrecarregado, ela agora é leve e livre. ” 

Eu:“ Eu realmente não posso descrever exatamente o quão bonita ela é,            

além de que ela se parece com uma 'supermodelo', mas ainda melhor. Oh             

Senhor, todas as pessoas aqui são tão lindas! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, como eles são aperfeiçoados e glorificados aqui no           

Céu”. 

Eu:“ Obrigado, Senhor, por me lembrar de tudo isso. Eu sinto muito por             

estar tão chateado ultimamente. Minha dor tem sido tão grande. ” 

Jesus:“ Erin, está tudo bem. Eu sei que, em sua dor, você rapidamente             

esquece tudo o que prometi para você. Enquanto você assume que eu            

cortarei seu cordão de prata a qualquer momento, ainda há mais para            

você fazer… se você estiver disposto. ” 

Eu:“ Estou disposto, Senhor, mas estou ficando mais doente. Eu anseio           

pelo dia em que eu possa fazer mais. Meus médicos agora limitaram            
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minha mobilidade até que mais testes terminassem. A companhia de          

seguros está irritada com isso e está prestes a me impedir de ajudar.             

Embora não estejamos preparados para a perda de receita resultante,          

realmente não temos escolha. Só você, Senhor, pode fazer um caminho           

onde parece não haver caminho. ” 

Jesus:“ O ladrão roubou de você e tomou algo valioso de você. Como             

resultado, você perdeu muitos anos. Seu sofrimento tem sido longo e sua            

punição nas mãos do ferreiro ainda mais. Não se preocupe, Erin, como eu             

planejo devolver tudo o que o inimigo roubou de você e ainda mais. 

“No seu sonho ontem à noite, os sapatos do seu antigo caminho foram             

removidos. Não se preocupe, pois agora você terá novos sapatos e um            

novo caminho. Lindos são os pés daqueles que trazem 'Boas Novas'!           

Agora, sua lição é de Isaías. ” 

Eu: “Sim, Senhor. Foi esta a partir de Isaías 52:7?” 

Isaías 52:7:”Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia            

as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a                 

salvação, do que diz a Sião: O teu Deus reina!” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, sim, Erin, mas esta é apenas uma das muitas.            

Você conheceu Me on the Mountain e eu estou com você lá. Erin, estou              

sempre com você! ” 

Eu: Chorando. “Senhor, por favor, você pode nos mudar antes de receber            

mais santos em casa?” 

Jesus: “Erin, aqueles que vão para casa tinham designações. Eles são           

guerreiros com um grande propósito ... para ajudar a levantar o 'Exército            

de Deus'. Eles inflamaram a paixão para perseverar e terminar a corrida.            

Eu preparei isto com antecedência para todos vocês. Agora, o que você            

acabou de pedir vai contra a Minha Palavra e eu não prometo tal coisa.              

Erin, você deve confiar em mim em vez disso. " 

Eu:" Sinto muito, Senhor, mas eu sofro por muitos. Eu também me            

machuco quando penso naqueles que perderam crianças devido a gripe,          

acidentes ou atos criminosos. As coisas no mundo mudaram ainda mais           

recentemente e dói até mesmo assistir as notícias agora. Meu coração           

está se partindo e estou chorando muito com as coisas que estou vendo. ” 

Jesus:“ Oh Erin, devo levá-lo ao 'Jardim dos Animais de Bebê' para que             

você possa ver essas crianças brincando com os anjos? Sua alegria é            

agora indescritível. Essas crianças também eram guerreiras e agora         

esperam aqui para se reconciliarem novamente com seus familiares.         

Lembre-se que não sou cruel e sempre sei o que é melhor. 

“Essas crianças são minhas e são uma medida para aqueles que estão            

longe de mim. Então, ore, Erin, por suas vidas. Eles não morreram em vão              

e há um propósito para tudo isso. Por favor, tenha conforto, pois eles             
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estão aqui cheirando flores e correndo em campos gramados. As          

borboletas permitem que sejam apanhadas por eles e os pequenos          

animais os consolam. Eles não são solitários ou com dor. Eles são            

cuidados pelas mãos que os criaram. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, perdoe-me enquanto estou pensando de uma           

perspectiva 'carnal', não uma 'eterna'. ”Eu balancei a cabeça para mim           

mesmo. “Como posso estar aqui com você e ainda não entendo isso? Oh,             

por favor, me perdoe! ”Eu o abracei. 

Jesus: "Oh Erin, você está perdoado ... você só precisava de um curso de              

reciclagem, isso é tudo." Ele riu. “Agora, estou preparando você para           

novos sapatos e um novo caminho. Embora as portas estejam fechadas e            

você não possa abrir, logo abrirei portas que você não pode fechar. Sua             

alegria será grande. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor, porque vejo novas misericórdias de manhã a          

manhã. Oh Senhor, eu posso cantar no céu também? Por favor? 

Jesus: rindo. "Sim, Erin, e você pode cantar, dançar ... e até mesmo             

dançar!" 

Ele me tirou da minha visão por alguns segundos. Eu olhei para fora no              

campo em frente a nossa propriedade. Esta era agora a "vida real". Eu ri              

quando, então, vi uma corça se empinando na neve. Ela tinha uma linda             

cauda branca que saltava para cima e para baixo. Isso aconteceu na 'vida             

real' e naquele exato segundo! 

Eu: “Ok, como você fez isso? Oh certo… Você está sobre o céu e a terra!                

Uau! Eu te amo, Senhor! ” 

Jesus:“ Eu também te amo! Erin, não se preocupe com o que você é              

incapaz de controlar. Eu não vou deixar você passar fome. Eu não vou             

deixar você desmoronar. Vou remover as organizações corruptas que         

exigem muito, mas dão muito pouco em troca. Eles gostariam da sua            

morte, pois você é mais problemático para eles vivos do que mortos. 

“Vou expô-los, pois eles não o ajudaram nos quase quatro anos que se             

passaram desde a sua lesão. Em vez disso, eles mentiram e tramaram            

pelas suas costas. Eles se recusam a pagar aqueles que estão atrás de             

você, enquanto reembolsam aqueles que estão contra você. 

“Eu vejo o mal feito em segredo e vou punir aqueles que continuam. Não              

se preocupe, Erin, como eu não descanso. Eu não fecho os olhos para o              

seu sofrimento nas mãos deles. O que eles retêm de você, eu te darei e               

multiplicarei. Não se preocupe, Erin, como eu tenho você! ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. O problema chegou. Por favor, deixe-nos viver em           

paz e ser verdadeiramente livre. Você poderia me curar em breve? ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, pois farei tudo o que prometi a seu             

respeito. Você é amado e reside aqui com seus amigos, muitos dos quais             
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você ainda não conheceu pessoalmente. Alegrem-se, Erin, alegrem-se! Ele         

me abraçou. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-276/ 

Jesus, a Guerra Revolucionária e o Mapa 

Recebido no domingo, 18 de fevereiro de 2018 

 

Comunhão… 

 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Eu dou             

bênçãos e obrigado pela minha família de pacientes e amigos. Eu nunca            

posso agradecer o suficiente pelo presente de sua presença em minha           

vida. Obrigado! 

Pai, eu tive um sonho muito claro que foi de natureza profética na noite              

passada. Por favor, guie minha caneta para escrever tudo exatamente          

como Você me deu isso, tudo de acordo com a Sua Vontade ... 

Sub-Dream 1 a descrição começa ... 

Eu era uma anfitriã e funcionária em uma função que acontecia em um             

prédio histórico muito grande. Lâmpadas a gás pouco iluminavam os          

quartos. A organização que hospeda esse evento era muito grande, muito           

poderosa e deveria permanecer "anônima". 

Fomos instruídos a simplesmente servir e manter a nós mesmos. Também           

tínhamos sido instruídos a não dizer nada além de "posso oferecer x, y ou              

z?" Nós também devíamos pegar utensílios usados, pratos, guardanapos e          

copos quando necessário e descartá-los antes de sair de cada quarto.           

Fomos especificamente impedidos de fazer qualquer outra coisa além         

dessas coisas exatas. 

Eu tinha cerca de 30 anos de novo, talvez ainda mais jovem, mas             

definitivamente não era Transformado. Cada servidor, inclusive eu,        

recebia um fone de ouvido para receber instruções. 

Salão # 1 - Casais Grávidos - Bolo Branco: Recebi então uma grande             

bandeja de prata esterlina com um grande bolo caseiro de baunilha com            

cobertura de baunilha em cima. Era um bolo que não parecia notável e             

não era muito tentador para os olhos. 

Quando olhei mais de perto para o bolo, notei que ele estava descansando             

em cima de um monte de pepitas de ouro. A bandeja inteira estava             

coberta de maneira uniforme nessas pepitas de ouro! O bolo também           

havia sido pré-cortado em pequenos quadrados de duas polegadas por          

duas polegadas, de modo que tudo estaria pronto para ser servido aos            

convidados. 
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Fui instruído a entrar na primeira sala à minha esquerda. Quando entrei,            

notei que esta sala consistia em casais assistindo a um filme juntos. Cada             

mulher estava dentro de algumas semanas, algumas em poucos dias,          

desde o parto. Todos eles tinham cerca de oito a nove meses de gravidez. 

Logo percebi que a tensão nessa sala parecia alta por alguma razão            

desconhecida. Enquanto eu percebia que alguns homens estavam        

bastante atentos às mulheres com quem estavam, outros homens         

pareciam um pouco desinteressados. Alguns dos homens pareciam        

"completamente esgotados". 

Enquanto eu andava por um dos corredores que ficavam entre esses           

casais, uma voz veio em meu fone de ouvido ... 

Voz: “Você não deve oferecer nenhum bolo para os homens. Quanto às            

mulheres grávidas, você só deve oferecer o bolo para metade delas. ” 

Eu: Em meus pensamentos. "Ok, isso significa que apenas cerca de 25%            

das pessoas nesta sala estarão recebendo um pedaço de bolo." 

Como eu estava servindo o bolo conforme as instruções, notei que uma            

das mulheres grávidas se levantou para falar com seu grupo ... 

Mulher: "Eu sinto muito, mas eu tenho que sair agora." 

Assim que ela terminou de dizer isso, ouvi a voz no meu fone de ouvido               

novamente ... 

Voz: “Rapidamente, ofereça a mulher que quer deixar um pedaço de bolo. 

”Me:Dirigindo-se à mulher. “Oh, você está indo embora? Eu tenho um           

pedaço de bolo para você. 

Depois que eu servi a ela um pedaço deste bolo, ela decidiu se sentar de               

novo. Em seguida, servi o 'quarto e meio' da sala, como eu havia sido              

instruído, e me virei para sair. Então eu ouvi várias pessoas de todo o              

salão me chamando para pedir um pedaço desse bolo também. A voz            

rapidamente me dirigiu novamente ... 

Voz: “Ignore-os. Você deve deixar este quarto agora. 

Eu rapidamente saí do quarto. Assim que voltei ao grande corredor, um            

homem estava lá para pegar minha bandeja e me entregar uma nova. 

Hall # 2 - Adolescentes e College Age - Bebidas Alcoólicas Fancy:            

Esta bandeja tinha bebidas alcoólicas. Estas bebidas estavam em copos          

lowball e em cores brilhantes, como azuis, rosas e verdes. Cada bebida            

tinha frutas, flores, guarda-chuvas e / ou outros itens que faziam com que             

essas bebidas parecessem ainda mais atraentes. 

Fui instruído a entrar no segundo quarto com minha nova bandeja. A sala             

estava cheia de adolescentes para jovens adultos em idade escolar. Houve           

um DJ tocando música alta e todo mundo estava dançando          

descontroladamente. Mais instruções vieram então… 

2 



Voz: “Você só serve metade do quarto com essas bebidas. Certifique-se           

de que todas as mulheres sejam atendidas primeiro. Qualquer bebida que           

sobrar pode ser servida aos homens. ” 

Embora eu já soubesse muito bem que não era para 'questionar a voz',             

realmente não havia a capacidade de fazê-lo, mesmo que eu quisesse.           

Não havia capacidade de fazer perguntas sobre essa 'voz', já que ela foi             

projetada apenas para comunicação unidirecional. 

Voz: "Se um homem pega uma de suas bebidas, recuse-o simplesmente           

dizendo 'oh não, senhoras primeiro!'" 

Logo eu tive que fazer exatamente isso em várias ocasiões e fiz            

exatamente como o meu misterioso empregador tinha me dito também . 

Voz: "Agora, certifique-se de esvaziar sua bandeja de todas as bebidas           

antes de sair da sala, pois essas bebidas não são permitidas fora desta             

área." 

Como eu estava servindo a última das bebidas, notei que essas pequenas            

bebidas de quatro onças já estavam fazendo essas garotas embriagadas e           

incomumente mais do que deveriam. Como a metade 'agora bêbada'          

consistia de todas as mulheres, comecei a ter preocupações por elas,           

especialmente considerando que a maioria dos homens aqui eram         

adolescentes ou universitários idosos e provavelmente agora estavam        

interessados em mais do que 'apenas dançar'. 

Voz: “Não pense! Volte para o corredor agora. ” 

Hall # 3 - Homens em seus 30 anos em Smoking - High Stakes              

Poker Table: Quando voltei para o corredor, minha bandeja agora vazia           

foi substituída por uma nova bandeja. A nova bandeja consistia em alguns            

charutos cubanos, fichas de pôquer e três chaves. 

A primeira chave era de bronze, a segunda chave era de prata e a terceira               

chave era de ouro. Cada uma das chaves tinha uma fita de vermelho,             

branco e azul presa a ela. De alguma forma, eu sabia que as chaves em si                

eram um tipo de chave de esqueleto que poderia ser usada para            

desbloquear alguns gabinetes específicos. 

Fui instruído a entrar no terceiro aposento, no final do corredor. Este            

quarto era particularmente escuro, mais escuro que o resto. Eu só podia            

ver uma única luz em toda a sala e estava diretamente sobre uma mesa              

de pôquer. 

Os homens ao redor da mesa estavam todos vestidos de smoking e            

estavam todos com trinta e tantos anos. Fui até eles como se fosse             

distribuir os charutos cubanos para eles primeiro. 

Voz: “Agora você deve colocar as fichas de pôquer no meio da mesa, junto              

com as três chaves. Você verá cinco cartas abaixo das fichas de pôquer.             

Não chame atenção para esses cartões. Depois de retirar discretamente as           

3 



cinco cartas da bandeja, você deve deixar cair a bandeja no chão para             

criar uma distração. Enquanto todo mundo está distraído, coloque as cinco           

cartas no bolso do homem que está na cabeceira da mesa. 

Eu acidentalmente bati minha bandeja contra as costas de uma das           

cadeiras dos homens e caiu ruidosamente no chão. Como o jogo era alto,             

ninguém dava muita atenção a mim. A distração funcionou perfeitamente.          

Eu fui capaz de olhar para as cartas antes de colocá-las no bolso do paletó               

do homem. As cartas formavam um 'Royal Flush' e consistiam no ás, rei,             

rainha, valete e 10 de copas. Para aqueles que não conhecem o poker,             

esta é a melhor mão possível. 

Depois que eu discretamente coloquei as cinco cartas no bolso do casaco            

do homem, eu fui até a minha bandeja. O chão estava coberto por um              

tapete vermelho de Bukhara. Era uma antiguidade, provavelmente do         

Afeganistão, e estava em perfeitas condições. 

Quando me inclinei, o homem com as cinco cartas agora no bolso do             

paletó propositalmente "me fez passar" enquanto eu me abaixava para          

pegar minha bandeja. A mesa riu, mas logo percebi que isso também fazia             

parte da distração. Enquanto a mesa inteira de homens ainda estava rindo            

disso, o homem rapidamente trocou suas cartas usando-me como um          

escudo e uma distração. 

Funcionou e todos os outros homens na mesa ficaram completamente          

enganados. Percebi que tudo isso tinha sido feito para ter certeza absoluta            

de que esse homem iria ganhar essa mão de poker em particular e,             

portanto, os itens na mesa. Enquanto eu não entendia quais eram os itens             

para os quais eles estavam apostando, eu sabia que eles deveriam ter            

sido extremamente importantes. 

Para ajudar a garantir que essa artimanha funcionasse, eu instintivamente          

fingi estar envergonhada quando peguei minha bandeja do chão e me           

desculpei. Como todos ainda estavam rindo e sorrindo enquanto eu saía,           

sabia que o interruptor tinha sido bem sucedido. Quando eu estava           

saindo, notei que havia três vitrines separadas entre a porta e eu: 

● A primeira vitrine consistia de revólveres 'Glocks' e 'Rugers'. 

● A segunda vitrine consistia em rifles e mosquetes antigos. 

● A terceira vitrine consistia em de armas semi-automáticas e         

totalmente automáticas de alta tecnologia, algumas das quais eram         

tão tecnológicas que eu nunca as tinha visto antes, mesmo em           

filmes ambientados no futuro. 

Voz: “Muito bem. Agora volte para o corredor. Há apenas mais uma sala             

para você servir. ” 
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Hall # 4 - Idosos Doentes - Leite de Magnésia e Comprimidos: Saí             

pela porta logo após a vitrine de alta tecnologia. Do outro lado da porta              

havia um tipo de "despensa de mordomo". Uma vez lá, um homem me             

entregou o vestido de uma enfermeira para colocar meu uniforme. 

Depois de colocar o vestido no meu uniforme, coloquei um suéter branco e             

um chapéu de enfermeira que eu também tinha recebido. Olhei para o            

espelho e, graças a alguns filmes que vi, percebi que agora parecia uma             

enfermeira dos anos 1940. 

Antes de entrar neste quarto quarto, recebi outra nova bandeja. Esta           

bandeja continha vários copos de papel cheios de algo que parecia "Milk of             

Magnesia". Havia também algumas outras pequenas pílulas que continham         

uma variedade de pílulas que eu não reconhecia. 

Ao entrar na sala, percebi rapidamente que era a sala mais iluminada dos             

quatro cômodos. Havia vários homens idosos aqui e todos eles pareciam           

muito doentios. A equipe estava começando a tirar as folhas de uma das             

camas de hospital lá. Eu notei que a folha de cima tinha uma escada              

impressa ... 

 

Como eu tinha algumas perguntas sobre isso, eu fui até um dos outros             

trabalhadores para perguntar ... 

Eu: "O homem daqui morreu? Para onde ele foi? 

O funcionário apenas olhou para mim e, com o dedo sobre os lábios, me              

silenciou. Ele então discretamente apontou para uma câmera atrás dele de           

uma maneira que ninguém o veria apontando. De alguma forma, eu sabia            

que não deveria olhar para a câmera, então apenas assenti. 

Voz: “Lembre-se, não pense. Você está aqui apenas para servir. ” 
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Baseado na reação do homem, eu sabia que era ainda mais imperativo do             

que eu mesmo havia percebido que seguir as instruções da“ voz           

”perfeitamente. Fui a cada um dos "pacientes" e entreguei-lhes uma          

xícara com o "Milk of Magnesia", juntamente com o pequeno copo de            

pílulas. 

Enquanto eu não tenho certeza de que todos estes foram, notei que            

nenhum deles era interativo comigo. Em seguida, saí do quarto por uma            

porta diferente daquela em que cheguei. Assim que entrei no quarto, notei            

o cheiro avassalador de amônia. O cheiro era tão forte que meus olhos             

começaram a queimar. 

Voz: “Isto conclui sua tarefa para hoje. Por favor, vá para o saguão             

imediatamente. 

Fui até a área do saguão e recebi algum dinheiro em um envelope. Fui              

então escoltado para fora do prédio. De lá, vários de nós foram levados de              

ônibus para outro prédio. Este edifício tinha uma creche e meus filhos            

estavam lá. Eles ainda tinham apenas três, cinco e sete anos de idade,             

não suas idades atuais. 

Mesmo sabendo que eu era um pouco mais cedo do que o esperado para              

pegar meus filhos, decidi entrar em silêncio para não causar confusão.           

Olhei para um quarto à minha esquerda e ouvi o "tempo da história"             

sendo contado. Quando olhei para dentro e, para meu horror, reconheci           

um "homem familiar". Ele estava dizendo coisas ruins para as crianças lá,            

certamente não 'tempo da história'. 

Percebi que havia cerca de dez crianças no quarto com ele. Eu limpei             

minha garganta e o homem rapidamente olhou para mim. O homem olhou            

para mim com ódio. Ele então olhou para mim como se alguém tivesse             

falado sobre ter "seus planos afundados". 

Ele rapidamente bateu palmas e as crianças pareciam sair         

instantaneamente de um tipo de neblina. Enquanto o homem         

imediatamente saiu da área, não consegui ver para onde ele havia ido.            

Olhei em volta da creche e logo encontrei a mulher que cuidava dela ... 

Eu: “Por que você estava permitindo que aquele homem falasse com as            

crianças?” 

Mulher: Balançando a cabeça. "Que homem? Não havia nenhum homem          

na sala com eles. ” 

Como este homem era“ muito familiar ”para mim, pude descrevê-lo em           

grande detalhe. Depois de ouvir minha descrição, ela negou que isso           

pudesse ter acontecido e indicou que agora era hora de acordar as            

crianças de suas sonecas. Voltamos para a sala juntos e, com certeza,            

todas as crianças estavam agora dormindo. 
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Enquanto esperava que ela os acordasse, notei algo sentado em sua           

mesa. Havia um antigo manuscrito ali que parecia ser feito de um tipo de              

"casca de cebola". Quando olhei mais de perto, notei que na verdade era             

feito de um pergaminho antigo, quase transparente, branco / amarelado. 

Com base no registro de avaliação e no selo de autenticação anexado a             

este manuscrito, percebi que esse manuscrito era, na verdade, de          

algumas centenas de anos atrás. 

 

Era um mapa extraordinariamente detalhado. O mapa começou com a          

Guerra Revolucionária, rotulada na posição das 12 horas. Logo fiquei          

surpreso quando percebi que havia eventos futuros mapeados que nem          

sequer eram possíveis de saber no momento em que esse mapa teria sido             

elaborado. Isso foi impossível! A mulher voltou para mim… 

Eu: “Onde você conseguiu isso? Eles têm mais desses mapas? ” 

Mulher:“ Acredito que ainda devam existir algumas cópias disso. Você vai           

encontrá-los lá embaixo no 'Antique Emporium'. ” 
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Eu agradeci e juntei meus filhos da creche. Em seguida, seguimos para o             

empório. Enquanto esta área estava mal iluminada, eu ainda era capaz de            

perceber que havia vários itens disponíveis. Um vendedor veio até mim           

para ver se eu precisava de alguma ajuda ... 

Balconista: "Olá, posso ajudá-lo?" 

Eu: "Sim. Eu estou procurando por mapas e documentos antigos. ” 

Clerk:“ Hmm, eu não tenho muitos destes sobrando. Eles eram de uma            

aquisição recente. Você terá que olhar em volta.lados 

Enquanto eu olhava para todos os, não encontrei nenhum deles. Em           

frustração, decidi ir até uma enseada onde meus filhos estavam. Eles           

estavam brincando com alguns brinquedos antigos. Enquanto estava lá,         

notei um documento semelhante ao que eu havia visto antes. 

O documento foi lacrado em um invólucro claro e foi carimbado,           

autenticado e assinado. Quando olhei de perto para o selo, fiquei           

desapontado por ler '1997'. Eu peguei e voltei para o balconista. 

Escriba: “Então, você conseguiu encontrar o que estava procurando?” 

Eu: “Não. Eu queria encontrar um como o que eu vi que tinha a Guerra               

Revolucionária. Este é dos anos 90. Ick! ” 

Clerk:“ Sinto muito, mas havia apenas quatro desses mapas para          

começar. Enquanto você já viu o mais antigo, o que você está segurando             

agora é o mais atual. Então, você olhou bem de perto a data do que você                

está segurando? ” 

Eu:“ Sim. É datado de '1997'. ” 

Clerk:“ Sim, mas olhe mais de perto. Eu acho que isso vai te dar as               

respostas que você procura. 

Quando eu olhei de novo, eu acidentalmente quebrei o selo. 

Atendente: "Bem, este deve ter sido feito para ser seu desde que o selo              

quebrou para você." 

Eu estava confuso. Quando olhei ainda mais de perto para o documento,            

notei que a data do selo continuava mudando um pouco. Enquanto a            

assinatura e o selo permaneciam os mesmos, a data continuava mudando           

entre 7 de novembro de 1997 e 9 de novembro de 1997. 
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Eu: “Hmm, eu estava no meu oitavo mês de gravidez com meu            

primogênito durante esse período.” 

Escriturário: “Então, talvez você encontre as respostas que você procura.” 

Eu: “Ok, eu aceito.” 

Sub-Dream 1 description over… 

Este foi um sonho muito elaborado, Pai, e um que eu realmente não             

entendo . Por favor me ajude como eu poderia usar algum encorajamento            

para continuar. Nossas batalhas ainda estão em quase todas as frentes.           

Eu também preciso de cura para meus filhos em breve. 

Oh pai, eu me apego às suas promessas. Enquanto você não cometer            

erros, eu faço. Embora pareça que eu cometa menos erros do que            

costumava, é provavelmente porque não tenho tantas oportunidades para         

cometer tantos erros. Tudo o que sei é que não posso fazer nada além de               

cometer erros além de você. 

Eu te amo tanto, pai, e agora eu até dou todos os meus erros para você.                

Para esse assunto, eu também dou todos os meus sucessos para você            

também. Eu me entrego a você. Eu dou minhas finanças para você. Eu             

dou minha família para você. Ok, eu estou me rendendo completamente a            

você. Eu te dou tudo, incluindo todo o meu coração. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um caminho no Jardim de Deus. Quando olhei para o belo              

vale abaixo, vi algumas ovelhas pastando perto de um riacho claro. As            

ovelhas tinham casacos brancos como a neve e não se via nelas nada de              

pó. Quando eu procurei o vale abaixo ainda mais, eu pude ver Jesus lá. Eu               

estava tão animado em vê-lo! 
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Jesus olhou para mim e sorriu e acenou. Ele então fez sinal para eu descer               

da área do penhasco em que este caminho estava. Como este penhasco            

era uma queda de cerca de trezentos metros, eu não tinha certeza de             

como seria capaz de fazer isso. Andei um pouco para ver se havia algum              

passo ou algum outro jeito de chegar até ele. 

Então eu o vi rindo e soube que era porque ele conhecia meus             

pensamentos. Só então, ouvi o som das asas atrás de mim. Eu me virei e,               

bem na minha frente, havia uma enorme águia careca. Bem, era           

semelhante a uma águia calva, mas esta tinha penas da cor do ouro             

cintilante e a cabeça e cauda eram as mais puras dos brancos. 

Jesus: Chamando para mim. "Erin, 'nas asas das águias'!" 

Eu olhei para a águia e ele estava olhando diretamente para mim. Ele             

então pareceu de alguma forma formar um sorriso em seu bico enquanto            

estendia uma asa em direção ao chão. Eu me arrastei até a asa dele e               

montei as costas da águia. 

Uma vez que eu estava na águia, ele subiu para o céu. De lá, pude ver o                 

penhasco enquanto circulávamos. Nós começamos então a voar até o vale           

gramado bonito abaixo. Quando pousamos em segurança, a águia mais          

uma vez estendeu a asa para me permitir descer. 

Eu desci de suas costas e fui até ele e o beijei em sua cabeça. Depois que                 

eu assisti com espanto quando esta incrível águia voou, eu corri para            

Jesus e pulei em seus braços. Ele me abraçou enquanto eu me agarrei a              

ele com força. 

Jesus: rindo. “Hmm, você estava tentando 'falar sozinho do penhasco'?” 

Eu: Rindo. "Bem, sim. No começo, eu pensei que poderia simplesmente           

pular. ” 

Jesus:“ Bem, talvez você pudesse, mas isso não seria melhor? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, isso foi incrível! ” 

Jesus: Sorrindo. “Anda, Erin, anda comigo.” 

Enquanto caminhávamos juntos, só então percebi que Ele andara com um           

cajado. 

Eu: “Senhor, por que você está andando com um cajado?” 

Jesus: “Bem, por que não? Talvez esta equipe não seja para Mim, mas             

para você. ” 

Eu:“ Bem, eu suponho que eu poderia usar um desses dias para ajudar a              

me equilibrar. ” 

Jesus:“ Aqui, Erin, você pode pegar este. Eu fiz isso para você do ramo              

que você tinha chamado pela primeira vez para baixo da fruta. Mesmo            

assim, saiba que esse ramo não está morto e ainda está prosperando.            

Quando você finalmente estiver em Casa aqui, você colocará essa equipe           
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no chão e ela se enraizará e brotará, produzindo todos os tipos de bons              

frutos. ” 

Ele me entregou o cajado e ficou tão lindo. A madeira era quente e              

parecia semelhante à madeira de acácia. Ao inspecionar a equipe mais de            

perto, notei que havia incrustações de marcas de prata esterlina de alto a             

baixo. No entanto, o fundo em si era feito de uma base de bronze. 

Havia algumas esculturas lindas lá também. Uma escultura era de um ovo            

que chocava em um pardal. Outra escultura era desse pardal abrindo as            

asas para voar. Foi tão doce que minhas lágrimas começaram a fluir de             

gratidão. 

Eu: chorando. “Oh Senhor, essa equipe é tão bonita. Oh, como você me             

mima! ” 

Jesus:“ É tanto uma vara quanto uma vara de medição. Não se preocupe,             

pois eu vou direcioná-lo nos caminhos que você deve seguir. ” 

Eu:“ Eu poderia me curar com isso? ” 

Jesus: Rindo. “Espere aí, pequeno pardal, não saia da minha frente.           

Apenas aproveite como agora as ovelhas estão seguindo você. 

Quando me virei e olhei, notei que as ovelhas estavam andando ao nosso             

lado. 

Eu: rindo. “Oh Senhor, você é tão engraçado. Eles estão apenas me            

seguindo porque Você está andando ao meu lado. Eles ainda estão           

seguindo você. ” 

Jesus:“ Oh Erin, você me faz sorrir! Agora, sobre o seu sonho ... 25 anos               

atrás, o inimigo pedira para as crianças, mas principalmente para os           

machos. Você deve saber que todos os filhos foram convidados e não            

apenas seus filhos. 

“Uma divisão foi então criada. Havia aqueles que foram escolhidos por           

Mim para meus propósitos e aqueles escolhidos pelo inimigo para seus           

propósitos. Estes são os tempos que foram preditos na Minha Palavra, os            

tempos do aumento da iniqüidade. 

“Para aqueles escolhidos para os propósitos do inimigo, essa divisão          

causou uma desconexão entre 'certo versus errado', assim como uma          

incapacidade de raciocinar e uma falta de entendimento. Não se preocupe,           

pois todos em sua casa foram escolhidos para os meus propósitos. 

“Agora, sabendo que o tempo do fim estava chegando perto, este exército            

foi enviado para destruir gradualmente 'as gerações finais'. Essa seria a           

maneira pela qual o inimigo poderia erguer um exército além do bem, por             

meio do qual seu exército consistia em amantes da ambição própria,           

desfrutando de toda sorte de más perversões além da lei. 

“Eles foram então criados como armas para infligir danos, perseguir,          

roubar, matar e destruir. No entanto, você não deve se preocupar, Erin,            
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como há um plano em prática. Um exército especial está adormecido e            

separado por um breve período de tempo. 

“Este exército especial será capaz de saltar e escalar paredes. Eles           

poderão jogar com os dois braços, esquerda e direita, assim como os            

homens poderosos de Davi poderiam. Há muito mais para isso também,           

Erin, e você ficará muito feliz. 

“Agora, o seu sonho também mostrou a grande manipulação do          

enganador. O inimigo usou aqueles em autoridade para endossar a          

maldade. Ele convenceu pessoas fracas e vulneráveis a se tornarem          

dependentes das coisas prescritas. Através desses métodos, eles        

lentamente envenenaram as massas. ” 

Eu:“ Senhor, você está falando sobre medicamentos? ” 

Jesus:“ Sim, mas isso é apenas uma parte. É o que o homem aceita e vê                

como bom, mas é mentira. ” 

Eu:“ Poderia ser muito mais do que isso. E a água que bebemos? E o ar                

que respiramos? E quanto aos limpadores que usamos? E as coisas que            

nossos olhos veem? E quanto às coisas que comemos que são ruins para             

nós? ” 

Jesus:“ Agora você entende. ” 

Eu:“ Acho que sim, Senhor, mas estou impressionado com isso. Estou           

oprimido porque sabemos muito pouco sobre as origens dessas coisas.          

Agora eu verdadeiramente percebo que temos que confiar que Você          

revelará quaisquer problemas para que possamos então fazer mudanças. ” 

Jesus:“ Erin, há também problemas em outras coisas. Por exemplo, o solo            

que produz arroz pode conter agentes que podem causar demência. No           

entanto, a amônia, juntamente com outras coisas, também pode fazer o           

mesmo. 

“Eu não estou dizendo a todos vocês isso para causar preocupação.           

Ninguém é culpado por isso e a culpa não deve ser atribuída a ninguém,              

exceto ao inimigo. Este é um ataque estratégico que vem de muitas            

direções e é outro sinal dos tempos. ” 

Ele olhou para mim e eu ainda devo ter parecido preocupado com tudo             

isso. Ele sorriu para mim com uma gentileza que simplesmente não pode            

ser descrita em termos terrestres. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Até isso é usado para os Meus propósitos,             

quando eu os encontro onde eles estão. ” 

Eu:“ Senhor, quem dentre nós pode fazer algo sobre isso? Mesmo           

alegações de "limpeza" e "alimentos saudáveis e seguros" são         

provavelmente falsas agora. Oh Senhor, eu dou tudo isso para você como            

realmente não podemos fazer nada sem você. Eu dou tudo o que temos             
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para você. Por favor, deixe-nos saber quando as coisas são prejudiciais.           

Por favor, proteja-nos e proteja-nos disso. ” 

Jesus:“ Enquanto seu pedido é bom, Erin, você também precisava          

entender por que todos os fios não estão mais conectados          

adequadamente. ” 

Eu:“ Eu sei disso muito bem, Senhor. Como você sabe, eu lidei com a              

Asperger (uma forma de autismo) por muitos anos agora. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas saiba que não há nada que você fez para causar              

isso. Foi permitido. Enquanto seus filhos estão dormindo agora, apenas          

saiba que isso não é uma coisa ruim. Você os criou com amor e              

compaixão. Eles me conhecem porque você foi persistente. 

“Algum dia, em breve, você verá que tarefas vieram contra as crianças            

desta terra e isso trará conforto a tantos pais que sabiam que algo estava              

errado. O inimigo concentrou-se no poder da mente manipulando os          

sentidos. 

“Uma vez que a tentação é recebida, o mal é ingerido como resultado.             

Existem agora lutas em muitas formas diferentes e o inimigo está           

presente em cada uma delas. Tornar tudo isso muito pior é que eu não              

estou mais na moda por quase todos agora. ” 

Eu:“ Oh Senhor, se eles soubessem o quão incrível você é, eles não             

cairiam mais facilmente pelos esquemas do inimigo. O campo de batalha           

está em nossas mentes agora? ” 

Jesus:“ Bem, o campo de batalha é o coração, mas a mente pode             

endurecer o coração. ” 

Eu:“ Enquanto eu Te agradeço por nos dizer isso, Senhor, eu ainda acho             

tudo isso ser muito desconcertante. ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como meus anjos continuam a guardar           

todos aqueles que Me amam de todo o coração. Lembre-se sempre de que             

Meu Pai está no controle de todas as coisas que acontecem, na Terra             

como no Céu. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor! Ah, sim, você poderia, por favor, me dizer o que o              

mapa do meu sonho significava? ” 

Jesus:“ Para esta grande nação, os planos foram colocados em prática           

desde o tempo em que as fundações foram feitas. Houve grandes sonhos,            

dedicatórias e contratos assinados. Declarações foram feitas e as pedras          

foram colocadas no lugar. 

“Agora, porém, está dividido. Enquanto um lado se constrói, o outro lado            

se rompe. A liberdade dada àqueles sem entendimento é como construir           

uma casa sem unhas ... não há nada para manter a estrutura de pé. É               

impossível. 
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“Com exceção de Sodoma e Gomorra, as civilizações não são criadas           

sobre uma fundação de ilegalidade. Quanto a Sodoma e Gomorra, eles           

foram queimados pelo fogo do céu. 

“Só sei que estou com você, Erin, então não se preocupe. Eu também             

tenho seus filhos como eles são meus. Eu te amo ”. 

Eu:“ Eu te amo, Senhor ”. 
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Uriel, Portas, Falso Ídolos e Ingratos Convidados 

Terminado no domingo, 15 de abril de 2018 

Iniciado no domingo, 25 de fevereiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pelo             

meu marido, filhos e amigos. Obrigado por sua fidelidade quando tudo           

parece perdido. Eu tive um sonho interessante na noite passada que me            

acordou do meu sono. Foi um sonho muito claro… 

Sub-Dream 1 A descrição de “Smashing Idols” começa… 

Eu agora possuí uma grande mansão. Teve muitos quartos bonitos e foi            

bastante elaborado. Foi um pouco georgiano em grande estilo. Tinha uma           

enorme varanda, junto com enormes colunas brancas. Curiosamente, foi         

revestido em pedra em vez do tijolo usual. 

Eu estava me preparando para entreter convidados de todo o mundo. Para            

chegar até aqui, os convidados tiveram que viajar em um sistema           

rodoviário muito confuso, cheio de pedágios, configurações de trevo e          

turnpikes. Enquanto Deus me disse para me preparar para a minha festa,            

achei estranho que tantos que chegam não tivessem ideia de como eu era. 

No dia anterior à chegada dos convidados, eu tinha luxuosos enfeites de            

plumas e vários tipos de travesseiros sofisticados trazidos para os          

colchões em cada um dos quartos. Deus havia me instruído anteriormente           

a ordená-los, pois nenhuma pessoa sob meu teto ficaria desconfortável          

durante a sua estada. 

Eu ainda estava um pouco preocupado entretanto como nossa mansão era           

tão inacreditavelmente grande que estava me levando um pouco mais          

longo que esperou preparar cada um dos quartos. Todos os quartos           

deveriam ser decorados em grande estilo, pois Deus me fornecerá os           

meios para comprar os melhores lençóis, toalhas e mesa para os           

convidados que estavam prestes a chegar. 

Quando terminei o último dos preparativos, agradeci a Deus mais uma vez            

por essa mansão incrível que Ele havia providenciado para nós, junto com            

tudo o que estava contido nela. Para minha surpresa, ouvi uma comoção            

na porta da frente e percebi que os convidados já estavam começando a             

chegar. Isso foi mais cedo do que o esperado. 

Como agora eu não tinha tempo para trocar meu traje de limpeza, atendi             

a porta exatamente como estava. Porque eu estava vestida de uma           
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maneira inesperada, os convidados não pareciam me conectar como         

também sendo o dono da casa. Eu ri porque, apesar de eu ter dito a cada                

um deles meu nome, eles ainda não conseguiram "ligar os pontos". 

Enquanto cada um dos convidados ainda me tratava cordialmente, eles          

me abordavam como se eu fosse o contratado e não o dono do local e a                

anfitriã do evento. Eu decidi 'fazer o papel' e mostrei cada um dos             

convidados para seus quartos quando eles chegaram. 

Cada pessoa me perguntou como a mansão que Deus nos deu era            

impressionante e que eles se sentiam bem-vindos. Eu decidi então          

verificar nas duas mesas de banquete principais que estão sendo          

preparadas para o jantar. Enquanto eu tinha ajuda externa com os           

preparativos da refeição, eu ainda era responsável pela configuração         

dessas duas tabelas. 

Ao fazer isso, comecei a fazer alguma aritmética mental e logo percebi            

que o número de lugares seria insuficiente para o número de convidados            

que haviam chegado. Desde que eu já tinha uma oferta para comprar uma             

segunda mansão, decidi que essa compra agora precisava passar         

imediatamente para acomodar meus convidados extras. 

Fui até a mulher vendê-lo e reiterei que ainda estava interessado em            

comprar sua mansão. Ela parecia completamente surpresa com isso,         

quase como se nunca tivesse levado minha oferta original a sério em            

primeiro lugar. Eu rapidamente percebi que ela não tinha. 

Eu: “Muitos mais convidados do que eu esperava chegaram à minha casa.            

A fim de acomodar esses convidados extras, eu realmente preciso finalizar           

a compra da sua mansão imediatamente. ” 

Mulher: Rindo de mim. "A sério? Você nunca poderia pagar por este lugar.             

Por que você está perdendo meu tempo? ” 

Eu: Eu mantive a calma. “Ouça, aqui está o número de telefone do meu              

banco. Ligue para eles e eles vão verificar se eu posso pagar por isso. ” 

Mulher:“ Ok, tudo bem… eu vou. ” 

Antes de telefonar para o banco, ela procurou informações de contato           

para garantir que o número que eu havia dado a ela fosse realmente o              

banco. Isso foi. Ela ligou para o banco e pediu para falar com o gerente do                

banco. Ela foi remendada imediatamente. 

Embora um gerente de banco nunca fizesse isso na vida real devido a             

preocupações com a privacidade, ela passou a dizer a essa mulher a            

incrível quantia disponível para minha disposição, tudo isso conforme me          

foi fornecido por Deus. Em vez de parecer feliz com uma "venda certa",             

ela parecia com ciúmes e raiva de mim. 

Mulher: Balançando a cabeça em raiva reprimida. "Veja todas estas          

estátuas e outros itens aqui?" Ela apontou para um monte de ídolos. "Eu             
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tenho trabalhado minha vida inteira para acumular estas coisas e eu só            

vou vender esta casa para você, se você comprar estes também." 

Olhei para a parede que ela estava apontando e notei que havia pelo             

menos uma centena de cubículos iluminados em uma variedade de          

armários embutidos. Cada cubículo continha um ídolo separado e era          

iluminado de forma dramática. 

Eu me senti totalmente desgostoso com esses ídolos surgindo em meu           

coração. Não havia como eu desonrar a Deus incluindo-os na compra.           

Para minha surpresa, de repente ouvi o Senhor me pedir para ir em frente              

e comprar os ídolos com a casa. Enquanto eu estava chocado ao ouvir             

isso, eu sabia que Ele tinha um plano, como sempre faz. 

Eu: "Ok, sim, eu vou comprar esses ídolos com a sua casa." 

Como essa mulher tinha más intenções em exigir isso, ela parecia muito            

satisfeita com o meu aparente compromisso. Liguei para o gerente do           

banco e pedi que ela, junto com uma segunda testemunha, viesse à casa             

para notarizar e finalizar a transação do contrato de venda. 

Por alguma razão, foi só então que percebi que ainda tinha minha            

vassoura comigo, aquela com a qual eu estava varrendo a outra mansão.            

Ao comando do Senhor, eu deveria fazer algo com a vassoura da mesma             

maneira que antes que a mulher saísse. 

Eu virei minha vassoura de cabeça para baixo e peguei um dos ídolos. Eu              

então joguei no ar como uma bola de beisebol. Enquanto descia, e com a              

forma perfeita, usei o cabo da vassoura para esmagar o ídolo enquanto            

ainda estava no ar. Eu bati no ídolo com tanta força que ele             

imediatamente se desintegrou em uma nuvem de pó branco. 

A mulher gritou para eu parar enquanto ela corria em torno de tentar             

coletar "seus ídolos". O gerente do banco e a testemunha informaram que            

não eram mais dela. 

Gerente: “Lamento dizer isso, mas esses ídolos não são mais seus.           

Coloque-os de volta quando você desistir da propriedade deles quando os           

vender com a casa. ” 

Mulher:“ Eu entendo isso, mas ela deveria guardá-los, não destruí-los! ” 

Eu balancei a cabeça em desacordo enquanto continuava a pegar esses           

ídolos e obliterá-los. 

Eu: sorrindo. "Por que se preocupar? Você não pode ver que estou usando             

isso para meus propósitos? ” 

Mulher:“ Eu posso ver isso, mas você está destruindo minha coleção. ” 

Eu:“ Bem, agora é minha coleção e agora estou remodelando-os… em           

pedaços! 

”Mulher:“que desperdício! Estes são lindos! Alguns deles têm milhares de          

anos. Quem você acha que é para remodelar a história? ” 
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Eu:“ Você está errado. Esses ídolos foram feitos para tentar remodelar           

"Sua história", a história de Deus, Sua criação. Esses ídolos são mentiras e             

não têm valor. Esses ídolos não têm outro propósito senão arruinar vidas            

e até almas. Devemos adorar e servir ao nosso Único e Verdadeiro            

Criador, Deus e Seu Filho, Jesus! ” 

Depois que terminei de esmagar o último ídolo, virei a vassoura e comecei             

a varrer as partículas cinzentas de poeira. Eu então os coloquei no forno.             

Eu notei que eles foram instantaneamente queimados completamente. 

Depois de alegremente dispensar a mulher agora miserável, voltei a          

preparar minha nova mansão para os convidados extras. Eu me senti tão            

feliz com esta incrível mudança de eventos orquestrada pelo próprio Deus.           

Depois de finalizar meus preparativos, corri de volta para minha primeira           

mansão. 

Quando cheguei lá, fiquei impressionado com a alegria dos meus          

convidados. Eu também estava feliz sabendo que cada um deles tinha sido            

enviado pelo próprio Deus. Eu silenciosamente me misturei e escutei como           

histórias, positivas para uma mudança, foram faladas sobre mim. 

Como nem uma pessoa me reconheceu ainda, eu ri para mim mesmo e             

não senti necessidade de dizer nada. Meus convidados estavam felizes e           

isso me fez feliz e muito grato a Deus por organizar tudo isso. 

Sub-Dream 1 descrição sobre… 

Depois desse sonho, voltei a dormir e tive um segundo sonho. Este            

parecia ter elementos de continuação do primeiro sonho. No entanto,          

também parecia ter elementos relacionados a excesso de indulgência e          

auto-indulgência. Por alguma razão, não fui levado a escrever este          

segundo sonho. 

Enquanto eu ainda estava lá, maravilhada com o sonho que acabara de            

escrever, de repente me lembrei que tinha acabado de enviar uma carta            

ontem ao meu advogado de L & I, descrevendo todos os erros cometidos             

contra mim por essa instituição. A falta de cuidados médicos de L & I era               

tão notável e excepcionalmente severa que meu advogado recebeu a carta           

delineando isso com "gratidão". 

Nós organizamos então um telefonema. Durante as discussões que se          

seguiram, ele me informou que iria encaminhar esta carta, juntamente          

com todos os documentos comprobatórios que apóiam cada uma das          

alegações de corrupção, ao Senado estadual, à Câmara e a vários grupos            

de vigilância de base de L & I. 

Eu estava absolutamente feliz! Tornar isso ainda mais incomum é que           

essa conversa com meu advogado aconteceu em um sábado, um dia em            

que ele geralmente não trabalha. Depois de quatro longos anos lidando           
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com essa corrupção, posso finalmente ver alguma ação para colocar sua           

corrupção na linha de frente no horizonte. 

Por outro lado, meu advogado também me lembrou que a L & I ficará tão               

irritada com isso que interromperá imediatamente meus pagamentos por         

invalidez quando virem essa carta. Esses pagamentos representam uma         

perda de cerca de US $ 1.800 por mês e serão muito sentidas. Dito isto,               

só sei que é para isto que estou sendo chamado a fazer. 

Quando meu advogado de L & I perguntou se eu estava bem com isso, eu               

disse a ele que preferia viver minha vida com dignidade com menos            

dinheiro do que continuar sofrendo com essa renda, sendo obrigado a           

dançar ao som dela. Eu tenho que admitir que… estou com medo disso. 

Saí do barco direto para uma tempestade furiosa e estou com medo.            

Embora agora eu esteja andando em mar agitado, confio plenamente em           

Jesus para tudo o que temos e para tudo o que está prestes a acontecer. 

Depois de refletir sobre isso por um tempo, decidi abrir minha Bíblia. Eu             

abri as páginas e havia a Tua Palavra em Isaías 43:19 sobre você 'fazendo              

uma coisa nova'. Quando percebi como isso era aplicável à minha situação            

atual, comecei a chorar. 

Logo depois disso, fui levado a ler o Sonho 252. Esta é uma ocorrência              

rara, pois raramente leio qualquer um dos meus sonhos antigos, a menos            

que meu marido mostre algo em um deles. Eu li esse sonho e comecei a               

chorar tudo o que Ele fez por nós. 

Oh Pai, eu amo tanto você e seus caminhos. Embora Seus caminhos            

sejam muitas vezes difíceis de compreender, eles também nos lembram          

que não há outro deus como você e que você é nosso único Deus! 

Do começo ao fim, posso ver que Sua divina tapeçaria foi intrinsecamente            

tecida. Embora doloroso às vezes, seus planos são complexos, perfeitos e           

incrivelmente bonitos. Os eventos que você orquestrou são tão incríveis          

que eu sei que ninguém mais poderia ter orquestrado isso, exceto Você,            

nosso Deus Vivo. 

Pai, você é nosso ídolo, mas não da maneira que a sociedade adora ídolos              

humanos. Você é o nosso super-herói, mas não da maneira como nossos            

filhos e tantos adultos adoram super-heróis. Você é o amante de nossas            

almas e o guardião de nossos corações. 

Oh pai, sua vara e pessoal me confortam, então muito obrigada. Eu sou             

até mesmo grato por Você continuar a castigar e disciplinar aqueles de            

nós que Te amam com todo o nosso coração (Hebreus 12). Sem a tua              

instrução, o teu espírito que vive dentro de nós, estaríamos perdidos.           

Obrigado! 

Recebi no domingo, 25 de março de 2018, 

eu tive dois sonhos na noite passada… 
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Sub-Dream 2 “Vivendo ao lado de um homem demente” a          

descrição começa… 

Eu era jovem novamente nesse sonho, mas não Transformado. Isso foi           

incomum. No entanto, eu ainda tinha todas as experiências de vida e            

conhecimento que tenho hoje. Enquanto eu estava com todos os nossos           

cinco filhos, minha tia estava aqui comigo também. 

Estávamos viajando por uma cidade distante e íamos parar na casa de            

uma mulher muito rica e poderosa. Como essa mulher conhecia minha tia,            

ela nos convidou para jantar e nós concordamos. 

A frente de sua casa era quase inteiramente de janelas. Isto negligenciava            

o horizonte da cidade, um que eu não reconheci. Se eu tivesse que             

adivinhar, diria que era na costa leste, talvez em Baltimore. 

Depois de uma refeição maravilhosa, dissemos nossos "adeus" e         

"agradáveis" e seguimos para o carro. Para nossa surpresa, nosso carro           

simplesmente se recusou a começar. Minha tia foi até a porta e perguntou             

se poderíamos ficar lá até que a ajuda chegasse. 

A mulher que tinha sido tão gentil conosco e nos tratará como convidados,             

agora nos tratava como se fôssemos pobres depois de suas coisas. Ouvi            

minha tia soltar alguns nomes de pessoas influentes e perguntei se ela            

poderia simplesmente pegar emprestado o telefone em vez de nos          

incomodar demais. 

De repente, a mulher lembrou que minha tia estava tão conectada quanto            

ela e mudou de atitude. Ela então se dirigiu a todos nós e perguntou se               

gostaríamos de passar a noite lá. Neste momento, nenhum de nós estava            

confortável em ficar na casa desta mulher, pois ela era claramente           

instável. 

A mulher insistiu e minha tia nos assegurou que seria apenas uma noite.             

Com base em que sabíamos que a ajuda viria pela manhã, concordamos            

com relutância em passar a noite. O mordomo da mulher mostrou-nos os            

nossos quartos. 

Eu achei estranho porque minha tia e cinco filhos tinham quartos nos            

fundos da casa, mas o meu ficava na frente da casa. Meu quarto tinha              

muitas janelas e logo fiquei surpreso ao ver que cada janela tinha vários             

revestimentos de janela. 

Isso foi realmente muito engraçado. Cada janela tinha persianas,         

persianas, cortinas romanas, sanefas e painéis de cortinas. Não fazia          

sentido. Todas as cortinas, sanefas e persianas romanas estavam forradas          

e entrelaçadas. Diferente do arranjo de janela incrivelmente estranho, o          

quarto em si era realmente muito agradável. 
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Butler: “Preciso avisá-lo para não tocar em nada. Você deve simplesmente           

dormir aqui e não se mover ou quebrar nada. Minha 'madame' é muito             

particular e ela tem convidados chegando em alguns dias. ” 

Pensando que ele estava apenas se referindo a itens em mesas laterais e             

móveis, eu balancei a cabeça em concordância. Eles provavelmente         

estavam preocupados em reorganizar as coisas, já que sabiam que eu era            

designer de interiores. 

Depois que o mordomo saiu, fechei a porta do meu quarto. Depois que fiz              

isso, pude ouvir algumas boas noites sussurradas acontecendo no         

corredor. Decidi abrir as cortinas, levantar as pesadas cortinas romanas e           

abrir as persianas. 

A vista era simplesmente de tirar o fôlego. As luzes da cidade eram             

incríveis. Enquanto examinava os vários edifícios, notei algo estranho.         

Havia um homem demente à minha frente em seu próprio quarto com            

janelas. Já que estávamos no mesmo andar, ele estava olhando          

diretamente para mim. 

Ele de alguma forma sabia meu nome e apontou para mim enquanto ele             

gritava. Ele começou a rir de mim. Eu agora sabia por que as janelas              

estavam tão cobertas. Rapidamente fechei as venezianas, puxei as         

cortinas para baixo, depois as persianas romanas e fechei os painéis.           

Fiquei muito perturbado por esse homem enlouquecido que acabara de          

ver. 

Eu estava agora um pouco sem fôlego e deitei na cama em exaustão.             

Enquanto eu gostava desta casa, você não podia me pagar o suficiente            

para morar ao lado desse cara. Quando calculei mentalmente a planta           

baixa, percebi que o quarto em que eu estava era o único cômodo da casa               

que tinha uma visão do "homem enlouquecido". 

Eu fui acordado pela manhã por uma batida na minha porta. Era minha tia              

e ela me informou que poderíamos ir como um homem de serviço já tinha              

estado lá para consertar o carro. Eu rapidamente juntei minhas coisas e as             

levei para o carro. O mordomo nos ajudou a carregar nossas malas no             

carro. Ele parecia com raiva de mim, então eu me dirigi a ele ... 

Eu: "Está tudo bem?" 

Butler: "Eu vejo que você não ouviu minhas instruções. Você não tocou            

em nada no quarto em que estava hospedado. ” 

Eu:“ Sinto muito. Eu só não achei que você quis dizer as coberturas de              

janela também. Abrindo estes geralmente nunca são desaprovados. ” 

Butler:“ Bem, agora você sabe o motivo dessa regra, certo? ” 

Eu:“ Sim, e eu realmente sinto muito por não ter escutado você. ” 
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Butler:“ Aquele quarto era meus empregadores até o homem veio. Agora           

ela dorme em outro lugar. A sala agora é raramente usada como resultado             

desse homem. ” 

Eu:“ Quem é aquele homem louco? ” 

Butler:“ Nós não temos certeza, exceto que sabemos que ele é um            

atormentador. ” 

Eu:“ Por que ela não simplesmente se mexa? ” 

Butler:“ Ela se recusa e decide ignorar o que está olhando para ela ”. 

Eu:“ Ela é ou corajosa ou tola, mas eu não sei qual delas ela é. ” 

Isso pareceu afrouxá-lo . Eu poderia dizer que ele concordou comigo, mas            

não estava querendo dizer nada depreciativo contra seu empregador.         

Depois de uma breve pausa, ele simplesmente não conseguiu se conter. 

Butler: Sorrindo e balançando a cabeça. “Talvez os dois.” 

Depois que nos despedimos e voltamos à estrada, minha tia, nossos filhos            

e eu decidimos orar pela mulher e sua situação. Embora ela fosse rica, ela              

ainda vivia uma vida que era pobre. Ela era atormentada diariamente por            

esse homem demente. Nós oramos para que ela pudesse encontrar em           

breve a paz divina que somente Deus pode entregar. 

Sub-Dream 2 description over… 

Sub-Dream 3 A descrição dos “ingratos amigos” começa… 

Eu me transformei nesse sonho e mais uma vez jovem. Eu era jovem,             

mas não me transformei no sonho anterior. Eu estava alegre novamente.           

Eu estava com vários dos meus amigos e cada um de nós estava             

planejando casamentos. 

Meus amigos cada um tinha maneiras muito específicas em que eles           

queriam que seus casamentos fossem. No entanto, eles estavam tão          

envolvidos nos detalhes que pareciam ter esquecido que o casamento era           

uma cerimônia de testemunhas de uma união ou contrato espiritual. Eu           

não disse nada porque estava gostando de ouvir todos os seus planos. 

Por alguma razão, meus dias estavam sendo gastos dirigindo em torno de            

olhar para diferentes locais para os meus amigos. Eu estava lá para            

ajudá-los e para encontrar várias idéias para eles considerarem. Mesmo          

que eu estivesse planejando um casamento, esses amigos mal me          

agradeceram e agiram como se eu fosse obrigado a fazer isso por eles. 

De repente, percebi que nenhum deles me perguntou o que eu queria para             

o meu casamento. Eu decidi guardar meus desejos para mim mesmo.           

Fiquei triste depois de algum tempo, sabendo que eles não se importavam            

em descobrir o que eu desejava ou gostava, mesmo que eu estivesse            

tomando tempo para perguntar o que eles desejavam. Meu noivo viu           

minha tristeza e veio até mim ... 

Meu noivo: "Erin, se você pudesse ter alguma coisa, o que seria?" 
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Eu estava muito feliz que ele iria me perguntar isso, mas eu realmente             

não tive uma grande resposta. Eu simplesmente não tinha pensado sobre           

o que eu queria para mim. Depois de uma pausa para pensar, sorri e lhe               

dei minha resposta ... 

Eu: “Quero que minhas flores de casamento incluam peônias. Eu amo           

peônias. Ah, sim, eu também amo lindos lírios. Fora isso, eu só quero             

casar com você e comemorar com um belo jantar. Ah, sim, eu também             

quero muitas risadas e talvez até dançar. ” 

Meu noivo:“ Esses são pedidos razoáveis. Talvez você possa executar isso           

por seus amigos. Eles são seus amigos, certo? ” 

Eu: Eu pensei por um momento. "Sim. Eu acho que eles estão felizes por              

mim. Vou contar a eles sobre as flores que eu gostaria. 

No dia seguinte, encontrei alguns de meus amigos em um pequeno café            

da rua. Eu tinha parado em uma florista antes de conhecê-los. Eu peguei             

algumas peônias e lírios incríveis lá. A florista acrescentou algumas          

ervilhas à mistura. Acabou sendo o buquê mais bonito que eu já vi aqui na               

Terra. 

Eu: “Este é um presente inestimável e precioso de Deus. Sua beleza é             

maravilhosa demais para mim. Estou completamente maravilhada com        

este lindo buquê que você arranjou para mim. ” 

Florista:“ Erin, estes são meus presentes para você. Tenho notado que           

você vem aqui todos os dias e olha para essas flores. Talvez você possa              

pintar algumas aquarelas e eu as pendurarei em minhas paredes. ” 

Eu:“ Eu lhe darei uma aquarela como presente para elas. Vou contratá-lo            

para o meu casamento. 

Estendi a mão e abracei a gentil florista. Eu tive um sorriso enorme e dei               

um pulo quando deixei a loja dela. Eu mal podia esperar para compartilhar             

minhas escolhas de flores com meus amigos. Quando cheguei ao café,           

percebi que cada um dos meus amigos estava completamente imerso em           

seus próprios planos. Eles estavam tão imersos que mal notaram que eu            

havia chegado. 

Então percebi que nenhum deles parecia feliz agora. Depois de ouvir,           

percebi que eles estavam discutindo sobre os detalhes de cada um dos            

seus locais de casamento. Eles mal olhavam para mim. Um dos meus            

amigos finalmente se dirigiu a mim, mas só porque ela notou o quão             

incrível meu buquê de flores era. 

Amigo 1: “Quem te deu estas flores?” 

Eu: “Minha florista. Estas são as flores que vou usar para o meu             

casamento. ” 

Amigo 1:“ Você não pode ter lírios. Essas são minhas flores. ” 
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Amigo 2:“ Peônias? A sério? Eles se machucam facilmente e são para            

pessoas idosas. ” 

Amigo 3:“ Você deve estar brincando. Ervilhas? Ervilhas doces são nada           

mais do que uma erva daninha. 

Eu as escutei quando as queixas aumentaram. Depois de alguns minutos           

de ser dito o quão estúpido minhas escolhas foram, decidi abordá-los de            

uma maneira positiva. 

Eu: “Bem, eu gosto deles. Eles são perfeitos para mim. Suas opiniões são             

apenas isso e minha opinião é tudo o que importa neste caso. Na minha              

opinião, eu amo minhas seleções. ” 

Amigo 1:“ Suponho que você agora vai nos dizer que seu casamento está             

do lado de fora. ” 

Amigo 2:“ Sim, onde você está planejando ter seu casamento e recepção.            

Você não sabe que todos os locais são tomados? Não há lugar para ter o               

seu. ” 

Eu:“ Eu tenho uma pequena igreja branca por um belo mirante. Nós            

estamos tendo nosso casamento e cerimônia lá. ” 

Todos olharam para mim e agora estavam rindo da minha resposta. 

Amigo 4: “Hmm, baixo orçamento.” 

Eu: “É perfeito para mim. Meu Pai disse que Ele todas as minhas supriria              

cada necessidade minha. ” 

Amigo 3: zombando de mim. “Dado o seu passado e talento, esperávamos            

muito mais de você.” 

Eu: “Bem, ninguém nunca disse nada para mim.” 

Amigo 1: “Você é nossa maior ameaça.” 

Eu: “Esses são nossos casamentos. Este é suposto ser um dia alegre. ” 

Neste momento, eles mal reconheceram o que eu disse. Percebi que eles            

não se importavam mais em me incluir. Quando eu disse adeus, ninguém            

sequer me deu qualquer pensamento. Eu não entendi o que aconteceu.           

Fui para casa e me perguntei se alguém a quem eu convidaria chegaria ao              

meu casamento. 

Quando cheguei em casa, havia uma nota na minha porta. A nota dizia o              

seguinte… 

“Querida filha, eu me delicio com você e cuidei de todos os detalhes             

relativos ao seu dia especial. Tomei nota de tudo o que eu fiz no seu ser,                

incluindo todas as coisas bonitas que lhe trouxeram uma alegria especial.           

Nenhum detalhe será esquecido. Você confia em mim para fazer tudo o            

que eu disse? ” 

Eu olhei para o céu com um sorriso no rosto e respondi… 
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Eu:” Sim, pai, o que eu tenho a perder? Por favor, faça tudo de acordo               

com a sua vontade. Sua vontade é perfeita. Minha vontade tem falhas,            

obstáculos e lutas. Dou todos os meus planos a Você e à Sua glória. ” 

Sub-Dream 3 description over… 

Recebido na sexta-feira, 13 de abril de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por este dia, outro dia aqui! Este é o primeiro dia em que parece               

primavera aqui. Nissan é o começo da primavera e a palavra hebraica            

para a primavera é Aviv. Av significa que Pai e Iv é a representação de 12.                

Aviv é, portanto, também visto como o 'Pai dos 12 meses do ano'. 

A Páscoa também representa um novo começo e um tempo para libertar            

os cativos. Hoje é dia 28 de Nissan. Segundo os historiadores, o Nissan 28              

marca o dia em que as paredes desmoronaram em Jericó. 

Pai, estou exausto. No calor de todos os meus problemas, eu reagi e fiquei              

chateado. Antes disso, eu permaneci quieto, o que mostrava sabedoria.          

Tudo o que temos é o seu, pai. Nenhum dos nossos testes ou testes são               

uma surpresa para você. 

Em breve chegaremos à conclusão de um bloco de martelos de sete meses             

muito difícil. Esta foi uma época em que um tigre adormecido foi            

despertado. O 8 ° mês é representativo de 'novos começos', por isso vamos            

esperar para a conclusão deste julgamento. 

Pai, durante este tempo, minha alegria foi grandemente diminuída. Eu sei           

que, de acordo com a tua palavra, a alegria do Senhor é a minha força.               

Quando o muro foi construído em Jerusalém e as pessoas ainda estavam            

abatidas e exaustas, Deus ordenou que encontrassem alegria e         

comemorassem. 

Eles deveriam celebrar seus novos inícios e a conclusão de sua           

reconstrução do muro, apesar da grande oposição. No Salmo 28: 7, o            

Senhor é minha força e escudo. Eu confio nele com todo meu coração. Ele              

me ajuda e meu coração está cheio de alegria. Eu explodi em canções de              

ação de graças. 

Eu encontrei alegria nos animais ao redor do nosso quintal. Os cervos não             

fogem de mim. Em vez disso, eles estão perto de mim e não têm medo.               

Eles confiam que eu não vou prejudicá-los. Os esquilos se aproximam,           

assim como os outros pequenos animais e pássaros. Isso faz meu coração            

alegre. 

As águias estão agora se acasalando e dançando juntas no ar. Eles fazem             

isso "dois a dois". Foi incrível ver isso de perto. Eu percebo através disso              

tudo o que sou verdadeiramente pequeno. Meu único significado é o que            

você considera que seja. 
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Todas as minhas conquistas, talentos, habilidades e recompensas foram         

todas concedidas a você por você e por seu comando. Tudo o que fazemos              

é ser para o Seu uso e para a Sua glória. Em uma palavra para mim de                 

alguns dias atrás, você me deu instruções e me disse que você colocou             

uma porta na minha frente. A porta à minha frente é enorme, mas está              

fechada. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Na minha frente havia uma porta maciça. A porta tinha quatro painéis e             

era feita de madeira muito grossa. A maçaneta era de bronze e estava             

situada acima do meu alcance. Eu empurrei a porta para abri-la, mas            

estava fechada. 

Sentei-me ao lado da porta com as costas contra ela. Eu descansei minhas             

mãos nas minhas bochechas e olhei para o chão. Eu solto um suspiro             

enorme. Só então, Uriel estava em pé na minha frente. 

Uriel: "Erin, levante-se." 

Ele estendeu a mão para a minha mão e eu estendi a minha para segurar               

a dele. Mais uma vez fui rapidamente trazido de volta aos meus pés             

graças a Uriel. 

Eu: “Uriel, não posso abrir esta porta. Eu não posso nem alcançar a             

maçaneta. ” 

Uriel:“ Então você deve esperar, Erin. Eu estou aqui para instruí-lo nas            

portas. ” 

Eu: “Tudo bem, eu preciso de ajuda. ” 

Uriel:“ Essa porta lhe foi apresentada por Deus. A porta aqui é uma             

promessa para você que, através desta porta, é um novo começo para            

você. Através desta porta, a morte não o encontrará. ” 

Eu:“ Eu não entendo, Uriel. ” 

Uriel:“ Você tem adivinhado as promessas de Deus porque Ele não lhe            

mostrou o caminho no qual Ele te livraria. Porque você esperava apenas            

coisas boas de acordo com seu nível de conforto, não esperava mais            

desconforto. Isso é comum ao homem porque Deus te mostrou que Ele te             

libertaria do seu estado atual. Você esperava que a libertação          

acontecesse, não para seu estado piorar. ” 

Eu:“ Sim. Em setembro passado não foi ótimo, mas nunca imaginei que as             

coisas ficariam assim. ” 

Uriel:“ Então, você sentiu como se Deus tivesse abandonado você. Você se            

sentiu sozinho e ferido, até com raiva. No entanto, Deus não te disse que              

Ele te entregaria de uma maneira que você não acha? Sua vontade por             

eventos e tempo causou desapontamento, pois eles não correspondiam ao          

plano de Deus. 
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“Quando você olhar para trás para ver Suas promessas depois que elas            

forem cumpridas, você verá o que Ele estava dizendo para você e tudo             

isso se alinhava perfeitamente com o que ocorreu. Então, Erin, você está            

infeliz com a vontade de Deus ou com o Seu tempo? ” 

Eu:“ Bem, eu não posso mentir para Deus. Sim, eu estava infeliz com ele.              

Tem sido angustiante, desolador mesmo. Ó Uriel, eu amo a Deus, meu            

Pai, e amo a Jesus, a seu Filho e a meu Senhor e Deus. Ele me chamou de                  

amigo, mas me senti abandonado. Eu não sabia o que eu fiz para trazer              

isso. Eu pensei que tinha feito o que era honrado à sua vista. ” 

Uriel:“ Às vezes não é sobre o seu conforto pessoal, Erin. Você está             

falando agora como um pedaço de barro a Deus o Potter e dirigindo a              

forma das coisas? ” 

Eu:“ Não, Uriel. Eu apenas pensei que meu recipiente estava pronto           

porque Ele disse que era. ” 

Uriel:“ Um vaso usado para o serviço de Deus ainda é de Deus. Você se               

ofereceu para a glória de Deus, não para o seu conforto pessoal. Ele pode              

facilmente colocá-lo na prateleira de resfriamento para ser ornamental e          

coletar poeira. Agora, arrependa-se disso e entregue-se a Deus. ” 

Eu: Comecei a chorar por Deus agora. “Sinto muito, padre. Eu pensei que             

você se deliciava comigo. Eu tive o cuidado de manter meu coração em             

você. Eu estava com raiva de você quando parecia que as correntes do             

mar nos afastavam ainda mais das Tuas praias pacíficas. 

“Fomos varridos por torrentes maciças e por ondas tão altas que não            

conseguimos ver o horizonte. Nós não conseguimos ver nenhuma terra.          

Nós perdemos a esperança. Nossas bocas disseram o que pensamos que           

você queria ouvir, não o que realmente sentíamos. 

“Nós chamamos você quando os tubarões começaram a circular. O medo           

fez nossos corpos congelarem. Nós não podíamos mais pisar água, mesmo           

que nossos movimentos nos colocassem em perigo. Eu sinto muito, Deus.           

Nós nos entregamos tudo o que somos para você. ” 

Uriel:“ Erin, Deus não te abandonou. Ele está com você. Não ouça os             

murmúrios, fofocas e rumores de tolos. Eles serão responsabilizados por          

Deus. Lembre-se que obedecer é melhor que sacrificar. 

“Uma porta também pode ser um lugar onde Deus irá mantê-lo livre de             

danos. Isso foi exibido quando o povo de Deus marcou os postes das             

portas e entrou para ser abrigado pela mão de Deus. Eles fizeram isso             

para que, quando o anjo da morte varreu o Egito, o primogênito das             

portas marcadas fosse poupado. 

“Algumas portas têm fechaduras. No entanto, Deus lhe deu chaves para           

destrancar essas portas. Uma vez aberto, e desde que você é o detentor             
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da chave, você tem autoridade para entrar e entrar pela porta. Às vezes,             

há várias portas e apenas uma chave. ” 

Eu:“ Sim, e há outras ocasiões em que há várias chaves e apenas uma              

porta. Eu acho que uma chave também poderia ser uma pepita de            

sabedoria ou conhecimento que então destranca uma porta fechada. ” 

Uriel:“ Muito bem, Erin. As teclas exigem ação quando uma porta é            

apresentada. Quando você recebe chaves, mas nenhuma porta é         

apresentada, então segure essas teclas perto de você até que a porta seja             

colocada diante de você. ” 

Eu:“ E se não houver chave ou não cadeado? ” 

Uriel:“ Então não há ação de sua parte requerido até que Deus ordene             

uma ação. Agora, quando um homem perverso vê que uma porta está            

fechada para ele e ele deseja entrar sem ser convidado e segue por outro              

caminho, o homem é um ladrão, pois a porta não foi aberta para ele. Este               

homem então pára em nada para entrar. Ele então vem para roubar,            

roubar e destruir tudo o que está dentro. Portanto, entregue suas vidas            

para os propósitos de Deus, como está escrito que o Senhor é a Porta das               

Ovelhas. 

Eu: “E se as portas apresentadas não forem as portas de Deus?” 

Uriel: “Não entre mesmo quando parecer confortável ou familiar. Você          

deveria orar em vez disso. Erin, uma porta foi apresentada muitas vezes a             

você por Deus. Você não sabe a diferença agora? ” 

Eu: “Sim, Uriel, eu sei. Eu só perguntei porque as portas são arrumadas o              

tempo todo. Também parece que as portas do inimigo estão abertas o            

tempo todo. ” 

Uriel:“ Enquanto a tentação de atravessar essas portas está lá, Deus não            

fez isso com você. Apesar das petições implacáveis que o inimigo fez para             

você e sua família, nenhuma nova petição foi concedida. Todas as portas            

foram fechadas e o inimigo só pode obter acesso por meio de petições             

antigas, mas mesmo assim apenas permitido por Deus. ” 

Eu:“ Hmm, então o inimigo ainda pode obter acesso através de           

permissões antigas? ” 

Uriel:“ Você precisa fazer mais do que apenas orar e peticionar. Em breve             

você será obrigado a agir. Agora olhe aqui ... é uma porta. 

Eu me virei e lá, bem na minha frente, estava esta porta maciça ainda              

fechada. De repente me lembrei das palavras de Deus da Bíblia. Peça e             

será dado a você. Procura e acharás. Bata e a porta será aberta para              

você. 

Uriel: "Vá em frente, Erin." 
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Voltei para a porta e bati alto. Em vez de abrir para dentro como eu               

esperava, a porta se abriu em minha direção. Fui abri-lo mais um pouco e              

ouvi a voz de Jesus ecoando em direção à abertura ... 

Jesus: “Erin, você está me convidando para jantar com você?” 

Eu: “Sim, Senhor, sim!” 

Jesus: “Então vamos jantar juntos. Eu te dou uma chave, Erin. Eu sei tudo              

o que você passou. Eu coloquei diante de você uma porta aberta que             

ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a            

Minha Palavra e não negou o Meu Nome. ” 

Logo depois que ouvi isto, lá estava Ele, bem na porta. Ele sorriu para              

mim através da porta. Eu sorri quando notei que Ele estava usando Sua             

coroa. 

Jesus: “Erin, você veio. Venha, preparei um lugar para você na Minha            

mesa. Venha, Erin, venha. 

Ele estendeu a mão para mim. Eu coloquei minha mão na dele. 

Eu: “Mais vem?” 

Jesus: “Claro. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar e fechei uma             

porta que ninguém pode abrir. Não se preocupe, Erin, como eu tenho um             

maravilhoso jantar planejado. Eu tenho tanto refrescante água e vinho.          

Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim! ” 

Jesus:“ Então vem ” 

Eu andei em direção a Ele e à porta bonita que agora estava aberta. 

Sonhe ... 

 

Recebido no domingo, 15 de abril de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por esta bela casa e uma casa cheia              

de crianças saudáveis que amam você! Obrigado pelo meu marido!          

Obrigado por esses sonhos. Como você sabe, eu tive um sonho épico na             

noite passada… 

Sub-Dream 4 “generoso presente, amigo ciumento” descrição       

começa ... 

Eu fui chamado para ajudar um amigo meu com um projeto de            

remodelação. Ela era apenas uma corretora de imóveis e não estava           

qualificada para oferecer seus serviços como reformadora em relação a          

essa propriedade. 

A casa estava no centro de uma nova área de negócios. A propriedade era              

enorme e só o lote valia milhões de dólares. Enquanto o exterior da casa              
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era principalmente branco, o telhado de sacudidelas, empenas e caixilhos          

das janelas eram um belo preto contrastante. 

Havia várias dependências pequenas que eram como casas de hóspedes.          

O casal que possuía tinha deixado a propriedade entrar em desordem.           

Quando entramos pela porta da frente, logo ficou claro que ninguém           

estava tomando o tempo para cuidar da integridade do núcleo dessa casa. 

Havia camadas construídas no topo das camadas anteriores. Em vez de           

remover o piso antigo, o novo piso era simplesmente colocado em cima do             

piso antigo. Sem dizer uma palavra, pude ver que, por baixo de várias das              

camadas rasgadas, havia belas características originais. Eu pude ver que          

este lugar tinha muito potencial. 

O agente imobiliário amigo meu manteve o foco dos vendedores em           

vender para desenvolvedores que derrubariam o local. Ela acreditava que          

o preço de compra da casa seria pequeno em comparação com o que             

poderiam obter se vendessem para os desenvolvedores. 

De alguma forma, eu sabia que os vendedores não tinham problemas           

financeiros e eram indiferentes se ganhavam algum dinheiro extra         

vendendo a propriedade para os desenvolvedores. Após uma inspeção         

mais detalhada, notei que os vendedores tinham roupas casuais que eram           

high-end. 

O argumento final que eu tinha para este casal ser secretamente rico é             

que eles tinham dois cachorros pequenos que eu sabia que teriam custado            

uma fortuna. Os cães eram 'mini-raças' de cães maiores. Um dos cães era             

um husky siberiano de xícara de chá. O outro cachorro era um dálmata             

em miniatura. Ambos eram incríveis fofos. 

Meu amigo imobiliário estava tentando convencer o casal a vender para os            

desenvolvedores, pois ela sabia que iria para mais, inflando sua comissão.           

O casal vendedor logo percebeu que ela tinha pouco interesse em vender            

a propriedade para alguém que realmente queria que a casa          

permanecesse. Eles pareciam confusos sobre o porquê de eu estar lá ... 

Casal (vendedores): “Quem é esse?” 

Amigo (agente imobiliário): “Ela é uma designer de interiores.” 

Casal: “Você a trouxe para solidificar seu caso por vender para           

desenvolvedores e subsequente desmontagem? ”Eles então se viraram        

para mim. “Então, qual é exatamente a sua opinião sobre essa           

propriedade?” 

Minha amiga de imóveis parecia satisfeita por ter certeza de que eu            

solidificaria seu “caso”. 

Eu: “Simplesmente, gostaria de poder comprar este lugar. É         

impressionante. Com algum trabalho, poderia ser restaurado e ser uma          
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casa tão bonita. Esta casa, uma vez restaurada, seria tão atraente que            

muitos convidados gostariam de vir e visitar. ” 

Casal: Eles pareciam atordoados com a minha resposta. "Por favor,          

explique." 

Eu: "Esta casa é uma jóia escondida que só precisa de um pouco de              

atenção." 

Casal: "Qual seria a sua visão para a nossa casa?" 

Eu: "Talvez pudesse ser transformado em uma pousada ou mesmo um           

local de casamento . Existem casas na propriedade e estas poderiam ser            

usadas para os hóspedes. Um dos chalés tinha sido uma capela ao mesmo             

tempo. Enquanto os terrenos precisam de algum cuidado, já existem belas           

trepadeiras e árvores que se encaixam perfeitamente. 

“Se você quisesse, eu acredito que cavalos poderiam prosperar aqui. Há           

também um pequeno lago que parece um pântano agora. Isso poderia ser            

facilmente restaurado, removendo as algas cobertas que cobrem. Sua         

casa é tão bonita que já posso ver beleza aqui, apesar da necessidade de              

uma limpeza. ” 

Casal: Eles estavam empolgados com o que eu acabara de dizer. “Qual é o              

seu nome?” 

Eu: “Erin”. 

Casal: “Bem, Erin, hoje é o seu dia. Nós estamos dando tudo isso para              

você como um presente. ” 

Amigo:“ Oh não, não, não, você não pode fazer isso! ” 

Eu:“ O que? Me desculpe, mas eu não entendo. O quê? ” 

Casal:“ O Senhor nos disse que enviaria alguém para restaurar tudo isso.            

Ele nos disse que nossa casa seria mais uma vez linda e traria muita              

alegria para aqueles que a visitam. Então, Erin, aqui está a escritura da             

nossa propriedade. Nós também transferiremos fundos suficientes para        

você não apenas restaurá-lo, mas também mantê-lo. 

“Como seus impostos aumentarão, pois a área ao redor da propriedade           

cresceu consideravelmente mais valiosa, também fornecemos o suficiente        

para cobrir isso também. Mesmo que o governante da área tente causar            

problemas, agora você não precisa se preocupar com nada. Esperamos          

que você aceite nosso presente com alegria. ” 

Eu: Eu ainda estava em completo estado de choque. “Ah sim, sim, claro,             

sim!” 

Casal: “Então assine aqui e tudo isso é seu.” 

O casal me entregou alguns papéis. Parecia ser uma escritura junto com            

alguns documentos bancários. Então ouvimos meu amigo gemer de         

desgosto. O casal virou-se para falar com meu amigo nesse inesperado           

turno. 
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Casal: “Nós entendemos que você é um notário. É por isso que pedimos             

para você estar aqui. Não se preocupe, pois nós lhe reembolsaremos pelo            

seu tempo. ” 

Minha amiga ficou em choque. Ela olhou para seu e-mail e só agora             

percebeu que nunca lhe pediram para ser um agente imobiliário, apenas           

para servir como um notário. Minha amiga relutantemente retirou seu selo           

de notário, lacrou e testemunhou os documentos sendo assinados. Havia          

três conjuntos de papéis a serem assinados, o que levou algum tempo. 

O casal, então, pagou à minha amiga muito mais do que seus serviços             

notariais valiam. Eles decidiram pagar à minha amiga uma quantia igual à            

sua "comissão perdida", um valor nos seis números. Mesmo que isso fosse            

uma quantia chocante, meu amigo não estava contente. Ela estava          

queimando com ciúmes do meu presente do casal. 

Depois disso, o casal me levou até o quarto maior da casa. Era um              

dancehall com um teto espelhado. Os espelhos estavam pegajosos e          

rachados. O casal riu e se virou para mim para me fazer uma pergunta. 

Casal: “Você está pronto para derrubar esse teto? Eu sei que você quer. 

Eu notei que havia várias cordas presas ao teto. Essas cordas eram, por             

sua vez, todas controladas por uma longa corda. Nós ficamos no corredor            

através da porta desse enorme quarto. O teto espelhado não estava acima            

de nós aqui. 

Eu puxei a corda com toda a minha força e o teto de vidro desabou.               

Ficamos admirados com a beleza do teto original. Havia belos trabalhos           

esculpidos em todos os lugares, junto com algumas pinturas         

impressionantes com afrescos. 

Todo este artesanato rodeava uma bela clarabóia totalmente operacional         

que podia ser aberta à vontade. Eu podia ver as estrelas através da             

clarabóia. Era tão romântico e bonito que nos tirou o fôlego. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-276ehd/ 

O sonho do marido de Erin - Correndo pelas Ondas 

26 de Fevereiro de 2018 

O Senhor confirmou-me que o sonho que se segue abaixo, como dado a             

meu marido, era dEle. Isto é o que Ele me disse mais tarde naquele dia ... 

Jesus: “Agora, seu marido teve um sonho sobre a navegação sobrenatural           

de ondas massivas. Seu sonho era sobre o aproveitamento da água viva e             

o poder sobre isso. Todos vocês estão sendo preparados. ” 

Dado que este sonho foi agora confirmado como sendo do Senhor,           

pensamos que compartilharíamos esse sonho incrível com todos vocês.         

Para maior clareza, observe que meu marido, não eu (o primeiro dos            

sonhos postados neste site, mas foi incrível demais para não incluir),           

escreveu o seguinte… 

******************************************************* 

Bem, eu tive um sonho super legal ontem à noite isso foi misturado com              

um pequeno milagre. Isso foi mais longo e detalhado do que qualquer            

sonho que eu possa recordar. O sonho ainda tinha uma trilha sonora! Para             

aqueles que se sentem inclinados, ouça o seguinte e imagine este jogo            

depois de ler o abaixo. A música de fundo está vinculada da seguinte             

forma: 

A Voz da Verdade - Casting Crowns 

https://www.youtube.com/watch?v=tcuiuIwtpa4 

Vou referenciar a parte da música que se liga a cada parte deste sonho.              

Começou como Casting Crowns cantando e depois se transformou         

perfeitamente no som de um coral celestial. Esta é a primeira vez que eu              

já ouvi um coro celestial em meus sonhos e agora eu finalmente entendo             

porque Erin acha isso tão incrível. Realmente não é nada como na Terra. 

Antecedentes desta canção: Por alguma razão, essa música sempre         

vem na estação de rádio cristã pouco antes de eu entrar em batalha com              

meus inimigos. Bem, desta vez, aconteceu nos meus sonhos. Estamos          

lutando contra alguns grandes inimigos agora e o palco está pronto para a             

vitória. 

Talvez essa música seja uma pista de que esta batalha será em breve. Em              

essência, a música é sobre o inimigo mentindo para nós que somos inúteis             

para vencer contra ele e que a voz da verdade de Jesus é a realidade e                

precisamos ouvir isso em seu lugar. 

Antes de ir dormir na noite passada, eu estava preocupada com a próxima             

batalha, pois minha garganta estava doendo e eu estava ficando muito           

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-276ehd/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-276ehd/
https://www.youtube.com/watch?v=tcuiuIwtpa4


doente. Enquanto Erin orou comigo para que isso fosse removido antes de            

irmos para a cama, nada aconteceu ... ainda. 

Sem o conhecimento de Erin, eu acordei por volta das 2 da manhã e              

minha garganta estava realmente dolorida agora. Como eu ia encarar          

nossos gigantes com uma dor de garganta rouca? Eu estava preocupado e            

rezei novamente ao Senhor por ajuda. Eu logo adormeci novamente. 

De qualquer forma, aqui está o meu sonho mapeado para a letra da             

música (note que a música e as letras estavam fora de ordem do original,              

mas fluíam perfeitamente, como se tivesse sido escrito dessa forma) ... 

O mar permanece escuro e agourento o sonho. No entanto, quando tenho            

medo do que está por baixo, logo percebo que Deus está comigo. Meu             

medo é então substituído pela alegria do que Ele está prestes a fazer             

conosco. 

Estágio 1 - A calma antes da tempestade: Eu estou nadando em um             

mar agitado, sem ondas perigosas ainda. Estou simplesmente flutuando         

no mar, sem rumo real, sem conhecimento real sobre o que devo fazer. 

Música e letra no fundo: “Oh, o que eu faria para ter o tipo de fé                

necessária para sair deste barco? Estou no meio das ondas quebrando,           

para sair da minha zona de conforto para o reino do desconhecido onde             

Jesus está e está estendendo a mão ” 

Fase 2 - A tempestade começa: as ondas aumentam e eu começo a             

nadar de cabeça neles. Eles estão ficando maiores e eu estou com medo.             

Eu nado o máximo que posso e respiro fundo antes de entrar em outra              

onda. Isso continua por muito tempo. 

Música e letras no fundo: “Mas as ondas estão chamando meu nome e             

elas riem de mim, lembrando-me de todas as vezes que tentei antes e             

falhei. As ondas que eles continuam me dizendo uma e outra vez: 'Rapaz,             

você nunca vai ganhar! Você nunca vai ganhar! Oh, o que eu faria para ter               

o tipo de força necessária para ficar diante de um gigante com apenas             

uma funda e uma pedra, cercado pelo som de mil guerreiros agitando sua             

armadura desejando que eles tivessem a força para ficar em pé. Mas o             

gigante está chamando meu nome e ele ri de mim, lembrando-me de            

todas as vezes que tentei antes e falhei. O gigante continua me dizendo             

uma e outra vez: “Rapaz, você nunca vai ganhar! Você nunca vai ganhar!” 

Enquanto isso se repete, percebo que minha situação é desesperadora, já           

que as ondas estão ficando maiores e maiores. As ondas agora têm            

facilmente cem pés de altura. 

Estágio 3 - Melhor nadador da história: O pensamento de Jesus tinha            

sido protegido de mim e eu finalmente me lembrei que Ele é maior do que               

qualquer onda e qualquer gigante. Eu rezei por força enquanto eu           

definhava contra essas ondas poderosas. 
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Música e letras no fundo: “Mas a Voz da Verdade me conta uma história              

diferente. E a voz da verdade diz: 'não tenha medo!' E a voz da verdade               

diz: 'Isto é para a minha glória!' De todas as vozes que me chamam,              

escolherei ouvir e acreditar na Voz da Verdade. ” 

Isso repetia enquanto eu começava a nadar mais rápido que um golfinho.            

Eu bati direto em cada onda sem esforço e saí do outro lado ileso. Eu               

estava respirando com facilidade e isso continuou por algum tempo. As           

letras da Voz da Verdade continuaram a subir em crescendo e mudaram            

para o coro celestial. Escusado será dizer que agora eu estava me            

divertindo tanto. 

Eu decidi então verificar se eu poderia correr em cima da água. Eu             

poderia! Corri o mais rápido que pude e pulei sobre essas ondas enormes.             

Mesmo que as ondas continuassem a crescer em tamanho, pulei sem           

esforço sobre elas. 

Para economizar tempo, decidi pular do topo da onda para o topo da             

onda. As ondas estavam agora a cerca de 50 metros de altura e a cerca               

de 140 metros de distância, mas eu pulei de ponta a ponta. Ainda era fácil               

e eu louvei a Deus enquanto isso continuava. Eu realmente não queria que             

acabasse. 

De repente, no horizonte, vi uma onda de milhares de metros de altura.             

Era tão alto que parecia uma cadeia de montanhas. Eu sabia que iria me              

atingir em cerca de 2 minutos, mas não tive medo. Eu decidi que iria pular               

para o topo. 

Eu gritei louvor pelo som da música e pedi a habilidade de pular tão alto               

quanto uma montanha. De alguma forma, eu sabia que poderia          

removê-lo, mas não tinha medo e queria bater de frente. 

Estágio 4 - A Massive Mountain Wave: A Massive Mountain Wave           

estava quase aqui. Eu só tinha cerca de 12 ou mais picos para atravessar              

(não tenho certeza quantos, apenas um palpite) e seria aqui. 

Música e letra no fundo: “Mas a pedra era do tamanho certo para             

colocar o gigante no chão. E as ondas não parecem tão altas de cima              

delas olhando para baixo. Vou subir com as asas das águias quando paro             

e ouço o som de Jesus cantando sobre mim! ” 

Saltei da última das ondas menores e segui direto para o topo da Massive              

Mountain Wave. Eu fiquei lá montando por um segundo quando as letras            

atingiram o papel de voar com as asas das águias. 

Eu vi uma névoa de água fresca acima de mim duas vezes mais alta que a                

Massive Mountain Wave. Eu pulei para ele, assim como as letras foram            

para a parte sobre o som de Jesus cantando sobre mim (btw, essa parte              

da música me dá arrepios toda vez que eu ouço). 
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Eu bati na névoa e decidi respirar. Foi incrivelmente bom. Assim como eu             

fiz, as nuvens acima de mim se separaram e o sol me atingiu. A luz do sol                 

aqueceu meu rosto enquanto eu estendi meus braços em louvor. Eu gritei:            

"Oh Pai, tudo é para a Sua glória!" 

Sonhe ... 

Quando acordei, lembrei-me do sonho perfeitamente. Em poucos        

segundos, notei que minha garganta estava de volta ao normal. Já não            

estava dolorido de todo. 

Agora, eu não sou o tipo de pessoa para chorar de alegria, mas eu acordei               

Erin e disse a ela sobre o meu sonho. Eu mantive isso junto por cerca de                

75%, mas, inesperadamente, minha voz falhou e eu comecei a chorar. 

De qualquer forma, este foi um sonho tão incrivelmente impressionante          

que não me lembro de ter um melhor. Nós nos sentimos motivados a             

compartilhá-lo com todos vocês. Eu sei que esperar é difícil, mas eu sei             

que o palco já está pronto e nosso tempo já está aqui. Nunca se esqueça,               

mesmo na espera, nosso Deus está aqui conosco e nos ama tanto.            

Estamos prestes a subir nas asas das águias! 
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Jesus, os problemas e a porta revisitada 

6 de maio de 2018 

 

Comunhão… 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pelo             

meu marido, nossos filhos e nossos amigos. Eu não posso te agradecer o             

suficiente por orações respondidas. Eu também sei que Suas orações não           

respondidas são bênçãos também. Isso é porque você sabe todas as           

coisas do começo ao fim e, portanto, o que é melhor para cada um de               

nós. 

Meu marido está em casa agora. Segundo os médicos do hospital, sua            

recuperação completa em tão pouco tempo foi um milagre. Não posso           

agradecer o suficiente por isso. Por favor, Pai, continue restaurando suas           

forças e cure-o sobrenaturalmente. 

Para acompanhar todas as outras "más notícias" (mas não para Deus) que            

tivemos recentemente, acabei de descobrir algo com o que se preocupar.           

Uma massa apareceu de repente no lado esquerdo do meu cérebro. Isso            

pode até ser uma das causas das fortes dores de cabeça que tive algumas              

vezes. 

A outra coisa que é um pouco incomum agora é que tantas portas             

'pessoais' estão fechando para nós. Oh Pai, nós te amamos com todo o             

nosso coração e alma. Tudo o que você fez por nós foi nada menos do que                

um verdadeiro milagre. 

Nós sabemos que nada é impossível para você. Apesar disso, estou           

ficando cada vez mais cansado com cada rodada de problemas. Eu           

continuo pensando que não pode piorar e então isso acontece. Pai, por            

favor venha depressa como só Você pode me curar. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Na minha frente estava a mesma porta maciça que estava na minha            

frente no último sonho. Eu estava um pouco desanimado, já que a porta             

que havia sido aberta um pouco antes estava novamente completamente          

fechada. Isso obviamente não me "encantou". Como lembrete, esta porta          

tem quatro painéis, é feita de madeira muito grossa e tem uma maçaneta             

de bronze situada acima do meu alcance. 

Assim como da última vez, sentei-me ao lado da porta com as costas             

apoiadas nela, descansei minhas mãos nas minhas bochechas, olhei para          

o chão e soltei um suspiro enorme. Eu então esperava que Uriel estivesse             
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comigo imediatamente como da última vez. No entanto, em vez disso,           

permaneci aqui "sozinho" dessa vez. Eu decidi orar em voz alta. 

Eu: “Pai, esta porta é enorme e mais uma vez fechada para mim. Eu              

nunca fui tão desanimado. Minha esperança se foi e meu coração está            

doente. Toda a nossa família está pronta para se conformar à Sua vontade             

novamente quando você nos apresentar uma porta aberta. 

“Pai, ainda não fomos curados e estou ficando cansado de problemas de            

dor, doença e mobilidade. Eu estou ficando cansado das barreiras sendo           

constantemente erguidas pelas mãos do inimigo. Há tantas coisas que me           

impedem de liberdade agora. Por quê? 

“Senhor, eu me arrependi várias vezes por várias coisas, para o caso de             

não me arrepender da primeira vez. Eu me arrependi por não ter paz e              

alegria enquanto esperava por você. Eu até me arrependi por sentir a            

necessidade de me arrepender das coisas já arrependidas. 

“Pai, todos nós precisamos de um reboot de nossos cérebros. Por favor,            

preencha nossos cérebros com coisas boas. Por favor, substitua nossas          

memórias com coisas boas. Por favor, conceda-nos a capacidade         

sobrenatural de restaurar o que diminuiu em nós. Que possamos ser           

menos de nós e ser mais de você. 

“Por favor, nos reabasteça com a tua água de cura do rio da vida. Por               

favor, refresque-se e purifique-nos, purificando-nos daquilo que é profano.         

Por favor, sopre a vida em nossos velhos ossos mortos e coloque um novo              

Espírito em nós. Nós cantamos 'Onward Christian Soldiers' para você. Nós           

recitamos a "oração do Senhor" para você usando as palavras que você            

nos deu. 

“Pai, você nos preparou. Você nos fortaleceu durante nossos momentos de           

grande fraqueza. Você providenciou um caminho para nós onde não houve           

nenhum caminho. Bem, agora estou batendo na sua porta mais uma vez.            

Por Suas Palavras, 'bata e a porta será aberta, procure e seremos            

encontrados por Ti'. ” 

Eu dei outro suspiro e bati na porta maciça. Ficou teimosamente fechado. 

Jesus: "Estou tão feliz de ver você continuar batendo na minha porta." 

Senti a mão dele no meu ombro e me levantei para abraçá-lo. 

Eu: “Embora eu esteja tão feliz por estar aqui com você novamente, não             

estou feliz em ver que esta porta está fechada novamente.” 

Jesus: “Isso foi aberto como parte da Minha lição nas portas e está             

fechado por enquanto. Não fique desanimada, Erin, como você bateu e           

ouvi você. Aqui estou eu, Erin! ” 

Eu:“ Enquanto este é o caso, pois esta é a Sua Vontade, eu ainda estava               

esperando que Você teria vindo através da porta previamente aberta hoje.           

”Eu fingi fazer cara feia. “Eu quero que esta porta seja aberta agora!” 
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Jesus: “Eu sei, Erin. Apenas lembre-se que eu permaneço com você, tanto            

aqui no céu quanto na terra. Embora eu saiba que seus sentimentos são             

feridos às vezes, saiba que tudo o que está acontecendo com você é para              

um propósito. Embora você não entenda isso agora, você entenderá isso           

completamente uma vez que você tenha mudado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda é difícil para nós enquanto esperamos por            

você. Enquanto você me chama de amigo e me diz que me ama, você              

ainda permite que todo esse problema caia em mim. Por quê? Eu vejo             

portas se fechando e nenhuma porta se abrindo. Mais uma vez, por quê?             

Por que tudo isso foi permitido? ” 

Jesus:“ Ainda não é hora. Erin, a hora não chegou. ” 

Eu:“ Oh não, não é hora! Por favor, Senhor, não mais um ano. Oh não! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin. Mesmo que um 'tempo' possa significar um            

ano, às vezes um 'tempo' pode ser usado para descrever uma medida de             

tempo em horas, minutos ou segundos em um relógio. ”Ele sorriu. “Um            

relógio não 'conta o tempo'?” 

“Agora, vamos falar sobre a porta à sua frente que está mais uma vez              

fechada. A porta diante de você está prestes a ser novamente aberta por             

mim. Você não terá que esperar muito por isso. Isso não acontecerá em             

um ano ou mais, mas agora. 

“Você está desanimado agora porque os últimos cinquenta dias foram          

cheios de problemas para você. Você foi julgado, acusado e pesado por            

muitos e até por alguns que o chamam de amigo. Você também foi objeto              

de fofoca por essas mesmas pessoas. Embora você também tenha sido           

vítima de roubo, essa lista continua indefinidamente. 

“Erin, eu agora levei você à beira do que você é capaz de suportar. Você               

ficou entorpecido com a passagem de tantos eventos "desconfortáveis".         

Você ficou chocado com os muitos dias em que más notícias foram            

seguidas por notícias ainda piores. Apesar de tudo isso, Erin, aqui está            

você! Apesar disso, você ainda está aqui comigo. ” 

Eu: Chorando. “Oh Senhor, eu apenas sei que Você esteve comigo durante            

estes tempos. Eu apenas sei que, na minha condição atual, eu nunca teria             

passado por esses eventos sozinha. Eu precisei de você. Você poderia me            

ajudar a entender por que essa recente série de batalhas foi um pouco             

diferente das minhas batalhas anteriores? ” 

Jesus:“ Primeiro, não se engane, Erin, que você tem inimigos que           

procuram a sua morte. Isso nunca parou. O que você experimentou é que             

eu te fortaleci ao ponto de que essas coisas não conseguiram penetrar em             

sua fé. Erin, você ainda se levantou durante essas batalhas e           

tempestades, mesmo que você duvidasse às vezes. 
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“Por favor, entenda, Erin, que tudo isso foi feito como uma medida e             

significou para o seu bem. Seus problemas aumentaram tanto que seu           

filho mais novo chegou a perguntar: 'Por que seguir a Deus? Ele não             

continua permitindo todos os nossos problemas? 

“Essas perguntas mostraram como ele é sábio e sem entendimento. Mais           

tarde, ele mostrou ser de grande fé quando afirmou que entendia que            

Deus é Deus sobre todas as coisas e até mesmo sobre todos os eventos,              

sejam agradáveis ou não. 

“Erin, esse cenário não lembra você do que a esposa de Jó havia dito a Jó?                

Mesmo quando solicitado por sua esposa a se afastar de Deus, Jó ainda             

não o amaldiçoou ou negou. Como Jó não O negou, assim também não             

me negaste. 

“Agora, quando a porta atrás de você se abrir novamente, Erin, você será             

mudada. Enquanto você espera que isso aconteça, certifique-se de colocar          

sua casa em ordem. Lembre-se que a piscina está prestes a abrir,            

entendeu? ” 

Me: Chorando. “Obrigado Senhor. Mesmo assim, esses últimos meses,         

mas especialmente nas últimas semanas, se tornaram demais para mim.          

Estou com medo, Senhor. Se eu não for curado ou fortalecido logo, não             

serei capaz de realizar tudo o que você disse que faria. 

Eu também quero ver nossos filhos, nossos amigos e meu marido curados.            

Eu não quero mais ser submetido aos tribunais do mundo. Eu quero muito             

viver livre como um cidadão do Céu, mas aqui na Terra também e por              

agora. ”Eu sorri. “Lembre-se, Senhor, 'na terra como no céu'! 

“Por favor me ensine, Senhor. Por favor, conceda-me a autoridade para           

curar os outros. Oh, por favor, Senhor, por favor! 

Jesus: Sorrindo. “Erin, você ouviu um coro de anjos cantando por uma            

hora alguns dias atrás enquanto você estava fazendo suas tarefas          

terrenas. Você então chamou sua filha e seu marido para perguntar se            

eles ouviram. Eles conseguiram aqui também? ” 

Eu:“ Enquanto eu ouvia o coro cantar claramente e em voz alta, minha             

filha e meu marido não podiam. Isso foi tão estranho para eu ouvir isso              

tão claramente na Terra que eu imaginei que talvez aquela noite fosse            

minha última noite na Terra. ” 

Jesus: Rindo. “Hmmm, ainda aqui você ainda está e até agora falando            

sobre isso.” 

Eu: “Senhor, parece que você está me dando muitos sinais de vários            

'encerramentos' hoje em dia. Esses vários fechamentos envolveram: 

● Dois dos nossos computadores falhando, uma torre e um laptop 

● O carro que eu possuí desde 2011 para ficar em mau estado 

● Meu marido estava no hospital 
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● Meu cachorro estava doente O 

● parente próximo do meu marido nos traiu em uma variedade de           

maneiras 

● Havia pelo menos cinco outros eventos que ocorreram também 

"Parece que você está lentamente removendo as coisas e mudaram meus           

desejos. Bem, realmente não tem sido tão lento ultimamente, Senhor,          

como você não desistiu. Senhor, por que não desiste de mim? ” 

Jesus:“ Eu fiz, Erin, pois cada um desses eventos poderia ter sido muito             

pior. Mesmo que esses eventos tenham sido difíceis, tudo o que foi            

perdido será restaurado, substituído e renovado em breve. Lembre-se que          

Minha recompensa é comigo, Erin, e que estou com você. 

“A maioria desses eventos que vieram contra você foram pequenos e não            

deram em nada. Por favor, não se preocupe, Erin, quando eu fecho portas             

que não podem ser abertas e abro portas que não podem ser fechadas.             

”Ele então dirigiu minha atenção para a porta maciça na minha frente.            

"Esta porta é uma que só eu posso abrir e o momento está à mão." 

Eu sorri quando olhei para Ele e depois para a minha mão. Eu fechei              

minha mão e comecei a bater na porta fechada em desespero. Eu podia             

ouvir o Senhor rindo muito bem atrás de mim. Eu me virei para Ele e vi                

que Seus braços estavam agora cruzados enquanto Ele ria em diversão           

com o meu desejo de acelerar as coisas. 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, como isso funciona para você? Apenas          

lembre-se de que estou sempre lá com você. Ah, sim, eu também devo             

deixar você saber que eu sou a porta em que você está batendo agora. 

Nós rimos juntos enquanto eu fingia bater nele. Depois de fazer isso, olhei             

para trás de forma exagerada, como se a porta tivesse acabado de se             

abrir. 

Eu: sorrindo. "Eu te amo, Senhor. Por favor, não espere muito tempo. ” 

Jesus:“ Eu não vou. Eu estou aqui com você mesmo agora. Eu estou aqui              

com você agora mesmo com a porta fechada e eu estarei aqui com você              

uma vez que esta porta se abra ... ”Ele então riu. "... talvez para              

empurrá-lo através dele." Eu ri em resposta. 

Eu: “Eu talvez precise que você faça exatamente isso.” 

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois minhas promessas permanecem         

inalteradas e não foram revogadas. Tome coragem, Erin, tome coragem.          

Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Eu: “Eu te amo, Senhor.” 

Jesus: “Eu também te amo, Erin. Não se preocupe, Erin, como eu estou             

aqui e minha recompensa é comigo. ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-279/ 

Enoque e Elias Vêm Nos Encorajar 

9 de maio de 2018 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Eu te amo! Estou desesperado hoje e meus ossos doem. Eu              

estou exausto. Não consegui me sentir confortável na noite passada e           

meus dedos estão ficando dormentes de novo. Minha pele está rastejando           

com a irritação de certos tecidos e agora demora muito tempo para eu             

encontrar algo tolerável para usar. É horrível. 

Meus sonhos ontem à noite eram estranhos enquanto eu estava lidando           

com um grupo de batistas. Esses Batistas careciam de fé em milagres e             

liam o significado da Palavra incorretamente como pedra de punição. Este           

grupo foi enviado para desencorajar aqueles do amor de Deus. 

Este grupo tem sido usado como base para Jezebel enviar pecados aos            

feridos por suas práticas. Em meu sonho, eles foram usados por Jezebel            

para iniciar a ascensão dos grupos de homosexuais, bem como as práticas            

de brucharias. 

A descrição dos sub-sonhos começa ... 

Foi-me mostrado pela primeira vez o exterior de algumas antigas igrejas           

brancas e pude ver que elas eram todas lindamente construídas. Depois           

disso, foi-me mostrado o interior dessas igrejas e notei que os tetos,            

bancos e piso de tábuas eram todos pintados de branco. As únicas cores             

que eu podia ver dentro dessas igrejas eram de seus vitrais. 

Quando fui então levado para um olhar mais atento do interior de uma             

dessas igrejas, foi só então que pude ver os demônios presentes aqui.            

Esses demônios em particular foram nomeados "Desafio" e tinham pele          

albina. Seu cabelo era da mesma cor da pele e era curto e branco como               

giz. Eles também tinham manchas de leopardo, garras e rabos. 

Então vi esses demônios sendo ativados nos púlpitos e depois saindo para            

os bancos. Uma vez nos bancos, esses demônios sussurravam nos ouvidos           

das crianças, jovens e adolescentes mais jovens. 

Esses jovens recebiam "uma revelação de liberdade" por esses demônios,          

mas essa revelação era na verdade o oposto da liberdade. No entanto,            

isso parecia assustadoramente refrescante para essas crianças em        

comparação com a "mensagem de correntes" sendo pregada. 

Ao ouvir as vozes do demônio, multidões de jovens deixaram essas igrejas            

para seguir suas paixões, tanto "desafiadoras" quanto "desviantes".        
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Através desses demônios, todas as crianças correram atrás de suas          

luxúrias e foram mais tarde expulso por suas famílias. Foi horrível. 

Descrições dos sub-sonhos sobre ... 

Ultimamente, Pai, esses sonhos estão respondendo a muitas das minhas          

perguntas, ainda estão me deixando com o vazio da tristeza. Pai, por            

favor, preencha-me com a alegria da sua presença! Há tanto trabalho a            

fazer que devo dar tudo isso a você. Estou tão impressionado. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na montanha de Deus, com vista para o vale abaixo. Percebi             

que era madrugada quando fui até o banco sentar-me ao lado da rocha             

borbulhante. Eu podia ouvir música enquanto olhava para as lindas flores           

que me cercavam em todos os lugares que eu olhava. 

Enquanto eu via as aves mais lindas e pequenos animais lá, também vi             

peixes pulando no Rio da Vida abaixo. Ao longe, vi uma águia voando             

sobre o local onde o sol estava prestes a nascer. Comecei a chorar com a               

beleza, pois é tão bonita aqui no céu. 

Eu: “Obrigado, padre. Por favor, cure meu coração e me prepare para o             

que está por vir. Enquanto eu sei que estou em sua luz, ainda estou              

vivendo em um lugar muito escuro. 

Enquanto eu orava, de repente senti as mãos em ambos os meus ombros             

esquerdo e direito. Eu me virei e Enoch e Elijah estavam lá. Como eu              

estava chorando, Enoch limpou minhas lágrimas do meu rosto e          

gentilmente beijou o topo da minha cabeça. Depois de Enoque, Elias fez o             

mesmo. 

Eu: “Embora eu esteja tão feliz em ver vocês dois novamente, também            

estou realmente incomodado com tudo o que tenho visto recentemente.” 

Enoch: “Sim, Erin, eu também vi coisas horríveis em meus dias. Eu me             

senti impotente, pois não havia nada que eu pudesse fazer além de ir a              

Deus. Enquanto eu tinha medo de Deus, também tinha medo das           

entidades que lutavam contra Deus. Eu implorei pela segurança da minha           

família depois que Deus me disse tudo o que estava por vir. Ele             

compartilhou grandes mistérios e conhecimento comigo. 

“Com o passar do tempo, o mal seguiu seu curso e Deus fez tudo o que                

Ele me disse que faria. Nos meus dias, houve abominações de todo tipo.             

Houve até atos detestáveis contra bebês e animais. As coisas foram feitas            

para seres inocentes que não posso esquecer. 

“Fui odiado pela minha posição como amigo e mensageiro de Deus.           

Enquanto muito poucos me ouviram, outros ainda fizeram e depois          

olharam para Deus. Aqueles que olhavam para Deus eram então          

poupados, junto com suas famílias. ” 
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Elijah:“ Nos meus dias, havia a ímpia Jezabel, como o reino demoníaco            

dessa entidade havia se manifestado em forma humana. Este reino          

demoníaco então veio contra o povo de Deus em corrupção e muitos,            

muitos foram desviados. Jezebel queria a minha morte. 

“Em vez da minha morte, Deus me usou como mensageiro e logo me             

tornei seu vaso em exibição. O poder de Deus estava em ação através de              

mim, assim como foi através de Enoque. Erin, é um chamado pesado e             

agora você vive com medo, admiração, desespero e solidão por causa           

disso. Você agora também carrega um fardo pesado para todos aqueles           

que permanecem na escuridão. ” 

Enoch:“ Em meus dias, o inimigo estava claramente exposto, pois havia           

uma diferença visível entre os humanos versus 'super humanos e          

abominações'. Os 'caídos' também eram claramente visíveis. ” 

Elias:“ Nos meus dias, as raízes de todos esses demônios também           

estavam na forma humana. Este foi também o começo do véu, várias            

divisões da religião e rituais pagãos. ” 

Eu:“ Hoje parece ser ainda mais difícil discernir tudo isso, pois agora o véu              

é tão espesso que é difícil enxergar. Como eu posso discernir? ” 

Enoque:“ É Deus através de você, Erin, e você saberá algo imediatamente            

para discernir o mal. ” 

Elias:“ Sim, mas há ainda mais boas novas. Seu tempo acabou de            

começar e você, junto com outros, representará um tipo do "gentio" de            

Deus, Ester, mas uma versão moderna. " 

Eu:" Como pode ser isso? Eu sou velho e divorciado. Eu fui falido e agora               

estou desativado. Minha juventude se foi e tudo que sinto agora é tristeza             

e dor. Comecei a chorar de novo. "Eu realmente não sou ninguém." 

Enoch: "Oh sim você é, Erin. Você foi escolhido por Deus como você já              

morreu para si mesmo. Você sabia que Ester se escondeu do decreto do             

rei por quase quatro anos antes de ser trazida ao palácio? Ela então             

passou por tratamentos de beleza durante um ano inteiro antes de ser            

levada ao rei. Isso foi há 54 meses desde o começo. ” 

Eu:“ Eu não sabia disso ”. 

Elias:“ O rei esteve no poder por sete anos e Ester foi coroada nos últimos               

anos do rei. Agora, Deus pode usar qualquer pessoa da maneira que Ele             

desejar, mas você deve ser como Ester. Você foi selecionado pelo rei!            

Enquanto Deus te trouxe a este ponto como 'uma Ester', você não vai se              

conformar com a tradição babilônica aqui. Além disso, desde que Deus é            

Deus, Ele pode lhe dar seus tratamentos em apenas algumas horas. Ele            

não precisa de um ano. ” 

Enoch:“ Enquanto seu ministério é para salvar aqueles que estão perdidos           

e quebrados e aqueles que Deus te chama, isso não significa que você vai              
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gostar de todos eles. ”Ele sorriu ao dizer isso, mas então os dois riram              

conscientemente. 

Elias: “Sim, nem sempre são agradáveis. Agora, mesmo que você, junto           

com outros, seja um tipo de Ester moderna, você não está sendo chamado             

para salvar o povo judeu. Sob o preenchimento de Deus, você vai curar e              

mostrar compaixão, beleza e amor para muitos. ” 

Enoch:“ Deus vai curar você, Erin, mas Ele também fará muito mais ”. 

Eu:“ É este ano? Eu oro para que seja assim. ” 

Enoch:“ Erin, nós não fomos enviados para fornecer as datas do           

calendário para você. No entanto, se você quiser ver padrões em sua vida             

semelhantes aos da vida de Ester, tudo o que você precisa fazer é ler              

sobre ela novamente nas Escrituras. ” 

Elias:“ Sim, mas você precisará ir ainda mais fundo do que o que está              

escrito na Palavra, como há ainda mais para esta história. Agora, Deus            

preparou você internamente por muitos anos. Nos últimos anos, você tem           

sido 'escondido à vista de todos', para que Deus possa 'te atrair' para             

conhecer o Seu coração. ” 

Enoch:“ Você também tem estado na Montanha de Deus em Espírito, mas            

agora você veio para uma nova lugar em sua montanha. Isso marca um             

novo curso e você deve permitir que Deus trabalhe. Você deve confiar            

plenamente nEle em tudo o que faz. Erin, Seus planos são para prosperar             

você e você, junto com outros, salvará muitos da morte por suas palavras             

de conhecimento e amor. ” 

Elias:“ Sim, mas você também será caçado por aqueles enviados para           

destruí-lo. No entanto, Erin, não corra de seus inimigos como Deus é mais             

forte do que eles são. Você só tem que ficar de pé, abra os braços e olhe                 

para cima. Deus estará lá e o inimigo fugirá. Tudo o que você tem orado               

está prestes a acontecer. Você está quase terminando. ” 

Enoch:“ Embora você fique desencorajado, Erin, não fique. O céu está           

rezando, anjos foram enviados e Deus está com você. Ah, sim, e você tem              

nossas bênçãos. Ele sorriu. 

Elias: “Como no começo de seu caminho, esses anjos estarão com você e             

sua família. Você não precisa ter medo, pois maior é Ele em você do que               

aquele que está no mundo. Já que o Céu e Deus são para você, quem é                

realmente contra você? ” 

Eu:“ O mundo? ” 

Enoch:“ Sim. Agora, não tenha medo. Espere e veja o que Deus está             

prestes a fazer. Ele ama você, Erin. Ele nos enviou para encorajá-lo.            

Agora, sorria! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answer

ed/full-dreams/dream-280/ 

Jesus e os primeiros oito dias de Sivan 

terminados na terça-feira, 15 de maio de 2018 

Recebido no domingo, 13 de maio de 2018 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por me manter por perto para os seus              

propósitos. Você retornou todos os meus filhos para mim quase quatro           

anos atrás ... obrigado. Só porque você é tão incrível, então você me             

surpreendeu, trazendo-me um marido e seus dois filhos. Graças a você,           

agora temos uma casa cheia com tantas risadas. 

Quanto à minha infância, fui criado por uma mãe solteira. Estou tão feliz             

que você foi capaz de fazer isso onde eu posso ser principalmente uma mãe              

ficar em casa. Enquanto eu estava com raiva de você em primeiro lugar por              

me permitir ser ferido, agora percebo que isso era para que eu pudesse             

ficar em casa mãe, mas ainda assim trazer alguma renda. Obrigado mais            

uma vez! 

Os últimos meses foram uma luta para mim em quase todas as áreas.             

Minha cabeça dói, a dor é desconcertante às vezes e a dormência no meu              

rosto e braços é bastante assustador às vezes. Eu só rezo para que o              

aglomerado de vasos sanguíneos, o angioma, permaneça intacto. Eu rezo          

para que nenhum dos vasos sanguíneos estourem antes que eu possa ver            

um especialista. Na realidade, eu oro para que a breve Transformação tire            

isso daqui. 

Meu sonho na noite passada foi bastante perturbador ... A 

descrição dos sub-sonhos começa ... 

Eu tinha sido convidado para ser um orador convidado em uma conferência            

que seria uma vigília de oração e um evento de adoração que durasse a              

noite inteira. Eu reconheci os dois pastores que estavam liderando este           

evento como aqueles que eu conhecia nos anos 90. 

Quando olhei ao redor, notei que havia milhares de pessoas presentes.           

Quando olhei ainda mais perto, logo percebi que havia muitas pessoas que            

eu conhecia. Alguns deles até reconheci que estavam lá apenas para mim,            

pois normalmente não participariam de um evento como esse. 

Eu deveria falar nos Lares esperando por nós no Céu. Enquanto eu era             

originalmente para falar bastante cedo, a minha vez foi continuamente          

atrasada. Agora demorava tanto tempo que eu estava começando a me           
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sentir um pouco enjoada. Quando olhei para a ordem restante dos eventos,            

imaginei que agora não estaria falando até a meia-noite. 

Enquanto continuava minha espera para falar, eu tinha reservado várias          

reuniões curtas com uma costureira que eu sabia que estava alterando um            

vestido para mim. Eu precisava do vestido por um tempo específico. Eu não             

sabia exatamente quando precisava, mas sabia que era para breve. 

Dado o prazo apertado, a costureira foi gentil e me disse para não me              

preocupar e que ela manteria sua loja aberta. Consegui me medir, mas tive             

que voltar ao local. Antes de sair, a costureira me lembrou que eu só tinha               

até as 2:30 da manhã para voltar para a montagem final, para que ela              

pudesse terminar de alterar o vestido às 3:00 da manhã. 

Como eu ainda acreditava que estaria falando perto da meia-noite,          

concordei com isso, pois isso me daria bastante tempo. Mesmo que o            

pastor já tivesse me chamado para o palco, ele ainda não estava me             

permitindo falar com os participantes. Agora eram 2h15 da manhã e eu            

sabia que ainda haveria algum tempo antes de eu estar de pé. 

Eu estava ficando desanimado por esse atraso contínuo e finalmente decidi           

que não tinha escolha a não ser sair para encontrar minha costureira às             

2h30 da manhã como combinado. Ela rapidamente fez o ajuste final e, em             

seguida, lembrou-me que eu tinha que estar de volta às 3:00 da manhã             

para pegar o vestido pronto. 

Voltei para o palco e me disseram mais uma vez que eu não seria chamado               

por mais tempo. Eu assisti então como um orador diferente surgiu. Eu não             

tenho certeza do que ele estava dizendo, mas não deve ter sido bom, já              

que muitos dos participantes estavam se levantando e saindo. 

Eram 3 da manhã e hora de pegar meu vestido. Olhei pela vitrine da              

costureira e vi meu vestido pronto pendurado ali. Assim que fui pegar meu             

vestido, finalmente fui chamado para falar. Eu encontrei alguns amigos de           

confiança e perguntei se eles se importariam de pegar meu vestido para            

mim. Eles concordaram em fazer isso por mim. 

A essa altura, eu estava muito fraca, extremamente cansada e doente em            

muitas áreas do meu corpo. Já passava das 3:00 da manhã e o pastor mais               

uma vez me chamava para o pódio. Mesmo que eu estivesse agora lá e              

esperando, mais uma vez eu não liguei para falar. Eu estava ficando cada             

vez mais desanimado. 

Era agora cerca de meia hora antes do amanhecer e finalmente fui            

chamado para falar. No entanto, mal havia ninguém. Assim que comecei a            

falar, os dois pastores que haviam organizado isso vieram até mim e me             

disseram que não havia mais tempo para eu falar. Logo percebi que eles             

haviam intencionalmente me impedido de falar. 
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Meu nível de frustração cresceu ainda mais, um feito que eu não achava             

que pudesse ser possível. Eu suspirei em voz alta e me perguntei se meu              

vestido tinha sido levantado. Assim como pensei nisso, e para minha           

surpresa e deleite, vi um pequeno grupo de meus fiéis amigos esperando            

por mim com meu vestido. Percebi que o amanhecer estava começando a            

se quebrar. Minha tristeza e doença mudaram instantaneamente para         

alegria e saúde! 

Descrição dos sub-sonhos sobre ... 

Recebido na terça-feira, 15 de maio de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado             

pelo meu marido. Obrigado por mais de três anos e meio de paz do meu               

principal inimigo. Obrigado pelo meu tempo para ser mãe para os meus            

filhos e uma esposa para o meu marido. 

Pai, me sinto quebrado hoje ... de novo! Estou com muita dor e não estou               

mais perto de ter qualquer resposta à minha condição que não seja um tipo              

de tumor no meu cérebro. Este tumor está causando sangramento e           

pressão nos meus nervos e músculos. Minha coluna vertebral está sob           

estresse e é difícil para mim ser feliz como resultado. 

Por favor, permita que os testes sejam prescritos hoje pelo meu médico. No             

mínimo, haverá ainda mais registros sobre minha condição atual.         

Parece-me lógico que, quanto maior o vale e a batalha, maior a vitória no              

céu para meu pai. 

Eu também estou um pouco aflito hoje porque há agora ruídos de            

construção vindos da propriedade do vizinho. O sinal sonoro constante de           

um grande equipamento dificulta muito a paz. O chão nesta propriedade           

está sendo nivelado e levantado. Este homem não é gentil e seu estilo de              

vida é uma abominação para você. Por favor, pare com isso em breve. 

Obrigado Pai, por continuar a curar meu marido. Ele está ficando melhor e             

mais forte a cada dia que passa. Ele também tem uma paz para ele que eu                

nunca vi antes. As mudanças foram notáveis e boas. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na frente de Jesus. Estávamos em um caminho           

que passava de uma vinha a uma piscina em um bosque de álamos. Eu              

estendi a mão e abracei-o com força. Eu coloquei minha cabeça em seu             

peito e comecei a chorar. Enquanto apenas por um momento, fiquei           

consciente de que minhas lágrimas em sua túnica de linho branco poderiam            

manchá-lo. 
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Jesus: “Não se preocupe, Erin, não há problema em chorar. Suas lágrimas            

na minha roupa não vão deixar uma mancha. Suas lágrimas são as minhas             

assim como o tecido que as absorve. ” 

Ele foi tão gentil que meus lábios começaram a tremer. Seu amor é tão              

demorado que minhas lágrimas escorreram ainda mais pelas minhas         

bochechas em apreciação. 

Eu: “Sinto muito, Senhor, por tudo que fiz. Sinto muito pela minha falta de              

fé. Por favor, ajude-nos, Senhor. Muitos de nós precisamos do Seu poder            

de cura e em breve! Fiquei impressionado com o que parece ser o último              

capítulo do meu livro da vida. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, isso não parece correto, Erin. Sua história não é sua.             

Você não escreve a história da sua vida. Aqueles que tentam fazer isso             

muitas vezes acertam um obstáculo no caminho que diz "beco sem saída".            

Erin, um beco sem saída é apenas isso e para muitos. 

“O que você percebe como um capítulo final não é. Primeiro de tudo, eu              

não terminei com você ainda. Sua vida não está completa. As minhas            

promessas foram cumpridas ainda? Hmm, até onde eu posso ver, apenas           

um pequeno punhado foi preenchido. 

“Erin, mesmo se eu fosse determinar um dia para o seu fim, sua vida ainda               

não seria um 'beco sem saída'. Enquanto o seu passado levou a uma morte              

para si mesmo, o seu futuro mantém a vida sem fim. Uma porta aberta vai               

te aguardar lá. Você verá uma linha de chegada e ouvirá uma multidão             

aplaudindo. Seu 'fim' será uma celebração de alegria, não um beco sem            

saída escuro. ” 

Eu:“ Isso significa que a porta pela qual eu estive esperando é o fim de               

mim aqui na Terra? ” 

Jesus:“ Não, Erin. Esta porta é apenas o começo de um novo capítulo aqui              

na Terra. Isso mesmo, Erin, isso também será por aqui, não apenas por 'no              

Céu'. ” 

Eu:“ Isso significa que você pode trazer um pouco do Céu para a Terra,              

certo? Na terra como no céu, certo Senhor? Oh Senhor, como eu oro para              

que isso se torne realidade! ” 

Como eu estava pulando de excitação, Ele estava sorrindo para o meu filho             

como reação. Eu estava cheio dessa felicidade que isso poderia acontecer           

para nós aqui na Terra. 

Jesus: “Embora a sua oração seja boa, esta já foi uma promessa feita por              

Mim, como está escrito na Minha Palavra e declarado pelos Meus lábios há             

cerca de dois mil anos.” Ele riu. “Apenas lembre-se de não deixar de fora a               

parte sobre 'Meu Pai Que está no Céu, santificado seja o Teu Nome, venha              

o teu reino, seja feita a tua vontade na Terra como no Céu.” 
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Eu: Rindo. “Não se preocupe, Senhor, não vou. Eu até acrescentarei a parte             

sobre 'nos conceda hoje nosso pão cotidiano e nos perdoe nossas ofensas            

assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair            

em tentação, mas nos livre do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a                

glória para sempre ... AME! ” 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, Erin. Eu andei de mãos dadas com você ao             

longo dos anos. Eu te ensinei lições da Minha Palavra. Se você pudesse ver              

tudo o que eu fiz com você desde o começo até agora, você veria uma               

grande diferença em você. 

“Você agora separou completamente seu coração das coisas que o mundo           

oferece. Você fez isso porque agora sabe que essas coisas não duram. Você             

aprendeu que eles realmente não têm valor além de uma medida de valor             

terrestre. Você aprendeu que tudo isso é parte do engano do inimigo. 

“Agora, coloquei algo em seu coração. O que é isso? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Você colocou Seu 'Sermão no Monte', assim como           

eventos de Sivan 1 a Sivan 8, incluindo Pentecostes, no meu coração. Você             

também colocou 'O Pai Nosso' e 'As bem-aventuranças' no meu coração.           

Devo admitir que tudo isso de alguma forma me faz sentir esperançoso por             

um breve milagre, talvez até mesmo pela nossa cura! ” 

Jesus:“ Diga-me tudo o que você aprendeu com sua pesquisa. ” 

Eu:“ O mês de Sivan é mencionado apenas uma vez a Bíblia e é              

referenciada no livro de Ester. Hoje representa a celebração do primeiro dia            

de Sivan, o começo de um novo mês no calendário hebraico. 

“Amanhã é o segundo dia de Sivan e é chamado de 'O Dia da Distinção'.               

Este é o dia em que o povo hebreu aceitou a Torá e o dia em que Moisés os                   

instruiu a se tornar um reino de sacerdotes e uma nação santa (Êxodo 19:              

6-8). 

“No terceiro dia, Moisés foi instruído a 'estabelecer um limite'. Este limite            

foi estabelecido para as pessoas ao redor da montanha, em preparação           

para a próxima revelação a ser dada três dias depois (Êxodo 19: 9-15). 

“Juntos, esses três dias são chamados de 'Três dias de separação'. Isso era             

para ser um chamado para as pessoas se prepararem para a revelação que             

estava prestes a acontecer em Sivan 6. Êxodo 19: 11,15, 'Prepare-se no            

terceiro dia'. 

“Comentários feitos no Talmud são os seguintes: 'Bendito seja nosso Deus,           

que deu uma tríplice Torá a uma nação tríplice, através daquele que ficou             

em terceiro lugar no terceiro mês'. As notas para este então definiram cada             

um desses 'três' como segue: 

● Tríplice Torá:  Refere-se à Torá, profetas e escritos. 

● Três nações: Refere-se a Cohanim, Levitas e Israelitas. 
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● Aquele que estava em terceiro lugar: Refere-se a Moisés. foi o           

terceiro filho nascido depois de seu irmão Aaron e sua irmã Miriam 

● O terceiro mês: Referências do mês de Sivan, o terceiro mês no            

calendário hebraico 

Jesus: “Muito bem, Erin. Agora, por que eu teria pedido a você para fazer              

isso? ” 

Eu:“ Bem, eu sei que você nunca faz nada sem sentido e camadas, então              

estou supondo que isso pode ser algum tipo de padrão que devemos            

aprender. ” 

Jesus : "Dê-me o padrão." 

Ele sorriu para mim quando cruzou os braços sobre o peito. Ele fez isso              

com bom humor e eu ri. Ele é sempre tão gentil e amoroso. Eu só queria                

que todos soubessem disso sobre Jesus. Se assim for, todo mundo na Terra             

iria segui-lo. 

Eu: “Bem, eu vejo muitos trios. Terceiro mês, terceiro dia, etc. Vejo que             

também coincide com o Pentecostes. Parece que você abençoou os          

israelitas com a Torá e revelação durante esse tempo. Os israelitas foram            

abençoados como nação e receberam instruções de você. Houve também          

os três dias antes de você voltar de estar no sepulcro. ” 

Jesus:“ Sim, Erin. Eu vim para libertar os cativos. Depois que me levantei,             

apareci para muitos com revelação. Havia também milagres, sinais e          

maravilhas. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor faça o mesmo por nós agora. Muitos de nós              

puderam usar esses milagres, sinais e maravilhas hoje. Eu me sinto           

desesperado e cansado. Eu sinto que, se você colocar todas as           

bem-aventuranças juntas em uma pessoa, seria eu agora. Bem, dada a           

minha falta de alegria nos dias de hoje, talvez menos os 'puros de             

coração'”. 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, eu sei… eu sei. Lembre-se de quem é o Potter. Você               

é meu vaso, uma criação do Potter. O vaso não se molda nem se coloca na                

fornalha da aflição. É o Potter que cria um vaso para o Seu uso. 

“Agora, eu dei a você alguma revelação. Enquanto eu sei que você está             

com pouco espírito agora, logo, muito em breve, a aurora vai se romper.             

Eu te amo, Erin. Não seja desencorajado. Não tenha medo como você é             

amado pelo rei. Ele me abraçou. 

“Este é um novo dia, Erin, um novo dia! Eu nomeei vigias em suas paredes.               

Eu designei anjos a seu respeito para guiá-lo em todos os seus caminhos.             

Eu respondi a seus pedidos de ajuda e providenciarei suas necessidades.           

Não se preocupe, Erin, como presentes estão vindo para você ... talvez até             

em 'três'. ”Ele riu. 
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Eu: “Você quer dizer algo como 'incenso, ouro e mirra'?” 

Jesus: “Sim, Erin, algo assim. Lembre-se de que você já tem o dom de              

Mim. ” 

Eu:“ Oh Senhor, você é meu tesouro! Não há presente maior! ” 

Jesus:“ Suas provações terminarão em breve. Um novo capítulo e um novo            

amanhecer estão no horizonte para você, Erin. Eu também vou dar uma            

nova vida em você. Eu te amo. 

Ele me abraçou e me segurou enquanto eu chorava. 

Eu: “Eu te amo tanto, Senhor! Você é meu tesouro. ” 

Nesse momento, um visual do Salmo 45 veio a mim, junto com a paz do               

Salmo 46. Eu sorri para Ele enquanto parafraseava meus pensamentos          

subsequentes. 

Eu: “Deus está dentro dela. Ela não vai cair. Deus a ajudará no             

amanhecer”. 

sonho acabou ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-281/ 

Jesus e a Tempestade Furiosa Que Logo Desaparecerá 

21 de maio de 2018 

 

Comunhão… 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por um passeio maravilhoso com           

minha família na costa do Maine. Foi um fim de semana lindo e um              

presente assim. Enquanto nós provavelmente gastamos mais que nós         

deveríamos, era uma viagem que nenhum de nós esquecerá logo. Vale           

cada centavo! 

Pai, meu médico ligou na quinta-feira passada para me dizer que o            

neurocirurgião se recusou a realizar a cirurgia porque um especialista em           

óptica precisa cauterizar os vasos que estão sangrando. Ele acrescentou          

que havia outra lesão e que esta cirurgia é urgente. Bem, pode ser tão              

urgente quanto quer ser, mas o que acontece se não houver um            

especialista que faça isso? 

Se ninguém pode realizar esta cirurgia e eu claramente não posso realizar            

isso eu, portanto, tenho que dar isso para você, pai. Você é meu Criador e               

me chama de amigo. Eu também sei que meu recipiente está acabado e             

será usado em Seu serviço aqui na Terra. 

É semana de Pentecostes em Israel, então ainda estou esperando por um            

milagre. Parte dos sintomas que agora tenho são dificuldades de memória.           

Pense em algo como uma 'cãibra cerebral momentânea'. Outros sintomas          

incluem visão embaçada, acompanhada de dor na minha cabeça. 

Obrigado, pai, pelo menos ainda é divertido para mim olhar para toda a             

beleza lá fora. As árvores do lado de fora da minha janela abriram as              

folhas e é tão bonita. Eu saí para colocar sementes no chão e para as aves                

hoje cedo. Quando o fiz, quatro dos mais fofos esquilos vermelhos vieram            

até mim para me cumprimentar. 

O verão está começando agora. Nossa paisagem passou de marrom para           

verde e floresceu em poucos dias. Este é um milagre divino de você, pai. É               

tão lindo do lado de fora agora, então obrigado, obrigado e obrigado! 

Obrigado mais uma vez por nossa viagem no fim de semana. As crianças             

estavam rindo muito e foi um grande som para os meus ouvidos. Quanto             

mais você, Pai, se alegra em cada um dos seus filhos. Oh Pai, como eu me                

deleito em Você e em Seus caminhos misteriosos. 

Pai, tudo lindo, lindo, precioso, inestimável, glorioso, esclarecedor,        

refrescante, satisfatório, pacífico, perfumado, gratificante e edificante é de         
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você. Tudo isso é de você. Não há substituto para você. Não há             

falsificação que possa fazer tudo o que Você puder. 

Deus até enviou Jesus para equilibrar as balanças para que os cativos            

tivessem esperança. Graças a seu filho, os escravos terão a vitória.           

Aqueles que são os últimos serão agora os primeiros graças ao sangue de             

Jesus. 

Oh Pai, eu entrego minha vida a Jesus. Eu me rendo para seus propósitos.              

Agora eu realmente percebo que este mundo não traz satisfação a longo            

prazo. Somente Deus, meu Criador, pode cauterizar meu sangramento. Só          

ele pode fazer cirurgias não invasivas em mim. Este é o melhor caminho             

de acordo com meu plano, minhas esperanças e minhas orações. 

Pai, este é o meu caminho, mas talvez você possa ter um caminho             

diferente aqui. Não tenho escolha senão confiar plenamente em Ti para           

nossa libertação. Estou implorando por um milagre. Eu pergunto mais          

uma vez se o arrependimento é necessário em Seus Tribunais Celestiais. 

Embora o Senhor tenha me dito que se arrepender das coisas já            

arrependidas não ajuda, minha necessidade de cautela e misericórdia         

significa que ainda faço isso acidentalmente. Eu sei que isso é ridículo,            

mas agora me arrependo pelo meu arrependimento. 

Eu sinto como se tivesse atingido uma parte da minha corrida em que             

uma represa quebrou meu caminho. O caminho é agora lavado como           

resultado. Eu não posso voltar atrás, pois isso só faria a minha corrida             

mais longa. A tempestade que está aqui agora está me forçando a 'abrigar             

no lugar' até que ela desapareça. 

Agora preciso que o Senhor separe o rio caudaloso que bloqueia meu            

caminho ou faça com que Ele me leve para o outro lado para que eu possa                

completar minha corrida. Não importa como eu olhe para isso, estou à            

mercê de Deus. A morte está se aproximando e gritando para eu desistir. 

Pai, você está tão quieto agora que seu silêncio é ensurdecedor. Como            

posso terminar minha corrida forte com você? Por favor me ajude, pai.            

Embora eu não me lembre de todas as Suas promessas neste momento,            

lembro-me de que cada uma delas tinha vida para elas. Eu também sei             

que Suas promessas são para aqui e agora na Terra. 

Hoje é o dia Sétimo de Sivan, um dia chamado 'Amado de Deus'. Este              

parece um dia tão bom quanto qualquer outro para a cura, Senhor. Por             

favor, remova as águas revoltas diante de mim e acalme a tempestade.            

Por favor, faça isso para que eu possa terminar minha corrida. Toma a             

minha vida, Senhor, e torna-a perfeita nos teus caminhos e para a tua             

glória. Tudo isso é para a Sua glória e não para o meu conforto ... 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Jesus está em pé em um caminho de pedra pavimentada em um bosque             

de álamos. Estamos entre a vinha e a piscina. Ele acenou para mim e              

estendeu os braços para me abraçar. Corri para ele e chorei em seus             

braços. Eu estava usando um longo vestido de linho. 

Jesus: “Eu tenho você, Erin, então não se preocupe. Você pode confiar em             

mim um pouco mais? ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor.” 

Jesus: “A corrida não terminou para você. Você se lembra das palavras de             

encorajamento que lhe enviei ontem? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Foi em uma loja na pequena aldeia de Camden, ME.             

Uma mulher, dona da loja, veio até mim e me disse: 'Deus ainda não              

acabou com você. Você faz parte do "exército de Deus". Fique forte e não              

se preocupe! Isso não foi solicitado! ” 

Jesus:“ A mulher estava falando sabedoria para você. Como você          

respondeu? ” 

Eu:“ Fiquei sem palavras. Eu simplesmente não entendo completamente         

porque ela foi chamada para fazer isso. ” 

Jesus:“ Talvez seja porque você é Erin e Deus é Deus. Eu sei que você se                

preocupa com os negócios de Meu Pai, mas lembre-se sempre de que você             

tem apenas uma pequena porção de uma imagem muito maior. Agora, o            

que eu sempre faço por você, e quero dizer 'sempre' como um absoluto             

neste caso, antes que uma tempestade chegue a você? ” 

Eu:“ Você envia vários sinais e encorajamento. Você então prepara meu           

coração para lutar contra cada tempestade. ” 

Jesus:“ Isso é correto, Erin. Como faço isso com antecedência, você pode            

saber que estou com você e deve acreditar que eu assegurarei sua            

libertação através dessas provações. Você se lembra de como as coisas           

foram difíceis durante suas provações passadas? Lembre-se de como a          

inovação sempre veio quando as coisas pareciam mais sombrias? 

“Você clamará a Deus mesmo que Ele parecesse ausente de você. No            

entanto, posso garantir-lhe, Erin, que eu estava com você mesmo nas           

tempestades mais escuras. Agora, o que cada uma dessas provações tem           

em comum? ” 

Eu:“ Em todos esses casos, eu estava completamente fora das opções           

terrenas. Do ponto de vista humano, não havia opções restantes. Neste           

momento, tudo dependia apenas de Você e de Você. ” 

Jesus:“ Então, quem você temerá se ... 

● Você é amado por Mim 

● Meu Pai Celestial está no Trono 

● Nem Eu nem Meu Pai estamos condenando você, mas se deleite em            

você em vez disso 
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● Você está nas mãos de quem te criou 

● Ele deu sua salvação 

● Ele fez um caminho para você no deserto e uma maneira de tirá-lo             

do deserto 

Se tudo isso é verdade, Erin, então quem você temerá? 

”me: “enquanto eu sei que tudo isso é verdade, Senhor, por favor,            

perdoe-me por ser fraco como eu sou apenas humano. Sim, tenho medo,            

embora saiba que não devo temer. Por favor, Senhor, quero ver o que             

vem a seguir. Eu não quero perder minha visão ou ter minha visão piorar. 

“Nossos filhos esperaram a vida inteira pelo que você fará conosco.           

Estamos todos muito empolgados com tudo isso. No entanto, vejo-os          

agora perdendo a esperança a cada dia que passa e sem milagres claros.             

Eu sinto que muita coisa é deixada aqui para nós fazermos e que nós,              

como estamos agora, ainda estamos em uma corrida incompleta. ” 

Jesus:“ Então, Erin, o que você está pedindo de Mim? ” 

Eu:“ Eu quero tenho aqui na Terra como é no Céu e eu quero isso agora. ” 

Jesus:“ Você orou bem e eu ouvi você. Agora, creia bem que eu posso              

fazer isso e que farei isto. ” 

Eu:“ Eu não estaria aqui diante de Ti, batendo e procurando, se não             

acreditasse que Tu podes fazer todas as coisas. ” 

Jesus: Sorrindo. “Eu providenciarei as suas necessidades. Eu farei todas          

as tempestades pararem e as águas recuarem. Agora se alegrem, Erin,           

alegre-se. Eu não terminei com você ainda. Eu te amo! ” 

Ele estendeu a mão e gentilmente me abraçou. Eu o abracei com força em              

troca. Eu nunca quis deixar ir ... como de costume! 

Sonhe mais… 
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Jesus e Nossa Necessidade de Confiar Nele 

10 de junho de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais tempo! Obrigado por outro dia. Obrigado pela alegria. 

Obrigado pela beleza em torno de nós e da vida selvagem. Meu marido e 

eu fomos para uma unidade ontem à noite e vimos uma família inteira de 

águias. Havia cerca de 7 a 9 deles, mas eu não sabia exatamente quantos. 

Enquanto eu queria tirar algumas fotografias das águias, elas estavam 

muito longe. Eu orei e pedi que eles fossem trazidos para mais perto. 

Obrigado Senhor, eles estavam de repente bem perto de onde estávamos. 

Eles logo estavam brincando sobre a água e estavam tão perto que 

consegui tirar algumas fotos excelentes deles. 

Quando voltamos para casa um pouco mais tarde, finalmente consegui 

fotografar o beija-flor da garganta rubi que nos visitava. Eu tenho tentado 

capturar este pássaro na minha câmera há semanas, então obrigado, pai, 

por permitir isso. Isso é tão divertido para mim. Você é o nosso Criador e 

criou tantas coisas bonitas. 

Eu estava recentemente relembrando sobre quando eu costumava estar 

em forma. Pai, eu tomei isso como garantido e nunca soube agradecer-lhe 

pela minha saúde. Bem, eu estou agradecendo a você agora. Quando você 

é jovem, é tão fácil acreditar que você tem tempo ilimitado para depois 

fazer o que quer que seja. 

Eu também tinha grandes esperanças para o meu futuro. Isso incluiu 

grandes ambições, projetos, metas, conquistas, prêmios e assim por 

diante. Enquanto talvez alguns tenham conseguido tudo isso, há sempre 

algo ainda esperando por cada um de nós no outro extremo de nossas 

vidas. Não importa quem você é, a idade eventualmente alcança cada um 

de nós. 

Oh Pai, como eu gostaria de estar em um corpo mais forte e jovem 

novamente, mas agora com todo o meu conhecimento sobre Você e Seus 

planos para nós. Toda a minha vida teria tomado um rumo diferente e eu 

teria seguido suas instruções. Enquanto estou tão feliz com o que sou 

agora, além da saúde, eu poderia ter chegado aqui com muito menos 

problemas. 

Às vezes sinto que o tempo é mais rápido para mim agora do que para a 

maioria das pessoas. Eu também sinto que a dor às vezes pode se tornar 
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meu manto em vez de alegria. Ainda assim, agradeço-lhe por tudo, pai. 

Você é o tesouro do meu coração e da minha vida. Você está sempre 

diante de mim e em tudo ao meu redor, incluindo a natureza, então 

obrigado. 

Está se tornando cada vez mais difícil escrever nos dias de hoje. Apesar 

disso, e até que você me diga para parar, eu vou lutar com a dor para 

continuar a escrever até que você me instrua a fazer de forma diferente. 

Até que você me diga para fechar meu diário e colocar minha caneta pela 

última vez, continuarei a escrever como sou chamado. 

Eu tive um sonho várias noites atrás que foi bastante vívido. A melhor 

maneira que posso descrever é que parecia uma "fatia da vida cotidiana" 

... no começo ... 

Sub-Dream 1 descrição começa - "Romã rasgada ao meio" ... 

Eu estava em uma sala grande sozinha. Quando olhei para cima, pude ver 

o teto. Comecei a olhar em volta de mim e não havia muito o que olhar. 

Então peguei um movimento acima de mim e olhei de volta para cima. Um 

grande saco estava agora bem acima de mim. O desenho do saco era 

como o de uma romã achatada, mas com o invólucro ou a pele exterior 

parecendo um pouco com um pano de aniagem. 

Sem aviso, duas mãos grandes e enormes apareceram. Eu rapidamente 

determinei que eles eram as mãos de Deus. Eu então observei quando 

Suas mãos enormes de repente rasgaram o saco ao meio. As muitas 

sementes que estavam neste saco começaram a derramar-se sobre mim. 

Enquanto eu inicialmente gritei quando pensei que isso seria doloroso, não 

foi. 

Sub-Dream 1 description over… 

Descobri que eu também tinha gritado na vida real, assim como eu 

acordei e meu marido estava rindo sobre isso. Esse sonho surgiu do nada 

e me tirou do sono. Sentei-me com o coração acelerado e discuti 

brevemente esse sonho com meu marido antes de voltar a dormir. Após 

cerca de uma hora, tive outro sonho…  

descrição do Sub-Dream 2 começa - “Beautiful Birds singing on a 

Branch”… 

Eu estava olhando para uma grande árvore de formato perfeito quando 

notei um ramo particularmente bonito. Quando olhei mais de perto, notei 

que o ramo tinha vários pássaros lindos sentados sobre ele. Dois deles 

logo me chamaram a atenção e eu os reconheci como um par de Buntings 

Índigo. 

Então notei que havia um pequeno pássaro roliço ao lado deles. Este 

pássaro tinha um ventre amarelo claro. Nesse galho também havia uma 

pomba branca, junto com algumas outras aves que eu não reconhecia. 
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Todos eles começaram a cantar em uníssono. Quando estendi a mão para 

a minha 'câmera dos sonhos' para tirar uma foto, de repente eu acordei. 

Sub-Dream 2 description over… 

A fotografia de Indigo Buntings "de verdade" me fez sorrir como eu já os 

tinha visto no meu alimentador e nunca conseguia tirar uma foto. Esta 

variedade de pássaros é bastante rara aqui e tenho tentado fotografá-los 

sem sucesso até agora. Meu marido os tinha visto também, mas nenhum 

de nós conseguiu um tiro. Tal como acontece com tudo "natureza" no céu, 

eu simplesmente amo como a vida selvagem não tem medo de nós em 

tudo. 

Eu tive outro sonho na noite passada…  

descrição do Sub-Dream 3 começa - “Caminhando em direção a um 

pôr-do-sol sem fim”… 

Eu estava andando em um caminho ao pôr do sol. Eu não conseguia ver 

para onde o caminho estava indo quando o sol estava se pondo 

diretamente no caminho à minha frente. Continuei andando, embora não 

conseguisse ver até onde precisava andar ou até onde estava indo. Decidi 

sentar e esperar o sol se pôr enquanto a luz intensa estava fazendo meus 

olhos lacrimejarem. 

Depois de um tempo, decidi que o sol não ia se pôr. Eu esfreguei meus 

olhos e decidi continuar andando. Enquanto eu continuava a andar, meus 

olhos estavam regando cada vez mais a luz intensa. Enquanto isto seria 

bastante irritante na Terra, não era irritante neste sonho. Eu estava 

curioso para saber aonde esse caminho levava. 

Sub-Dream 3 descrição sobre ... 

De repente eu acordei deste sonho para descobrir que lágrimas reais 

estavam escorrendo pelo meu rosto. Eu ri enquanto meu travesseiro 

estava agora ligeiramente úmido. Eu então me perguntei se eu realmente 

estava lá, pois essas lágrimas não eram lágrimas emocionais, mas eram 

"lágrimas de luz brilhante". Obrigado Pai, por me conceder esses três 

micro sonhos. Como eram muito curtos e claros, isso os tornava muito 

fáceis de escrever. 

Por favor, continue a me conceder alegria, pai. Se você decidir me levar 

para casa, oro para que minhas histórias de Seus milagres sejam 

lembradas por meus filhos, familiares e amigos. Eu oro para que, através 

dos meus testes, provações e tragédias, as pepitas do Seu imutável amor 

por mim não estejam perdidas. 

Eu amo você, pai! Minha vida está em suas mãos. Minha história é sua 

história dada a mim. Você transformou minha vida em pérolas. Sim, você 

até mesmo levou meus erros e minha miséria e transformou-os em 

pérolas. Obrigado pai! 
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Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu me encontrei andando por um caminho de terra marrom e cascalho 

que parecia uma área perto de nossa casa. Eu olhei para baixo e percebi 

que não estava em um corpo alterado. Como eu ainda estava no meu 

estado atual, não demorou muito para que eu precisasse descansar. 

Sentei-me em uma grande rocha que eu nunca tinha visto antes em 

termos da versão terrestre deste caminho. 

A área ao meu redor parecia muito semelhante a um terreno baldio onde a 

nossa casa está agora. Embora a casa tivesse sumido, parecia que a 

grama ainda estava sendo cortada. Eu decidi continuar a andar pelo 

caminho. Onde há agora lares, não se encontrava nenhum deles nesta 

versão celestial, mas de alguma forma ainda terrena. 

Havia lindas bétulas e pássaros incríveis ao meu redor. Lágrimas 

escorriam pelo meu rosto enquanto o caminho se iluminava em uma luz 

cada vez mais brilhante. Depois de alguns segundos, essa luz se tornou 

tão intensa que precisei fechar os olhos com força. De repente ouvi a Voz 

de Deus falar comigo de cima. 

Deus: “Erin, eu construí uma casa para você e sua fundação está em 

rocha sólida. A menos que um lar seja estabelecido por Mim, o trabalho é 

em vão, pois não resistirá durante as tempestades. Quanto a sua casa, eu 

construí e é meu. Eu estabeleci isso. ” 

Embora tenha levado alguns minutos de espera depois que Deus terminou 

de falar, a luz brilhante acabou diminuindo para a iluminação“ perfeita 

”normal a que estou acostumado quando estou visitando o céu. Abri os 

olhos e agora podia ver todo o caminho até um lindo lagozinho. Eu decidi 

continuar a andar pelo caminho. 

Logo percebi que tinha um pouco mais de energia para o meu passo. 

Percebi que era porque percebi que, com base no que Deus acabara de 

dizer, minha vida não foi em vão. Fiquei feliz em saber que até os meus 

problemas foram usados para a glória de Deus. Como Ele é meu Autor e 

Consumador de minha raça, devo confiar nEle para terminá-lo bem. 

Eu estava agora perto da beira do lago e decidi sentar em uma pedra para 

olhar através da água. A água estava perfeitamente imóvel, tão imóvel 

que parecia vidro. Foi perfeito para pular rock. Eu peguei duas pedras. 

Ambos eram lisos e planos. 

Como eu não tinha pulado uma pedra em muito tempo, eu pensei demais 

quando joguei a primeira pedra. Entrou direto na água sem um único 

salto. Então notei que a ondulação causada por essa rocha era 

particularmente grande. Decidi que precisaria pedir ajuda ao Senhor antes 

de fazer meu segundo lance. 
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Eu: "Senhor, enquanto eu percebo que tenho muitas limitações físicas, 

Você deixaria meu segundo rock pular algumas vezes para mim?" 

Meu objetivo pessoal era fazer com que esse rock pulasse três vezes. Eu 

acabei, peguei o meu melhor balanço de braço que pude e soltei a pedra. 

Para minha surpresa, pulou tantas vezes que perdi a conta. Comecei a rir 

e tinha ainda mais energia para jogar de novo. Eu procurei por algumas 

pedras mais planas para pular. 

Eu: “Senhor, eu nunca deveria te limitar. Seus planos são muito maiores 

do que as limitações que eu coloquei em mim mesmo. Eu estava rezando 

por três pulos e você me deu um número incontável de pulos. Você me 

deu muito mais do que eu poderia imaginar ou sonhar. Obrigado pela 

esperança! De 

repente, ouvi as vozes mais calmas falando atrás de mim. 

Jesus: “Você aprendeu muito com tão pouco hoje. Muito bem, Erin, muito 

bom. ” 

Eu me virei e lá estava Jesus. Corri direto para os braços dele e comecei a 

chorar. 

Eu: chorando. “Estou tão feliz em vê-lo, Senhor. Estou tão feliz que você 

esteja aqui. ” 

Jesus:“ Você está em boas mãos, Erin. Eu tenho você. Quando você 

exaure todas as suas opções físicas ou planos e então só existe Mim, você 

confia em Mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Você confia em Mim com tudo o que você tem? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, claro. No entanto, eu só fico com medo às vezes. Eu sei 

que não deveria e sinto muito por fazer isso. Não há manual… ”Eu me 

contive. “… Bem, na verdade, sim, existe a Palavra de Deus, meu Manual 

sobre a vida. Lamento que nem sempre vou a isso. Torna-se tão difícil 

quando sinto tanta dor. ” 

Jesus:“ Bom, muito bom. Você Me preocupou lá. ”Ele riu bem-humorado e 

gentilmente me cutucou. 

Eu: “Você é tão engraçado, Senhor, como eu sei que você nunca se 

preocupa com nada. Você está sempre no controle e sempre esteve. ” 

Jesus:“ Eu tenho você, Erin. Agora você está pronto para continuar no seu 

caminho? Mesmo que você não veja, existem algumas grandes coisas que 

planejei. ” 

Eu:“ Você está certo, Senhor, porque não consigo ver exatamente para 

onde tudo isso está indo. Às vezes fico tão frustrado com a dor que nem 

quero pedir mais do que já tenho. Oh Senhor, Você vê os desejos do meu 

coração. ” 
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Jesus:“ Sim, Erin, eu faço. Por favor, não me limite. Eu posso fazer ainda 

mais do que você pode imaginar, pois não tenho limites além de manter 

minhas promessas e as palavras que tenho falado. Por favor, deixe-me 

decidir suas limitações. Nós temos um acordo? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Na minha dor e na consequente falta de capacidade de 

concentração, muitas vezes acho mais fácil pedir apenas pequenas coisas 

simples do que as grandes coisas que sempre desejei. Parece como se eu 

agora me limitasse a pedir apenas coisas mais curtas. ” 

Jesus:“ Não mude seus sonhos e esperanças apenas porque eles parecem 

impossíveis para você. Eu conheço os planos que tenho para você. Eu 

pretendo te dar esperança e um futuro. Isto não é apenas para aqui no 

Céu, Erin, mas também para lá na Terra, entende? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Enquanto eu acredito que você vai fazer isso, é apenas 

difícil agora, pois parece que estamos lutando e aquela porta que você fala 

mal começou a se abrir. Fizemos tudo humanamente possível, Senhor, e 

precisamos de milagres agora. Precisamos de ajuda! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, pois enviarei ajuda. Ajuda já está chegando. Eu 

coloquei sugestões nos corações daqueles que estão dispostos. Eu até 

coloquei indícios nos corações daqueles que estão 'pouco dispostos'. 

“Quanto ao seu médico, ele ligou para você recentemente e as cartas 

chegaram pouco depois. Exames do seu filho estão em minhas mãos e 

seus planos de graduação também estão no meu controle. Você deve 

liberar tudo isso para Mim, pois o resultado já foi determinado com 

antecedência. Você deve confiar que Meus caminhos são maiores e 

melhores. Você entende? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Sinto muito por me sentir inseguro às vezes. ” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, Erin, lembre-se que a preocupação não adiciona 

um único dia ou hora. Preocupação acaba machucando sua cabeça. Agora, 

eu não te enviei recentemente coisas para te trazer alegria? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, obrigado pela família de 'rock chucks'. A mãe e seus 

seis bebês agora vêm e se sentam comigo. Os bebês até me permitem 

acariciá-los como eles agora confiam em mim. Isso me traz muita alegria. 

Os esquilos vermelhos esperam por mim e até agora comem da minha 

mão. Esquilos vêm de todas as partes e vêm até mim sem medo. 

“Obrigado, Senhor, como toda essa vida selvagem está me trazendo muita 

alegria. Eu fotografei águias ontem à noite. Eu até peguei uma foto de um 

beija-flor na noite passada, que tem sido particularmente difícil. Oh 

Senhor, isso me trouxe muita alegria, então obrigada, obrigada! ” 

Jesus:“ De nada, Erin. Eu te amo. Eu me delicio quando você se deleita 

em mim. Tu és a minha pérola e a obra das minhas mãos. ” 

Eu:“ Nós ainda somos também os teus vasos, ó Senhor? ” 
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Jesus: rindo. “Sim, Erin, claro. Não se preocupe, pois não coloquei você 

em uma prateleira. Assim como eu estabeleci uma casa para você perto 

do Meu altar como prometido, assim também suas promessas 

remanescentes serão cumpridas. ” 

Eu: Rindo. “Você quis dizer 'uma casa' ou 'um ninho'?” 

Jesus: “Tudo bem, Erin, sim… um ninho. Eu também providenciarei para 

você e sua família, pois meus sussurros não serão ignorados. Eu tenho 

você. Ele sorriu e me cutucou. "Não se preocupe, Erin, como eu tenho um 

plano." 

Eu: "Eu te amo tanto." Eu estendi a mão e abracei-o com força. 

Jesus: “Então fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba 

que EU SOU quem EU SOU. ” 

Sonhe … 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias somente permitidas 

conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

7 



Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-283/ 

Deus, Uriel e Dia dos Pais 

17 de junho de 2018 

 

Comunhão… 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por um dia tão lindo. Obrigado por             

tudo que você nos deu. Obrigado por meu marido piedoso e nossos            

maravilhosos filhos. Eu nunca posso agradecer o suficiente por estes          

últimos quatro anos com todos eles. 

Ter todos os meus três filhos comigo antes do tempo de voar sozinhos e              

navegar pela vida tem sido um presente incrível. Nunca pensei que isso            

teria sido possível, pai, e sou eternamente grato. 

Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão lendo isso hoje como hoje               

é o Dia dos Pais. Meu pai terrestre faleceu há sete meses. Infelizmente,             

nunca conheci seus padrões. Eu era indigno de seu amor, tempo ou até             

mesmo seus pensamentos. 

Sua jovem viúva ficou sem dinheiro para cuidar do corpo do meu pai.             

Embora ela não tivesse me contatado, eu de alguma forma sabia que esse             

era o caso. Isso porque eu ouvi que meu pai iria investir em             

desenvolvimentos e seria altamente alavancado. Por sua vez, isso         

significaria que haveria muito poucos ativos líquidos para ela usar agora. 

Quando orei sobre isso, o Senhor me disse para procurar a viúva de meu              

pai. Embora tenha demorado um pouco para procurar, finalmente         

consegui localizar seu corpo em uma casa memorial na Flórida. Quando           

falei com o diretor da agência funerária, ela indicou que ninguém havia se             

levantado para reivindicar seu corpo. 

Eu tinha uma pequena quantia de dinheiro que guardava para o Natal            

quando o Pai me incentivou a procurar sua viúva para cobrir os custos de              

seu enterro. Ela ficou tão feliz quando a contatei, que, como suspeitava,            

não tinha dinheiro. Logo depois que eu paguei por isso, o Senhor abriu             

uma porta e o dinheiro gasto foi logo reabastecido. 

Obrigado Pai, por providenciar tudo o que precisávamos para fazer isso           

para meu pai e sua viúva. Mesmo que meu pai tivesse abandonado            

completamente todos nós, ele ainda era meu 'pai dado por Deus' e me             

senti bem em poder fazer isso. Eu fiz isto para honrar a Ti, Pai, pois tudo o                 

que temos é o teu. Enquanto eu cobri o custo ... bem, eu não fiz, você fez. 

Tudo isso mais uma vez me fez perceber que nada nesta vida é minha.              

Não há 'meu' como você deu a cada um de nós tudo o que temos. Você                
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não apenas cobre o custo de nossa existência aqui, mas também enviou            

Jesus para pagar o preço por nossa eternidade ali. 

Eu estou admirado de você, pai! Não há pai como você ... nem um! Eu               

poderia procurar por toda a eternidade e ainda não encontraria ninguém           

como você. No entanto, você não é apenas nosso pai, você nos criou.             

Quando uma criança nasce, os pais não sabem nada sobre ela. Em            

contraste, você sabe tudo sobre nós antecipadamente. 

Muito simplesmente, nada surpreende você, pai. Você fala e termina antes           

mesmo de terminar de falar. Com um pensamento, Você pode jogar uma            

montanha no mar. Com um pensamento, você pode levantar um rei ou            

removê-lo. 

Sua Criação consiste em tantas variáveis impossíveis que o homem          

constantemente persegue, mas nunca as pega. O homem é incapaz de           

corresponder às suas complexidades ou imitar os seus caminhos. Nenhum          

homem pode aproveitar o poder de você, meu Deus Pai! 

Você é tão complexo, tão incrível e tão perfeito que não tenho palavras             

para descrevê-lo adequadamente. Eu acredito que a única palavra que          

chega perto é a palavra "amor". Você, pai, nos ama. Você ama o que você               

criou e seus caminhos são muito mais elevados. Você é infinitamente mais            

paciente conosco do que merecemos. 

Quando olho para o espantoso espetáculo da natureza que nos cerca, fico            

sem palavras. Basta olhar para a beleza de um beija-flor. Que pássaro            

incrivelmente complexo! Você conhece este pássaro bem como você criou          

isto. Esta minúscula jóia indescritível com asas foi criada por Você, Pai, e             

não pelas mãos do homem. 

Você é um deus da variedade. Existem tantos tipos diferentes de           

pássaros, animais, insetos, peixes, árvores, flores, gramas, frutas e         

plantações que não podem ser medidos. Cada faceta desse diamante de           

vida que você criou é espetacular. Enquanto estas são apenas as coisas            

que podemos ver, o que dizer daquilo que não podemos ver? 

Primeiramente, existe o micro mundo visto sob um microscópio. Há          

também o mundo macro como visto através de um poderoso telescópio.           

Muito simplesmente, o Senhor criou tudo isso, desde o menor dos           

micróbios até o mais poderoso das estrelas e planetas. 

Enquanto eu sou literalmente apenas uma pequena partícula de Sua          

Criação, Você ainda me ama de alguma forma. O que eu vejo em mim              

mesmo como muito carente, Você de alguma forma vê algo grandioso.           

Embora você pudesse fazer tudo sozinho com facilidade, você ainda quer           

nos usar. 

Oh Pai, embora eu saiba que você tem um plano para cada um de nós, eu                

ainda me sinto um fracasso às vezes. Como seu filho, eu queria tanto             
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retribuir a você honrando-o com meus sucessos. No entanto, estou em um            

estado de rendição sem esperança para você e seu plano perfeito. 

Oh Pai, acho tão difícil honrá-lo com alegria quando não estou bem. Eu             

percebo o quão pequena eu sou no grande esquema da Sua Criação.            

Embora eu tente esconder minha condição com meus filhos, embora isso           

nem sempre seja possível, pois a dor pode ser grande às vezes, percebo             

que ainda devo reclamar muito em meu coração com você. 

Meu cérebro está sangrando e minha cabeça está doendo por causa disso.            

Eu posso dizer que as coisas estão piorando, já que não posso mais fazer              

coisas que eu poderia fazer há pouco tempo. Parece que agora só posso             

fazer aquilo que você me chamou para fazer ... nem mais nem menos. 

Eu me apego a duas coisas hoje em dia ... Suas promessas como meu Pai               

e Criador e Jesus como minha Rocha da Salvação. Pai, você conhece            

minha condição. Enquanto você passou anos refinando meu coração,         

parece que agora você está refinando minha cabeça e minha visão. Não            

há nada que eu possa fazer além de você, pai, então por favor me ajude. 

Como mãe, procuro maneiras de me conectar com meus filhos. Eu procuro            

por presentes que eu possa dar a eles ou coisas que possamos fazer             

juntos que eles achem alegres e memoráveis. Eu me delicio e tenho muita             

alegria quando eles estão felizes e rindo. Nós temos tantas boas           

lembranças de estarmos juntos como resultado. 

Eu oro para que nossos filhos sempre se lembrem desses bons momentos.            

Eu oro para que eu tenha dado a eles as ferramentas que eles precisam              

para sobreviver neste mundo. Eu oro para que eles olhem para as Suas             

promessas e que elas estejam no Seu 'Rock of Salvation'. 

Pai, tirei mais algumas fotos de águias ontem à noite. Meu marido me             

levou para o lugar onde uma família de águias pescava para o jantar. Foi              

maravilhoso. Obrigado! É simplesmente incrível como você fez essas         

poderosas águias. 

Você é o pai mais incrível! Eu gostaria de poder abraçar Você como eu              

posso Seu filho para que você saiba o quanto eu te amo. Meu coração está               

cheio de amor por você, Pai, e eu te adoro tanto. Obrigado por me refinar               

no fogo da aflição, embora eu desejasse que houvesse um caminho           

diferente às vezes. 

Ainda assim, aceito isso, pois agora sei que esse martelar constante           

produz um brilho e patina profunda que não podem ser criados           

artificialmente. Por mais doloroso que tenha sido e seja, você me disse            

que esse é o tipo de profundidade e resistência que só o fogo pode              

produzir. 

Se perdemos ou ganhamos alguma coisa nesta vida, é porque você           

permitiu. O que quer que esteja perdido aqui, sabemos que mais tarde            
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concederá infinitamente mais àqueles que O amam e que Você restaurará           

tudo o que o inimigo roubou de nós e ainda mais. 

Você nos dá coisas boas e se preocupa com o menor dos detalhes de              

nossas vidas. Você se aflige quando nos entristecemos. Você sorri quando           

nós sorrimos. Você nos segura quando estamos com medo. Você tem           

compaixão de nós e envia ajuda do Seu santuário quando clamamos. 

Você não nos nega quando nos comportamos mal. Você não desiste de            

nós mesmo quando desistimos de nós mesmos. Você gentilmente nos          

castiga quando estamos precisando de tal repreensão. Você nos lembra do           

nosso lugar em você como filho de Deus. Você não se agrada em trazer              

calamidade aos ímpios. Você se deleita com aqueles que vêm a você por             

respostas. 

Não há pai maior do que você! Obrigado pelo presente de mais tempo. Eu              

oro para que você use em breve o meu vaso para a Sua glória, Pai, pois                

isto é tudo o que tenho para dar a Ti. Eu já te dei meu coração e minha                  

vida. O resto da minha história é seu. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava de volta no caminho que leva ao Conselho de Boletim Florestal.             

Comecei a andar em direção ao Conselho e logo vi a distância. Olhei para              

a direita e vi que a lagoa, as fontes, as árvores e as flores eram tão                

bonitas quanto a última vez. A grama era um tapete aveludado e deve ter              

sido preparado por alguém altamente qualificado. 

Decidi ignorar a visita à lagoa por agora, a fim de verificar se havia              

alguma mensagem esperando por mim no quadro. Eu vi uma nota postada            

lá. 

“Este é o dia que eu fiz! Ame a Deus ” 

Eu:“ Hmm, isso é do Salmo 118 ... 'Eu me regozijarei e ficarei contente              

com isso.' ” 

Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e lá estava Uriel. Eu                

sorri para ele e ele sorriu de volta. 

Uriel: “Deus pede a sua presença, Erin.” 

A porta se abriu e a luz saiu de dentro. Uriel colocou algo como mel grosso                

sobre meus olhos. Ele então me levou pela porta até a Corte de Deus. Eu               

podia ouvir um coro de anjos cantando. A música se sobrepôs e se elevou              

em intensidade. Foi tão bonito. 

Coro: “Santo, santo, santo é o Senhor Deus todo-poderoso, que foi e é e              

está por vir!” 

Uriel me trouxe mais perto de Deus até que minhas pernas começaram a             

cair no chão. Eu estava agora ajoelhada no belo "Mar de Vidro", um mar              

vivo de azuis como uma safira gigante. Comecei a adorar Meu Pai Celestial             
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e dei louvores a Ele. Eu comecei a cantar junto com o lindo coro de anjos.                

Eu comecei a chorar. 

Deus: “Erin, eu ouvi seus gritos, seus pedidos e suas petições. Eu prometi             

abençoá-lo e assim farei. Eu não revoguei minhas promessas para você.           

Eu continuarei a abençoar e proteger você. Vou continuar enviando ajuda           

do Meu Trono. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Estou com medo. ” 

Deus:“ Eu sei. No entanto, não se preocupe com o resultado, pois o             

resultado é meu design. Você e sua família são flechas na minha aljava e              

eu vou te usar. Quando você olhar para trás, você entenderá o que eu fiz               

desde o começo até o fim. Tome conforto que você é meu. Quando você              

andar pelo fogo, você não será queimado. Eu já te carreguei pelas águas             

furiosas e você não foi superado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas eu… ”Eu parei e respirei fundo antes de continuar.             

“… Eu não gosto de fogo.” 

Deus: “Bem, então isto também é bom. Você não será incendiado nem            

será consumido por suas chamas. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Oh sim… Feliz Dia dos Pais! ” 

Deus:“ Obrigado, Erin. ” 

Eu:“ Eu gostaria de poder te dar um grande abraço! ”Eu senti sua risada              

ressoar por toda a Sua corte. 

Deus: “Agora conheço os seus pensamentos, Erin, e você está ficando           

cada vez mais desanimado e cansado. Enquanto você está agora com           

muita dor, saiba que em breve vou remover tudo isso. ” 

Eu:“ Oh Pai, por favor faça isso mais cedo do que tarde. Eu realmente              

preciso da sua ajuda. Há tantos ao meu redor que também precisam da             

Tua ajuda. ” 

Deus:“ Sim, eu sei. Eu vou cuidar de você. Eu não te esqueci. Eu te amo”. 

Eu:“ Obrigado, padre. ” 

Uriel se aproximou para me ajudar a ficar de pé. Quando Uriel me ajudou              

na porta, decidi acenar de volta a Deus. 

Eu: "Eu te amo!" 

Eu dei-lhe um beijo de amor, carinho e admiração. Em resposta, vi o que              

acreditava ser uma onda de seu braço. Isso criou o mais incrível arco de              

luz. Era como um tipo de arco-íris, mas muito mais bonito e inspirador. 

Deus: “Eu te amo, Erin, e eu me delicio com você.” Assim 

que saímos da corte de Deus, Uriel se dirigiu a mim. 

Uriel: “Conte-me sobre o sonho recentemente dado a você que está em            

seu coração agora.” 

Eu: “Eu vi um jovem construindo uma enorme torre branca com Legos. Eu             

amei. Ele tinha essas partes móveis incríveis e era uma obra de arte. Eu              
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não podia esperar para contar ao meu filho que ama Legos sobre esse             

sonho. ” 

Uriel:“ Os blocos de construção do branco representam sua fé infantil e            

sua admiração em sua abordagem. Apesar disso, quando seus filhos lhe           

dizem 'Deus ama você e Ele não permitirá que sua condição cerebral mate             

você', como às vezes você os responde? ” 

Eu:“ Quando estou com muita dor, vou dizer a eles que Eu realmente não              

sei o que vai acontecer. ” 

Uriel:“ Bem, Erin, isso não é verdade. Você sabe como Deus lhe disse que              

Ele irá curar você. Você diz isso aos seus filhos, mesmo que estejam             

corretos. Se seus filhos, tendo apenas uma fração do entendimento de           

Deus que você faz, olham para sua condição desta maneira, você não            

deveria também se aproximar de Deus com o mesmo fervor? ” 

Eu:“ Sim, Uriel. Sinto muito pela minha falta. ” 

Uriel:“ Esse sonho foi dado a você para mostrar que sua 'maravilha infantil             

para Deus' agora tem que se apossar de sua preocupação. Enquanto eu            

sei que você está com dor, logo se vai, como foi prometido por Deus.              

Agora, Erin, você deve se deliciar em Deus como uma criança novamente.            

Fique quieto e saiba que Ele é Deus! ” 

Senti-me humilde e olhei para os meus pés enquanto assentia de acordo            

com o que Uriel acabara de me dizer. Quando olhei de novo, Uriel não              

estava mais lá. Depois de olhar ao redor um pouco e ver que não havia               

mais ninguém aqui comigo, eu decidi pular para a lagoa e visitar as belas              

fontes, árvores e flores. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-284/ 

Jesus, Relógios, Pequenos Pássaros e Borboletas 

26 de junho de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado             

por sua provisão divina. Obrigado. Pai, outra data de relógio chegou.           

Parece uma boa hoje. Você poderia por favor considerar hoje? Nós te            

amamos tanto, padre. 

Você fez milagres por nós e oro para que eu nunca esqueça tudo o que               

você fez desde o princípio. Você me trouxe de volta à vida duas vezes.              

Você colocou um novo espírito em mim. Você nunca me deixou cair. Você             

me deixou voltar algumas vezes, mas depois me chamou de volta. Você            

foi gentil, bondoso e amoroso quando precisei de um pai. 

Eu preciso de você todos os dias, pai. Você tem sido severo e me castigou               

para meu próprio bem às vezes. Você me permitiu ser humilhado para que             

eu pudesse entender a humildade do outro. Você permitiu que eu me            

reduzisse a mim mesmo, para que Você pudesse aumentar a si mesmo            

em mim. Você é sempre bom, pai. Você é um bom e bom pai. 

Eu tive uma tosse horrível nas últimas noites. Isto é devido ao            

medicamento de pressão alta que estou tomando. Esta tosse está          

causando dor na minha cabeça que resulta em exaustão horrível. Eu tenho            

estado nauseado, desorientado e minha visão está borrada. Eu rezo para           

que o sangramento no meu cérebro não se torne pior. 

Eu pedi a Você por curar tantas vezes que perdi a noção. Pai, você              

conhece os desejos do meu coração. Vou me apegar ao conhecimento de            

que Você conhece minhas necessidades antes mesmo de perguntar. Eu          

também aprendi que às vezes você nos dá o que é bom para a Sua glória,                

não para o nosso 'conforto pessoal'. Seus caminhos são mais altos ... e             

melhores. Eu tive um sonho recentemente… 

Sub-sonho 1 começa… 

Um amigo meu em uma cidade distante me contatou porque ela estava            

descartar sua propriedade. Ela tinha muitos itens antigos e achou que eu            

deveria ir vê-la durante a sua venda. Como nós íamos dirigir pela área             

dela de qualquer maneira, eu concordei parar por. 

Quando paramos mais tarde, fomos até o prédio da fazenda onde ela            

estava mantendo sua venda. Este edifício tinha um telhado muito baixo e            

o chão era feno e terra. Achei estranho que os arredores desse prédio             
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fossem ruas e prédios da cidade. Especulei que essa terra de fazenda            

deveria ser a última parcela de sua propriedade familiar a ser vendida. 

Meu amigo logo me viu entrar e ela ficou muito feliz em me ver. Depois               

que nos abraçamos, ela começou a me levar para onde tinha alguns            

relógios de parede à venda. Ela sabia que eu adorava relógios antigos e             

colecionava relógios incomuns no passado. 

Quando olhei ao redor, notei que havia três relógios sentados em uma            

mesa de cartas. O que achei estranho foi que todos os três relógios foram              

virados de modo que apenas as costas estavam aparecendo. Eu estava           

prestes a dar a volta quando meu amigo me parou. 

Amigo: “Espere, Erin. Eu não estou permitindo que ninguém veja os rostos            

desses relógios até que eles tenham comprado os relógios primeiro. ” 

Eu comecei a rir, mas rapidamente percebi que ela estava falando sério.            

Ao estudar as costas desses relógios, logo reconheci uma que sabia que            

gostaria. 

Eu: "Ok, então ... eu vou levar isso." 

Amigo: "Oh, me desculpe. Aquele já está vendido. Bem, para esse           

assunto, todos eles já estão vendidos. ” 

Eu agora estava irritado por ela ter acabado de perder meu tempo assim e              

por nenhuma boa razão. Eu estava prestes a sair quando notei um            

pequeno relógio de porcelana branca. Era intrincado e tinha pequenas          

rosas nele. Era muito antigo e imaginei que fosse de origem francesa.            

Quando olhei mais de perto, notei que a face era dourada. 

Eu: "Tudo bem então ... eu vou comprar este em vez disso." 

Ela parecia chocada por eu ter encontrado outro relógio à venda. Ela            

começou a gaguejar. 

Amigo: "Oh ... essa é uma farsa." 

Eu sabia que era real e que ela estava mentindo para mim. 

Eu: “Estou bem com isso. Agora vejo que o preço é de US $ 44. Aqui ...                 

Entreguei-lhe duas notas de 20 dólares e uma nota de 5 dólares.            

"Mantenha a mudança." 

Amigo: Ainda em estado de choque. “Eu… eu não vi esse. Eu não tenho              

certeza ... ” 

Antes que ela pudesse jogar mais jogos comigo, eu peguei o pequeno            

relógio e coloquei na minha bolsa. Enquanto ela estava chateada, ela não            

estava disposta a admitir isso. Ela logo se afastou para ajudar alguns            

outros. 

Logo percebi outra área que achei interessante. Era uma área com escalas            

para medir. Comecei a rir de mim mesma, pois logo percebi que todas as              

escalas estavam desequilibradas e não calibradas. Cada uma dessas         
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escalas foi inclinada para um lado e apenas para um lado. Mesmo sendo             

todos inúteis, havia um frenesi de pessoas que os queriam. 

Nesse momento, minhas duas filhas entraram na sala e perguntaram se           

eu estava pronta para sair. Enquanto eu estava, olhei para o meu amigo             

para dar adeus. Em vez de se despedir, ela fingiu não me notar. Eu              

poderia dizer que ela ainda estava brava por não ser capaz de me impedir              

de comprar o pequeno relógio. 

Enquanto eu estava chateado com o seu desprezo no início, eu           

rapidamente transformou isso em um sorriso quando percebi que havia          

vários pequenos pássaros em ambos os ombros da minha filha. Depois de            

um curto período de tempo me divertindo com isso, alguns dos pequenos            

pássaros voaram para os meus ombros. 

Esses passarinhos tinham asas que se moviam tão rápido quanto as asas            

de um beija-flor. O que tornou isso tão incomum foram os intrincados            

desenhos ou impressões que as asas que batiam rapidamente deixaram          

no ar. Como eu nunca ouvi ou vi isso aqui na Terra, percebi que esses               

pequenos pássaros eram sobrenaturais. 

Cada pássaro era único e tinha tantas cores. Eles eram tão únicos que as              

outras pessoas na venda pararam o que estavam fazendo para observar           

esses pássaros. Eles também sabiam de alguma forma que não eram           

daqui e que eles eram sobrenaturais. Minha amiga rapidamente se          

aproximou de nós, pois não estava satisfeita que as pessoas tivessem           

parado de comprar. 

Amigo: “Com licença, por favor, mas não são permitidos pássaros aqui!” 

Ficamos tão felizes com esses pássaros que simplesmente sorrimos e          

saímos. Olhei no bolso da bolsa e fiquei muito feliz com a compra do              

pequeno relógio. Eu sorri quando pude ver a hora no rosto do relógio. 

Sub-sonho 1 acabou ... 

Muitos dos meus sonhos ultimamente têm sido bem curtos. Alguns desses           

sonhos tiveram elementos do Céu e da Terra. Isso me fez pensar em "O              

Pai Nosso" ... 

Nosso Pai, que estais no Céu, santificado seja o teu nome. Deixe seu reino              

vir, deixe sua vontade ser feita na terra como está no céu. Dá-nos hoje o               

nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós             

perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas            

nos livre do maligno. Porque teu é o Reino, o poder e a glória para               

sempre! Um homem! 

Oh Pai, hoje seria um grande dia para a Sua glória vir. Por favor, pai,               

estamos tão ansiosos para servir-lhe de uma maneira maior ... o seu            

caminho! Eu te amo! 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Eu era uma criança pequena de novo, com cerca de 18 meses de idade.              

Eu estava sentada em alguma sujeira marrom e estava rindo enquanto           

tocava nela. Eu tinha longos cabelos cacheados castanhos e um vestido de            

linho branco. Meus pés tinham pequenas sandálias de couro que pareciam           

bastante modernas. 

Eu decidi tentar ficar de pé. Enquanto levei alguns segundos, consegui           

ficar de pé. No entanto, minhas pernas estavam muito bambas. Eu ouvi            

Jesus rindo atrás de mim. 

Jesus: “Venha, Erin, vamos nos sentar em uma linda grama verde.” 

Eu me virei para Ele e tentei o meu melhor para correr até Ele. 

Eu: rindo. “Hayah! Hayah! 

Ele tinha um joelho na grama enquanto esticava os braços para me            

receber. Ele tinha um sorriso e estava rindo como um pai que estava             

gostando de ver seus filhos andarem sozinhos pela primeira vez. 

A certa altura, comecei a tropeçar porque meus pés ainda não estavam            

coordenados com o resto do meu corpo. Eu quase caí antes de conseguir             

alcançar a grama e Jesus. 

Jesus: “Tudo bem, Erin. Você pode diminuir a velocidade. Eu não estou            

deixando você. 

Eu diminuí a velocidade e recuperei meu equilíbrio. Pouco antes de chegar            

a Ele, centenas de borboletas brancas voaram de repente em meu           

caminho para Jesus. Eu parei e comecei a rir quando tantas dessas            

pequenas borboletas estavam sentadas em cima de mim. Jesus começou          

a rir quando uma das borboletas pousou no meu nariz. 

Eu: Ainda rindo. “Borboletas! Borboletas! ” 

Eu comecei a me mover em direção a Jesus novamente. Quando cheguei à             

grama, Jesus me levantou e girou comigo em um círculo. Eu estava a rir              

tanto. 

Eu de novo! Mais uma vez! ” 

Depois de me girar mais uma vez no ar, Ele me segurou na frente dele,               

embalando-me em seus braços. Ele olhou para mim com tanto amor que            

me senti 100% seguro e que só grandes coisas poderiam acontecer           

comigo. O sol estava brilhando. Eu podia sentir o cheiro de fragrâncias            

florais no ar junto com o cheiro de grama recém-cortada. 

Jesus: “Você não precisa mais jogar nessa sujeira. Isso é melhor. 

Eu sorri e olhei para ele. Eu estendi a mão pequena e coloquei em seu               

coração. Eu fechei meus olhos. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Eu tenho você. Você está segura. ” 

Eu me senti tão segura nos braços de Jesus que logo adormeci. 

Jesus: “Acorde, Erin, acorde!” 

4 



Abri os olhos e Jesus estava bem ali na minha frente. Eu olhei e vi que eu                 

era mais uma vez a idade que eu sou agora e no meu corpo atual. Eu me                 

movi lentamente enquanto estava rígida e dolorida. Eu estava dormindo          

debaixo de uma linda árvore frutífera na grama macia. Ele me ajudou a             

sentar. Meu olho esquerdo e minha cabeça doem. Lágrimas começaram a           

escorrer pelas minhas bochechas. 

Eu: “Senhor, eu esperava que eu tivesse sido transformado e curado até            

agora. Eu esperava que já tivesse sido curado. ” 

Jesus: Sorrindo para mim com simpatia. “Eu sei que você está ferido. Eu             

sei, Erin, eu sei. Eu ouvi as perguntas que você fez dentro de você sem               

verbalizá-las em seus lábios. Eu senti sua dor e seus desejos profundos.            

Eu não me esqueci de você, Erin. 

“Eu te amo ontem como uma criança, hoje como você é e para o amanhã               

e a eternidade. Meu amor por você não muda. Eu sou o mesmo ontem,              

hoje e amanhã. Você pode confiar em mim hoje? ” 

Eu:“ Eu não tenho opções terrenas, Senhor. Você é em quem eu coloco             

minha confiança. Não há ninguém como você, Senhor. ” 

Jesus:“ Então confie em Mim hoje e amanhã. Dá-me os teus dias aqui e              

no céu. ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor, eu os dou a Ti.” 

Jesus: “Prometo não te fazer mal, mas te dar esperança e um futuro.             

Prometo amar você sempre e não ficar longe de você. Eu prometo cumprir             

as promessas que te dei. Eu prometo ver você aqui comigo agora e para              

sempre. Eu estou com você, Erin. Eu sempre estarei com você! 

“Agora se alegrem. Eu ouvi seus gritos e farei tudo de acordo com a Minha               

Palavra. Você é muito amado e eu me delicio com você. Mesmo quando             

você está no seu pior, você ainda vem e traz alegria ao Meu coração.              

Agora aproveite este dia, neste dia eu fiz. Alegrem-se e fiquem contentes            

com isso! Ele riu e sorriu. 

Eu: “Oh sim, Senhor, o que meu sonho sobre os relógios significa?” 

Jesus: “O tempo é de Deus como Ele é o Criador do tempo. Conhecer o               

tempo de Deus é conhecer o rosto do seu Criador. Seu rosto não pode ser               

visto pelo homem, pois Seu tempo, Seu relógio, não é compreendido. ” 

Eu:“ O que o pequeno relógio que eu comprei significa? ” 

Jesus:“ Você pode saber um pouco de tempo na estação em que está.             

Israel é a medida e faz 70 anos desde que ela foi reunida e se tornou uma                 

nação. Isso é importante para Deus e revela que a profecia está sendo             

cumprida hoje, agora mesmo, nesta temporada. Alegra-te, Erin,        

regozije-se. ” 

Eu:“ O que as pequenas aves coloridas significam? ” 
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Jesus:“ O céu está aparecendo aqui. Ela se manifestará de pequenas           

maneiras, coisas que não podem ser explicadas pelo homem, somente a           

Deus. ” 

Eu:“ Isto é agora? ” 

Jesus:“ Já começou ”. 

Eu:“ Eu te amo ”. 

Jesus:“ Eu te amo , Erin. ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-285/ 

Deus, Universidade e Uma Porta Aberta 

1 de Julho de 2018 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Você cria coisas lindas. Hoje, agradeço por outro dia e tudo o               

que você fez. Você é glorioso. Você é misterioso. Você é incrível. Você é              

brilhante. Você é poderoso. Quando eu corro atrás de você, você se vira e              

me captura. Quando eu fujo de você, você ainda me persegue e lá eu te               

encontro. 

Estou sorrindo hoje para a glória de você! Eu nunca apreciei meus olhos             

antes, como faço agora. Eu tomei por certo até que eu comecei a notar a               

visão diminuída quando as minhas dores de cabeça vêm. Eu agora tento            

capturar cada momento de cada coisa linda que você criou como se meus             

olhos fossem as lentes de uma ótima câmera. 

Meu marido me levou para o lugar eagles ninho e pescar duas noites             

atrás. Por volta das 8:00 da noite, há muita atividade. Eu me sinto tão              

perto de Deus aqui enquanto observo esses pássaros incríveis. Estou          

admirado e eles me trazem tanta alegria. 

Tem sido muito quente e úmido aqui, minha combinação menos favorita.           

Eu tenho me cansado rapidamente, pois esse calor apenas absorve minha           

energia. Eu tive um sonho longo e vivido na noite passada ... 

Sub-sonho 1 começa ... 

Enquanto eu estava em um corpo muito mais jovem, eu ainda tinha a             

mesma idade em memórias e sabedoria que eu sou agora. Embora logo            

percebesse que agora também era responsável por um bebê, não sabia se            

dera à luz ou não. Meus filhos eram todas as idades que são agora. 

Eu agora tinha que pegar minha filha mais nova em uma escola que eu já               

havia freqüentado e minha mãe tinha ensinado. Eu parei ao longo do            

meio-fio, como sempre fazia para pegá-la quando repentinamente percebi         

que havia sido mudado para ângulo no estacionamento. Eu então recuei e            

estacionei o carro de acordo. 

Enquanto eu estava lá olhando para a escola, fiquei muito pesado com            

imagens nostálgicas de minha mãe saindo para o estacionamento com os           

braços cheios de projetos para avaliar em casa e várias outras coisas.            

Enquanto o edifício parecia tão novo na época, agora estava desgastado           

por anos de atividade. 
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Em minha mente, eu ainda podia ver minha mãe ali com seu grande             

sorriso atraente e seus perfeitos dentes brancos. No entanto, essa          

imagem nostálgica saiu rapidamente quando ouvi o bebê no banco de trás            

mexer enquanto esperávamos que minha filha saísse. 

Depois de pegá-la, perguntei a ela sobre seu dia enquanto saíamos do            

estacionamento. Quando eu olhei no meu espelho lateral, minha mãe          

estava lá de novo em minha mente e eu podia vê-la tateando para pegar              

todos os itens dela em nosso velho Subaru. 

Quando eu olhei para o meu espelho retrovisor, eu esperava ver mais            

dela. No entanto, em vez disso, vi esta criança sorridente e brilhante no             

banco de trás mordendo algo e arrulhando. Quando eu ajustei meu           

espelho para que eu pudesse ver minha mãe novamente, ela não estava            

mais lá. 

Eu podia sentir um nó na garganta enquanto respirava fundo e continuei            

na universidade para pegar minha filha mais velha. Nós paramos na           

universidade e ela estava coberta de pedra e tijolo. Também tinha alguma            

hera que subia pelos lados de alguns dos edifícios. Desde cedo, decidi            

estacionar e entrar na Biblioteca do Campus. 

Enquanto caminhávamos em direção à biblioteca, algo muito estranho         

aconteceu. Essa majestosa universidade de aparência oriental       

transformou-se de repente no campus da universidade chamada Berkeley.         

Quando eu era uma criança com idades entre seis e oito anos, eu tinha              

passado muito tempo na mão da minha mãe enquanto ela completava sua            

escola lá e dava aulas. 

Olhei para a direita e lá estava Sproul Hall. Lembrei-me de meus pais             

sendo amigos de um dos filhos dos Sproul. Sempre havia manifestantes e            

ativistas esparramados nos degraus desse corredor, junto com uma         

enorme presença policial. 

Continuamos a caminhar por alguns caminhos até chegarmos à Biblioteca          

Doe. A arquitetura era incrível. Em algum momento, minha filha mais           

nova não estava mais conosco. No entanto, eu ainda estava carregando           

meu bebê no meu quadril. Eu devo ter sido forte novamente para fazer             

isso. 

Ao subir as escadas da biblioteca, lembrei-me de que era tão incrível por             

dentro quanto por fora. Colunas de mármore e azulejos foram o principal            

componente e foi maravilhoso olhar. No entanto, quando entrei nesse          

prédio, não era mais o belo mármore branco de Carrera que eu havia me              

lembrado. 

Em vez disso, tinha sido fortemente revestido por todo o mármore com            

compensado barato. O compensado tinha sido manchado de escuro para          

tentar disfarçá-lo para parecer madeira de mogno. Todas as paredes do           
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teto e os pisos eram todos folheados de forma barata. Horrível!           

Pendurados no teto havia velhos candelabros de lâmpadas que quase não           

emitiam luz. 

Fiquei em choque com a transformação dessa peça arquitetônica histórica          

em "isso"! Comecei então a descer o salão principal procurando os livros e             

as mesas de estudo. Quando fiz isso, meu bebê ainda estava agarrado a             

mim e estava muito quieto. 

Como eu queria saber mais sobre essa estranha transição na arquitetura,           

procurei alguém que trabalhasse lá. Logo encontrei alguém trabalhando         

em uma mesa. Esta mulher parecia que ela era da década de 1940 em              

sua roupa, cabelo, maquiagem e óculos. 

Eu: “Olá. Olhei em volta e não consegui encontrar nenhum livro ou mesa             

de estudo. O que aconteceu com a biblioteca? ” 

Mulher: rindo. “Não há mais necessidade de livros. Há uma verdade e tudo             

é conhecer e ver tudo. Quem você está procurando? 

Eu instantaneamente tive um sentimento doentio vindo sobre mim e no           

meu estômago. Eu de alguma forma instantaneamente sabia que ela não           

estava falando sobre o nosso Deus. 

Eu: “Oh, estou procurando minha filha. Eu acho que ela está no corredor             

por lá. ” 

Enquanto eu disse isso a ela com confiança, eu realmente não sabia ao             

certo se ela estava lá ou não. 

Mulher: "Oh, tudo bem, vá em frente então." 

Ela rapidamente voltou para a pilha de papéis que ela estava vasculhando.            

Eu respirei fundo e continuei andando. Ao me aproximar da sala no final             

do corredor, pude ouvir algumas crianças da faculdade rindo. 

Eu olhei para o quarto e era imponente. Havia belas e raras peças antigas              

e um lindo tapete Bukhara ou persa vermelho feito sob medida. Enquanto            

a lareira era enorme e prateleiras de livros se alinhavam nas paredes dos             

fundos, as prateleiras não tinham livros. 

Quando olhei para essas crianças, percebi que estavam discutindo. Por          

alguma razão, eles não nos viram, apesar de estarmos bem na frente            

deles. Eles também pareciam todos da década de 1940. Havia três           

meninos e duas meninas, todos em torno de 18 a 20. 

Enquanto a única mulher parecia apenas fotos da minha mãe mais jovem,            

ela teria sido apenas uma criança durante este período de tempo. Quando            

cheguei mais perto, pude ouvi-los discutindo sobre o estado do campus, o            

governo e os EUA em geral. Embora eu reconhecesse alguns dos nomes            

sobre os quais eles estavam discutindo, havia também nomes que eu não            

reconhecia. 
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A conversa finalmente ficou feia quando um dos meninos decidiu se aliviar            

no belo tapete. Ele começou a falar enquanto ele urinava ... 

Aluno menino 1: “Eles são todos judeus de qualquer maneira. Mija neles e             

no "chão sagrado" em que eles caminham. Esta é a minha área. ” 

Em vez de ficarem indignados com o que ele acabara de fazer, todos             

riram. Eu me virei e caminhei de volta pelo corredor em direção à mulher              

com quem eu acabara de falar. Ela não estava mais lá. Quando cheguei             

mais perto, havia uma placa que dizia 'Voltar às 7:00'. Então ouvi uma             

conversa em um escritório à nossa frente e decidi ir investigar. 

Eu cheguei a um escritório executivo enorme. Quando olhei para dentro,           

pude ouvir o presidente do campus discutindo planos de "navegar pela           

atual agitação". Os dois homens conversando pareciam bem legais e          

diplomáticos. Enquanto eles tinham grandes planos, eles não tinham ideia          

do quanto eles eram contrários e odiados. 

Então ouvi as vozes da outra sala se aproximando do escritório. Dois deles             

foram ao quarto do presidente e foram recebidos lá calorosamente. Essas           

duas crianças estavam agindo de forma completamente diferente do que          

eu acabara de testemunhar no corredor. As três crianças que          

permaneceram conosco no corredor começaram a conversar umas com as          

outras em voz baixa. 

Aluno 1: “Tudo bem, vamos caçá-los como cachorros.” 

Aluno 2: “É muito trabalho”. 

Aluna 1: “Não se preocupe. Nós sabemos onde estão todos eles. ” 

Eles então começaram a rir juntos. Um sentimento nauseado veio sobre           

mim novamente. 

Sub-sonho 1 sobre ... 

Pai, esse sonho era perturbador. A beleza da Sua Criação está sendo            

superada por coisas tão horríveis. Eu nunca vi tanta fúria e raiva antes na              

minha vida. As coisas na mídia não são mais baseadas em fatos. Em vez              

disso, os relatórios destinam-se a desviar todos nós da verdade. 

As pessoas estão sendo falsamente acusadas. Enquanto alguns estão         

recebendo severa punição por fazer muito pouco errado. outros que          

incitam a violência e pedem a destruição são rotulados como heróis.           

Enquanto parece que este país é uma bagunça, talvez não seja como            

parece estar se movendo no ritmo que você planejou desde o início - não              

mais rápido e não mais lento. 

Oh Pai, por favor, nos fortaleça e nos cure logo para que o Reino de Deus                

se levante! Você é muito maior que tudo isso. Seus caminhos são mais             

altos… e melhores! Nós amamos muito você, pai, então por favor nos            

ajude! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 
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Eu estava sentado em um campo de flores silvestres. O céu estava azul e              

lindamente claro. Não havia nuvens e, portanto, nenhuma tempestade         

iminente. Eu ouvi a Voz de Deus chamar-me de todos os lados. Embora eu              

não pudesse vê-lo, sua voz me encheu de alegria. 

Deus: “Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu mudo os tempos e as               

estações. Eu deponho reis e levanto outros. Dou sabedoria ao sábio e            

conhecimento ao discernimento. Eu revelo coisas profundas e ocultas. Eu          

sei o que está nas trevas e a luz habita comigo. 

“Erin, sua guerra terminou, sua iniqüidade foi perdoada e você recebeu da            

Minha mão o dobro por todo o seu pecado. Eu preparei um caminho no              

deserto. Há uma estrada para mim no deserto. Eu levantarei os vales e             

todas as montanhas e colinas serão reduzidas. O terreno irregular deve           

ser nivelado e eu vou fazer lugares irregulares uma planície. Lá você verá             

a Minha glória e todos os homens verão isso. 

“Erin, para os que estão comigo, dou poder aos fracos e força aos que são               

impotentes. Para aqueles contra mim, mesmo aqueles que são jovens          

desmaiarão e se cansarão. Os jovens caem em exaustão. Contudo, para           

aqueles que esperam em Mim, sua força será renovada por Minha           

respiração. 

“Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles             

andarão e não desmaiarão. Não tenha medo por eu estar com você. Não             

tenha medo porque eu sou Deus. Eu vou te fortalecer. Vou te ajudar. Eu              

te sustento com a minha destra da justiça. Não fique desanimado quando            

parecer que os ímpios são bem-sucedidos porque seu tempo é curto e sua             

alegria é passageira. 

“Erin, não fique ansioso. Procure-me em tudo o que você faz. Todas as             

coisas que você precisa são conhecidas por Mim e eu as proverei para             

você. Não fique ansioso por amanhã, pois o amanhã estará ansioso por si             

mesmo. Suficiente para o dia é o seu próprio problema. Eu te conheço…             

ainda assim… eu te amo. 

“Meus planos são para lhe dar esperança e um futuro. Eu não vou te              

abandonar ao túmulo. Eu me delicio com o que você gosta. Eu conheço os              

desejos do seu coração. Você senta neste campo de flores. Embora haja            

beleza ao seu redor, para Mim, não há nada mais belo do que você neste               

campo. Enquanto eu sei que você se vê como velho, eu vejo jovem e              

vibrante. 

“Entregue tudo o que você é para Mim neste dia, Erin, e deixe-Me levá-lo              

nas asas das águias onde eu chamo você. Eu vou curar seu            

quebrantamento. Estou prestes a fazer algo em seus dias em que você            

não acreditaria, mesmo se lhe dissessem. Está pronto? De repente,          

lembrei-me das águias mergulhando em busca de peixe e de que elas            
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eram tão fortes e bonitas. Logo me tornei encorajado pelos pensamentos           

de voar e viver livre. 

Eu: Em uma voz estranhamente alta! “Eu nasci pronto!” 

Deus e eu rimos juntos. Quando riu, o chão rolou e as flores acenaram.              

Enquanto isso parece que pode ser assustador, eu senti uma paz incrível            

de sua risada. Isso é difícil de explicar embora. 

Deus: “Na verdade, Erin, demorou uns cinquenta anos”. 

Eu: Sorrindo. “Então eu entrego minha vida a Ti como sou, padre, porque             

meus dias são contados pelos médicos. Enquanto eles têm planos para           

mim também, há um custo. ” 

Deus:“ Eu sou seu Criador e Pai e eu tenho você. Alegre-se e seja feliz. O                

que eu abro, ninguém vai fechar. O que eu fecho, ninguém vai abrir. Eu já               

coloquei diante de você uma porta aberta. 

Bem ali na minha frente apareceu uma porta no meio do campo de flores              

em que eu estava. A porta estava sendo aberta por uma obstrução da             

porta. A porta era linda e alta e tinha os mesmos quatro painéis que eu               

tinha visto antes aqui. A porta se abriu e a luz imediatamente começou a              

passar por ela. Eu pulei para os meus pés e corri para a abertura da porta. 

Deus: “Ninguém pode fechar esta porta, Erin. Eu sei que você tem muito             

pouca força, mas você tem mantido a Minha Palavra e não negou o Meu              

Nome. Como você manteve meu comando para suportar com paciência,          

eu também vou mantê-lo a partir da hora do teste que está prestes a vir               

sobre o mundo inteiro. Agora, não tenha medo do que está por vir. Ande              

pela porta que eu abri. Alegrem-se, Erin, regozijem-se! ” 

Então entrei pela porta que Deus havia me apresentado. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-286/ 

Jesus e Humildade da Humilhação 

11 de julho de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigado por tudo o que              

temos. Eu te amo. Não importa o que aconteça, eu te amo! Desde que eu               

vim a conhecê-lo nas profundezas do meu desespero, não posso imaginar           

viver uma vida aqui sem você. 

Pai, minha cabeça dói hoje. Meu pescoço dói tanto que meu estômago            

está doente. Eu vejo o especialista em cérebro em apenas alguns dias e             

estou com medo. Eu abri o arquivo em meus filmes e posso ver a área               

infectada em comparação com a outra metade saudável do meu cérebro.           

Estou assustado. 

Pai, eu não quero cirurgia. Por favor, deixe-nos ser capazes de ir ao lugar              

de nossos corações, assim como você nos prometeu anteriormente. Eu          

anseio pelos cheiros e pelo ar bonito. Eu anseio ver tudo pela última vez,              

para o caso de não conseguir mais enxergar. 

Oh Pai, percebo que estou parecendo um bebê agora, então, por favor,            

me perdoe. Você é um grande mistério para mim, então talvez seja assim             

que você vai me curar. Talvez este seja o lugar onde meus filhos devem              

florescer, assim como você também prometeu. Eu não sei. 

Eu sinto como se tivesse feito tudo da maneira que você me instruiu a              

fazer. Nós esperamos em Você e continuamos a viver nossas vidas o mais             

normal possível, especialmente porque sabemos que você tem um plano          

maior do que a nossa imaginação. 

Sempre que eu te pergunto: 'Como isso pode ser possível?', Você           

pacientemente me lembra que Você é nosso Pai e o Rei que possui o gado               

em milhares de colinas. Desde que você é nosso criador, você tem            

controle total sobre o curso de tudo isso. Sem você, não há esperança.             

Além de você, só há morte. 

Senhor, minha vida e as vidas de meus filhos, familiares e amigos estão             

todos em suas mãos hoje e todos os dias. Não precisamos de um milagre,              

mas de vários milagres. Se fosse apenas eu e meu marido, poderíamos            

gerenciar, mas as portas também são fechadas para nossos filhos,          

especialmente nossos filhos. 

Quando eu era a idade de meus filhos, já estava planejando meu futuro             

com grande entusiasmo. Enquanto nós encorajamos todos a ir adiante          
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com a vida, pois não sabemos ao certo quando tudo isso acontecerá, cada             

um diz a mesma coisa ... 'O Senhor está nos fazendo esperar como Ele te               

espera. ' 

O que posso dizer a eles em resposta, especialmente porque sei que isso é              

verdade, pelo menos com base em nossas atuais circunstâncias? Enquanto          

uma vida com você se rendeu à sua vontade é uma vida emocionante,             

agora eu entendo como foi difícil para os israelitas no deserto esperar            

pacientemente por você. 

Não foi há muito tempo que eu iria zombar da impaciência dos israelitas.             

Afinal, eles tinham visto Deus dividindo o Mar Vermelho. Eles tinham visto            

Deus libertá-los do aperto do inimigo e da morte certa. Ele criou um pilar              

de luz durante a noite e uma nuvem durante o dia. Como eles poderiam              

não acreditar e confiar nEle plenamente? 

Bem, agora posso dizer que entendo o porquê. Temos experimentado          

tantos eventos milagrosos pelas mãos de Deus, assim como Ele prometeu,           

mas aqui estou me perguntando se ouvi falar Dele corretamente. Mesmo           

que Ele então envie sinais para confirmar Suas Palavras, junto com um            

dom de viver para me mostrar que Ele está comigo, eu ainda estou com              

medo. 

Hoje de manhã, havia uma marmita esperando que eu trouxesse          

amendoins. O carinha veio me cumprimentar e me permitiu acariciá-lo          

enquanto ele comia. Toda vez que um caminhão de construção passava,           

ele corria para debaixo do convés antes de voltar. 

Ele ficou bem ao lado da minha perna, usando-a para escondê-lo da vista             

e para protegê-lo do perigo. Apesar disso, eu ainda podia encher seu            

pequeno tremor de corpo e seu coração batendo. Eu disse a ele que, se              

ele ficar em nossa propriedade, ele estaria seguro, mas, lá embaixo, ele            

ficará preso. Ele olhou para mim quase como se pudesse entender o que             

eu estava dizendo. 

Ele então se levantou em suas patas traseiras para dar uma olhada            

melhor. Eu assegurei que ele ficaria bem. Oh Pai, eu sou aquela pequena             

marmota. Por favor, me perdoe pela minha ansiedade. Acreditar em suas           

promessas me dá esperança e um futuro. Acreditar que sou louco só me             

dá medo, um medo que eu conheço só vem do inimigo. 

Pai, a escola começa para nossas meninas em cerca de 50 dias ou mais.              

Como tudo isso vai acontecer? Enquanto isso é simplesmente impossível          

na minha mente humana, nada é impossível para você. Oh Pai, todas as             

nossas esperanças estão em você e só em você. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem ali na minha frente. Ele estava sorrindo para mim com             

um amor que nunca poderia ser quantificado ou adequadamente descrito. 
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Jesus: “Se eu me preocupo com sua pequena marmota, quanto mais me            

importo com você? Eu te amo. Por favor, confie em mim, Erin. Você não              

tem nada a perder aqui. Como eu tenho você, seu marido, filhos e amigos,              

por que se preocupar com o amanhã? Eu conheço suas necessidades antes            

que você pergunte. Eu já deixei você cair? ” 

Eu:“ Não, Senhor. No entanto, quando eu agi por conta própria, fui            

humilhado ”. 

Jesus:“ Então este é o começo de ser humilhado, já que você não pode ter               

um sem o outro. Este é também o começo da sabedoria para você. Ele              

sorriu. 

Eu: “Enquanto eu nunca iria querer repetir isso, a minha humilhação           

severa é o que me levou aqui em primeiro lugar. Também me levou a              

mais conhecimento de Você e Seus caminhos. Eu fui trazido muito baixo            

por meus próprios desejos egoístas. Eu acho que isso levou à sabedoria. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas mais do que isso. Outros também adquiriram           

conhecimento de suas experiências. Agora eu não vou deixar você cair. Eu            

estou dentro dos seus portões e você não cairá. Eu te ajudarei no romper              

do dia. Estou satisfeito com a sua entrega a Mim e aos Meus propósitos.              

Desde que você me ama e sua esperança está em mim, eu não vou              

atrasar. 

“Eu farei tudo o que prometi. Seus momentos de descanso e reflexão            

estão chegando ao fim, pois vou fazer algo em seus dias que você não              

acreditaria, mesmo que lhe dissessem. E não, Erin, isso não está se            

referindo desgraça e destruição, entendeu? Agora, aproveite o seu dia          

como a alegria está esperando por você. Você é amado, Erin! ”Ele me             

abraçou. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answer

ed/full-dreams/dream-287/ 

Jesus e o Altar de um avô ao Senhor 

12 de julho de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Eu não posso te louvar o suficiente por tudo que temos.              

Lamento que às vezes desanime quando a dor parece tomar o lugar da             

alegria. É tão difícil ter os dois juntos ao mesmo tempo. Hoje, parece que              

você me concedeu um alívio temporário da dor. Obrigado como isso           

parece fantástico. 

No início desta manhã, sentei-me num pequeno banco no nosso quintal.           

Houve apenas um som. Olhei em volta de mim para todas as coisas belas              

da natureza que Você criou e percebi mais uma vez que Você é tão além               

da descrição mundana. 

Nenhuma imagem terrena de um deus poderia criar tudo o que Você tem.             

Os anjos não podem nem podem homem algum. No entanto, Tu, Pai, és             

Deus sobre todas as coisas e o Criador Divino de tudo o que vemos aqui e                

no céu. Não há ninguém como você. 

Eu me sinto tão pequena no grande esquema de tudo o que você fez.              

Mesmo assim, você me criou e até me chama de amigo. Como isso pode              

ser? Como posso adicionar algo? Mesmo que eu não possa, Você de            

alguma forma vê algo em mim que te encanta! 

Devo admitir que, às vezes e com nossos filhos, às vezes me esforço para              

encontrar qualidades que me deixem verdadeiramente alegre. Lamento        

dizer isso, mas às vezes isso é verdade. No entanto, do nada, estes são os               

momentos habituais em que eles dizem algo especial ou realizar uma           

tarefa sem ser solicitado. 

Quando isso acontece, penso: "Tudo bem, meu trabalho não foi em vão".            

No entanto, o que eu realmente espero é cura para todos nós. Eu me vejo               

esperando por um breve dia, um dia de mistério. Este será um dia como              

nenhum outro dia. 

Este será um dia semelhante à manhã em que o túmulo de Jesus estava              

vazio e Ele apareceu àqueles que pensavam que Ele havia sido enterrado.            

Que choque e alegria! Um dia como nenhum outro dia! Vitória sobre o             

túmulo! Hoje nos encontramos esperando por um dia semelhante. Nós          

esperamos por um dia quando o nosso luto é transformado em dança. 

O seguinte é um caso que eu fiz a Deus em Suas Cortes e é parcialmente                

baseado no Salmo 30. Esta Escritura celebra a reconstrução do Templo de            

Deus. De maneira similar, o Espírito Santo que habita em nós torna            
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nossos corpos semelhantes a um "Templo do Senhor", um vaso a ser            

usado como um tipo de "Santo Sacrifício". 

Com base nisso, pedi ao Senhor que fortificasse minhas muralhas. Eu pedi            

que o fundamento do Senhor fosse edificado em Sua Palavra e em Sua             

"Rocha Sólida". Eu orei e pedi que nenhuma coisa profana entrasse no            

meu 'templo' ou que nenhuma coisa profana surja disso. 

Em outras palavras, meu desejo é que o Senhor torne meu corpo em seu              

"templo" e um tipo de vaso a ser usado por ele. Eu peço que Ele nos torne                 

novos e que Ele crie um novo espírito em nós. Eu peço que Ele faça todas                

as coisas novas. 

Eu oro para que Ele logo nos torne um 'Exército de Deus'. Uma vez que               

Ele faz isso, eu oro para que Ele nos equipe com a capacidade de escalar               

uma parede com facilidade e caminhar através do fogo e não ser            

queimado. Por suas palavras, Pai, você fala desses milagres sendo          

manifestados em nós. A Escritura esboça que realizaremos grandes feitos          

em Seu nome. 

Como isso ainda não aconteceu em nenhum momento da história, acredito           

firmemente que essas promessas nas Escrituras são para agora. Bem,          

porque não? Embora tenha havido "vislumbres" desses dons exibidos às          

vezes ao longo da história, acredito que em breve você fará algo em             

nossos dias em que não acreditaríamos, mesmo se tivéssemos sido          

informados. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado em um banco com vista para o Vale de Deus no céu.               

Era tão bonito e tinha trepadeiras floridas e árvores por toda parte. A             

grama parecia tão bonita e aveludada que eu desejava me deitar e tirar             

um cochilo. Então fui ao vale fazer exatamente isso. 

Eu encontrei um lugar ao lado de uma cachoeira pacífica que fluía no rio              

da vida. Enquanto eu também ouvia pássaros cantando, suas canções          

eram canções de louvor. A fragrância que me cercava era incrível. O            

melhor que posso descrever é como se fosse grama recém cortada           

misturada com uma variedade de aromas de florais e especiarias. 

Fechei os olhos para absorver todas as diferentes fragrâncias. Mesmo que           

eu tivesse a intenção de fechar os olhos por apenas alguns minutos, devo             

ter me afastado em breve. Eu estava agora tendo um 'sonho dentro de             

um sonho'. 

A descrição dos sub-sonhos começa ... 

Eu estava andando com meus filhos em uma estrada do campo quando            

notamos uma grande tempestade chegando em nós. Olhamos em volta e           

decidimos nos abrigar em uma antiga casa de fazenda abandonada. A           
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casa era bem grande, então decidimos esperar a tempestade no lado           

norte da casa. 

Depois que a tempestade passou, entrei na área da cozinha. Para minha            

surpresa, havia uma mulher vestida em traje de negócios falando em seu            

celular. Limpei a garganta para alertá-la de que estava lá. Ela olhou para             

mim e rapidamente terminou sua ligação. 

Mulher: “O que você está fazendo na minha casa?” 

Eu: “Precisávamos nos abrigar da tempestade que acabou de chegar e           

vimos esta casa. Nós pensamos que estava abandonado e esperávamos          

que ninguém se importasse. Lamentamos por assustar você. ” 

Mulher:“ Ok, não há problema. Posso pegar alguma coisa para você comer            

ou beber antes de sair? ” 

Eu:“ Não. Obrigado por oferecer embora. ” 

Como já havíamos olhado na geladeira e na despensa enquanto          

esperávamos a tempestade e víamos que a comida não estava mais           

fresca, um recato educado estava em ordem. A mulher então saiu do            

quarto, mas logo me chamou de um quarto diferente. 

Quando entrei nesta sala, rapidamente percebi que ela estava sentada em           

uma mesa muito sofisticada, com um tapete de alta qualidade sob ela.            

Como esses dois itens caros pareciam um pouco fora de lugar com o resto              

do mobiliário, isso me deixou um pouco confuso. 

Quando ela estava prestes a falar comigo, o telefone dela tocou. Depois de             

uma breve conversa, ela começou rapidamente a arrumar suas coisas          

para sair correndo. 

Mulher: “Eu tenho que correr. Por favor trancar o lugar antes de sair. ” 

Eu:“ Embora eu adoraria trancar o lugar quando sairmos, eu não sei como             

podemos, pois não há fechaduras nas portas. ” 

Enquanto eu poderia dizer pela mudança em expressão no rosto dela que            

ela me ouviu, saiu de casa sem responder. Eu chamei nossos filhos. 

Eu: "Tudo bem, é hora de juntar nossas coisas e ir embora." 

Assim que começamos a sair, várias pessoas, todas na faixa dos 20 anos,             

começaram a aparecer na casa. Eles pareciam bastante surpresos em nos           

ver em casa. Se as roupas deles eram alguma indicação, parecia que eram             

pobres. Um dos jovens se dirigiu a mim. 

Jovem: “O que você está fazendo em nossa casa?” 

Eu: “Sinto muito por isso. Pensamos que a casa seria abandonada e que             

poderíamos nos abrigar de uma tempestade que estava chegando em nós.           

Havia uma mulher aqui hoje cedo e nós explicamos isso para ela            

também”.  
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Jovem:“ Você deveria comprar esta casa de nós. Nosso avô construiu a            

casa e morou aqui. Quando ele morreu, ele decidiu deixar para nós. No             

entanto, nós não queremos isso. ” 

Eu:“ Estou confuso. Como você pode vender? A mulher de antes disse que             

era dona da casa. ” 

Jovem:“ Oh, ela. Ela quer roubar a casa de nós. Ela já roubou os              

documentos legais para a casa. ” 

Eu:“ Ah, não, ela está tentando enganar você. Não se preocupe, pois a             

escritura original mostrará que seu avô é dono da casa e deu a você. Não               

será difícil provar que isso é verdade. ” 

Jovem:“ Você realmente precisa ver essa casa. Você nem vai acreditar na            

incrível sala de estar. Venha! ” 

Quando entrei na sala, foi tão incrível que me tirou o fôlego. Havia duas              

grandes árvores vindo de baixo das tábuas do piso e alcançando todo o             

caminho até o teto. O teto era feito de vidro e você podia ver milhões e                

milhões de estrelas no céu. 

Eu sabia em meu coração que tal visão nem seria possível na Terra, a              

menos que Deus a abençoasse sobrenaturalmente. O céu acima do vidro           

era sobrenaturalmente claro e escuro para ver as estrelas. As árvores           

estavam em perfeitas condições e os galhos de cada árvore se           

encontravam para formar um arco perfeito. 

Eu: “Isso é tão lindo. O que é isso? ” 

Jovem:“ Meu avô se encontraria com Deus aqui ”. 

Eu:“ Por que você quer vender isso para mim? Por que você não quer              

mantê-lo? ” 

Jovem:“ É simples. Deus não fala conosco aqui. Ele deixou este lugar            

quando nosso avô morreu ”. 

Senti em meu coração que Deus não estava se encontrando com eles            

porque eles eram partiers. Eu então imaginei que eles provavelmente          

nunca tentaram encontrá-lo aqui. Decidi manter essa especulação para         

mim mesmo, pois não queria ofendê-las. 

Eu: “Quanto você quer por esta propriedade?” 

Jovem: “Bem, existem muitos acres e um pequeno lago. No entanto, há            

também afloramentos rochosos que dificultam bastante a agricultura. Que         

tal tudo por US $ 185.000? ” 

Eu não sabia como responder no início, pois não tinha esse tipo de             

dinheiro e ainda não tinha certeza sobre seus direitos sobre a terra. Eu             

estava prestes a responder "não" quando de repente senti um irresistível           

Espírito Santo pedindo para concordar em comprar a propriedade por US $            

185.000. 
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Eu estava de alguma forma sobrenaturalmente capaz de pagar por isso.           

Em nenhum momento, fomos capazes de obter a escritura oficial de toda            

a propriedade transferida deles para mim. Meus filhos e eu decidimos           

então nos instalar quando, poucos dias depois, a mulher apareceu na           

casa. 

Mulher: “Quem te disse que você poderia instalar novas fechaduras em           

todas as portas? O que vocês todos ainda estão fazendo aqui? Esta é a              

minha casa e você terá superado suas boas-vindas. Quero que todos           

saiam imediatamente. ” 

Eu:“ Espere um segundo. Eu tenho alguns documentos para mostrar a           

você. 

Eu peguei a papelada e coloquei na mesa. Eu podia ver sua careta quando              

percebeu que o comissário do condado havia lacrado a nota fiscal e que             

havia uma ação do tribunal. Ela imediatamente ficou extremamente         

indignada. 

Mulher: “Este foi o meu acordo. Eu terminei isso. Você roubou a venda de              

mim. ” 

Eu:“ Não, eu não fiz. Nos ofereceram a propriedade e eu a comprei. ” 

Mulher:“ Quanto? Quanto você pagou por isso? ” 

Eu:“ $ 185.000 ”. 

Mulher:“ Você roubou essa propriedade. Isso é roubo! Essa propriedade          

vale US $ 1.850.000. ” 

Me:“ Bem, é isso que os proprietários ofereceram como preço e eu            

concordei com ela. ” 

Mulher:“ Eu vou pagar US $ 1.400.000 por ela. ” 

Enquanto eu estava bastante tentada a aceitar, eu senti o Espírito Santo            

me dizendo que eu não deveria aceitar. 

Eu: "Sinto muito, mas este lugar não está à venda". 

Mulher: Gritando. "Este não é o último que você já ouviu falar de mim." 

Ela estava absolutamente furiosa. Quando ela saiu, ela bateu a porta. Eu            

então caminhei até a janela voltada para o oeste. A paisagem lá estava             

crescendo sobrenaturalmente, florescendo e se transformando bem diante        

dos meus olhos. 

Descrição de sub-sonho sobre ... 

Eu acordei na grama verde aveludada. Havia Jesus olhando para mim e            

sorrindo. 

Jesus: “Então, Erin, você estava caçando casa?” 

Eu: Rindo. "Eu acho que sim, mas apenas no meu sonho." 

Jesus: "Estou feliz em vê-lo novamente hoje." 

Eu: "Senhor, estamos precisando de milagres. Todas as nossas         

esperanças estão em você. Eu estarei vindo até você sempre que puder.            
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Oh sim ... obrigado por me dar um alívio da minha dor hoje. Isso é               

maravilhoso! ” 

Jesus:“ Erin, logo chegará o dia em que a palavra 'dor' não cruzará os              

seus lábios, a menos que você fale de cura. ” 

Eu:“ Anseio por este dia. Senhor, o que o sonho que eu acabei de ter               

significa? ” 

Jesus:“ Você não sabe? Bem, esse sonho é bom. Nesse sonho, você não             

estava comprando uma casa. Você se refugiou em uma antiga casa           

abandonada da tempestade. Uma vez lá dentro, você logo descobriu que o            

que você achava que era antigo e acabava sendo um tesouro escondido. 

“Então você se interessou pela casa por causa do altar que o avô do              

jovem construiu para mim. Enquanto você não tinha meios para          

comprá-lo, você era sobrenaturalmente capaz de fazê-lo. Os vendedores         

estavam felizes porque não tinham interesse na propriedade. 

“Agora, a mulher tentou reivindicar o que não era dela porque tinha            

planos de remover o altar e desenvolver a terra. Quando você descobriu o             

verdadeiro valor da terra dela, você ainda não a vendeu. Você não            

recebeu o retorno generoso do seu investimento. Você o manteve porque           

queria manter o altar intacto. 

“Quando a mulher saiu, a área floresceu e floresceu ainda mais. Você            

então reconheceu o verdadeiro tesouro. O tesouro era onde o homem se            

encontrava comigo e você sabia que seria capaz de encontrar-se comigo           

também. 

“No entanto, mesmo que eu não o encontrasse lá, você ainda teria            

comprado essa propriedade. Você teria feito isso para honrar o homem           

que construiu este altar em minha honra. Este sonho é um excelente            

sonho. ” 

Eu:“ Embora eu ainda não tenha entendido completamente, fico feliz por           

ter tomado uma decisão tão boa nesse sonho. ” 

Jesus:“ Erin, seus velhos ossos secos estão prestes a ter uma nova vida. .              

Não se preocupe como eu estou com você. Eu não te esqueci. Eu vou              

respirar em você para que você possa viver. Sua esperança não será mais             

perdida. Vocês se levantarão e se alegrarão juntos. ” 

Eu:“ Oh, por favor, Senhor, em breve, em breve! ” 

Jesus: Sorrindo. “Eu ouvi seus gritos. Seus gemidos estão profundos          

dentro de você e eu os ouvi. Eu te dei um novo coração e coloquei um                

novo espírito em você. Eu não te esqueci. Eu te amo. Agora, levante-se!             

Ele estendeu a mão para me levantar para os meus pés. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-288/ 

Um Anjo Anuncia que o Rei Está Voltando 

13 de julho de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Parece que os velhos tempos, o verão de 2012 para ser preciso. Enquanto             

a tristeza em meu coração era tão grande, Pai, Você virou minha vida de              

uma maneira tão miraculosa e com eventos que eu nunca imaginei. Você            

até me deu coisas pelas quais nunca orei. No entanto, como você me             

criou, você sabia o que eu precisava no fundo da minha alma para             

reavivar a minha vida morrendo. 

Em questão de um ano, Você me deu muito. Em questão de três anos,              

Você me deu o que eu não conseguia conceber. Você é um incrível pai e               

Deus! Dado tudo o que você fez por nós, eu não quero ser um resmungão.               

Eu não quero perder algo especial. É só que ... bem ... esta espera é               

desanimadora para a nossa casa. 

É difícil entender minha condição atual à luz de tudo o que você fez.              

Mesmo quando me esforço para mascarar minha dor, minha família vê           

isso nos meus olhos. Como devo agir? Enquanto estou tentando manter           

minha família otimista, está se tornando cada vez mais difícil, à medida            

que o verão continua se arrastando. 

Eu preciso ir a um hospital onde há especialistas. Eu viajo para um             

especialista na Costa Leste na terça-feira na esperança de um          

encaminhamento para a área de Seattle Washington ou Portland Oregon.          

Isso seria necessário, pois há muito poucos especialistas na área de           

'Oftalmologia combinada com neurocirurgia', onde estamos aqui. 

Na realidade, estou rezando para que o especialista veja um milagre e            

diga: "Não vejo nada aqui!" Pai, a última rodada de contas médicas há             

sete anos, combinada com contas legais para lutar para manter meus           

filhos, me levaram à falência. Eu não posso fazer isso com a minha família              

novamente. Meu marido não merece tal fardo. 

Por favor, pai, cuide de nós. Por favor, conceda-nos o milagre da cura.             

Devo permanecer "positiva, livre de estresse, sem fazer nada físico para           

desfazer o estresse", de acordo com as ordens do meu médico, mas como,             

pai? Eu esperava não começar um discurso hoje porque já teríamos sido            

curados. Oh, que elogios virão de mim então! 

Você vê, Pai, quando você disse ontem: "Eu vou ajudá-lo no amanhecer",            

eu esperava que você quisesse dizer isso literalmente. Eu esperei que hoje            
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fosse um ótimo dia. Na realidade, não posso mais descontar qualquer dia            

porque, para mim, todos os dias são grandes dias para os Seus milagres. 

Pai, sinto como se meus filhos viessem me ver todos os dias quando             

acordam na esperança de ver um milagre. Eu então os vejo se afastando             

em desapontamento, pois nada mudou. Meu único filho está dizendo:          

'Deus não fala comigo. Ele não responde minhas orações '. Isso é tão             

desanimador como eu realmente não sei o que dizer. 

Tudo o que posso dizer é continuar tentando e não ceder. Eu tento             

defender meu argumento pela fé apesar de nossas circunstâncias. Ainda          

assim, é bastante difícil às vezes. Não ajuda que minha cabeça dói            

novamente hoje. Não ajuda que nosso vizinho cruel tenha sua casa           

emoldurada. 

Oh Pai, porque o mal tem sucesso? Por que os ímpios avançam nesta vida              

enquanto Seus filhos parecem tão fracos em comparação? Por favor, seja           

o levantador de nossas cabeças hoje. Por favor, conceda ao meu marido            

uma abertura de um novo empregador que você escolheu pessoalmente          

para ele. Conceda aos meus filhos uma resposta às suas orações para que             

sua crença seja fortalecida. 

Oh Pai, por favor, não deixe que o tempo diminua tudo o que você fez.               

Mesmo assim, embora minha família fique cansada e desanimada, ainda          

nos apegamos às Suas promessas. Mesmo que possamos renunciar às          

vezes, ainda nos apegamos à sua fidelidade imortal. Obrigado, padre, por           

não se afastar de nós quando resmungamos tão rapidamente. 

Sim, Pai, embora nós merecemos punição às vezes, Tu és amoroso,           

gracioso e misericordioso para conosco. Nós amamos você, pai. Eu te           

amo. Meu coração está cheio de amor por você. Não importa o que venha              

em nosso caminho, sei que você não nos deixará cair. Eu sei que você              

cumprirá suas promessas. 

Eu apenas sei que você fará tudo o que você disse e até mesmo aquilo               

que não podemos conceber. Por favor, perdoe-me por minha preocupação          

e meu medo. Eu sei que isso não é de você. Por favor, tome este               

amanhecer, este novo dia, e faça disso Seu dia. Eu tive um sonho na noite               

passada... 

 

descrição do sub-sonho começa ... 

Eu estava preparando refeições para meus inimigos. Era difícil, de alguma           

forma, ler cada um dos pensamentos deles enquanto os servia. Eu podia            

ouvir seus pensamentos tão claramente como se eles estivessem falando          

em voz alta. Era difícil ignorar suas palavras, pois era tão doloroso            

ouvi-las me condenando. Eles apenas ficaram lá comendo sem dizer uma           
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única palavra. Eu continuei a servi-los por um bom tempo até que eles             

estivessem satisfeitos. 

Descrição sub-sonho sobre… 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um belo pavilhão aberto no Jardim de Deus. Era feito de              

pedra e as colunas estavam cobertas de vinhas perfumadas. Eu estava           

sentado em uma mesa e poderia de alguma forma dizer que estava            

prestes a ser servido. Um anjo que eu não reconheci se aproximou de             

mim. 

Angel: “O rei estará aqui em breve para jantar com você. Mesmo que você              

esteja adiantado, você ainda está na hora certa. ” 

Eu:“ Eu não entendo ”. 

Anjo:“ Você é um convidado do rei. Aqui está um pouco de pão e água de                

sua piscina e nascentes. Quando o rei chegar, servirei vinho de sua nova             

safra. ” 

Eu:“ Será este vinho novo? ” 

Anjo:“ Sim. Por favor, seja paciente enquanto espera. Fomos enviados          

para atendê-lo. ” 

Eu:“ Bem, acho que preciso de muita atenção especial. ” 

Enquanto sorria e ria enquanto dizia isso, como estava apenas brincando,           

o anjo estava sério em sua resposta. 

Anjo: “De acordo com o rei, sim, Erin, você faz.” 

Eu: “Quando o rei chegará?” 

Anjo: “Na hora certa. Ele está trazendo presentes para você. 

Eu fiquei sem fala quando comecei a chorar. Um anjo diferente logo veio             

até mim e me entregou um lindo pano branco. O pano parecia ter iniciais              

hebraicas, mas eu não tinha certeza de que não reconhecia a escrita. O             

anjo fez sinal para eu enxugar minhas lágrimas. Assim como eu fiz, o             

tecido instantaneamente os encharcou e secou completamente. 

Angel: “Por favor, olhe ao seu redor. O rei se deleita em você. ” 

Só então, alguns pequenos animais estavam lentamente atravessando a         

grama em direção ao pavilhão. Meu coração instantaneamente ficou         

excitado quando eu simplesmente amo essas pequenas bênçãos. 

Eu: sorri para o anjo. "Oh anjo, posso por favor ir lá e acariciá-los?" 

Angel: Sorrindo de volta. "Sim, Erin, é claro." 

Eu fui até lá e me sentei na grama. Os pequenos animais vieram me              

cumprimentar. Enquanto acariciava seu pelo macio, olhei para o anjo. Ele           

ainda estava sorrindo para mim. 

Eu: “Quanto tempo até o rei chegar para o jantar?” 

Anjo: “Na hora marcada. Ele está vindo. O rei está chegando! ” 
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Então, vários outros anjos apareceram. Eles ficaram em alerta e agora           

estavam "em ordem". Eu me levantei para que eu pudesse me maravilhar            

totalmente com a visão. Então ouvi alguns passos atrás de mim. Quando            

me virei para olhar, um clarão de luz veio ... 

Sonhe ... 
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Um Anjo Cuida de Erin Enquanto Aguarda o Rei 

14 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

É um lindo dia de cura! Só deixar você saber que eu ainda estou aqui e                

que ainda sou grato todos os dias quando acordo para um novo dia. Eu              

estou com dor novamente hoje. Eu tenho uma dor excruciante no lado            

esquerdo da minha cabeça e pescoço. Apesar da dor, estou tentando           

chegar o mais rápido possível a você agora, não importa o que aconteça. 

Pai, você é o único que pode nos ajudar. O único! Eu não posso me               

ajudar. Meus garotos não podem curar suas condições. Eu preciso do meu            

Criador, meu Designer e meu Construtor para fazer tudo isso. Você sabe            

mais sobre mim do que qualquer raio X, tomografia computadorizada ou           

qualquer médico. Então, Pai, meu Grande Médico e Criador, por favor,           

tenha misericórdia. 

Por favor, pelo menos, cure meus filhos e dê-lhes esperança e um futuro             

agora para que eu possa testemunhar isso. A alegria no meu coração iria             

mascarar a dor que sinto. Oh Pai, quando eu imagino, eu os vejo curados.              

Talvez seja porque eu os vi mudados em meus sonhos e vejo grandes             

coisas neles lá. Eu vejo apenas força, sabedoria e bondade, como os            

anjos. 

Por favor, deixe-me ter minha esperança terrena de que Suas promessas           

são por agora. Eu daria tudo o que tenho por todos os nossos filhos para               

viverem no Seu serviço no Exército de Deus. Isso me ajudaria a entender             

tudo o que sofremos. Esta foi uma parte particularmente brutal e           

cansativa da corrida. 

Eu fui acordado hoje cedo por um lembrete automatizado, um aviso de            

três dias, que minha consulta com um especialista foi na terça-feira. Será            

um longo dia, pois é um longo caminho até onde esse especialista prática             

ao longo da costa leste, o especialista mais próximo de nós. A partir daí,              

espero receber um encaminhamento para alguém de um grande hospital. 

Parece que tem havido tantos obstáculos e obstáculos para ver esses           

especialistas. Eu fiz muito só para poder ver alguem por algumas horas.            

Oh Pai, estou tão feliz que você esteja prontamente disponível para nós            

em comparação. Você está lá para nós 24/7, não importa onde estamos            

fisicamente. 

O cronograma deste mês de julho apenas me lembra muito do meu julho             

de 2012. Isso foi pouco antes de você começar seus milagres para mim e              
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me deu esses sonhos e visões. Eu estava lutando contra tantos inimigos            

naquela época que fui pego em um labirinto terreno de opressão. As            

dívidas legais e financeiras estavam aumentando tão rapidamente que eu          

estava me afogando. 

O fardo era tão grande e as condições tão injustas que eu não conseguia              

me envolver em como eu poderia ser levado ao tribunal sem nenhuma            

outra razão senão a vingança do meu ex-marido e seu desejo de não             

querer pagar pensão alimentícia. Enquanto os tribunais finalmente viram         

através de seus planos, não houve restituição real colocada em prática           

para a minha dor. 

A fim de manter a paz e ter a garantia de que eu poderia manter meus                

filhos, recebi uma dívida de US $ 25 mil em despesas legais e sem pensão               

alimentícia. Meu coração estava partido e eu estava apenas a um desastre            

de falência total. Minhas contas eram simplesmente muito altas e minha           

renda era muito baixa. Depois de um tempo, esse desastre chegou. 

Em julho de 2012, minha filha foi atingida na cabeça por um taco de golfe.               

Isto foi balançado por seu meio-irmão na casa de seu pai. Enquanto meu             

ex-marido deveria cobrir as contas médicas de quase US $ 3.000, ele            

mentiu nos formulários e me sobrecarregou com a dívida. Como de           

costume, os tribunais ficaram do lado dele quando eu protestei. 

Não posso dizer que foi um choque ter uma penhora inesperada dos meus             

salários de US $ 300 por mês. Meu pior inimigo havia vencido e agora eu               

estava arruinado. Como não havia agora nenhuma esperança, nenhuma         

opção de empréstimo, nenhuma escolha e nenhum meio, eu tive que pedir            

falência. Eu não poderia ter um segundo emprego, pois isso resultaria em            

eu perder meus filhos. 

A fim de pedir a falência, eu ainda tive que tomar um empréstimo do              

payday para pagar um advogado para arquivar para proteção. Todo o           

tempo, vi como meus inimigos zombavam de mim. Eu estava preso.           

Demorou quatro anos de pagamento para que eu finalmente limpasse          

meu nome novamente. Eu chamei de prisão sem barras ... como prisão            

domiciliar. 

Na realidade, eu precisava de tratamento médico. No entanto, devido ao           

custo, eu fiz o mínimo muito em cada turno. Tudo isso resultou em eu              

finalmente me entregar completamente a você em julho de 2012. No           

entanto, você parecia em silêncio e eu tropecei. Toda a injustiça e a             

repugnante caricatura da dor e da humilhação continuaram minha espiral          

descendente. 

O deserto se tornou meu "inferno pessoal". Passei incontáveis horas a           

noite andando de um lado para o outro. Eu iria quebrar em lágrimas de              

joelhos na frente da minha pequena otomana redonda. Eu implorei por           
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sua ajuda, pai, eu implorei! Eu finalmente perdi a esperança de ouvir de             

você e fiquei com raiva, desapontado e de muito pouco valor para você. 

Eu desisti… MAS eu então recebi um sonho seu… 

Sub-sonho (de 2012) começa… 

Eu estava abrindo a porta dos fundos de uma casa que eu não reconheci.              

Quando olhei para o quintal, vi grama recém-cortada e uma grande sebe            

de arbustos. Pastando na grama era um coelho. Estava quase          

anoitecendo. 

Então eu queria falar com o coelho para avisá-lo para se esconder porque             

eu estava preocupado com os predadores. No entanto, não consegui dizer           

uma palavra, pois nada saía da minha boca. Eu então vi um gato se              

esgueirando e estocando o coelho. O coelho parecia alheio ao perigo. 

Eu então procurei algo para fazer barulho. Eu encontrei um pedaço de pau             

e bati ruidosamente contra a parede da casa. No entanto, eu fui acordado             

de repente a partir deste sonho como algo que tinha batido em minha             

casa na vida real. Como não consegui encontrar nada para me preocupar,            

decidi voltar a dormir. 

Meu sonho continuou e eu estava de volta no mesmo lugar. Eu olhei e              

olhei para ver o coelho novamente, mas não estava em lugar nenhum. Eu             

comecei a rezar angustiada quando fiquei preocupada que algo         

acontecesse com esse coelhinho bonitinho. Eu ouvi uma voz ... 

Jesus: "Não se preocupe, Erin, como você vai ver este coelho novamente." 

Acordei imediatamente depois que Ele disse isso para mim neste sonho. 

Sub-sonho acabou ... 

Bem, depois disso, foi como se uma represa tivesse se aberto e um fluxo              

constante de sonhos e visões começasse. Foi o começo dos meus dons do             

Espírito de você, pai. Obrigado por responder meus pedidos para ouvir sua            

voz. 

Meu marido e eu fomos tirar algumas fotos das águias novamente ontem            

à noite por volta das 20h30. Antes de entrar no carro, decidimos dar uma              

olhada em nossas marmotas no quintal. Para nosso choque e surpresa,           

em vez disso, vimos um coelho comendo capim que meu marido havia            

acabado de cortar no dia anterior. 

Fiquei espantado com isto pareceu corresponder ao meu sonho de julho           

de 2012. Comecei a tirar fotos do coelho com a minha câmera. Começou a              

correr de um lado para o outro e pareceu confuso. Percebemos que estava             

assustado com a nossa presença, então decidimos sair para que pudesse           

calmamente encontrar o caminho de casa. Antes de sair, eu disse para            

ficar "em segurança, baixinho, fique em segurança". 

Isso parecia um momento celestial para nós, como nunca tínhamos visto           

um coelho no nosso quintal aqui antes. Infelizmente, eu não tenho um            
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registro exato da data deste sonho de seis anos atrás, mas isso me             

pareceu ser algum tipo de sinal. 

Pai, você fala comigo com sinais da natureza e na vida cotidiana. Por             

favor, não permita que meu ministério termine. Em 2012 a 2018, esta foi             

a época dos sonhos e visões. Em julho de 2018, vi este coelho em tempo               

real e combinou. Por favor, permitam que isto seja um sinal de que o              

nosso tempo de milagres destes sonhos e visões está prestes a estar            

sobre nós! 

Oh Pai, venha e, por favor, nos traga o Céu Aberto. Senhor, meu rei, vem!               

Você reside no céu, mas deixe seu reino vir, deixe sua vontade ser feita              

na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos               

as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos          

ofenderam e nos puniram severamente. 

Não nos deixe cair na tentação da vingança e do pecado, mas nos libertar              

do mal que ameaça prejudicar e nos atrair. Pois Teu é o Reino, o poder e a                 

glória, para todo o sempre, Amém! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez sentado no pavilhão da mesa do rei. Um anjo se               

aproximou de mim e derramou mais um pouco de água no meu copo. 

Eu: “Onde está o meu Rei” que ele está vindo 

“Anjo:‘Umrei pergunta 'onde está meu povo?', Erin’ 

Eu: ‘Bom, não podem as pessoas perguntarem 'onde está meu rei?' 

O anjo sorriu e pude ver os outros anjos sorrindo também. Eu poderia de              

alguma forma dizer que eles estavam segurando lá riem. Tudo isso me fez             

sentir muito bem-vinda! 

Anjo: “Erin, você é um convidado do rei. Você foi convidado. Você veio um              

pouco cedo, mas isso não é surpresa para o nosso rei. Você não aprecia a               

água refrescante e o pão morno feito à mão pelos melhores padeiros do             

rei? Talvez você tenha algum lugar melhor que preferiria ser? Ele sorriu,            

assim como os outros anjos. 

Eu: “Sinto muito, mas estou tão empolgado em vê-lo. Tenho a honra de             

ser seu convidado. Como ouso esperar algo do rei quando cheguei cedo.            

Lamento que agora você tenha que me entreter. Eu me sinto tola, mas             

estou tão animada. ”Os anjos ainda estavam sorrindo. 

Angel: “Você deve se sentir em casa. O rei se deleita em você. Agora vem               

comigo como eu tenho algo para você ver. O rei achou que isso faria você               

sorrir. 

Levantei-me e segui o anjo até uma linda piscina com fontes que criavam             

arcos fora da água. No final desta série de arcos havia uma grande rocha              

com água fluindo dela. A água era tão bonita e pura. 

Eu: “Posso por favor colocar meus pés na água?” 

4 



Anjo: “Claro. Esta água é água viva e é maior do que a água das Piscinas                

de Bethesda. 

Mergulhei meus pés e senti uma onda dessa água viva fluindo por todo o              

meu corpo como se estivesse em minhas veias e em meu próprio ser.             

Lágrimas vieram dos meus olhos, mas notei que minhas lágrimas não           

tinham mais sal. Isso era diferente de tudo que eu já sentia. 

Eu: “Oh meu Deus, isso é incrível. Posso, por favor, esperar o rei aqui? ” 

Anjo:“ Sim, Erin, é claro. ” 

Eu:“ Eu espero que você não se importe comigo, mas quão cedo eu sou? ” 

Desta vez, todos os anjos começaram a rir, mas, e como de costume, de              

uma forma gentil e bem-humorada. 

Angel: Um pouco cedo. O rei está chegando, então não se preocupe. Por             

agora, desfrutar das águas curativas.” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-290/ 

Anjos Costuram o Vestido de Noiva da Erin 

15 de julho de 2018 

Comunhão… Caro Pai, 

É um lindo dia para estar vivo aqui! Eu agradeço por este dia, um ótimo 

dia adicional adicionado aos meus dias. Obrigado pela nossa casa pacífica, 

apesar de todas as nossas circunstâncias difíceis. 

Dezoito anos atrás, eu lhe pedi para revelar quem você é para mim. Eu 

tinha sido apenas um cristão por sete anos e fiquei confuso com todos os 

frutos negativos do espírito que eu estava vendo em meus companheiros 

cristãos. É incrível a rapidez com que a fruta podre pode se espalhar para 

apodrecer o bom fruto, se não for controlada. 

Felizmente, eu também tive alguns amigos próximos na igreja que 

mostraram os frutos positivos do espírito. Eu poderia dizer que eles 

realmente amavam a Jesus. No entanto, mais uma vez fiquei confuso 

quando comecei a ouvir fofocas sobre cada um deles. Claramente o 

inimigo estava trabalhando aqui, mas eu era um cristão novo demais para 

poder discernir isso. Mais tarde eu perceberia que todas essas mentiras 

eram malignas. 

Quando freqüentava a igreja, muitas vezes subia ao altar para orar. Eu 

faria isso quase todas as quartas-feiras e todos os sábados de manhã. Eu 

me senti perto de Deus quando fiz isso, mas agora eu estava sendo 

coagido pelo meu ex-marido e sua família a parar de fazer isso. Como eles 

achavam que isso era um embaraço para a família, eu concordei em 

parar. 

Sinto muito, pai, que perdi tanto tempo debatendo. Quando eu gostaria 

que algo excitante acontecesse em minhas lojas como resultado de uma 

oração respondida, eu rapidamente descartaria isso como não vindo de 

Você, mas fruto de minhas próprias mãos. Aqueles eram meus anos de 

ser reprimido. Eu estava sendo reprimido, mas meus modos mundanos 

precisavam disso. 

Eu logo decidi parar de fazer perguntas sobre Você, já que eles 

geralmente se deparavam com negatividade. Eu decidi, em vez disso, ir 

em busca silenciosa de você. Embora eu soubesse que você existia, eu 

precisava manter as coisas em sigilo enquanto aprendia mais sobre quem 

você é. Eu também tomei a decisão de passar mais tempo com meus 

filhos explorando a Sua Criação. 

Nós fomos em tantas aventuras juntos. Fomos ao aquário, ao zoológico, a 

vários museus, estradas, parques, praias e lagos. Durante esses passeios 
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com apenas eu e as crianças, eu tocava música de louvor. Falaríamos 

sobre tudo o que Você faria um dia para nós. Nós sonhamos juntos. 2002 

a 2004 foi um momento diferente para mim. 

De repente, todas as coisas mudaram depois disso. Já era hora de três 

anos na fornalha de aflição. Eu questionei tudo o que pensei que sabia. Eu 

não podia me mover para trás. Eu não podia me mover para frente. Não 

importa onde eu fui, o fogo estava lá esperando por mim. No entanto, eu 

te encontrei lá, Pai, na minha grande tristeza e humilhação. 

Eu tive tanta tristeza e dor das minhas circunstâncias que meu coração 

agora estava pulando batidas. Eu estava me desligando. Os tribunais não 

me apoiaram, pois ainda não haviam encontrado o que aconteceu comigo 

e com meus filhos nas mãos do meu ex-marido. Enquanto há agora, não 

havia referência naquela época. 

Logo aprendi a me isolar das pessoas e em vez disso me pressionei. Você 

se tornou meu marido e meu pai. Felizmente, eu ainda tinha esses três 

grandes amigos dos quais eu não me isolei. Eles me ajudaram a entender 

o que aconteceu e me ensinaram como parar minha auto-humilhação e 

auto-culpabilização. 

Além de serem incríveis apoios para mim e meus filhos, eles foram 

testemunhas para mim no processo criminal e de divórcio que se seguiu. 

Logo depois disso, meus filhos e eu mais uma vez fomos ao forno. Esta foi 

a época do meu lugar deserto. Que época má. Que época horrível e 

solitária de cinco anos ou sessenta meses. Aqui é onde eu finalmente 

chamei você em oração … 

oração disse no passado de Erin começa ... 

Enquanto eu aprendi a amar você através de todos os meus problemas, 

Pai, eu ainda não tenho certeza se você me ama. Enquanto eu me 

desculpei e me arrependi de tudo e qualquer coisa que eu possa pensar 

que eu fiz para você ou qualquer outra pessoa, eu ainda não tenho 

certeza. Embora eu esteja profundamente triste por dizer isso a você, meu 

coração está se partindo. Eu mal estou aguentando. 

Estou falida e em grande aflição. Porque você não nos abençoou, não 

tenho certeza se me importo com você. Como posso quando vejo meus 

inimigos prosperar e prosperar às minhas custas repetidas vezes. Eu sinto 

como se tivesse sido punido muito mais do que meus crimes merecem. Eu 

não tenho mais nada. Você tomou tudo o que eu tenho de mim. 

Se você levou meus filhos, eu certamente morreria. Talvez por eu mesmo 

dizer isso, pareço arrogante. Se assim for, pai, sinto muito. Não importa o 

que, eu ainda te amo. No entanto, eu vou dar um tempo de acreditar que 

você um dia fará grandes coisas para mim e para meus filhos. Pai, mesmo 
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que seja demais para continuar, por favor, saiba que eu sempre amarei 

você. 

Oração disse no passado de Erin sobre ... 

Pai, você fez tudo o que você prometeu e muito, muito mais. No entanto, 

primeiro exigiu que eu me rendesse totalmente à Sua Vontade em todas 

as coisas. Foi uma corrida e tanto! 

Ontem, meu marido e eu fizemos um passeio. Mesmo que eu ainda 

estivesse com muita dor, eu adoro tomar drives. Quando finalmente 

chegamos ao litoral, fiquei enjoada e minha cabeça estava com muita dor. 

Fiquei tonta e instável e senti que precisávamos ir para casa. Quando 

chegamos em nossa casa, não demorou muito para eu vomitar. Eu então 

me deitei. 

Quando me deitei, lágrimas correram pelas minhas bochechas. Eu me 

senti como se estivesse em uma situação semelhante ao tempo antes de 

você nos tirar do deserto. Assim como agora, estávamos completamente à 

sua mercê por nossa libertação. Esta tem sido uma jornada difícil, mas 

incrível. Obrigado por nos guiar. 

Você é tão sábio para não revelar seus planos com antecedência para nós. 

Se eu tivesse conhecido cada passo do caminho em grande detalhe, não 

tenho certeza se teria me inscrito para a viagem. Saber o que estaria 

envolvido teria deixado qualquer um nervoso. Bem, agora que passei pelo 

fogo, amo o destino e onde você está nos levando agora. 

É como fazer uma viagem com nossos filhos. Nós não revelamos todos os 

detalhes com antecedência porque haveria muitas perguntas e resmungos 

antes de chegar ao destino. Quem sabe ... eles podem até optar por sair 

da viagem e perder toda a diversão. Suspiro ... como adultos, somos 

realmente muito diferentes dos nossos filhos? 

Eu acordei esta manhã logo após receber um pequeno sonho engraçado 

de você ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu estava sentado em um painel de controle. Este painel de controle era 

tão grande que até um homem grande se sentiria pequeno em 

comparação. Nesse painel de controle havia um grande botão vermelho 

iluminado, junto com uma enorme alavanca à direita do botão. 

Do outro lado do painel e diretamente na minha frente havia uma porta 

enorme. A porta tinha uma placa de metal com iluminação neon que dizia 

"O MENOR DESTES!" Eu ouvi um sino e eu de alguma forma sabia que isso 

era um sinal para eu pressionar o botão vermelho. 

Eu me posicionei e pressionei o botão vermelho com toda a minha força. 

Depois disso, ouvi um estranho som de compressão. Eu, então, de alguma 
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forma sabia que eu estava agora para puxar a alavanca gigante. Voltei a 

me posicionar e puxei a alavanca com toda a força. 

Assim que fiz isso, a porta na minha frente se abriu. Enquanto havia 

nevoeiro e luzes vindo da porta, quase como em uma arena de esportes 

quando o time da casa chega, eu também podia ouvir os sons de 

aplausos. Eu decidi me mover em direção à porta ... 

Sub-sonho sobre ... 

Pai, esse era um sonho tão excitante. Foi tão real que, quando acordei, 

minhas mãos pareciam que eu tinha realmente empurrado o enorme 

botão vermelho e puxado a alavanca gigante na vida real. Oh Pai, muito 

obrigado por não desistir de mim! Sei que não sou o escriba e sonhador 

mais fácil, pois posso agir como um bebê chorão. 

Eu apenas oro para que você saiba que meu coração é como uma criança. 

Quando criança, eu simplesmente não consigo evitar me excitar 

facilmente, mas também desaponto com a mesma facilidade. Bem, uma 

coisa eu sei… Você sabe tudo, inclusive isso… E para todos nós! Não 

importa o que, Senhor, eu apenas sei que te amo tanto! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Sorri enquanto ainda estava com os pés no mesmo local da piscina de 

cura que ontem. Eu estava tão feliz que comecei a espirrar a água de 

prazer. Só então senti que alguém estava lá. Quando me virei para olhar, 

havia o mesmo anjo presente. Ele tinha um sorriso no rosto enquanto 

segurava uma toalha para mim. 

Angel: "Você está pronto para sair ou gostaria de ser servido o seu jantar 

aqui?" 

Eu: Eu pulei para os meus pés. “Oh, o rei está aqui? Ele está aqui ainda? ” 

Angel:“ Não, Erin. Você ainda é cedo. O rei está chegando na hora 

marcada. " 

Eu:" Qual é o tempo designado? "" 

Angel: "O jantar é às 7:00." 

Eu: "Que horas são agora?" 

Angel: Sorrindo. “Você chegou antes das portas fecharem, então não se 

preocupe. Os convidados ainda não chegaram. ” 

Eu:“ Os convidados chegam às 6:00 e a porta fecha às 6:15. ”Deixei 

escapar um suspiro. "Hmm, desde que não há convidados, isso deve 

significar que estou muito cedo." Eu fiz uma careta. 

Angel: "Não se preocupe, Erin, como você está aqui no momento em que 

o rei esperava você." 

Eu olhei para o que eu estava vestindo e de repente me senti mal vestido. 

Eu: “Tudo aqui parece tão formal. Eu não deveria estar melhor vestido 

para o jantar? ” 
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Anjo:“ Sim, Erin, venha comigo. ” 

Eu segui o anjo para uma sala com nada além de costureiras angelicais 

femininas. Pouco antes de me deixarem assistir, ele acrescentou o 

seguinte… 

Angel: “Então, Erin, você gostaria de ser um 'modelo adequado' para este 

vestido?” 

Eu: “Oh sim, anjo, eu amo 'vestir-se '! Oh meu, este vestido é, de longe, o 

melhor vestido que eu já vi, seja na Terra ou até aqui! Por favor! ” 

Angel: Dirigindo-se aos anjos femininos. "Erin chegou!" 

Depois de fechar a porta pela privacidade, eles colocaram o vestido em 

mim da mesa em que ele estava deitado. Eles já devem ter conhecido 

minhas medidas como este vestido já se encaixam. Na verdade, ele se 

encaixa melhor do que qualquer item de roupa que eu já experimentei. 

Eles então abriram a porta e convidaram o anjo masculino de volta. 

Depois disso, eles me viraram para que eu pudesse me olhar no espelho. 

Achei isso um pouco estranho no começo, pois era a primeira vez que eu 

via um espelho no céu. 

O que eu vi no espelho logo me fez chorar. O jeito que eu olhei tinha 

mudado. Eu estava agora… Transformado! Logo me senti desconfortável 

olhando para mim mesmo no espelho, que parecia representar vaidade. 

Como a vaidade é contrária no céu, olhei para os meus pés. 

Angel: “Não se preocupe, Erin, pois isso é um encaixe, não um 

julgamento. Seja alegre, Erin! Seja alegre! ” 

Eu:“ Oh anjo, quem tem a honra de usar este magnífico vestido? Quem é 

a noiva? 

Ouvi risadas bem-humoradas vindas do anjo e de todas as costureiras 

angelicais. 

Angel: “Oh, Erin, você ainda não sabe? É você! Erin, você é a noiva! ” 

Eu:“ Eu? ” 

Naquele segundo, de repente me lembrei do que havia acontecido na noite 

anterior. Não estávamos nem perto das nossas prateleiras de vidro 

quando um copo de vinho "caiu" e se despedaçou. Nós brincamos então 

sobre isto sendo como a tradição judaica de quebrar um copo em uma 

cerimônia de matrimônio. Como essa foi a primeira vez em nosso 

casamento que quebramos um copo de qualquer tipo, achamos isso digno 

de nota. 

Eu: "Oh, anjo, como alguém como eu poderia merecer uma coisa dessas?" 

Angel: Sorrindo. “Erin, você está se preparando. O rei ama sua noiva. Ele 

virá! Ele não vai atrasar! Alegrem-se, Erin, se alegrar, pois o Rei está 

chegando!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-291/ 

Um Anjo dá sapatos a Erin para trazer a Boa Notícia 

16 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Outro dia, outro dia, obrigado por mais um dia! Eu me sinto melhor do              

que ontem até agora, então obrigado por alívio. Como você sabe, pai,            

tenho estado ansioso pela nomeação de amanhã. Será um total de doze            

horas no carro amanhã para chegar à consulta e voltar. 

Mais do que nunca, não gosto de estar longe de casa. Eu chorei ontem à               

noite quando fui dormir, doía deitar minha cabeça. Meus filhos vieram           

dizer boa noite para mim e os dois pareciam tão tristes. Todas as crianças              

estão entediadas neste verão como eu não estou realmente tão divertido           

que eu estou com medo. 

Oh Pai, tudo está em espera até que você abra as portas para nós. É a                

primeira vez em nossas vidas em que fizemos tudo o que podemos            

fisicamente e agora não podemos fazer nada além de esperar em você.            

Mesmo que cada dia pareça significativo, eu ainda tento equilibrar meu           

tempo entre você, minhas tarefas e passar tempo com minha família. 

Um dos meus filhos me perguntou outro dia por que eu tirei tantas fotos.              

Eu respondi ... 'Eu não tenho certeza. Talvez eu esteja tentando capturar            

um momento no tempo que desencadeia uma memória. É para lembrar.           

Talvez seja para todos nós lembrarmos. Eu não sei.' 

Meus temas favoritos de fotos hoje em dia são beija-flores e águias. Isso             

dificulta, já que eles são bastante complicados para capturar         

adequadamente com a configuração do novato. Minhas mãos trêmulas         

significam que eu poderia ter apenas um tiro focado em muitos. Mesmo            

que seja um desafio, continuo tentando agora, isso me faz sorrir. 

Pai, eu recebi o sonho mais original da noite passada. Foi muito bem único              

como qualquer sonho que eu já tive. Também foi muito claro ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu era a minha idade atual e no estado de deficiência que estou agora. Eu               

estava carregando uma grande mochila que estava quase vazia. Eu estava           

na esquina da Avenida Solano e da Avenida Maçônica em Albany, CA. Este             

é um dos lugares em que eu cresci. 

Eu olhei para cima e vi que as faixas do BART estavam se elevando sobre               

mim. Os trilhos de trem regulares passavam embaixo das pistas do BART.            

Embora eu tenha reconhecido a área "em geral" de quando saí daqui em             

1976/77, ela realmente não parecia a mesma de antes. 
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De repente, lembrei que precisava checar várias pessoas para ver como           

elas estavam indo. Enquanto eu acreditava que eles ainda estavam vivos           

nesse sonho, todas essas pessoas já haviam morrido. O que também foi            

estranho é que essas pessoas realmente não tinham vínculos com essa           

área. 

Enquanto eu revisava os nomes das ruas ao meu redor, percebi que eles             

mais tarde se tornariam relacionais com os lugares futuros que eu           

eventualmente moraria. Os nomes das ruas incluíam a Avenida Portland,          

Washington Avenue, Avenida Spokane, Key Boulevard, Brighton e Gabriel         

Avenue. Ao revisar a lista de pessoas e nomes de ruas, fiquei            

impressionado. 

Decidi telefonar para meu marido para lhe dizer onde eu estaria, para que,             

quando ele saísse de sua reunião de negócios, soubesse onde eu estava.            

Depois de dizer a ele, corri para a loja, já que estava se aproximando das               

cinco da tarde, e sabia que isso estaria próximo do horário de            

encerramento. 

Era uma loja que ficava no canto noroeste da Avenida Solano e da             

Avenida Maçônica. Enquanto esta loja não existe na vida real, ela fez            

neste sonho. Esta loja era uma loja de sapatos e jóias muito sofisticada.             

Ao fechar às 17:30, eu estava feliz por ter corrido. 

Quando entrei na loja, fiquei surpreso ao ver a abundância ridícula de            

trabalhadores lá. Havia facilmente dois trabalhadores para cada cliente. Eu          

decidi olhar para alguns dos sapatos que eles tinham. Esses sapatos eram            

diferentes de qualquer outro que eu já tivesse visto antes. A qualidade            

desses sapatos era literalmente "não deste mundo". 

Minha atenção foi logo atraída para um par de sapatos de linho natural.             

Eles eram elegantes e tinham joias e pérolas semeadas neles. Eu nunca            

tinha visto um sapato terrestre tão bonito como este em toda a minha             

vida. Procurei um funcionário para pedir ajuda. 

Eu: “Com licença, mas você tem esse sapato no meu tamanho. Eu            

realmente gostaria de experimentá-los. Eles são realmente únicos. ” 

Clerk:“ Não tem problema. Isso vai demorar um pouco, então por favor,            

continue a olhar ao redor. ” 

Eu estava na loja há quase dez minutos e este foi meu primeiro contato              

com um funcionário. Como havia tantos funcionários trabalhando, logo         

percebi que não estava propositalmente recebendo o "serviço da estrela          

de ouro". Enquanto todos os outros clientes tinham dois atendentes, eu           

estava sendo completamente ignorado. 

Eu decidi caminhar até a parte de trás da loja para verificar os casos de               

exibição de jóias. Enquanto eu procurava, percebi que isso consistia          

principalmente de jóias imobiliárias, "pilhagem dos mortos". Embora        
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houvesse muitos lugares bonitos, senti que eles haviam sido "enganados"          

por pessoas idosas. 

Como nada parecia certo, eu me virei para voltar para a seção de sapatos.              

Enquanto caminhava, pude ouvir vários clientes e atendentes fazendo         

piadas sobre o gosto ruim dos mortos em joias. Eles pareciam estar rindo             

de uma peça em particular, um broche com mais de 100 anos de idade.              

Enquanto eles disseram que era brega, eu pensei que era muito bonito. 

Quando eu estava começando a ficar preocupada que a loja estava prestes            

a fechar, fui encontrar o funcionário que me disse que ela iria verificar o              

tamanho do meu sapato. Enquanto procurava por ela, ouvi o sistema PA            

das lojas anunciar que "a loja está fechando em cinco minutos, então, por             

favor, finalize suas compras". 

Enquanto eu tentava chamar a atenção desse balconista várias vezes, logo           

ficou aparente que ela estava propositalmente me ignorando. Eu estava          

tão incomodado com a falta de serviço dado a mim que eu decidi             

encontrar o gerente da loja para reclamar. No entanto, foi-me dito que ela             

estava em uma reunião e seria incapaz de se encontrar comigo hoje. 

Agora estávamos todos sendo empurrados para fora da porta. Quando me           

aproximei da porta, vi o funcionário que estava me ignorando          

propositalmente. Eu decidi ir falar com ela. 

Eu: “Por que você não veio e me encontrou como prometeu?” 

Escriturário: “Nós não tínhamos o seu tamanho. Não apenas isso, mas,           

mesmo se o fizéssemos, você não seria capaz de pagá-lo. ” 

Eu:“ Como você poderia saber se eu poderia ou não pagar por isso? Tenho              

US $ 500 para gastar o quanto quiser. 

Enquanto isso, nunca pagaria tanto por um par de sapatos, mas guardei            

essa parte para mim. Eu não poderia dizer pela reação dela se ela             

pensasse que eu estava mentindo ou realmente não poderia me importar           

menos de um jeito ou de outro. 

Empregado: rindo. "Como eu disse, você não pode pagar por eles." 

Quando percebi que isso significava que esses sapatos eram mais de US $             

500, eu sabia que era hora de sair. Peguei minha mochila e saí. Eu              

rapidamente telefonei para o meu marido e disse-lhe para não me pegar            

na loja e que nos encontraríamos em casa. 

Eu olhei para os trilhos e lembrei que eu tinha cerca de três quarteirões da               

cidade para andar de volta para casa. Eu precisaria passar pela           

Washington Avenue e pela Portland Avenue antes de chegar em casa.           

Percebi que estava descalça, então abri minha mochila e tirei alguns           

sapatos confortáveis. Eu coloquei-os e fechei a minha mochila. 

Depois de fazer isso, minha mochila de repente pesava muito mais do que             

tinha. Embora eu não tenha certeza de como isso aconteceu, agora era            
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muito difícil para mim andar com isso. A dor de carregar essa mochila             

ficou grande demais. Eu então percebi que havia também uma pedra em            

um dos meus sapatos. Eu decidi tirar meus sapatos para que eu pudesse             

andar descalço. 

Sub-sonho sobre ... 

Pai, se eu ainda carregar fardos pesados ou bagagem, por favor me ajude             

a remover isso. Eu quero ser livre. Como estou agora, não posso carregar             

fisicamente nenhum peso extra. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez sentado à beira da piscina de águas curativas. Eu              

coloquei meus pés de volta na água e imediatamente me senti           

recarregada. Foi tão lindo aqui. Era como um sonho que nunca se            

desejaria acordar. Foi incrível. Lágrimas sem sal novamente correram         

pelas minhas bochechas. 

Eu podia sentir o cheiro de fragrâncias celestiais ao meu redor. Estes são             

extremamente difíceis de descrever adequadamente, mas vou tentar. Eu         

podia sentir o cheiro da fragrância de flores e grama recém cortada. Eu             

podia sentir o cheiro de pinho, sândalo e fumaça de madeira, mesmo que             

nada estivesse queimando. Eu também podia ouvir pássaros cantando         

louvores a Deus. 

Eu mantive meus olhos fechados por algum tempo. Eu realmente queria           

absorver todos os belos cheiros e sons. Eu ouvi alguém chamar meu            

nome, 'Erin', e eu abri meus olhos. Era o mesmo anjo que estava me              

atendendo recentemente. 

Angel: sorrindo. “Eu vejo que você está de volta às águas curativas após o              

ajuste do seu vestido.” 

Eu: “Ah, sim, é tão bonito e incrível aqui.” 

Eu estava chutando alegremente meus pés para cima e para baixo na            

piscina refrescante. Fiz uma pausa quando vi meus pés e agora eles            

estavam aperfeiçoados. Minhas unhas dos pés eram brancas e pareciam          

pérolas perfeitas. Meus dedos foram aperfeiçoados, o ranger de meus          

anos de dança completamente removido. A pele dos meus calcanhares          

agora estava macia e amanteigada. 

Anjo: “Lindos são os pés que trazem boas novas.” 

Eu: rindo. “Sim, estes pés são um presente de Deus. Eu sou muito grata.              

Ah, sim, vou agora descalço? Não tenho sapatos. 

O anjo me entregou uma toalha para secar meus pés. 

Anjo: “Venha comigo. O rei enviou presentes antes de sua chegada para            

você. " 

Eu:" Ah, é mesmo? Eu amo presentes! Está tudo bem amar presentes? ” 
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Angel: Sorrindo. “Sim, Erin. O rei sabe o que você precisa e o que você               

deseja. Ele também te dá o que você nunca soube que você desejava. ” 

Eu:“ Oh não, eu não tenho nada para dar ao Rei qualquer valor! ” 

Anjo:“ O Rei deseja apenas o seu coração. Não há preço nisso, mas isso              

lhe custou tudo. ” 

Eu: Chorando. “Mas meu coração está um pouco maltratado. Às vezes           

pula. Não é perfeito, embora eu gostaria que fosse. No entanto, sim, é             

dele ter e manter. Eu adoraria ter o coração Dele também ”. 

Anjo:“ Já é seu. Agora, seu coração já é perfeitamente desejável para o             

rei. Venha comigo. 

O anjo levou-me a uma sala bonita que parecia um dancehall. Tinha arcos             

abertos com cortinas de seda branca fluindo na brisa. Nós andamos por            

este corredor para um belo quarto. Parecia "perfeitamente feito para          

mim", pois tinha um dos tecidos mais finos nas almofadas mais           

confortáveis, semelhantes a nuvens, em móveis que eu já vi. 

Havia belas pinturas e janelas adoráveis. Havia uma porta em arco que            

levava a uma varanda. Quando olhei para fora, a cena era absolutamente            

deslumbrante. Lá diante de mim havia jardins exuberantes e pequenos          

animais pastando na grama. Havia piscinas e fontes, bem como pedras           

preciosas e música adorável. 

Eu: “Eu… eu… eu nunca vi tanta beleza em todo o meu tempo aqui no céu.                

Eu definitivamente não vejo tal beleza em nenhum lugar da Terra. Isso é             

realmente incrível! ” 

Angel:“ O Rei preparou tudo isso para você. Este é o seu jardim. Esta é               

sua sala de estar. Tudo isso também é seu ... ” 

O anjo chamou minha atenção para uma área da sala com muitos            

presentes. Alguns dos presentes foram embrulhados e outros não. Em          

uma linda mesa marchetada de marchetaria, havia uma linda balança. Era           

feito de metais finos, ouro e incrustado com jaspe. 

Na balança, houve medidas equilibradas. Ao lado disso, havia um prumo e            

linha preguiçosamente entalhados. Essas peças específicas não eram nada         

que eu já tivesse visto em qualquer casa de leilões aqui na Terra. 

Angel: “Estes são todos seus. Ah, sim ... você também havia perguntado            

sobre isso ... 

Abri uma caixa branca e havia os sapatos de linho branco de seda com              

pérolas. Havia cordas de ouro bordadas em cada sapato. Eu ri quando vi             

esses mesmos sapatos no meu sonho da noite passada. 

Eu: "Angel, estes eram como o que estava no meu sonho, mas de melhor              

qualidade." 

Angel: "Sim, Erin, mas aqueles eram uma falsificação e eles não tinham            

nenhum para caber em você. Você foi odiado lá e até seu dinheiro não foi               
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bom para eles. Você notou jóias lá a preço de banana, mas você não as               

comprou como sabia que tinham sido roubadas. Você armazenou para si           

tesouros no céu. 

“O rei ama a verdade, a humildade e a justiça. Ele deu-lhe presentes para              

sair em busca destes. Agora, Erin, preste muita atenção e esqueça a casa             

do seu povo e a casa do seu pai. O rei está fascinado pela sua beleza.                

Honre-O, pois Ele é o seu Senhor. ” 

Eu:“ Você está citando o Salmo 45? ” 

Anjo:“ Sim, mas esta Palavra foi a primeira do Senhor. Lembre-se de que             

a Palavra é Sua, Erin, e que a Palavra é o registro de Suas palavras.               

Agora, esses presentes são tudo para você. O rei é dono do gado em mil               

colinas. Esta é a sua câmara gloriosa, um presente para você. ” 

Eu:“ Isso é lindo. É maravilhoso demais para palavras. Estou sem           

palavras. Quando o rei estará aqui? 

Angel: Sorrindo. "Ele está vindo. O rei está chegando na hora marcada.            

Não se preocupe. Belos são os pés que trazem boas novas. ” 

Eu:“ Quem eram aqueles mortos no meu sonho? Onde eles estão? ” 

Angel:“ Eles estão esperando também. Eles também perguntam "quanto         

tempo?" Não se preocupe como eles peticionam para você e se alegrar            

com você. Um dia, você se encontrará novamente, mas não agora, não            

agora, pois há mais a ser feito. 

“Neste momento, seu fardo deve ser estabelecido e substituído com a           

antecipação da chegada do Rei para o Rei vem na hora marcada.            

Enquanto você está aqui cedo para os preparativos, regozije-se, alegre-se.          

Isso não é lindo? ” 

Eu:“ Oh sim! Está além da descrição. Obrigado! 

Corri para a sacada com meus sapatos novos. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-292/ 

Um Anjo Encoraja a Gente para 'Confiar n'Ele Um Pouco Mais' 

18 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

eu não quero que você fique cansado de mim. Uma maneira pela qual sei              

com certeza que você é maior do que qualquer homem é porque você             

atua com minha constante busca. Por que eu continuo? Porque eu           

acredito. Eu acredito que você é meu criador. Eu acredito que você é meu              

pai. Eu acredito que você me ama ou você teria jogado fora este pedaço              

de barro há muito tempo. 

Eu sei que você me ama ou você teria começado de novo. Eu acredito que               

você é Deus sobre todas as coisas na Terra, assim como sobre o céu              

acima. Você é o Deus do que vemos e daquilo que não podemos ver. O               

reino telescópico é incrível, mas também o reino microscópico. Você é o            

Deus sobre tudo isso como Você é o Criador de tudo. 

Acho que escrever hoje é um pouco desconfortável, pois meu braço direito            

tem dormência e formigamento. Poderia ser um nervo comprimido da          

longa viagem de carro de ontem. Pai, a viagem correu bem e eu sei que               

foi por causa de todas as orações que recebemos da nossa família Nest.             

Senhor, por favor, abençoe cada um com abundância por sua lealdade e            

fidelidade. 

Neste momento, a consulta do médico ontem não revelou nada que já não             

soubéssemos. No entanto, e em um lado positivo, agora temos mais dois            

testes autorizados que devem ser capazes de nos dar nossas respostas           

(se a cura não vier primeiro, é claro). Infelizmente, acabei de descobrir            

que tenho uma catarata começando a se formar em um dos meus olhos. 

Pai, eu sei que nós temos tantos aqui no Ninho que nos amam e oram por                

nós e que alguns estão desanimados por eu ainda não estar curado. Por             

favor, conceda-lhes paciência, junto comigo, pois eu também fico         

impaciente, enquanto esperamos Seus caminhos perfeitos e seu tempo         

perfeito. Como você me disse antes ... Seus caminhos são mais altos e             

melhores que os nossos! 

Oh Pai, enquanto eu não quero irritar Você nem quero que Você se canse              

de mim, na verdade machuca meu coração verbalizar meus pedidos de           

cura novamente. Não quero falar nem quero ver minha caneta escrever as            

mesmas frases, os mesmos pedidos de oração, repetidas vezes. 

Embora talvez você não se canse de mim porque você é Deus e tem              

infinita paciência e um coração duradouro, sou pequeno e tenho muito           
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pouca paciência. O tempo também é uma preocupação minha agora, pois           

o tempo parece ser um luxo que eu não posso realmente pagar por mais              

tempo. Oh Pai, Você conhece minhas necessidades antes mesmo de eu           

pedir por elas. 

É seu desejo me ter diante do rei como sou hoje? Eu sou agora uma noiva                

gasta e maltratada e não me parece em nada com o que eu tinha visto no                

espelho do Céu recentemente. Oh Pai, o desencorajamento agora se          

instalou e se aprofunda sempre que olho para meus filhos. Eles também            

esperaram e oraram por Seus milagres. 

É muito possível, senão provável, que todos esses testes, dores e           

angústias sejam para criar um grande rastro de provas de minha condição            

atual. Mesmo que eu "pegue", ainda me sinto infeliz com os "atrasos após             

atrasos após atrasos". Eu sei que você prometeu fazer tanto em 'um único             

dia', mas nós encontraríamos muita alegria de algo maravilhoso 'nesse          

meio tempo'. 

Meu pedido número um seria a cura e transformação de meus dois filhos.             

Isso significaria o mundo para mim e eu poderia facilmente continuar com            

a minha condição não curada se pudesse experimentar a mudança deles.           

Por favor, Pai, se não eu ou não agora, por favor, por favor, eu imploro               

para que você tenha piedade daqueles que precisam tanto de você agora. 

Por favor, nos dê esperança e um futuro. Por favor, considere nossas            

orações e responda-as. Eu peço isto de joelhos hoje e em Seu Nome,             

Nome de Jesus, o Nome acima de todos os nomes. Eu sei que você me               

disse para ter alegria, mas estou tendo tanta dificuldade hoje. Estou triste            

hoje e com dores, e não apenas fisicamente, mas também no meu            

coração. 

Eu tive vários sonhos da noite passada e da noite anterior. Alguns destes             

têm sido sonhos de me arrumar para sair. Eu estou fazendo tarefas para             

preparar nossa casa para isso. Eu tenho recebido historicamente sonhos          

como este durante movimentos reais no físico. Eu acredito que isso é            

geralmente porque estou estressado e certificando-me de que não         

esqueço as coisas a fazer. 

Este tempo é diferente, embora não estejamos em processo de mudança.           

Muito simplesmente, ainda não sabemos quando, o que, onde e como isso            

tudo ocorrerá. Enquanto havia vários desses sonhos "em movimento",         

havia outros sonhos também ... 

"Cozinha cheia de pratos sujos" começa ... 

Eu estava em uma cozinha que eu não reconheci. Enquanto eu olhava ao             

redor, era fácil ver a evidência de que um grande jantar havia acabado de              

acontecer. Havia pilhas e pilhas de pratos sujos ao meu redor. O que             

tornou isso divertido é que os pratos eram de vários tipos de pratos que              
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eu usei nos últimos 20 a 30 anos, bem como os pratos Costco que              

estamos usando atualmente. Fui informado de que seria minha tarefa          

lavar e secar todos os pratos à mão antes de sermos autorizados a sair.              

Como não pude deixar os pratos, comecei a tarefa de lavar cada um deles. 

Sub-dream 1 over… 

Sub-dream 2 “Brochura de um Mountain Resort” começa… 

Meu marido e eu estávamos olhando para uma bela brochura de um resort             

nas montanhas perto de um belo rio. Nós deveríamos encontrar alguém           

importante lá. Nós parecíamos muito mais jovens do que somos hoje. Nós            

falamos sobre a nossa necessidade de chegar a este resort um dia. Logo             

depois de dizer isso, fomos sobrenaturalmente trazidos para o mesmo          

local que foi mostrado na foto da brochura instantaneamente. 

Sub-dream 2 over… 

Sub-dream 3 “Um mercado administrado por um Coven” começa… 

Por favor, note que meu filho mais novo não tem um ATV e que nós não                

temos uma loja Target perto de nós. O alvo mais próximo está a três              

horas de distância de carro. 

Estava se aproximando do outono e estávamos prestes a sair para nos            

mudar para o oeste. Pedi ao meu filho mais novo que dirigisse eu e minha               

filha em seu quadriciclo para a loja Target nas proximidades. Enquanto ele            

tem 18 anos, ele tinha apenas 10 anos aqui. Quando ele tinha 10 anos,              

ele era tão bonito. Ele era menor em estatura e geralmente tinha um             

sorriso travesso, mas bem-humorado, em seu rosto. 

Como foi o caso quando ele tinha 10 anos de idade, ele teve atrasos de               

desenvolvimento, então seu discurso foi lento e sua voz muito profunda.           

Ele era inocente e ingênuo novamente. Embora isso não tenha mudado           

drasticamente até hoje, a maior mudança foi sua maturidade física. De           

muitas maneiras, ele ainda é como aquele de 10 anos de idade que ele já               

foi. 

Nós entramos no ATV e começamos a dirigir por uma estrada muito            

lamacenta. Enquanto nós percebemos logo que nós tínhamos ido o modo           

errado, meu filho fez uma curva certa em um canhão volumoso em vez de              

fazer uma volta esquerda muito mais segura. Pouco antes de mergulhar           

no cânion, ele parou. No entanto, os pneus dianteiros do ATV pendiam            

precariamente sobre a borda. 

Fiquei contente que minha filha estava sentada nas costas porque seu           

peso pode ter ajudado a nos impedir de despencar. Provavelmente          

também ajudou com tração como meu filho era então capaz de apoiar o             

ATV longe da caverna. Em seguida, conseguimos voltar para a estrada           

certa e não demorou muito para que ele nos deixasse na loja da Target. 
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Quando entramos na loja da Target, notamos que eles estavam tendo um            

evento especial no dia do outono para o outono e para a escola no centro               

de sua loja (o que seria bastante bobo na vida real). Havia vendedores de              

rua, vendendo suas mercadorias nas mesas que haviam montado. O local           

estava muito cheio, por isso achamos difícil nos movimentarmos. 

Não havia muita coisa que me interessasse quando vi uma bela e massiva             

"tigela de massa" cheia de cabaças coloridas de todas as formas e            

tamanhos. Para me aproximar dessa tigela, tive que percorrer todo o           

perímetro do mercado. Como eu fiz, eu também pude ver alguns belos            

corredores de linho e mesa de sisal e diagramas. 

Eu estava feliz porque vi muitas novidades que poderiam ser usadas para            

decorar durante as cores do outono. Quando eu finalmente cheguei onde           

estava a enorme tigela, eles estavam todos esgotados. O único que           

restava era a tigela de exibição com as cabaças. Fiz sinal para a             

vendedora vir. 

Eu: "Você tem mais dessas taças disponíveis para venda?" 

Mulher: "Sinto muito, mas estamos todos esgotados hoje." 

Eu: "Se eu voltasse amanhã, você teria algum para vender?" 

Mulher: “Possivelmente. Você está interessado em alguma cor em         

particular? ” 

Eu:“ Bem, eu realmente gosto de cinzas, verdes, amarelos, laranjas ou           

brancos. ” 

Um homem que eu não reconheci então entrou atrás da mesa ao lado. Eu              

poderia dizer que ele trabalhava lá e conhecia essa mulher. Ele tinha            

piercings em todo o rosto e era difícil de olhar. Ele também teve algumas              

tatuagens. 

Mulher: "Ok, agora que ele chegou, eu posso descobrir." Ela então se            

virou para o homem que tinha acabado de chegar. “Darrin, você sabe se o              

coven tem mais dessas tigelas à venda?” 

Darrin: “Sim, nós temos um bom número.” Ele então olhou para mim e             

apertou os olhos ligeiramente. Eu poderia dizer que ele estava me           

examinando. Um sorriso maligno veio em seu rosto quando ele se dirigiu a             

mim. “Sim, de fato, temos vários deles para você levar para sua casa.” 

Agora que eu sabia que essas tigelas eram feitas por um clã, não havia              

como comprar uma delas. No entanto, senti que deveria 'jogar de forma            

legal' e não levantar suspeitas sobre o porquê de eu não estar mais             

interessado. 

Eu: “Obrigado. Eu voltarei amanhã. ” 

Darrin: Ele agora tinha um sorriso maligno. "Não. Não, você não vai. " 

Eu:" Desculpe-me? " 

Darrin:" Você não vai voltar. " 
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Como eu não estava para enfrentá-lo, eu decidi dar-lhe a" não-resposta           

"de" Ok ". Senti que precisávamos ir embora imediatamente. Enquanto          

nos afastamos, eu podia ouvi-los sussurrando em maldições. Enquanto         

nos afastamos, passamos por uma mesa com lindas velas de pedra. Isso            

era basicamente uma pedra escavada com cera e um pavio interno. 

Eu: "Quanto para estas 'velas de rock'?" 

Homem: "Aqueles seriam $ 2,75 cada." 

Eu: "Ok, vou levar três deles." 

Quando fui buscá-los, eles se transformaram misteriosamente em três         

Peças planas de pedra polida de jaspe na minha mão. O homem não             

pareceu notar que eles haviam mudado. 

Homem: “Isso vai custar US $ 38,50 com impostos.” 

Eu: “Como isso é possível? Você me disse que eram US $ 2,75 cada. ” 

Man:“ Não, eu disse US $ 12,75 cada, mais um imposto mínimo de             

vendedor. ” 

Mesmo que eu realmente quisesse, decidi não discutir. Depois de pagar o            

homem, saímos da mesa dele. Enquanto caminhávamos, chegamos a uma          

mulher vendendo toalhas de mesa. Eu poderia dizer que eles eram de            

origem austríaca. 

Havia um placemat bonito em particular que me interessou. Era feito de            

duas texturas de linho natural. Quando olhei para o jogo de mesa, notei             

que Darrin tinha vindo. Eu não estava satisfeito com a sua chegada. Eu             

decidi fingir ignorar sua chegada. 

Eu: "Quanto para este jogo de cartas?" 

Ela olhou para Darrin com um olhar interrogativo. Ele sorriu e acenou com             

a cabeça. Ela então sorriu de volta para ele antes de responder para mim.              

Ela tinha um sotaque que eu não reconheci. 

Mulher: “$ 138,50”. 

Eu: “O que? Você está falando sério? Para um placemat? Por esse preço,             

quero dar uma olhada mais de perto. 

Ela me entregou o jogo de mesa e eu olhei de perto. Foi apenas após uma                

inspeção mais próxima que eu tinha notado que estava terrivelmente          

costurado. Deixei na mesa dela e nos afastamos. Quando o fizemos, eu os             

ouvi rindo de nós. A essa altura, percebemos que quase todos os itens de              

queda nas outras mesas estavam quase esgotados. Eu balancei a cabeça. 

Eu: "Eu acho que devemos sair agora." 

Minha filha: "Eu concordo. Vamos embora. ” 

Quando estávamos saindo, nos deparamos com uma jovem mãe cuidando          

de seus três filhos. 

Mãe: “Você acredita no que está acontecendo aqui? Nós nunca podemos           

voltar! Veja o que eles estão vendendo para as crianças usarem! ” 
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Ela levantou uma peça de roupa para eu olhar. A camiseta era lavanda             

leve com um desenho em um arco-íris em forma de pirâmide em um             

triângulo "spirograph". O triângulo tinha um caule saindo dele e era           

rotulado "Norte verdadeiro" embaixo. 

Mãe: “Esta camisa realmente não está apontando para o nosso Deus no            

céu. Dois dos pontos estão na Terra e o ponto que sobe é para o norte.                

Também não está se referindo à Trindade. ” 

Decidi que sussurrava minha resposta a ela, já que estava menos           

preocupada com esse item de vestuário do que com os“ itens de coven             

”que ela tinha em seu carrinho. 

Eu: “Os itens do seu carrinho foram todos criados por um coven. Todos             

eles. ” 

Mãe:“ Oh não. Obrigado por me avisar. ” 

Ela então largou a camisa, agarrou seus filhos e saiu da loja, abandonando             

seu carrinho cheio de mercadorias. Ao inspecionar a camisa com mais           

cuidado, senti que ela não se preocupará com esse item específico. Senti            

então o Senhor baixar para mim que realmente estava apontando para Ele            

e que o arco-íris era um "lembrete sagrado" de Suas promessas. 

Eu: Conversando com minha filha. "Vamos para outro lugar para          

decorações." 

Nós dois rimos e saímos da loja. 

“Uma pintura em movimento de Jesus com suas ovelhas”         

começa… 

Eu estava folheando várias pinturas em uma galeria de arte. Uma das            

pinturas era uma bela paisagem pastoril com um rebanho de ovelhas e um             

pastor. Quando olhei para esta pintura mais perto, fiquei impressionado          

ao ver que o Pastor era Jesus e que a pintura estava viva. Eu observei               

quando Jesus andou com Suas ovelhas. Enquanto esta pintura era tão           

incrível que eu pagaria qualquer coisa por ela, eu não deixei o dono da              

galeria saber disso. 

Eu: "Quanto custa essa pintura?" 

Proprietário: "Essa é uma pintura especial. Apenas $ 420 e é seu. ” 

Eu:“ Feito. ”Eu então, casualmente, entreguei-lhe uma pilha de notas de $            

20. 

Proprietário: “Posso embrulhar para você?” 

Eu: “Não, obrigado. Eu vou tirar isso assim mesmo da parede. ” 

Eu tirei a pintura da parede e comecei a caminhar até a porta. Enquanto              

caminhava, olhei para a pintura novamente. Eu podia ver Jesus como o            

Bom Pastor e Ele estava rindo e sorrindo para mim. Meu coração pulou de              

felicidade quando Ele estava olhando diretamente para mim. 

Eu: "Whoa, você acabou de ver a pintura se mover?" 
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Proprietário: Rindo. "O que? Sim, você acabou de tirá-lo da parede. ” 

Estava claro para mim que ele definitivamente não estava vendo o que eu             

era capaz de ver. 

Sub-dream 4 over… 

Pai, meu marido acabou de entrar no meu quarto para me dizer que sua              

prima favorita tinha acabado de perder sua batalha com a Fibrose Cística.            

Isso aconteceu ontem à noite por volta das 5:15 da manhã. Ela estava             

com 40 e poucos anos. Enquanto Jeff não chora com tanta frequência, nós             

choramos juntos. 

Seu pai estava com ela quando ela se recusou a colocar outro tubo de              

respiração em seus pulmões. Esta decisão foi tomada por volta da           

meia-noite. De acordo com seu pai, ela conhecia Jesus e tinha um sorriso             

nos lábios e um rosto cheio de paz quando ela deu seu último suspiro. 

O momento era interessante, pois havíamos acabado de rezar para que           

todos nós transformassemos e pudéssemos ir e curá-la. O fato de ela            

ainda estar viva é um milagre. Havia vinte crianças em seu grupo de             

Fibrose Cística quando ela era uma menina e todas elas morreram uma a             

uma. O último morreu há 15 anos. Ela foi a última sobrevivente. 

Para aqueles que nunca tiveram um tubo de respiração, posso dizer por            

experiência própria que é aterrorizante. Você nunca se acostuma e eu           

entrei em pânico toda vez que acordei com um deles descendo pela minha             

garganta. O dom de respirar facilmente é um presente que a maioria de             

nós simplesmente não aprecia o suficiente. Respirar com dificuldade é          

horripilante. 

Oh Pai, eu apenas sei que esta mulher maravilhosa está lá com você,             

correndo e respirando no ar rarefeito do céu. Seus pulmões agora estão            

cheios e ela pode respirar livremente. Enquanto Você não respondeu          

nossas orações exatamente como esperávamos, Você respondeu a elas. 

Foi na semana passada que meu marido e seus filhos conversaram com            

ela. Apesar de estar no hospital com pneumonia, ela estava otimista,           

engraçada, gentil e graciosa. Pai, por favor, traga a paz para sua família.             

Por favor, traga a paz para meu marido. Enquanto ele está muito feliz por              

ela estar agora no Céu, ainda é difícil dizer adeus nesta vida. 

Pai, todas as pessoas morrem. Eles nascem e depois morrem. Embora           

Enoque e Elias ainda não tenham experimentado a morte, as Escrituras           

descrevem que eles também não estarão isentos. Até Jesus morreu, mas           

depois ressuscitou três dias depois. Os únicos que estarão isentos da           

morte são aqueles que serão arrebatados em alguma data no futuro. 

Tão certo como há nascimento, também há morte. Oh Pai, não há alegria             

maior do que o nascimento e não há maior ferida do que a morte.              
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Obrigado pela promessa da eternidade. Obrigado por suas promessas.         

Obrigado! 

Pai, você coloca em meu coração hoje para estudar 1 Pedro 5. Isso             

aconteceu antes de meu marido entrar na minha área de estúdio para me             

dizer que sua prima morreu. Quando reli essa Escritura à luz de sua             

morte, isso pareceu ser ainda mais significativo. Por que eu sinto que há             

ainda mais neste capítulo do que eu pensava inicialmente? 

Jesus: "Erin, suba." 

Meus pés estavam de volta nas águas curativas na área do jardim /             

pavilhão. Eu estava de frente para a parede de pedra jorrando água que             

alimentava a bela piscina de cura. Quando olhei, notei que os arcos            

jorrando água, com o sol brilhando sobre ela, criavam uma série de            

arco-íris. Havia doze arcos de fontes de água. 

Ao observar essa beleza, refleti sobre como tal beleza só poderia ser            

projetada por Deus. Ele é verdadeiramente o melhor designer de recursos           

hídricos em todo o universo. Enquanto eu olhava, meus pensamentos          

começaram a vagar e eu me perguntei sobre aqueles que foram antes de             

nós. 

Senti minha atenção sendo atraída para o pavilhão. Foi então que percebi            

que havia vários anjos no pavilhão. Eles estavam estabelecendo outro          

lugar na mesa do rei. Eu recebi minha resposta. Eu tinha um sorriso no              

rosto quando o anjo se aproximou de mim. 

Angel: sorrindo. “Eu posso ver que este é o seu lugar favorito aqui.” 

Eu: “Bem, é agora… enquanto espero pelo rei. Quando ele chegar, meu            

lugar favorito será onde quer que ele esteja. Comecei a chorar. “Estou            

ficando tão cansada do jeito que as coisas são. Eu quero muito que Deus              

nos use e que Deus, o Rei, revele Sua majestade. Muitos estão sofrendo.             

Se apenas o rei logo nos considerasse agradáveis e dignos de suas            

promessas e milagres. ” 

Anjo:“ Erin, você vai confiar nele um pouco mais? Ele respondeu suas            

orações. Seu amigo não é melhor aqui do que onde ela residiu? Você a              

verá um dia e se alegrará. Ela reside aqui com o rei em um lugar               

preparado para ela há muitos anos. Ela tem muitos amigos aqui e há uma              

grande festa. Agora, quem você chora. ” 

Eu:“ Aqueles deixados aqui sem ela. ” 

Anjo:“ Enquanto eu entendo, Erin, olhe… há mais sapatos. ”Ele apontou           

para as arcadas com cortinas fluidas. “Liberte seu amigo para o rei. Você             

também é dele, Erin. ” 

Eu:“ Sinto muito, anjo, mas as novidades ainda são novas para mim. Eu…             

eu… eu… ” 
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Anjo:“ Olhe, Erin, ou você sentirá falta dos presentes que o Rei envia             

antes de Sua chegada. ” 

Só então, um grande número de beija-flores começou a voar dentro e fora             

dos arcos da fonte. Suas penas iridescentes estavam brilhando como          

jóias. Foi tão surpreendente que minha boca caiu aberta em reverência. 

Eu: "Oh, uau, isso é tão lindo!" 

Só então, um veio e pousou no meu braço. Estava me estudando. Tinha             

penas iridescentes e eram brancas como pérolas. Tinha asas de prata e            

ouro. Ele inclinou a cabeça para frente e para trás enquanto olhava para             

mim. De repente, voou para longe e passou direto pelos arcos. Os outros             

beija-flores então seguiram e eu comecei a chorar. 

Angel: Agora, por favor, delicie-se com os presentes do Rei, Erin. Ele            

conhece seu coração. Ele te ama. Ele se deleita em você. Ele não removeu              

suas promessas. Ele está vindo. Lembre-se de que você chegou cedo. ” 

Eu: Chorando. "Eu ainda não entendo." 

Angel: "Logo você vai, Erin, então não se preocupe. Como você veio na             

hora marcada, o Rei também vem na hora marcada. Ele está vindo! O rei              

está chegando! Agora, regozije-se! ” 

Ele parecia tão feliz e entusiasmado por mim, fiquei animado novamente.           

Eu sorri para ele. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-293/ 

An Angel Anuncia Que a Piscina Está Aberta Agora 

20 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um belo dia de verão! Obrigado por tudo o que temos. 

As crianças permaneceram aqui neste verão até agora, o que é um 

milagre. Eu chorei inconsolável várias vezes nos últimos dois dias. Foi um 

momento desanimador. 

Mesmo que tenhamos todos os filhos juntos aqui, nossas circunstâncias, 

minha condição e provisões foram bastante limitadas para 'atividades 

divertidas'. Todas as viagens parecem estar centradas em minhas 

consultas médicas. Pai, eu anseio pelo dia em que podemos ser apenas 

uma família normal com atividades normais. 

Como vivemos em uma área que é muito remota, não há muito que ainda 

não tenhamos explorado ou visitado. Eu não sei o que o futuro reserva, 

pai, mas você poderia nos conceder alívio temporário de nossas lutas para 

que possamos nos divertir? 

Como você sabe, Pai, algo aconteceu ontem que me perturbou 

profundamente. Mesmo que eu odeie as más notícias, parece que recebo 

isso com frequência hoje em dia. Às vezes sinto como se estivesse à 

mercê dos homens ultimamente e que não há nada que eu possa fazer 

sobre isso. 

Em um sonho recente, um anjo me disse "lindos são os pés que trazem 

boas novas". É difícil imaginar isso quando tudo o que acontece ao nosso 

redor parece ser "má notícia". Se meus pés trouxeram boas novas, que 

boas notícias tenho agora para trazer? Sinto muito, padre, por se sentir 

assim. 

Eu sei que sou para sentir alegria, mas o que devo dizer quando alguém 

me pergunta como estou me sentindo? Qualquer coisa que não seja "me 

sinto horrível". Minha dor na cabeça e no pescoço é ruim 'não estaria 

dizendo a verdade. Estou cansado de dizer isso e, em seguida, ouvir uma 

resposta de "sinto muito ouvir isso", mesmo que esta seja a resposta 

correta. 

É apenas que eu quero dizer, 'Glória a Deus porque Ele me curou e 

levantou minha cabeça. Digno de todo louvor o nosso! Seus caminhos são 

mais altos e melhores do que os nossos caminhos, portanto, regozije-se. 

Eu sei que você vai fazer isso "algum dia", mas eu só espero que esse dia 
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realmente chegue e que isso seja verdadeiramente "muito em breve", 

como definimos "muito em breve". Eu tive um sonho ontem à noite… 

Sub-sonho começa… 

Eu estava em um grande armazém e estava fechando. Nós estávamos no 

processo de empinar as coisas. O negócio estava terminando depois de 

muitos anos. Vários gerentes estavam finalizando a contagem de vendas e 

estoques para cada área antes da "última campainha" e as luzes foram 

desligadas pela última vez. Eu estava me mudando de departamento em 

departamento para informar a cada gerente quanto tempo antes do sinal 

tocar. 

Sub-sonho acabou ... 

Eu fui acordado no meio do sonho acima às 3:30 da manhã ao som da voz 

do meu marido. Apesar de ter dormido conversando, as palavras que 

saíam de sua boca foram ditas com confiança e clareza ... 

“Era novembro de 1947, uma época que mudou a história em apenas 

quatro minutos, quando pudemos decidir por nós mesmos. Nascemos. 

Consegui lembrar claramente as palavras e as escrevi antes de me 

esquecer. Eu só sabia que as palavras que ele falava eram do Senhor 

enquanto os pelos da minha pele se levantavam. Mais tarde, naquela 

manhã, li as palavras acima para ele e perguntei por que ele estava 

sonhando com isso. 

Enquanto ele estava ciente de que a ONU aprovou a resolução criando 

Israel em novembro de 1947, ele ficou confuso com a parte dos "quatro 

minutos". Decidimos investigar e descobriu-se que 'quatro minutos' foi o 

tempo para que essa resolução fosse deliberada antes de ser aprovada. 

Até mesmo a Rússia e os estados vizinhos aprovaram. Uau! 

Bem, pai, aqui estou eu de novo e me desculpando antecipadamente, já 

que estou prestes a me lamentar mais uma vez. Estou desanimada, a 

notícia é ruim e não tenho nada para lhe dar. Eu sei que você está ciente 

de tudo e nada surpreende você, mas eu sou um pequeno humano em um 

corpo falhando. 

É difícil continuar uma grande história de fé quando a dor sufoca a minha 

esperança. Estou com medo, pai, e estou desanimado. Por favor, pai, ouça 

meus gritos, responda meus pedidos e conceda minhas petições. O que eu 

te peço é pequeno em comparação com os teus grandes milagres. Por 

favor, ajude-nos, pai! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava flutuando de costas debaixo das fontes arqueadas da piscina de 

cura de Deus. Eu estava rindo do humor de Deus me deixando assim 

quando me levantei no fundo. Eu decidi caminhar em direção à rocha da 

qual a água da cura estava fluindo. 
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Quando cheguei lá, coloquei minhas mãos na forma de um copo e comecei 

a beber esta água deliciosamente fresca. O gosto é tão bom que 

realmente não há equivalente terrestre. A água era aerada, oxigenada, 

energia liberando e curando. 

Eu estava prestes a tomar outro punhado quando fui parado em meu 

caminho por um "copo flutuante". Eu ri quando vi que não estava 

flutuando, mas sim sendo estendida para mim pelo anjo que eu estive 

visitando recentemente. Ele estava sorrindo para mim. 

Eu: “Obrigado! Eu serei capaz de absorver mais desse jeito, então 

obrigada. 

Eu ri quando enchi o copo e engoli ainda mais a água curativa. 

Angel: sorrindo. “Você já esteve lá o tempo suficiente?” 

Eu: “Eu nunca posso estar aqui por tempo suficiente! É fantástico! ” 

Angel:“ Bem, nós também temos uma linda piscina esperando por você. 

Uma vez lá, você encontrará lindas flores e óleos perfumados só para 

você, assim como roupas secas. ” 

Eu: Rindo. "Ah não! Eu sinto muito que eu estava usando isso como minha 

piscina pessoal. ” 

Angel:“ Não se preocupe, Erin, como você é bem vindo aqui também. 

Você não contaminou a água nem causou nenhum problema. ” 

Eu:“ Oh bom! Sim, eu adoraria tomar um banho na piscina que você fala. 

Isso me entristece, já que significa que devo ter chegado muito cedo para 

ter tempo para um banho. Sinto muito, é que estou tão ansiosa para ver o 

rei! Mal posso esperar. Eu realmente preciso falar com ele sobre tudo… ” 

Angel:“ Sim, Erin, você chegou cedo. Não se preocupe, pois o rei está 

chegando na hora marcada. Ele sabe de antemão tudo o que você está 

passando. Ele está cuidando disso. Quando Ele chegar, este será um 

momento especial com muita alegria. Seus problemas serão removidos 

em um instante, todos eles, ok? ” 

Eu:“ Sim! Ok! ” 

Angel:“ Bom. Agora, venha comigo para o banho de cura. Suas 

preocupações serão removidas e você será encharcado no óleo da 

alegria”. 

Eu:“ Obrigado! Eu preciso disso! ” 

Angel:“ Não se preocupe! Você está aqui cedo, mas ainda se prepara. Isso 

é bom. Você ainda está procurando por Ele, certo? ” 

Eu:“ Oh sim, mal posso esperar para vê-lo. Eu amo-o. Seu coração é tão 

gentil. Ele é bonito. Ele me ama mesmo que eu esteja quebrado. Só Ele 

pode consertar meu quebrantamento e me curar. Suspirei. “Oh, apenas 

para olhar em Seus olhos e ver Seu esplendor.” 
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Anjo: “Esta é uma boa notícia, Erin, uma notícia muito boa. Muitos 

crescem tão cansados e desanimados que pararam de procurá-lo. ” 

Eu:“ Bem, eu posso entender por que eles fariam isso porque esperar é 

tão difícil. Eu sinto como se estivesse esperando a minha vida inteira. 

Parece que não tenho mais nada a não ser o tempo agora. ” 

Angel:“ Não se preocupe, Erin, pois o tempo será curto. ” 

Eu:“ Uma vez? Isso significa mais um ano? Oh não! 

Angel: Rindo. “Não, Erin, não se preocupe, pois o tempo dele é breve. Não 

se preocupe. 

Ele sorriu para mim. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-294/ 

Uriel, o Vestido de Formatura e o Vestido de Noiva 

11 de agosto de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Às vezes eu escrevo isso e é apenas automático, quase habitual,            

mas eu realmente quero dizer isso. Eu não vou compreender o valor da             

minha vida até completar isso aqui e ficar com você. Acordei esta manhã             

com pensamentos de um sonho que tive e uma lembrança do passado.            

Vou começar com uma lembrança do meu passado ... A 

memória do meu passado começa ... 

Quando eu tinha dezesseis anos, nos mudamos para uma casa minúscula           

novinha em folha em um desenvolvimento habitacional que falhou depois          

em Sagle, Idaho. Minha mãe era professora de discurso, a única em todo             

o distrito de Sandpoint, Idaho. Ela ensinou no 'Ninth Grade Center', o            

mesmo prédio que mais tarde realizaríamos em 2015. 

Minha mãe era solteira e criava três filhos. Como vivíamos no campo e             

colocávamos tigelas de comida de gato na nossa varanda dos fundos,           

muitas vezes tínhamos outros animais selvagens nos visitando. A vida          

selvagem que viria para visitar incluía gambás, guaxinins e afins. 

Um dia, descobrimos que um gato estranho estava nos visitando. O gato            

parecia ter asas, mas é claro que não. Ao longo de muitos dias, tentamos              

descobrir o que havia de errado com isso. Finalmente conseguimos nos           

aproximar o suficiente para ver o que havia acontecido. O gato havia sido             

esfolado de cada lado por um predador e havia escapado. 

As "asas" eram duas grandes abas de pele e cabelo. Este gato estranho             

continuou a vir por cerca de outra semana ou mais para comer de tigelas              

dos nossos gatos. Sentimos muito por isso, pois estava morrendo de fome            

porque esses dois flaps faziam muito barulho para que ela pudesse atacar            

qualquer presa. Até os nossos gatos ficaram um pouco aterrorizados com           

a sua presença. 

Em algum momento, decidimos levar o gato ao veterinário para fazer o            

check-out. No entanto, este gato nunca mais apareceu. O que mais me            

lembrava sobre esse gato até hoje é o quão grato ele ou ela era pela               

comida que havíamos deixado de fora. Embora nossos gatos tivessem um           

dado adquirido e fossem "esnobes de comida", esse gato estava          

agradecido. 

Memória do meu passado ... 
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Bem, pai, estou me sentindo grato hoje, como aquele gato que veio comer             

da tigela que tínhamos. Eu sou grato que você nos trouxe até aqui. Sinto              

muito por agir mais como um cristão 'rotineiro e estereotipado' hoje em            

dia, em vez de ser um adorador entusiasta de Você como filho de Deus. 

Parece como se eu estivesse em uma fornalha ardente ultimamente. Até           

minha pele está doendo. Neste incêndio de nossa atual situação, não           

consegui me "inflamar" como filho de Deus. Eu estou quente, queimando e            

murchando aqui, mas minha chama mal tem queimado. Estou exigindo          

conforto e alívio deste incêndio, mas sei que há uma data final em que              

sairemos disso. 

Aprendi recentemente que os israelitas celebrariam suas bênçãos antes de          

recebê-los, celebrando como se essas bênçãos já tivessem ocorrido. Eles          

então receberiam essas bênçãos. Parece que é isso que você quer dizer            

quando me diz para se alegrar, Erin, regozije-se! 

Você me contaria Suas promessas e então Você diria: 'encontre alegria,           

Erin, suas provações estão acabadas.' No entanto, em vez de encontrar           

alegria, eu diria: 'quando, Senhor? Os ensaios continuam. Quando?'         

Enquanto eu espero nas promessas que eu sei que elas virão, minha dor             

faz com que eu não possa encontrar alegria o tempo todo. 

Pai, é difícil celebrar enquanto no fogo da aflição. É difícil dançar em um              

forno. Perdoe-me, padre, porque eu deveria me consolar com o fato de            

você me mostrar como um recipiente acabado. Você me deu o resultado            

para que eu tivesse parte dos meus testes. 

Embora, a princípio, pareça arrogante celebrar uma vitória antes de sua           

chegada, fazemos exatamente isso quando celebramos nossa salvação.        

Nós celebramos o casamento que está prestes a acontecer, todos com           

uma festa de noivado e um jantar com a família próxima na véspera do              

jantar de ensaio de casamento incluído. Eu tive um sonho de casamento            

memorável na noite passada ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu já tinha visto essa ocorrência geográfica incomum em meus sonhos           

antes. O cenário era um cruzamento de quatro vias dos rios. Dois dos rios              

correram e dois dos rios correram. Havia duas configurações distintas.          

Uma área tinha um dossel arborizado bonito ea outra área tinha um prado             

de grama verde exuberante. 

Acima da área e de frente para o local do sudeste foi um enorme resort               

hotel com muitos quartos. Todos os quartos enfrentaram o local do           

casamento, tornando a nossa cerimónia muito pública. Havia também         

restaurantes ao ar livre em plena vista do nosso casamento. 

Minhas filhas estavam lá e as duas estavam usando lindos vestidos. Esses            

vestidos pareciam ser vestidos de noiva. Em contraste, eu tive em um            
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vestido de cerimônia de formatura azul e ouro. Enquanto esperávamos a           

cerimônia começar, eu reclamei ... 

Eu: “O calor é insuportável agora.” 

Filha: “Bem, não é de admirar. Mãe, você precisa tirar o seu vestido de              

formatura. ” 

Eu:“ Você está certo. Por que eu iria querer me casar com isso? Eu              

terminei a escola há muito tempo. Isto é ridículo. Estou até segurando um             

pergaminho de formatura na minha mão direita. ”As 

minhas duas filhas me ajudaram a remover o vestido de formatura,           

puxando-o sobre a minha cabeça. Enquanto isso aconteceu na visão          

daqueles que nos rodeiam, não importa como eu tinha um lindo (e            

modesto) vestido de noiva debaixo do vestido de formatura. Eu me senti            

instantaneamente esfriada assim que o vestido de formatura foi removido. 

Eu: "Com todos esses vestidos, não é de admirar que eu era quente." 

Enquanto eu ria sobre isso, aqueles ao meu redor riram comigo. Nós            

começamos então a descer as escadas de pedra para o local que se realiza              

no resort. No caminho, alguém veio até mim para trazer más notícias            

sobre por que eu não deveria me casar. 

Ao revisar as evidências sobre o noivo, fiquei impressionado. Combinando          

essa evidência com o local sendo totalmente público, comecei a questionar           

minha sanidade. Felizmente, minha filha viu que eu estava sendo          

temporariamente balançada e encanada com algum incentivo ... 

Filha: “Continue andando, mãe, como isso não importa. O noivo te ama e             

você ama o noivo. Tudo isso é para esse dia especial. Continue andando! ” 

Eu: rindo. "Você está certo. Estou descartando essas acusações falsas          

agora. Dispensar essas falsas acusações nos permitirá fazer nossos votos          

e continuar. ” 

Sub-sonho sobre… 

Obrigado, pai. Este é um mês de mudanças, então celebramos o que você             

prometeu com antecedência. Nos regozijamos no resultado dessas        

provações e celebramos hoje! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Uriel estava na minha frente. Ele sorriu para mim. 

Uriel: “Este é um bom dia, Erin. Você terminou sua cerimônia de            

formatura. O pergaminho em sua mão é suas promessas, um contrato que            

é assinado e selado pelo rei. Ele também é presidente da sua universidade             

de aprendizado. Eu fui enviado para lhe dar um presente. ” 

Eu:“ Oh, eu simplesmente amo presentes! ” 

Uriel: Rindo. "Sim, Erin, nós sabemos!" Ele estava me provocando          

bem-humorada. Ele então ficou um pouco mais sério. "Agora, o rei dá            
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bons presentes." Ele então me entregou uma linda chave grande. “Esta           

chave abre uma porta pela qual você entrará.” 

Eu: “Eu saberei qual porta?” 

Uriel: “Deus colocou diante de você apenas uma. Você vai ver e saber que              

é a porta do rei e uma boa. Quando você ver isso, regozije-se! ” 

Eu:“ Uriel, tivemos uma semana muito desanimadora… bem, temporada…         

bem, temporadas… bem, realmente, no ano passado… realmente,        

década… hmm, décadas realmente! Oh Uriel, lamento soar abatido, mas          

tem sido uma jornada tão difícil e longa para mim. 

Enquanto Uriel sorria enquanto eu dizia isso, eu poderia dizer que ele            

estava segurando as risadas. 

Uriel: Sim, Erin, tem sido uma luta para você. Contudo, você não esta             

sozinho. Outros passaram pela mesma jornada. O Senhor enviou exércitos          

de anjos para guardar seus caminhos. O Senhor está com você. ” 

Eu:“ Você está certo, Uriel, obrigado. Ah sim, eu vi um sinal ontem. Eu vi               

quatro pombas brancas sentadas em um fio elétrico no país por volta do             

meio-dia de quinta-feira. Isso foi um sinal do céu? Isso foi um sinal para              

nós? ” 

Uriel:“ Bem, vamos quebrar o que é um sinal milagroso, Erin. Essas            

pombas brancas estavam fora do cenário habitual? ” 

Eu:“ Definitivamente. Eles estavam no meio de uma floresta verde em fios            

elétricos ao lado da rodovia. Pombas brancas não são esperadas aqui. ” 

Uriel: Sorrindo. "OK. Agora, você ficou encantado ou assustado com essas           

pombas? ” 

Eu:“ Prazer! ” 

Uriel:“ Então você tem sua resposta, Erin. O Espírito de Deus, o Espírito             

Santo, é o seu Conselheiro. Confie nesta voz, pois esta é uma            

comunicação direta do céu. Quatro pombas brancas no meio do deserto           

não parecem ser algo que você deve dispensar. ” 

Eu:“ Você está certo! ” 

Uriel:“ Quando você recuou para dar uma olhada melhor nas pombas, os            

pássaros não se mexeram. Em vez disso, eles permaneceram calmos e           

ficaram sentados por você. Eles estavam em cima de você. Erin, havia            

quatro pombas. O Senhor recentemente não lhe disse (em um sonho           

particular) que quatro grandes bênçãos do Céu estavam vindo? A Palavra           

de Deus não diz que você receberá sinais, maravilhas, milagres e dons            

antes que Ele venha? Erin, é hora de estudar a Palavra, assim como a              

tradição nupcial. O Rei é tradicional ”. 

Eu:“ Enquanto Ele é tradicional, Ele também é completamente moderno. ” 

Uriel:“ Sim, mas Ele segue a Sua Palavra. É um homem mau que se              

desvia e decide mudar de rumo, tempos e estações. ” 
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Eu:“ Um homem, um espírito ou o inimigo? ” 

Uriel:“ Sim para todos. Não se alegrem nos planos dos ímpios. Eles            

tramam e planejam esquemas malignos para desencorajar, desviar e         

distrair você de sua grande esperança nas promessas de seu Noivo. Seu            

noivo está lhe enviando presentes nas asas de pombas brancas. Ele te            

ama. Não permita que nada destrua o que o rei planejou para você! 

Estendi a mão e abracei Uriel. 

Eu: “Obrigado por esta grande mensagem de esperança. Quando esta          

porta virá? As meninas têm que começar a escola por volta de três             

semanas a partir de agora. ” 

Uriel:“ O Rei sabe o que você precisa antes de perguntar! Comemore            

hoje!” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-295/ 

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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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-296/ 

Uriel, Transformação e 'O Jejum da Noiva' 

20 de agosto de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado, obrigado, obrigado! Você é o Deus do impossível, o Deus dos            

milagres e meu Pai Celestial. Você está acima de todas as coisas. Eu sou              

grato hoje como a esperança está em meu coração. Embora eu ainda            

tenha minhas doenças e dores, ainda estamos aqui. Eu tenho minha           

família aqui juntos, estamos todos vivos e agradeço. 

Um dos colegas de classe e amigos de Bryce morreu em um terrível             

acidente na quinta-feira. Nenhuma mãe deveria ter isso acontecer com o           

filho. Ela parece uma mulher tão bondosa. Ela é uma mãe solteira que             

criou seus dois filhos sozinha. Tudo isso só para morrer no décimo oitavo             

ano. Meu coração está partido pela família que permanece aqui. 

Não consegui me livrar disso ontem e chorei ao Senhor sobre isso. Então             

ouvi seu sussurro dizer: 'Eu o encontrei lá. Eu o conheci lá nas             

profundezas. Oh Pai, Tu és um Deus de compaixão e sei que nunca             

estamos fora do teu alcance. Pai, por favor, levante este menino em sua             

visão para que todos eles saibam que Você é Deus. 

Enquanto você está nisso, você também poderia, por favor, levantar a           

mãe grávida e suas duas filhas pequenas ao mesmo tempo? Estes foram            

os assassinados por seu marido e seu pai no Colorado. Para ser sincero,             

tenho uma longa lista de pessoas para você "ressuscitar"! 

É o aniversário do meu filho mais novo hoje. Foi há 19 anos que eu estava                

em trabalho épico. Minha água quebrou logo depois da meia-noite          

enquanto eu dormia. A posição do meu filho fez com que seus pés e mãos               

raspassem contra a minha espinha. Foi incrivelmente doloroso. Ele ainda          

não nasceria por mais 10 ou mais horas dolorosas. 

Nós não sabíamos o caminho que ele iria sair. Ele virou-se e virou tanto              

que, brincando, disse que estava fazendo acrobatas lá. Isso continuou por           

hora após hora. Com o benefício da retrospectiva, acredito que tudo isso            

foi uma analogia para minhas futuras lutas com ele. 

Ele tem um bom coração. Ele é bom, mas simples. Ele não é diabólico e               

usa o coração na manga. Ele crê que Deus fará tudo o que prometeu. Eu               

sei que ele gostaria de ser um super-herói e um dia conseguir a garota              

que Deus escolheu para ele. Ele é muito alto e grande desossado. Ele foi              

abordado para jogar futebol e rugby. 
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Tudo somado, ele é como um gigante gentil. Como mãe, eu só quero que              

ele tenha as mesmas chances que as outras crianças. Enquanto ele é            

frequentemente ridicularizado, ele também tem muitos amigos. No        

entanto, às vezes nem sempre tenho certeza de que as intenções de seus             

amigos em relação a ele são inocentes, por isso orei constantemente por            

sua proteção. 

Ele foi fisicamente abusado quando ele era pequeno. Ele era magro e            

pequeno. Ele nunca havia atingido os marcos médicos que o pediatra tinha            

para ele. Eu também me lembro das maldições colocadas sobre ele. Ele            

voltava para casa e dizia: "mamãe", assim e assim "diz que sempre serei             

pequeno e estúpido". Seu discurso foi adiado e ele não falou muito. 

Eu: “Não se preocupe. Eu acredito que você vai brotar e ser tão alto e               

grande que ninguém jamais vai intimidá-lo novamente. ” 

Bem, deve-se sempre ter cuidado com o que eles oram, pois ele            

definitivamente cresceu. Quando ele era menor, ainda me lembro de ter           

que ir ao escritório do diretor. Como ele se tornaria depois maior, ele             

freqüentemente defendia as outras crianças com necessidades especiais.        

Eu então me vi sendo orgulhosa e chateada com ele ao mesmo tempo. 

Oh Pai, todos os nossos filhos precisam de cura, mas especialmente meu            

aniversariante. Peço isso para seu aniversário como ele só passou de 18            

anos para 19 n dia 20. O maior presente de aniversário que eu poderia              

pedir é a sua cura. Falando de cura, eu tive um sonho maravilhoso sobre a               

cura apenas algumas noites atrás ... 

Sub-sonho começa ... 

Esta foi a primeira vez que eu vi o meu corpo transformado            

(pré-arrebatamento) em detalhes. Embora eu tenha visto meu corpo         

glorificado (pós-arrebatamento) em detalhes antes, isso era único, pois         

esse era claramente meu corpo transformado. Muito simplesmente, eu         

mal conseguia me reconhecer. Enquanto eu podia ver nuances que me           

deixavam saber que ainda era eu, é como uma criança parecendo com a             

mãe e o pai deles, e ainda assim tendo o seu próprio olhar único. 

● Eu estava vestindo uma camiseta branca de manga comprida e uma           

longa saia branca de algodão com sandálias. 

● Meu cabelo era branco como a neve e tinha a maciez da lã de              

cordeiro da Mongólia. 

● Meu cabelo era muito comprido e trançado por cima do meu ombro. 

● Minha pele era de cor verde-oliva clara, mas dourada. 

● Minha pele não tinha manchas, nem rugas e absolutamente         

nenhuma imperfeição. 

● Meu rosto estava agora em forma de coração em estrutura. 

● Eu tinha dentes brancos perfeitos e olhos verdes deslumbrantes. 
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● Por modéstia, não vou descrever as figuras de minha filha e de            

minha filha, nem as de meu marido e de nossos filhos, a não ser              

dizer "tão bons quanto os super-heróis da tela de cinema", mas de            

alguma forma ainda melhores. 

Eu estava alimentando os animais no meu quintal e ainda era verão. Eu vi              

a casa no quintal sendo construída e não era muito diferente de hoje.             

Nesse momento, o homem perverso e seu marido pararam perto de mim            

em um veículo. Eu não olhei para cima. Logo os ouvi gritando e brigando,              

depois confessando, depois gritando e brigando de novo. Este ciclo se           

repetiu por um bom tempo. 

O carro deles, de repente, começou a recuar rapidamente e saiu de nossa             

área. Embora de alguma forma parecesse um movimento súbito demais          

para não ter sido sobrenatural, eu não tinha 100% de certeza sobre isso.             

Logo terminei de alimentar os animais e voltei para a casa. Mais tarde, fui              

para a cidade e fiz mais algumas aparições. 

Era agora no final do dia e as pessoas estavam confessando seus pecados             

e lutando em todos os lugares que eu fui. Mais tarde, descobri que isso              

estava acontecendo onde quer que nossos filhos fossem também. Foi          

emocionante ver! Eu parecia muito ameaçador, assim como meu marido e           

nossos filhos. Apenas a nossa presença parecia assustar alguém que era           

malvado. 

Sub-sonho sobre ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu vim até a base de uma escada. Eu olhei em volta e lá, atrás de mim,                 

estava um lindo caminho. Enquanto o caminho era um pouco rochoso e            

descuidado, eu sabia que seria capaz de andar nele. Como eu           

simplesmente não sabia para onde ir, decidi ficar ali parado. 

Eu: “Senhor, ainda não estou pronto para subir a escada para casa. Existe             

algum outro lugar que eu possa ir? Talvez haja outro desvio na minha             

corrida? Deve haver como eu ... ” 

Só então, eu vi Uriel se aproximando de mim. Ele estava sorrindo para             

mim. 

Uriel: “É bom ver você, senhorita Erin.” 

Eu: sorrindo de volta. "É bom ver você, Sr. Uriel ... ou devo dizer, 'Angel               

Uriel'?" 

Uriel: Rindo. "Uriel está bem." 

Eu: "Então, Uriel, o que vem a seguir? No meu sonho, eu tinha cabelos              

muito brancos. Por que eu tenho esse cabelo branco? ” 

Uriel:“ É a hora da mudança. Você foi preparado para estes tempos. Você             

tem cabelos brancos para distinguir você por sua sabedoria com a idade.            
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Você parecia jovem e velho ao mesmo tempo. Em comparação, seus filhos            

não tinham cabelos brancos e pareciam jovens. Não se preocupe com isso,            

pois tudo isso fará sentido mais tarde. ” 

Eu:“ O que vai acontecer? O que vem a seguir? ” 

Uriel:“ Oh Erin, você esperou tanto tempo, por que não deixar Deus ser             

Deus? Quando o Senhor andou na Terra, Ele também aterrorizou os           

ímpios, embora não fizesse nada de errado. Ele veio para libertar os que             

estavam cativos e curar os enfermos e os coxos. Enquanto Ele fez muito             

mais que isso, Ele foi odiado sem motivo. Isso é algo que você também              

conhece. 

“Erin, você foi odiado por nenhuma razão por toda a sua vida. Entretanto,             

isto não mudará depois que você for curado, pois você será odiado ainda             

mais porque os tempos de milagres, sinais e maravilhas estão sobre você.            

Sua própria presença marca um tempo de julgamento em breve para os            

poderes das trevas e do mal. 

“Como uma panela fervente de água, o mal foi despertado antes disso.            

Você precisará se ajustar ao ruído e aos gritos de confissões. Você será             

fortalecido para curar os enfermos e levar esperança aos perdidos. ” 

Eu:“ Quantos de nós haverá? ” 

Uriel:“ Muitos, e em ondas! Isto consistirá naqueles que Deus chamou e            

preparou e aqueles que testificarão como recipientes para os milagres de           

Deus. ” 

Eu:“ Quando isto acontecerá? ” 

Uriel: Rindo como eu tentei obter tempo antes dele. "Oh Erin, você não             

pode me desgastar." Ele sorriu e continuou. “Eu não sei, mas sei que isso              

será em breve. Você pode ver a punição das terras, as tragédias por             

tempestades, raios, terremotos, inundações e incêndios. Pontes foram        

dilaceradas e terras divididas. 

“Nenhum país do mundo está escapando da punição de Deus agora. Este é             

o tempo do castigo dos corações. Embora pareça que os ímpios estão            

prevalecendo em desencorajar aqueles a quem Deus elegeu, não acredite          

nisto, pois Deus é mais poderoso. Esta é uma guerra mundial, Erin, e             

apenas o começo. 

“Os gafanhotos estão se despindo durante as invasões. Enquanto eles          

assumem suas posições, seus postos, logo virão a invasão em massa. Não            

se preocupe, Erin, como Deus tem algo ainda maior planejado para           

aqueles que O amam com todos os seus corações. Você está se            

preparando? ” 

Eu:“ Não sei como me preparar para o despreparável. Dito isto,           

recentemente determinei que estou fazendo um tipo de 'dieta forçada'          

agora. Talvez seja um oitavo tipo de jejum para acompanhar os sete            
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jejuns bíblicos. Eu digo 'dieta forçada' quando fico extremamente enjoada          

quando eu saio dela e começo a vomitar logo depois. 

“Agora, estou comendo apenas pão branco, mel, bolachas brancas         

salgadas e purê de batatas com sal e manteiga. Estou bebendo apenas            

água e um pouco de caldo de galinha. Eu estou chamando de 'The Brides              

Fast'. Essa dieta de alguma forma parece sobrenatural para mim. ” 

Uriel:“ Então permaneça nisso até que Deus lhe instrua o contrário. Isso é             

sabedoria. Você se sente fortalecido ou fraco e cansado com essa dieta? ” 

Eu:“ Fortalecido! É muito fácil de seguir. ” 

Uriel:“ O pão está enchendo e a água é refrescante. ” 

Eu:“ Jesus é o pão da vida e Ele é a água curadora que refresca. Eu não                 

tenho certeza sobre onde o mel se encaixa. ” 

Uriel:“ Deus é intencional, Erin. Ele não é aleatório. Agora, regozije-se,           

comemore… ”Ele sorriu para mim. “… E comer bolo.” 

Eu: “Ei, isso é o que o Senhor me disse há poucos dias.” 

Uriel: “É o dia comemorativo do seu filho. Coma e alegre-se, você e sua              

família. Alegrem-se, Erin, pois Deus logo o abençoará. Ele sorriu. 

Sonhe ... 

Logo depois que isso terminou, senti em meu coração que algumas           

Escrituras pareciam de alguma forma relacionar-se com tudo isso ... 

● Isaías 7:15: 'Manteiga e mel comerá, para que ele saiba rejeitar o            

mal e escolha o bem. Chegou a hora de rejeitar o mal e escolher o               

bem! 

● Levítico 2:13: aliança de sal. 

● Mateus 5:13: Jesus é 'o Sal da Terra'. 

● Embora eu não tenha encontrado a Escritura específica, creio que a           

Bíblia fala de batatas em algum lugar ... algo como ... 'Frutos do             

solo, cultivados na escuridão, ricos em minerais' ... ou talvez algo           

similar? Vou deixar isso como lição de casa. 

● Juízes 6: 19-20: Caldo, Gideão. 

● João 6: 32-35,50-71, Mateus 4: 4, Mateus 26:26, Eclesiastes 9: 7,           

11: 1: Fala do pão. 

● Levítico 26:26 (mesmos números de Mateus acima): Dez mulheres,         

correlação com a Noiva, uau! 

● Mateus 25:10: Parábola das damas de honra 

● Creio que também há uma escritura em um bolo. Uma receita antiga            

pode até ser incluída nisso. Mais uma vez, não tenho 100% de            

certeza. Vou deixar isso como mais uma lição de casa. 
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Alegrai-vos e proclame 'O Ano Favorável do Senhor' 

27 de agosto de 2018 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado, obrigado, obrigado! Hoje é um marcador de tantas promessas e           

datas. Por favor, não esqueça de nós, pai. Eu acordei esta manhã com             

uma canção de louvor na minha cabeça. Eu cantava em voz baixa            

enquanto alimentava os pequenos animais e pássaros em nosso quintal ... 

“Assim como no céu, assim como no céu, ó Deus, ó Salvador. Meu Jesus,              

meu herói, não me esqueça. Eu te amo, chova agora, abra os céus,             

Senhor, chova agora, na Terra, assim como no céu. Meu Jesus, Oh Deus,             

meu Salvador, meu amor, não me esqueça. Eu estou esperando, meu           

Jesus, meu Senhor. ” 

Eu gritei:“ Oh Pai, eu te amo! ”Qualquer outro pensamento que venha a             

mim durante o dia seja rapidamente substituído pelas esperanças de Suas           

promessas. Eu sou uma noiva que espera. No entanto, peço-lhe que encha            

o óleo da minha lâmpada, pois esperei muito tempo e as minhas reservas             

estão esgotadas. Meu coração está ficando doente e quebrado. 

Muitas vezes me pergunto se eu não era digno e minha família não está              

preparada, pois estou ficando doente novamente. Eu não sou mais uma           

jovem noiva. Você ainda me desejará se eu não for jovem e vital? Meu              

coração está cansado e meu tecido cerebral está velho e morrendo. Por            

favor, não se esqueça de mim, aquele que você chamou de "pronto para o              

serviço e meu amigo". 

Por favor, conceda-nos a misericórdia, padre. Por favor, olhe para a palma            

da sua mão. Nossos nomes não estão mais escritos lá? Por favor,            

perdoe-me, pois tenho filhos que depositaram suas esperanças de cura          

em você. Eu venho hoje para te louvar e implorar para que você nos              

fortaleça e nos encoraje se estiver demorando. 

Oh querido Pai, que reside diante do Trono no Céu e preside todas as              

coisas no Céu e na Terra, não há nome maior que o Seu Nome. Não há                

Deus maior e nada acima ou abaixo de você maior. Seu nome não tem              

começo nem fim. Não há ídolo para adorar que sobreviva ao fogo.            

Portanto, não há Deus maior em toda a Criação do que o Pai Eterno, nosso               

Pai Celestial. 

Por favor, venha pai. Por favor, deixe o Seu Reino vir e deixe a Sua               

Vontade ser feita na Terra exatamente como eu vi no Céu. Mesmo apenas             

uma fração desta glória, Sua glória, mudaria o equilíbrio dos ímpios que            

ganham sobre Seus filhos que te amam. O mundo está desequilibrado           
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agora e o mal parece estar prevalecendo, já que muitas de suas brilhantes             

luzes estão ficando fracas. 

Por favor, nos dê este dia as bênçãos do óleo celestial para restaurar             

nossas lâmpadas. Por favor, envie pão como maná do Céu para satisfazer            

nossa fome por mais de você. Por favor, mandem a água da chuva para              

refrescar nossos corpos ressecados, pois nós não nos curvamos a nada           

além da nossa esperança em Ti. 

Oh querido Pai, Você é maravilhoso, glorioso, maravilhoso e brilhante em           

todo o seu poder. Por favor, envie seu espírito para nossas famílias. Há             

tantos doentes e moribundos que te amam. Por favor, cure-os. Por favor,            

não deixe o inimigo celebrar outro guerreiro para Deus sair desta Terra.            

Oh por favor, pai! 

Pai, somos flechas em seu tremor. Por favor, remova-nos e use-nos como            

uma arma da verdade no meio de mentiras. Usa-nos como arma de            

verdade para testemunhar a vossa justiça nos tribunais corruptos. Deixe o           

veredicto ser vida eterna para aqueles sem esperança. Que os que não            

têm voz falem à tua glória. Pai, por favor, considere Enoque 49 hoje ... 

Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do             

dia repousará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos serão             

mudados. No dia da angústia, o mal será amontoado sobre os pecadores,            

mas os justos triunfarão em nome do Senhor dos espíritos. 

Outros devem ser feitos para ver que eles devem se arrepender e            

abandonar as obras de suas mãos e que a glória não os espera na              

presença do Senhor dos Espíritos, ainda que pelo Seu Nome eles possam            

ser salvos. 

O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles por grande é a Sua            

misericórdia e justiça está em Seu julgamento e na presença de Sua            

glória, nem em seu julgamento permanecerá a iniqüidade. Aquele que não           

se arrepender antes dele perecerá. Daqui para frente eu não terei piedade            

deles, diz o Senhor dos Espíritos. 

Mude-nos neste dia! Deixe o seu Reino vir sobre nós aqui na Terra como              

estamos no céu. Deixe os ímpios confessarem e os demônios fugirem           

quando olharem para a Sua glória brilhando sobre nossos rostos.          

Liberte-nos para fazer a sua vontade. Assim como o tempo de           

Pentecostes, por favor, estabeleça e descanse o Seu Espírito sobre nós           

para pregar as Boas Novas aos perdidos. 

Por favor, nos dê o Seu Espírito para nos permitir restaurar a morte e              

ressuscitar os mortos em Seu Nome. Pai, ao seu comando, preencha esta            

terra, nossas casas e nossas vidas, com demonstrações inexplicáveis de          

milagres, sinais e maravilhas. Declare nossos vasos dignos hoje no          

poderoso nome de Jesus! Eu tive um sonho na noite passada ... 
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Sub-sonho começa ... 

Eu estava na idade da faculdade na aparência. Nós estávamos em um            

ginásio. Havia várias atividades esportivas acontecendo. Em cada área, os          

atletas ficaram surpresos com as exibições de habilidades sobrenaturais e          

os feitos que cada um de nós que havia sido transformado estava            

exibindo. Por exemplo, eu fui capaz de executar layups perfeitos no           

basquete com absolutamente nenhum esforço, apesar de ser de estatura          

média. 

Logo depois que eu abaixei minha bola de basquete, uma amiga, também            

transformada, veio até mim e me desafiou para uma competição de saltos            

e saltos. Foi muito divertido como poderíamos saltar e pular mais do que             

qualquer pessoa normal na história, tudo sem nenhum esforço real. 

Havia outra área desse enorme ginásio, onde incríveis artistas e escultores           

exibiam sua arte. Havia ainda outra área que tinha cantores incríveis.           

Cada área tinha instrutores "mundanos" que estavam então em choque          

com os QIs e habilidades que tínhamos para realizar várias tarefas           

complexas de uma só vez. 

Infelizmente, nossa diversão parou abruptamente quando soubemos que        

um hospital na mesma rua tinha acabado de desabar. Vários de nós foram             

imediatamente enviados por Deus para salvar os sobreviventes e curar          

aqueles como Deus nos orientou. 

Quando chegamos, havia um paciente que tinha um pedaço de vergalhão           

de metal enrolado em sua perna. Para piorar a situação, este vergalhão            

passou por sua perna e havia sangue por toda parte. Na direção de Deus,              

um de nós foi capaz de torcer sem esforço esse metal grosso de volta a               

ser reto. Essa pessoa foi então capaz de remover o vergalhão da perna do              

paciente. Ele então orou sobre a ferida e foi instantaneamente curado por            

Deus. 

Sub-sonho sobre ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. 

Uriel: “Tudo o que você proclamou acontecerá como o Senhor lhe disse. O             

tempo do favor do Senhor é agora. O céu será exibido na Terra. Abrindo o               

céu, o Espírito de Deus virá sobre aqueles a quem Ele chamou. Seu tempo              

de descanso está chegando ao fim e sua espera acabou. A porta está             

prestes a abrir e Deus irá instruí-lo claramente em tudo o que você faz. ” 

Eu:“ Estou pronto. Eu também quero que o Senhor venha por nós hoje. ” 

Uriel: Sorrindo. “Deus ama você e não será retardado ... na Terra como no              

céu. Agora, regozije-se e cante canções de elogios. Se hoje ele vem ou             

amanhã, comemore! Alegrai-vos e proclamar 'o ano da graça do 

Senhor'. Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-298/ 

Uriel e a Remoção do Velho para Permitir o Novo 

1 de Setembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Thank You for Fall, uma das minhas            

temporadas favoritas. Obrigado por nossa casa e suas promessas que nos           

apegamos. As folhas estão mudando aqui. A escola começa para as           

meninas em questão de dias. Precisamos ir agora ou daqui a duas            

semanas, mas, de qualquer forma, não temos escolha senão partir. 

Meu marido logo não terá trabalho nem capacidade de trabalhar por aqui.            

Não importa o que, devemos sair em breve. Pai, todos os sete de nós já               

saíram do barco e foram para a água. Nós fizemos tudo com plena fé em               

suas promessas. 

Quanto à minha dieta, ainda estou comendo apenas pão, manteiga, mel,           

purê de batatas e sal. No entanto, eu também adicionei bananas ao mix.             

Eu quase só bebo água, mas de vez em quando vou acalmar meu             

estômago tomando um milk-shake de baunilha ou comendo bolachas         

salgadas. Eu realmente não fiquei com tanta fome durante esse tempo. 

Eu tive mais exames no hospital. Em alguns dias, minhas dores de cabeça             

podem ser insuportáveis. Minha visão ficará embaçada ao mesmo tempo.          

Isso então me força a deitar. Isso não é da minha dieta, mas sim do               

tumor que está atrás do meu olho esquerdo. Embora eu saiba que Deus             

acabará curando isto, é hora de irmos como o melhor 'tratamento terreno'            

não está aqui. 

Meus sonhos ontem à noite consistiam em obstáculos impossíveis para ir           

de um lugar para outro ... 

Sub-sonho 1 "Uma cidade sem sinais de trânsito" começa ... 

Eu estava em uma cidade no topo duma colina e tive que navegar várias              

de suas ruas à noite . As estradas sinuosas eram infinitas e não havia              

sinais de trânsito. No topo de tudo isso, havia animais noturnos que eu             

tinha que enfrentar. Eu também estava ciente de que meus outros           

membros da família estavam andando no mesmo curso. Enquanto eu era           

o primeiro a ir, eu não tinha como dar instruções para chegar onde eu              

estava indo ou onde eu iria acabar. A linha inferior é que eu estava              

totalmente confiante em Deus sozinho para minhas instruções! 

Sub-sonho 1 sobre… 

Sub-sonho 2 “Um canal profundo como um obstáculo” começa… 
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Eu estava sentado em um dos três bancos de bar muito altos na costa do               

oceano de um resort à beira-mar. As árvores que cercam o resort            

consistiam de árvores coníferas. As praias eram uma linda areia branca.           

Eu estava relaxando e apreciando as vistas quando percebi que a maré            

tinha subido rapidamente e me cercado. 

A água estava muito escura e eu não conseguia ver o fundo. A maré subiu               

tanto que fui forçada a ficar em pé no banco. A costa ainda não estava tão                

longe, então decidi pular na direção dela e tentar andar e nadar em             

segurança. Enquanto tentava chegar à costa, percebi que havia uma          

queda repentina, na verdade um canal profundo, onde as ondas tinham           

corroído a costa. 

Isso me fez recordar instantaneamente uma situação semelhante em que          

eu estava quando eu era criança surfando em Pacifica, Califórnia. Assim           

como agora, eu estava agora preso nessa queda. Eu estava em uma            

posição precária e eu realmente precisava lutar contra a água para chegar            

à costa. Assim como quando eu era criança, finalmente consegui rastejar           

até a praia antes que a maré pudesse me superar. Eu fiz isso, mas foi               

assustador. 

“Seis cruzamentos de bicicleta” começa… 

Eu me vi em uma série de cruzamentos muito movimentados. Eu estava            

andando de bicicleta de dez marchas. Havia ônibus de transporte público,           

carros e grandes caminhões de transporte por toda parte. Para piorar a            

situação, o tempo não estava ótimo e começava a chover. Logo cheguei a             

um sinal de parada em um cruzamento de seis vias. Como eu nunca tinha              

visto um cruzamento como esse antes, fiquei confuso sobre o que fazer. 

Decidi estacionar minha bicicleta ao lado da estrada para poder estudar           

melhor a situação. Eu simplesmente não consegui descobrir isso. Quando          

eu finalmente decidi como navegar neste cruzamento, minha moto tinha          

ido embora. Alguém deve ter roubado. Apesar disso, ainda assim, em           

breve, cheguei ao meu destino. Eu sabia que essa chegada deve ter sido             

sobrenatural, pois não consigo nem lembrar como cheguei lá. 

 “Trabalhando para vários dos meus ex-chefes” começa… 

Eu me vi trabalhando para vários dos meus ex-chefes em uma operação            

de armazém. Cada um desses chefes tinha sido extremamente         

controlador, ou pelo menos tentará ser. Esses chefes eram do meu           

passado e eu simplesmente não conseguia acreditar que estava tendo que           

lidar com eles novamente. 

Havia muitas divisões nesse negócio. Cada seção representava um talento          

que Deus me presenteara. Em cada área, havia algum tipo de produção            

acontecendo ... 

● Um era antiguidades 
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● Outro era têxtil 

● Outro era ilustrações e pintura-produção de arte 

● Outro era iluminação 

● Havia também outras áreas lá 

Em cada uma dessas áreas, eu tive um ex-chefe que sabia muito            

pequeno. A única coisa que todos eles tinham em comum era que eles             

estavam dizendo coisas horríveis para mim, a fim de tentar me forçar a             

produzir mais. Fiquei frustrado porque sabia que sem mim não teriam           

negócios viáveis. Eu também sabia que, se eu desistisse, eles não           

poderiam mais afligir sua punição. Como era agora, era meu pior           

pesadelo. 

Um dia chegou logo quando eu decidi entrar e largar todos eles. Cada um              

deles me ameaçou e me disse 'NÃO!' Enquanto protestavam, lá antes de            

mim havia uma porta aberta. Eu comecei a andar em direção a ela. Eles              

me ameaçaram verbalmente. Quando isso não funcionou, cada um se          

revezou para tentar me impedir fisicamente. Graças à proteção de Deus,           

nenhum deles foi capaz de me tocar. Entrei pela porta e fiquei livre. 

Sonho 4 terminado... 

Pai, este último sonho foi muito estranho porque eu não tinha trabalhado            

para alguns desses caras em muitos e muitos anos. Em cada situação,            

eles precisavam de mim, mas eu não precisava mais de nenhum deles.            

Pai, há claramente um tema comum a todos esses quatro sonhos ... Estou             

tentando ir de um lugar para outro em circunstâncias difíceis ou           

impossíveis. 

Oh Senhor, por favor nos ajude! Você é meu Deus sobre todas as coisas.              

Estamos presos na água agora mesmo. Por favor, pai, cadê você nesta            

tempestade? 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. Logo atrás dele havia uma porta. 

Eu: “Uriel, por favor, nos ajude”. 

Uriel: “Eu sou um mensageiro de Deus. Eu sigo as instruções dele. Eu não              

ajudo sozinho nem crio "uma coisa" sozinho. Meu Rei diz: 'vá aqui' e eu              

vou. Agora, uma porta está sendo apresentada a você aqui, Erin. Você vai             

passar por isso. Enquanto você tiver sido mantido longe, você logo           

passará por isto e para a terra que Deus prometeu. 

“O mal tem aumentado sobre a terra em uma grande onda. Deus tem             

permitido isso como uma linha de prumo. Seu lar está em um período de              

luto e arrependimento. Como resultado, você agora não tem direções ou           

ligações para este mundo além daquelas dadas a você pelo rei. Você teme             

que você tenha perdido instruções ou tenha cometido erros. 
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“Tudo isso se relaciona com o que você está experimentando no seu            

jejum. Já se passaram 21 dias desde que a vesícula foi removida em seu              

estômago. Você não deseja mais as coisas que você amou ou esperou.            

Você foi separado de suas próprias ambições. Você e sua família agora se             

ofereceram a Deus. 

“Você está prestes a deixar seu lugar de 'conforto'. Como esse 'conforto'            

era temporário, as mudanças vieram e continuarão. Você mudou como          

você sabia que não pode confiar no homem para uma definição de quem             

você é. Fui enviado para confirmar isso para você hoje. Deus viu sua             

grande aflição e seus gritos foram ouvidos no céu. 

“Agora, o Senhor foi em seu nome para pedir por você. O que você achou               

que foi perda é realmente ganho. A água está subindo, Erin, e, se você              

fosse para ficar onde você está, você e sua família acabaria por ser             

superado 

“Me:“.Uriel, anotei os nossos problemas a partir do dia de 1 de Setembro             

de 2017 e termina no dia 31 de Agosto de 2018. Realmente foi um ano de                

grande dor e perda. Eu sou apenas humano e sei que não serei capaz de               

suportar outro ano como este. Meu mês favorito do ano é setembro. Por             

favor, acenda minha lanterna quando minha chama estiver fraca. Meu          

coração está doente. Por favor, diga a Deus para mim como esta porta             

não está aberta atrás de você ainda. Eu vou morrer antes que meus filhos              

entrem? ” 

Uriel: Sorrindo. “Erin, você está realmente acreditando nas promessas de          

Deus ou está inventando novas baseadas no seu desânimo? Você foi           

escolhido e nomeado por um tempo como este. Você não foi abandonado.            

” 

Eu:“ Mas Deus me disse que agosto foi o nosso mês de mudança, uma              

época em que nos mudamos. ” 

Uriel:“ Hmm, Ele realmente disse isso? Eu estava lá como testemunha e            

posso confirmar que agosto realmente foi um mês de grandes mudanças,           

assim como todos os últimos 12 meses para você. Você não experimentou            

as mesmas coisas que eu testemunhei? Você deixou de lado as coisas            

anteriores. Enquanto algumas coisas foram dolorosas, agora você está         

livre do mundo. ” 

Eu:“ Não, ainda somos escravos, pois ainda temos dívidas e estamos           

sujeitos aos bancos. ” 

Uriel:“ Deus é dono de todas as coisas. Como Ele é dono dos bancos, você               

é um servo de Deus. ” 

Eu:“ Mas… ” 

Uriel:“ Embora eu saiba que é difícil entender isso, Deus logo livrará você             

dos grilhões das instituições. Comemore como um homem entregue. Deus          
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ama você e aqueles que Ele escondeu e escolheu para este tempo. Em             

breve, Ele invocará anjos pelos quatro cantos da Terra e todos vocês            

serão transformados. 

“Antes de os israelitas entrarem na terra prometida, foram dadas          

instruções, um processo de circuncisão de seus corações. Removendo sua          

capa antiga e entrando em uma nova capa com Deus como sua capa, você              

entrará em um estado diferente, uma nova fronteira, onde você será           

fortalecido. 

“Enquanto você está baixo, fraco e humilhado pela punição dos ímpios,           

através desta porta, todas as mudanças. Seus sonhos mostram que você           

mudou e é jovem, forte e vibrante. Onde quer que você pise, o inimigo              

estará sujeito a Deus e ele verá que a hora do retorno do Rei está aqui. 

“Você é como uma onda, um maremoto como um tsunami, que mudará a             

paisagem. Enquanto está escrito e foi profetizado anos e anos atrás, não            

havia entendimento como isso nunca havia sido visto antes. Isso foi           

"profetizado" E é "uma coisa nova". 

“Agora, o Céu é visível na Terra, na Terra como no Céu, não no Céu como                

um planeta no céu, mas visível por Deus na Terra. Alegra-te, Erin! Não             

tenha medo! Uriel sorriu para mim. "Agora olhe!" 

Quando ele se virou para olhar para a porta atrás dele, vi o trinco na porta                

se mover. Eu então vi um flash de luz vindo da porta. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-299/ 

Uriel e Asas Incríveis para Voar 

6 de Setembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela             

jangada de suas promessas às quais nos apegamos. Não sei o que dizer             

esta manhã, exceto agradecer por trazer de volta o nosso ninho. Este é             

um segundo lar para muitos, incluindo nós, e oferece uma maravilhosa           

“ciber-companheirismo”. 

No passado, você sempre colocou uma música na minha cabeça que se            

repete várias vezes ao acordar. Isso aconteceu novamente esta manhã e           

foi uma música que eu lembrei da minha infância. Quando eu tinha cerca             

de oito anos de idade, meus pais constantemente tinham o rádio ou o             

toca-discos. 

A música era a nossa principal forma de entretenimento, pois não           

podíamos comprar uma televisão. Como resultado, não era incomum que          

a música tocasse em nossa casa por dez horas ou mais por dia. Bem, a               

música na minha cabeça esta manhã é uma canção de Jimmy Cliff            

chamada "Sentado aqui no limbo" (1971). 

Esta é uma música difícil para mim, pois traz tantas memórias dolorosas            

e alegres, todas ao mesmo tempo. Lembro-me de ouvir essa música           

depois que meu padrasto se suicidou em 1975 e se perguntou se ele             

estava preso em algum lugar entre o céu e o inferno. 

Eu realmente não sabia a resposta para isso, já que eu não estava             

engajado e Deus era realmente estranho para mim. Eu não me lembro de             

ter visto uma Bíblia em nossa casa. Hoje foi o primeiro dia em que eu               

realmente escutei todas as letras dessa música ... 

Jimmy Cliff - Sentado aqui no Limbo (1971) 

Mas eu sei que não vai demorar, sentado aqui no limbo, como um             

pássaro sem um canção. Bem, eles estão resistindo, mas eu sei que            

minha fé me levará adiante. 

Sentado aqui no limbo, esperando os dados rolarem, sim, agora, sentado           

aqui no limbo, tenho algum tempo para procurar minha alma. Bem, eles            

estão resistindo, mas eu sei que minha fé me levará adiante. 

Não sei onde a vida vai me deixar, mas sei onde estive. Não posso dizer o                

que a vida vai me mostrar, mas sei o que vi. Tentei minha mão em amor                

e amizade, mas tudo o que passou e se foi. Esse garotinho está se              

movendo. 
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Sentado aqui no limbo, esperando a maré fluir. Sentado aqui no limbo,            

sabendo que tenho que ir. Bem, eles estão resistindo, mas eu sei que             

minha fé me levará adiante. 

Eu não sei onde a vida vai me levar, mas eu sei onde estive. Não sei o                 

que a vida vai me mostrar, mas sei o que vi. Tentei minha mão em amor                

e amizade que já passou e agora é hora de seguir em frente. 

Vai me levar agora. Enquanto isso, eles estão resistindo, mas sei que            

minha fé me guiará. Sentado no limbo, limbo, limbo (x3). Enquanto isso,            

eles estão resistindo, mas eu sei que minha fé me guiará. 

Pai, é assim que nos sentimos agora, todos nós! Nós precisamos de você!             

Nós procuramos respostas por você, pois não sabemos o que fazer. Nós            

sabemos disso ... não temos capacidade de abrir a porta que eu vi no              

espiritual. Quanto ao natural, há apenas a promessa da porta. Eu chorei            

muito ontem. Talvez seja o meu jejum. Hoje é dia 33. Enquanto eu             

estava violentamente doente ontem à noite, me senti melhor depois de           

ficar doente. 

Eu estava lendo notícias locais, nacionais e mundiais recentemente e          

fiquei em choque com a rapidez com que o mundo mudou. A notícia é tão               

chocante agora como a onda do mal agora está verdadeiramente          

varrendo a Terra como um tsunami. Oh Pai, eu quero tanto que você em              

breve se levante em nós. Levante o seu exército e nos leve a ficar em seu                

lugar. 

Os espíritos de resistência e rebelião entraram como uma praga de mofo.            

Isso tem permeado todos os cantos e todas as vezes boas coisas estão se              

transformando. Tudo o que pensamos que nunca poderia acontecer está          

acontecendo agora. Não há moralidade e até mesmo falar sobre Você ou            

até mesmo atuar na bondade é agora recebido com intenso ódio. 

Embora muitos dos meus sonhos tenham sido pessoais recentemente,         

eles parecem ter um padrão sistemático para eles. Em uma noite, terei            

sonhos infernais de opressão apavorante de meus inimigos passados. No          

entanto, na noite seguinte, eu terei uma noite de mudança sobrenatural e            

ser abençoado com força sobrenatural. 

Meu sonho na noite anterior foi como nenhum outro que eu já tive antes.              

Este sonho foi tão específico e claro que eu sabia que era diretamente de              

Deus. Em essência, Deus estava me concedendo uma habilidade que eu           

nunca havia pedido ou mesmo desejado. Embora eu não possa realmente           

receber essa habilidade como escrita, talvez seja mais uma metáfora de           

uma habilidade similar, eu realmente não tenho ideia do que Deus está            

fazendo neste momento. Enfim, aqui vai… 

Sub-sonho 1 “Asas incríveis para nós voarmos” começa… 
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Eu estava diante de uma situação impossível, um impasse onde eu não            

tinha capacidade de ir de um lugar para outro. Enquanto eu estava com             

uma amiga, eu não sabia quem ela era. Eu tinha desistido de toda a              

esperança, pois não tinha opções com minhas próprias forças. Eu sentei           

em um banco e comecei a chorar. Meu amigo veio me consolar… 

Amigo: “Erin, use o que Deus lhe deu, a habilidade de voar”. 

Eu: “Eu não posso voar”. 

Amigo: “Sim, você pode, Erin. Use suas asas! ” 

Nesse momento, milhares de joaninhas começaram a subir pelos meus          

braços. Eles então foram até a área das minhas omoplatas. Então senti            

algo bastante quente, algo semelhante a um choque de eletricidade, na           

área. Eu olhei com espanto quando as asas com penas começaram a            

crescer ao meu redor. As asas eram grossas e fortes, cerca de três             

centímetros de espessura e cerca de dois metros acima da minha cabeça. 

Incluindo a altura das asas, eu tinha pouco mais de sete pés de altura              

quando me levantei. As penas eram lindas, brancas iridescentes como          

opalas e ligeiramente rosadas na raiz. Eles eram macios como o toque.            

Quando os toquei, pude sentir o toque, pois as asas agora eram parte de              

mim e eu sentia nelas. Eu comecei a surtar porque eu não gostava de ter               

essas coisas crescendo nas minhas costas. Eu estava completamente         

chocada e admirada. 

Eu: “Oh não, eu me sinto estranho com isso. Eu não quero ser um              

pássaro! Eu não quero isso. Eu não posso viver assim. 

Eu teria continuado assim, mas meu amigo me interrompeu. 

Amigo: “Erin, estas são agora uma extensão de você. Deus abençoou           

você. ” 

Eu:“ Você tem certeza? Eu não acho que eu possa até mesmo passar por              

uma porta com estes! ” 

Amigo:“ Ah, é mesmo? Você acha que Deus cometeu um erro? Eu não             

penso assim. ”Ela sorriu e acrescentou bem-humorada. "Agora você está          

sendo ridículo." 

Eu: "Mas como vou usar roupas?" 

Amigo: "Você não está vestindo roupas agora?" 

Ela estava certa. As asas tinham passado pelas minhas roupas. 

Amigo: “Não se preocupe, pois tudo isso acontecerá sobrenaturalmente.         

Quando suas asas se retraem, suas roupas não mostrarão onde as asas            

passaram. Agora, passe por aquela porta e voe para onde você precisa            

estar. ” 

Eu:“ Mas eu serei visto como uma completa aberração. Eu serei caçado…” 

Amigo:“ Não se você não puder ser visto. Experimente-os. Vá pela porta            

aberta. ” 
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Eu olhei e havia uma porta aberta na minha frente. Assim que eu desejei              

passar pela porta, as asas se retraíram e não puderam ser vistas. Uma             

vez pela porta, eu pensei sobre onde eu queria ir e minhas asas             

imediatamente me levaram para lá. Com apenas um pouco de prática,           

essas asas agora eram como outro braço, mão ou perna para mim. 

Quando cheguei onde precisava estar, as asas desapareceram assim que          

aterrissei. Cheguei em volta e senti minha parte superior das costas e            

eles foram embora. Eles se foram! Eu olhei para um prédio alto e desejei              

estar lá. Minhas asas imediatamente brotaram e me levaram até lá. 

Eu podia ver meu reflexo no vidro do prédio enquanto subia. Minhas asas             

pareciam as de uma águia gigante, mas celestial. Assim que cheguei ao            

topo do prédio, pude ver tudo ao meu redor. Eu vi uma área distante que               

eu desejava explorar. Minhas asas me levaram lá. Eu ri de alegria            

enquanto voava para cima e ao redor da área. 

Eu: "Tudo bem, Senhor, estes são super legais!" 

Sub-sonho 2 "O malvado confessar a contragosto" começa ... 

Eu tinha conhecimento sobrenatural das tramas contra os inocentes pelos          

perversos ao meu redor. Eu podia ouvir a voz do Senhor incrivelmente            

clara. Suas instruções e seu conhecimento estavam sendo incorporados         

em mim instantaneamente e conforme necessário. Usando isso, Ele me          

deu a capacidade de parar os planos e frustrar os planos. Eu achei isto              

engraçado e gostei dos olhares nos rostos daqueles com más intenções. 

A presença de Deus dentro de mim fez com que aqueles que eram maus              

em seus corações confessassem seus desejos e expusessem seus         

esquemas. Depois de um tempo, isso ficou cada vez mais difícil de ser             

testemunhado. Isso porque havia tantas dessas pessoas más e se tornou           

exaustivo. Eu disse ao Senhor que isso estava me drenando demais e Ele             

me fortaleceu. Deus me fortaleceu! 

Sub-sonho 3 “Um grande inimigo é forçado a pagar” começa… 

Pessoas que nos roubaram foram forçadas a nos compensar pelos danos           

e prejuízos causados por seus roubos. No entanto, Deus estava          

forçando-os a pagar muitas vezes mais do que eles realmente tinham           

como punição por seus atos. Em uma estranha reviravolta, um de nossos            

inimigos, uma família inteira, estava sendo forçado a nos pagar US $ 4,5             

milhões. 

Eles estavam absolutamente furiosos comigo. Todo este grupo teve que          

primeiro confessar a nos prejudicar, mas depois começou a provocar,          

gritar e ameaçar-me à distância. Por uma razão que eu não tinha certeza,             

esta família estava confinada a um determinado lugar e não podia ir            

embora. Enquanto eu estava assustada com eles a princípio, logo percebi           

que Deus os havia tornado desamparados, além de seus xingamentos e           
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gritos. Eles não tinham capacidade de nos ferir novamente. Eu ouvi a voz             

de...Deus 

Deus: “Que eles amaldiçoem. Não fique ao redor deste lugar. Deixe assim            

suas maldições não têm lugar para pousar. Por que você está ouvindo            

isso em pé ao redor daqueles confinados aos seus lábios amaldiçoados?           

Você está livre para ir! ” 

Deus então me mostrou a porta de uma cela de prisão que Ele tinha              

aberto agora. Logo percebi que ainda estava lá porque não sabia de            

nada. Eu estava hospedado onde eu estava familiarizado, minha situação          

no passado. Felizmente, Deus mais uma vez me interrompeu ... 

Deus: “Erin, eu te libertei! Agora vá! ” 

Saí rapidamente com Suas bênçãos. 

Sonho 3 terminado… 

Bem, pai, aqui estou eu! Por favor, abra a porta do lugar Você vai nos               

mudar para sempre. Nós amamos você e desejamos ser libertados. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. Ele estava sorrindo. Eu o abracei. 

Uriel: Não se preocupe, Erin. Deus me enviou para que você saiba que             

você não é o único que está esperando. ” 

Eu:“ Uriel, é toda a minha casa. Precisamos ir em breve. Temos o             

suficiente para durar nossa casa por alguns meses. Nós não temos o            

suficiente para extras ou emergências. Nós não temos o suficiente para           

pagar por um movimento. Se você quiser, por favor, diga a Deus que             

precisamos de ajuda e que estamos no 'limbo'. ” 

Uriel:“ Enquanto 'limbo' é um termo terreno que significa que você está            

em um lugar incerto, Deus está sempre certo e não há ' limbo 'sob Deus.               

Talvez você devesse reler a letra da música que estava repetindo em sua             

mente esta manhã (Jimmy Cliff - Sentando aqui no limbo (1971)). Essas            

letras foram inspiradas por um tempo como esse. ” 

Eu:“ Por que estou tendo sonhos tão vívidos agora? O que esses sonhos             

significam? ” 

Uriel:“ Desde o começo, Deus instrui o homem enquanto ele dorme. Este            

é um lugar onde Deus tem a atenção total de um homem. Erin, você              

entende isso como, antes de receber sonhos e visões, como você           

aprendeu com Deus? Como você pode aprender com as Suas Palavras, a            

menos que Ele as inspire pelo Seu Espírito Santo? Como você poderia            

saber de coisas escondidas se Deus não as revelasse enquanto você           

dormia? 

“Agora, estas não são sua imaginação. Deus pode e fará tudo o que Ele te               

prometeu. Você está procurando aquilo que entende e aquilo que tem           

referência em Sua Palavra. No entanto, Deus está mostrando agora ainda           
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mais. Ele agora está lhe mostrando aquilo que é inimaginável, aquilo pelo            

qual você não orou. 

“Erin, Ele pode fazer todas as coisas impossíveis ao homem, entender?           

Não limite Deus. Erin, não o confine a uma palavra, mas ao invés disso,              

lembre daquele que falou a luz e separou a luz das trevas, Aquele que              

criou o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Quem é o guardião do                 

tempo e das estações? Quem criou o homem do pó e separou as águas              

da terra seca? 

“Há tantas coisas que Deus fez desde o começo até agora e por toda a               

eternidade. Quem pode colocar Deus em confinamento ou colocá-lo em          

'uma caixa'? Ele não é forte e poderoso o suficiente para levantar a             

tampa e escapar? Ele vê o que reside aqui na terra e não é removido das                

tramas dos ímpios ou dos ocultos. Ele enviará julgamento. 

“Ele também conhece os desejos de seus filhos. Ele também entende que            

eles são indefesos sem ele. Não se preocupe, Erin, como Ele é            

compassivo e cheio de graça. Erin, você foi escolhido por um tempo como             

este e, em sua fraqueza, Ele é forte. Em seus sonhos e visões, Ele te               

mostrou o que é bom. Seus planos para você são construir você e lhe              

conceder esperança e futuro. 

“Agora Ele te devolverá à terra que Ele te deu. Como uma águia, você              

voará sobre asas. Você vai escalar uma parede. Você mostrará a           

Poderosa Mão de Deus. Embora você tenha sido escondido, Ele o colocará            

em espaços abertos. Uma vez lá, seus inimigos, que também são           

inimigos de Deus, ficarão confinados ao lugar que Deus preparou para os            

ímpios. 

“Uma onda de milagres, sinais e maravilhas virá sobre a terra           

amaldiçoada. Molas de água viva subirão até lá. Assim como as marés            

deram origem ao mal, o próprio Deus enviará uma onda maior para            

abalar a terra. Lembre-se de que Deus está dentro dela e ela não cairá.              

Lembre-se de que Deus a ajudará ao romper do dia. 

“Agora, regozije-se quando seus sonhos o instruírem sobre Seus planos          

para você. Ouça as letras da música, Erin, e seja encorajado. Como Ele             

mostra a você como você deve ir e todas as outras rotas estão fechadas,              

espere por Ele. Espere por Ele como Ele é bom e Seus caminhos são mais               

elevados. 

“Ele abriu sua cela na prisão e lhe deu roupas de homem livre. Ele              

também pediu para você ser um convidado em sua mesa todos os dias.             

Ele também lhe deu subsídio e cuidou de você todos os dias da sua vida.               

Agora se alegre, Erin! Alegrem-se, alegrem-se! Passe pela porta! ” 

Eu:“ Eu deveria bater primeiro? ” 
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Uriel: Sorrindo. “Eu acredito que todo o Céu, e até mesmo a Terra, ouviu              

sua batida. Deus sabe, Erin, e Ele responderá. É a Sua porta para abrir e               

você deve andar por ela quando Ele abrir. Agora coma o que é bom. Ele               

te deu um lugar lindo, um lugar em que você vai entrar em breve. 

“Oh sim… se Deus quer lhe dar asas para voar, então receba isto. Não              

limite Deus, o Grande EU SOU, Aquele que criou você, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, eu entendo ”. 

Uriel:“ Então aproveite este dia que Ele lhe deu ”. 
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 Uriel e o Antigo Sedutor 'Presidente' Reaparece 

8 de setembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por um coração batendo, olhos que podem ver, uma cabeça com            

um banco de memória e membros que podem funcionar. Sua grandeza é            

vista em tudo, no bem e no mal, pois sem você não haveria nada nem               

coisa boa ou ruim. Mesmo do Atlântico tempestade Nomes para 2018           

parecem delinear o que você logo estará fazendo ... 

● Alberto: Nobre, brilhante (nomeado em 25 de Maio de 2018) 

● Beryl:  Pérola Verde do Mar (nomeado em 5 de Julho de 2018) 

● Chris: Portador de Cristo, famoso portador (nomeado em 8 de Julho           

de 2018) 

● Debby:  Abelha (nomeado em 7 de Agosto de 2018) 

● Ernesto: negócio sério, batalha até a morte (nomeado em 15 de           

Agosto de 2018) 

● Florence: flor, flor (nomeado em 1 de Setembro de 2018, ainda           

ativo) 

● Gordon: Grande Montanha, espaçoso (nomeado em 3 de Setembro         

de 2018) 

● Helene: luz, tocha brilhante (nomeado em 7 de Setembro de 2018) 

● Isaac Ele ri (ambos Sara e Abraão riu quando lhes foi dito que Sara              

ficaria grávida, Isaac era seu filho juntos) 

● Joyce:  Senhor, felicidade 

● Kirk:  Igreja, mora na igreja 

● Leslie: Alta montanha, exaltado 

● Michael: Quem é como Deus, dom de Deus (um arcanjo ) 

● Nadine:  Esperança 

● Oscar:  lança Divina, lança de Deus 

● Patty:  mulher Noble 

● Rafael:  Cura, Deus (um arcanjo) 

● Sara:  Princesa (mulher nobre para as doze tribos de Israel) 

● Tony:  Altamente digno de louvor 

● U:  Esta carta foi omitida 

● Valerie: Forte, valente 
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● William: Protetor resoluto, vai 

Bem, os beija-flores agora partiram para o sul. Estou triste com isso,            

como eu adorei assisti-los e tirar fotos deles. Senhor, por favor, proteja-os            

em sua longa e longa jornada. Por favor, mande-os voltar aqui novamente            

na primavera ou, melhor ainda, traga-os para onde você estiver nos           

levando. Esta manhã acordei mais tarde do que o normal. Eu saí de um              

sonho profético muito gráfico. Eu não tive um claro isso em um bom             

tempo. 

Quando me deitei na cama, pude ouvir a canção distinta de um pássaro do              

lado de fora, uma canção que eu nunca ouvi antes. Eu ia deixar a cama               

para ver se conseguia ver, mas a dor que senti na cabeça e no pescoço               

me levou a ficar imóvel. Lágrimas silenciosas saíram dos meus olhos e            

caíram no meu travesseiro. Então eu caí em um estranho 'micro-sono' e            

não tinha certeza se isso era um sonho ou visão ... 

“Jesus me cura da cabeça aos pés" começa ... 

Eu era como eu sou agora, na dor e me sentindo lenta e velho. Eu estava                

vestindo uma camisa branca ridiculamente longa que ficava abaixo dos          

meus joelhos. Eu acabara de jogar sementes de pássaros nas pombas de            

luto e percebi que não conseguia endireitar minhas costas. Fui ao pequeno            

banco no nosso quintal e deitei na grama ao lado dele. Eu olhei para o céu                

enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Fechei os olhos          

e comecei a rezar uma versão personalizada da Oração do Senhor ... 

Meu Pai que está no céu, grande é o seu nome e digno de todo o meu                 

louvor. Seu Reino por favor venha, Tua Vontade seja feita nesta Terra            

assim como é no Céu. Por favor, nos conceda neste dia meu pão e mel               

diários. No entanto, e acima de tudo, por favor, perdoe minhas ofensas            

contra você como eu perdoo todos aqueles que se opuseram contra mim.            

Não me deixe cair em tentação, mas sim me livre do maligno. Pois tudo              

isso é seu e você detém o poder em todas as coisas. Este é o teu reino,                 

seja feita a tua vontade, na terra, na terra, na terra, como no céu. Pai,               

este é o teu reino, em teu poder, em tua glória, para todo o sempre,               

amém! 

Eu abri meus olhos e lá estava Jesus de pé em cima de mim. Ele estava                

vestindo uma túnica branca com uma faixa vermelha no ombro esquerdo. 

Jesus: “Não diga nada. Eu estou aqui. 

Ele se ajoelhou ao meu lado e tocou minha cabeça com as duas mãos. Eu               

senti algo como um flash quente, como a luz, cortando meu crânio. Ele             

então moveu as mãos para a base do meu crânio. Enquanto eu me sentia              

desconfortável no início, Ele passou um tempo no meu pescoço de C3 a             
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C8. Senti um frio ardente que foi seguido pelo calor. Eu podia literalmente             

sentir que Ele estava ajustando toda a minha coluna. 

Eu olhei para cima e vi Ele remover alguma coisa. Então senti-o alinhando             

minha espinha. Enquanto fazia isso, era se Ele estivesse passando os           

dedos pelo teclado de um piano, mas era a minha espinha. Ele estava me              

curando. Enquanto comecei a chorar, permaneci quieto e imóvel. Quando          

Ele moveu as mãos para o meu coração, senti sensações semelhantes e            

pude senti-lo removendo alguma coisa. Enquanto eu podia sentir tudo          

isso, nada disso estava me machucando. 

Então eu senti ele restaurar algo do meu lado direito. Fechei meus olhos             

quando Ele se moveu para baixo e restaurou meus membros, meus           

braços, meus dedos, minhas pernas e meus pés. Eu de alguma forma            

sabia que Ele tinha acabado agora. Quando abri os olhos, ele já tinha ido              

embora. Quando me sentei na grama, pude perceber que agora estava           

totalmente curado. 

Sub-sonho 1 acabou ... 

Quando eu acordei na 'vida real', eu ainda era o mesmo. Foi            

decepcionante e eu me perguntava quando Ele realmente faria isso por           

mim ... por nós. Foi tão real que não pude acreditar que não tivesse              

acontecido na vida real. 

Decidi sair da cama e escrever esse sonho, junto com o sonho épico que              

tive na noite passada. Por favor, pai, deixe-me lembrar de tudo que Você             

me mostrou neste sonho de profecia. Por favor, mantenha as coisas claras            

para que eu apenas escreva aquilo que é a Sua Vontade para ser escrito. 

Sub-dream 2 “Um antigo 'rei' volta aos holofotes” começa… 

Eu estava visitando a casa de um dos meus ex-chefes. Ele era um bom              

homem com uma esposa tão boa quanto. Embora não seja o caso na             

realidade, ele teve vários filhos neste sonho e todos eles eram mais            

velhos. A casa era muito grande e tinha uma grande sala de bilhar.             

Quando entrei nesta sala, o homem e seus filhos estavam no meio de um              

jogo de Carom. Enquanto eles estavam erroneamente chamando o jogo          

de sinuca, eu não corrigi-los. 

Independentemente disso, a mesa de sinuca não estava em condições de           

ser usada. Por alguma razão, a mesa na qual eles estavam jogando era             

literalmente cortada diagonalmente de um canto distante para o outro          

canto distante. O lado comprido estava completamente aberto e não havia           

nada para impedir que as bolas caíssem no chão. 

Enquanto era 'meia mesa', também era 'meio jogo'. Em vez de 22 bolas,             

havia apenas 11 bolas sendo usadas, mais a bola branca, ou doze bolas             

no total. Embora nem fosse possível ter um jogo com essa configuração,            
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aqueles que jogavam eram muito tensos e competitivos. Era uma visão           

tão estranha e eu não podia acreditar que eles estavam tão "nisto". 

Só então, notei uma comoção na sala ao lado por vários dos membros             

mais velhos da família. Depois de percorrer as três grandes colunas de            

apoio, entrei em uma área que tinha quatro grandes telas de televisão            

montadas na parede. Uma das telas da televisão mostrava um monte de            

gente gritando e chorando. 

Eu: “O que aconteceu? Por que eles estão gritando e chorando? ” 

Mulher:“ Eles estão mortos. Todos eles estão mortos. Eles foram          

aniquilados. Tantos e tão rapidamente. Não houve aviso. 

Voltei para as televisões para ver se conseguia descobrir mais sobre o que             

acabara de acontecer. Cada uma das quatro telas tinha algo diferente em            

quando todas elas de repente se transformaram em neve estática. Isso           

durou cerca de trinta segundos, quando os quatro voltaram a ligar-se           

simultaneamente. Mesmo que estes televisores estivessem em quatro        

estações diferentes, eles agora mostravam a mesma coisa. 

Era o nosso ex-presidente sentado em uma longa mesa com seis líderes            

de um lado dele e seis líderes do outro lado dele. Foi criado como a última                

ceia. 

Ex-presidente: Levantando sua taça. “Quem beber deste cálice terá a vida           

eterna.” 

Os homens sentados com ele rapidamente beberam de seus copos e           

receberam poderes sobrenaturais. Enquanto apenas aqueles com       

discernimento perceberiam isso, seus poderes eram realmente maus e         

deveriam ser uma falsificação dos milagres de Deus. Ficou claro que tudo            

isso era para zombar de Deus. 

Ex-presidente: “Eu agora peço a todos vocês em casa que participem           

desse brinde. Isso marcará meu lugar de direito como o líder de um             

governo livre. Meu governo respeitará o livre-arbítrio e o direito de viver            

livre de consequências, livre para fazer o que quiser sem condenação. ” 

A família de meus ex-chefes rapidamente juntou vinho em um enorme           

jarro alemão e despejou-o em canecas menores. 

Ex-chefe: "Aqui está uma caneca para você". 

Eu: educadamente. “Não, obrigada. Eu não tenho sede. ” 

Ex-presidente:“ Eu abençoo este vinho do povo, pelo povo e pelo povo.            

Deste ponto em diante, serei seu salvador e seu deus. Eu agora peço a              

todos vocês que participem deste vinho como uma celebração. 

Todos ao meu redor bebiam um pouco do vinho, exceto eu. Para minha             

surpresa, era como se eles estivessem completamente bêbados, mesmo         

para aqueles que tomavam apenas um pequeno gole. Era como se o que             

eles estavam bebendo tivesse de alguma forma se tornado um tipo de            
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droga ou feitiço. Vi então que os doze líderes que estavam sentados à             

mesa com o ex-presidente ficaram ainda mais fascinados com o          

ex-presidente do que já eram. 

Ex-presidente: “A primeira ordem de negócios será remover a resistência.          

Devemos remover os obstáculos e muros para a liberdade. Nós devemos           

remover as escalas da justiça. Precisamos remover e redefinir as leis da            

moralidade. Agora haverá apenas um governo, uma igreja, um corpo e um            

juiz. Este será o tempo de liberdade da opressão. Este será o momento de              

remover o negativo e começar de novo. 

“Deixem todos os prisioneiros de fora e deixem os que se opõem tomarem             

seu lugar atrás das grades. Este é um novo amanhecer e uma nova era.              

Deus anda e eu removi o mal. O mal se opõe ao bem e se disfarça de                 

moralidade. No entanto, isso é falso. É hora de separar do ódio, remover o              

remanescente da opressão e tomar o seu mundo de volta. ” 

Sentei-me em silêncio chocado quando acabara de testemunhar essa         

entidade alegando ser Deus. Ele estava reivindicando todos os milagres de           

Deus como seus próprios. No entanto, eu notei algo gritante que ninguém            

ao meu redor era capaz, porque eles estavam muito bêbados. Muito           

simplesmente, este homem era claramente incapaz de fazer tudo o que           

Deus podia, mas apenas uma pequena porção que foi permitida por Deus            

para este tempo, o tempo do fim. 

Sub-sonho 2 sobre ... 

Oh Pai, o que tudo isso significa? Estou preocupado com o mundo e com              

aqueles que serão enganados. Este foi um sonho horrível sobre o próximo            

engano e isso me assustou. Se todos eles soubessem Você gosta de nós! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. 

Uriel: “Erin, a ira de Deus está sobre as nações. Esta entidade está             

jogando meio jogo em meias habilidades. Como você percebeu, havia          

metade da quantidade normal de peças no seu sonho. Quando um terço            

dos anjos caiu, sua capacidade de se comunicar com Deus, seu Criador,            

foi perdida. Eles estavam agora em metade do poder. 

“Como ainda tinham memórias de conhecimento, ainda sabiam ensinar e          

provocar. Eles sabiam como quebrar as regras. Acima de tudo, eles           

desafiaram a Deus. Sabendo que eles não poderiam voltar para o Céu,            

eles decidiram trazer o Céu para a Terra. No entanto, eles falharam com             

isso e trouxeram apenas destruição. É por isso que Deus os confinou e             

separou-os no subsolo até os dias do julgamento. 

“Enquanto o dilúvio destruiu toda a criação física na Terra, restou um            

remanescente espiritual. Este remanescente ainda era permitido dominar        

a vagar. No entanto, esse remanescente foi limitado no escopo e teve            
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restrições. Hoje, esses são poderes, principados, príncipes e governantes         

das trevas que resistem a tudo que é bom. Deus permitiu que o equilíbrio              

de poder fosse agora inclinado para eles. Como você sabe por sua própria             

experiência, o inimigo busca dividir e conquistar. ” 

Eu:“ Eu simplesmente não consigo acreditar em tudo o que está           

acontecendo agora nos EUA, mas especialmente na má vontade em          

relação ao atual presidente. Isso começou antes mesmo de ele correr.           

Embora eu saiba que esse homem não é perfeito, sinto-me torcendo por            

ele porque sei que é Deus quem o nomeou. Todos os ataques a ele são               

tão difíceis de assistir. ” 

Uriel:“ Sim, Erin, mas não são apenas os EUA. Agora é mundial. O que              

você está testemunhando é um ataque direto a Deus e a Seus filhos.             

Vamos primeiro nos concentrar no que aconteceu em Israel, onde          

Jerusalém é a cidade de Deus. Deus enviará esse "líder do touro            

selvagem" para declarar Jerusalém como a capital de Israel. No entanto,           

olhe o que aconteceu antes… 

“O ex-presidente que era presidente na época, sabendo que era Deus           

quem enviara o touro para ficar contra ele, zombou do touro e            

publicamente o humilhou. Então, quando o touro se levantou e derrotou a            

mulher que foi endossada por seu 'rei', o líder naquela época, ele levou             

algum tempo para descansar. No entanto, essa aparência dele         

descansando era meramente uma ilusão. Ele montou uma guerra racial          

para dividir o país. 

“Ele também enviou agentes como tentáculos para todos os ramos, até           

para o próprio grupo do touro. Ele pediu aos amigos favores e obteve o              

apoio de todas as saídas para influenciar a informação. Ele então           

sistematicamente ordenou cada 'golpe', tirando e difamando todos aqueles         

que estavam em pé para o touro. Ele fez isso para que qualquer um que               

permanecesse representando o touro agora ficasse em silêncio por medo. 

“Este homem está zangado com o touro e seu alcance é ótimo. No             

entanto, ele vai escorregar como Deus não será ridicularizado. Mais tarde,           

haverá um ataque à terra e o touro será culpado por isso. No entanto, não               

foi culpa do touro e o líder saberá disso. Só sei que, da perspectiva de               

Deus, qualquer ataque ao touro é visto como um ataque contra Ele. 

Uriel pegou minha mão e nós caminhamos juntos para o mirante. Eu vi             

grandes arcanjos posicionados estrategicamente em toda a Terra. Michael         

estava por cima deles na web. Então ouvi um som de buzina quatro vezes.              

Os anjos então começaram a punir a terra. Eu vi sete arcanjos            

comandando cada continente, junto com mais anjos sob cada um deles.           

Cada um dos sete arcanjos tocou trombetas e as guerras começaram. 

Eu: “Uriel, por favor, nos fortaleça”. 
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Uriel: “Eu não sou Deus, Erin, eu sou um mensageiro. Teme a Deus e              

dá-Lhe glória porque a hora do julgamento chegou. A terra será           

humilhada e abalada. Muitos estarão com medo, mas Deus tem um plano            

em prática. Ele preparou um exército próprio, seu remanescente. 

“Como o inimigo antecipou isso antecipadamente, ele envia uma         

falsificação para cada movimento de Deus para confundir os perdidos.          

Seja encorajada, Erin. Não se preocupe, pois você não será um escravo do             

rei deste mundo. Você estará sujeito a Deus em seu lugar. Seus planos,             

os planos de Deus, não serão impedidos. ” 

Eu:“ Uriel, por favor, exponha os planos dos ímpios. Por favor, nos            

fortalecer e nos proteger. Embora eu saiba que você não pode fazer isso,             

eu apenas sei que meu Pai, Deus, pode e deseja como Ele pode fazer              

qualquer coisa e Ele prometeu. ” 

Uriel:“ Você viu a determinação, os assaltos e a sedução do inimigo. No             

entanto, não se preocupe, pois a voz da verdade de Deus prevalecerá.            

Quando você ouvir falar da grandeza do mal, não acredite nisso, pois Deus             

é maior e o inimigo sabe que seu tempo acabou. 

“O inimigo luta contra todos vocês e ainda não sabe quem é quem sob o               

trono, pois ele é limitado em suas habilidades e não pode ser onipresente.             

Não se preocupe. Mesmo que eles estejam agora caçando as tribos           

perdidas, Deus manteve isso escondido. A hora do juízo chegou agora. ” 

Eu:“ Estou com medo ”. 

Uriel:“ Não se preocupe, Erin, como esta hora é para aqueles que estão             

separados de Deus. Enquanto você testemunhará a princípio, Deus então          

o chamará para frente. ” 

Eu:“ Eu oro para que Deus em breve cure e nos fortaleça. ” 

Uriel:“ Não se preocupe. Não tenha medo. Ele fará tudo o que prometeu. 

Uriel acenou para mim e sorriu. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-301/ 

Deus e Os Tempos Vão Se Tornando Mais e Mais Escuros 

14 de setembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado pela capacidade de acordar! Obrigado por outro dia. Obrigado          

pelas promessas, Suas promessas, que nos apegamos no meio de tudo.           

Nós temos lutado esta semana. Como toda a nossa casa está à beira da              

mudança, estamos todos inquietos e incertos. Enquanto estamos prontos,         

a esperança está começando a desaparecer. 

Por favor, nos perdoe, padre, mas só temos alguns meses para nos            

sustentar. Estamos confiando totalmente em você para abrir a porta pela           

qual podemos caminhar. A partir de ontem, eu tenho estado sem comida            

sólida agora por 40 dias. Senti em meu coração que isso era um símbolo              

de mim como uma criança pequena na aventura de sua vocação em            

breve. 

Eu sinto como se estivesse agora terminando minha corrida nesta parte           

da minha jornada e que agora estou me movendo para a próxima parte,             

uma fase sobrenatural. Durante este período de 40 dias, eu fiquei muito            

doente se eu desviei de todos os alimentos que eu poderia tomar. Às             

vezes, eu estava instável, tonto e eu estava freqüentemente cansado ...           

bem, pelo menos no começo. 

Eu simplesmente não conseguia digerir nada que eu estava acostumada a           

comer e a doença eventualmente fez com que eu perdesse todo o desejo             

e desejo por essas coisas. Duas outras coisas que são estranhas também            

aconteceram durante esses 40 dias. Primeiro, eu sempre tive um gosto           

amargo na boca. Em segundo lugar, cheirei coisas que ninguém mais           

cheirava. Este era um cheiro estranho e ardente, algo semelhante a           

torrada queimada, borracha ou metais. 

Contrapondo esses odores duros estavam os cheiros de fragrâncias, como          

flores ou especiarias fortes. Mais uma vez, nada estava presente e só eu             

podia sentir o cheiro deles. Eu também experimentei períodos intensos de           

agitação, dor, rigidez muscular e até contrair-se. Eu já tinha          

experimentado essa última parte antes do início desses 40 dias. 

Eu também me tornei mais emocional. Agora fico muito triste com a            

perda de crianças ou idosos nas notícias. Também me apeguei a alguns            

dos pequenos animais do nosso quintal. Recentemente eu lamentei a          

perda de um pequeno esquilo vermelho que chamei de “Patches”. 
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Patches costumavam me procurar várias vezes ao dia. Patches estava          

grávida e / ou amamentando bebês e eu tinha gostado muito dela.            

Patches veio sempre que eu chamei o nome dela. Ela comeu fora das             

minhas mãos. Então… um dia… ela se foi. Liguei para ela por uma             

semana inteira, mas nada. Eu acredito que ela se tornou presa de algo             

maior. 

Até mesmo escrever sobre Patches traz de volta minhas lágrimas.          

Felizmente, há três pequenos esquilos vermelhos que começaram a         

aparecer pouco depois de Patches desaparecer. Eu gostaria de pensar          

que estes eram seus bebês. Dois dos três agora vão até comer da minha              

mão. 

Este ano passado foi um dos meus mais brutais já registrados. Pai, por             

favor, tenha compaixão de mim como eu ainda estou atordoado por tudo            

isso. Tem sido difícil para o estômago e, como escrevo, o gosto na minha              

boca é como o xarope de Ipecac. Enquanto eu não me lembro como eu              

sei o que isso tem gosto, eu tive e é horrível. Eu acredito que poderia ter                

sido quando eu era uma garotinha e eu tinha usado alguma linguagem            

inapropriada em torno da minha avó. 

Eu tive um pesadelo muito vívido e horrível na noite passada. Nesse            

sonho, eu comprará uma propriedade de um ex-cliente que se          

transformara em inimigo. Como pano de fundo, eu tinha feito um pouco            

de trabalho para ela sem nenhum custo. Eu tinha até referido o marido             

para o trabalho que ele tem atualmente como executivo. Eu tinha feito as             

ligações e escrevi uma carta de recomendação em seu nome. Por que            

eles se voltaram, eu ainda não entendo até hoje. 

Pai, eu estava tão agradecido quando você me acordou disso. Nesse           

sonho, eu tinha habilidades de super-heróis. O Espírito Santo estava          

sobre mim. Em um ponto, enquanto havia várias centenas de pessoas ao            

meu redor, apenas quatro ou cinco foram economizadas. Foi tão          

frustrante ... 

Sub-sonho 1 começa ... 

Eu tinha comprado uma propriedade grande e angustiada do ex-cliente          

que descrevi acima. Eu decidi que meu primeiro projeto seria remodelar a            

cozinha. Por nenhuma boa razão, eu liguei para o marido para instalar a             

nova iluminação elétrica. Em vez de esperar que eu mostrasse onde eu            

queria que a iluminação se acendesse, o casal usou um conjunto extra de             

chaves que eu não sabia de nada para entrar e instalá-lo onde queriam. 

Quando cheguei, pude ver que o homem havia instalado a luz errada no             

lugar errado. Então notei que ele havia deixado uma fatura pelo seu            

trabalho para mim. Eu mandei alguém trocar todas as fechaduras para           
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que as chaves não funcionassem mais. Eu então confrontei o casal e eles             

ficaram instantaneamente e injustamente ofendidos. 

Eu: "Sinto muito, mas me recuso a pagar por isso até que você tenha              

consertado." 

Mulher: "Você está sendo irracional, mas tudo bem, que assim seja." Ela            

então acrescentou com um sorriso maligno. “Ah, sim, não esqueça de           

todas as pessoas que vêm aqui para o festival. Está tudo bem ali no              

contrato de compra de sua casa. 

Enquanto eu ia perguntar a ela de que festa ela estava falando, tanto ela              

quanto o marido tinham corrido rapidamente. Fui a um gabinete e tirei o             

contrato de compra. Eu procurei as letras miúdas para encontrar o que            

ela estava se referindo. Bem, ai estava. Por alguma razão, parte da            

contingência de venda e fechamento imediato da propriedade foi que eu           

concordei em abrigar alguns de seus parentes por um fim de semana            

durante algum festival. 

Enquanto eu comecei a entrar em pânico, perguntei a mim mesmo 'o            

quão ruim poderia ser?' Eu então preparei alguns dos quartos acreditando           

que só haveria algumas famílias com algumas crianças mais jovens vindo.           

Depois, passei muito tempo arrumando as principais áreas de estar,          

incluindo a cozinha, a sala de estar e os banheiros. 

No dia da sua chegada, percebi rapidamente que não tinha sido tão            

cuidadoso nos meus preparativos como queria. Enquanto isso acabaria         

por ser um problema relativamente menor, começou com eu percebendo          

um pouco de poeira em alguns dos cantos. Meus problemas então           

aumentaram rapidamente quando abri a porta para cumprimentar meus         

convidados. 

Para minha surpresa e desânimo, havia mais de 40 pessoas que           

entraram. Fiquei então preocupado por um bom motivo, pois certamente          

não planejava abrigar tantas pessoas. Embora a casa fosse grande o           

suficiente para abrigar mais, eu apenas me preparava para a chegada de            

duas famílias. 

Depois de cumprimentar todas essas pessoas, comecei a correr pela casa           

tentando limpá-la para acomodar o influxo. A casa acabou sendo muito           

mais massiva do que eu imaginara. Era como um labirinto, semelhante a            

um showroom de móveis maciço com várias vinhetas de sala. 

Muitos dos quartos foram desatualizados e teve falta de lençóis. Para           

aqueles quartos que tinham roupa de cama, eles estavam sujos de           

poeira. Mesmo que os quartos eram imperfeitos, todos pareciam bem          

com ele até o pôr do sol e era hora de comer. Eu percebi que não tinha                 

comida suficiente, então pedi mais. Continuei a correr da sala para a            

limpeza do quarto o melhor que pude. 
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Comecei a andar pela casa para checar meus convidados. Logo percebi           

que havia outras portas que eu desconhecia e muitas pessoas haviam           

entrado. Eu estava agora completamente impressionado com a        

quantidade de pessoas. No total, eu tinha contado que havia facilmente           

trinta quartos para a casa, bem como algumas salas do porão. Apesar do             

grande número de quartos, eu sabia que isso ainda era insuficiente para            

todas essas pessoas. 

À medida que a noite avançava, percebi que essa casa expandira           

sobrenaturalmente para ser do tamanho de uma cidade pequena. Eu          

queria verificar o perímetro, mas teria sido muito longo para percorrê-lo.           

Para minha surpresa, havia um carrinho de golfe que eu poderia usar. Eu             

então usei este carrinho de golfe para circular as costas da propriedade            

para que eu pudesse encontrar o lugar que todas essas outras pessoas            

estavam usando para entrar. 

Não demorou muito para perceber que havia um portão aberto. Eu então            

vi uma grande gangue de homens muito assustadores andando pelo          

portão. Quando cheguei mais perto, percebi que eram membros de          

gangues do MS-13. Eles olharam para mim e me observaram, mas           

ficaram na entrada enquanto eu passava. Eu de alguma forma sabia que            

eles queriam atirar em mim e que Deus estava impedindo-os de fazer            

isso. Eu estava completamente sobrenaturalmente protegido! 

Eu então dirigi para o topo de uma colina. Houve um grupo de             

pára-milícia atirando em um intervalo alvo. Um deles me parou… 

Man: “Só para você saber, existem alguns membros de gangues          

vendendo drogas disfarçadas de doces. Quando eles viram você vindo por           

aqui para os fundos, eles decidiram vendê-los na porta da frente. ” 

Eu:“ Obrigado. ” 

Eu então comecei a continuar dirigindo pela minha 'cidade da casa'. O            

homem gritou para mim. 

Homem: “O que você está fazendo? Você não pode ir por este caminho.             

”Ele então apontou para frente. "Olha, há uma gangue de motociclistas           

bloqueando o seu caminho." 

Olhei para frente e vi que havia uma notória gangue de motoqueiros em             

um bar na fronteira com o outro lado da minha propriedade. Eu orei e              

decidi que precisava alertar as pessoas para não tomarem essas drogas           

disfarçadas. Eu então atravessei um campo e encontrei outra entrada. Eu           

vi paramédicos tirando as pessoas em macas. 

Eu queria encontrar o traficante de drogas fazendo isso, então eu dirigi            

um pouco. Logo encontrei uma visão muito perturbadora que jamais          

esquecerei. Havia um homem vestido como um palhaço em uma bicicleta,           

rebocando um trailer de sorvete. A 'música familiar' do sorveteiro estava           
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tocando, atraindo todas as crianças para ele. Mesmo que eu ainda           

estivesse longe demais para confrontar este homem, eu poderia ouvir          

sobrenaturalmente o que ele estava dizendo para as crianças ... 

Garotinha: “Que tipo de sorvete você tem?” 

Traficante de palhaços: “Bem, eu estou sem Sorvete, mas eu tenho algo            

muito melhor ... e é grátis. Eu tenho esse papel de doces para você. ” 

Ele então mostrou à menina uma tira de doces coloridos que pareciam            

bastante atraentes. 

Garotinha: “Mas eu realmente queria sorvete, não doce.” 

Traficante de palhaços: “Uma vez que você come alguns desses doces,           

será como se você pudesse pedir qualquer tipo de sorvete que você            

gostasse e ter o quanto quiser. ” 

Garotinha:“ Ok, obrigada. ” 

Ela então pegou o doce e foi embora. Então notei que havia uma fila de               

outras crianças esperando para fazer o mesmo. Como essas crianças          

estavam abaixo da idade da responsabilidade, eu sabia que isso ainda           

precisava ser pré-arrebatamento. Eu tive que pará-lo. Quando cheguei         

mais perto, ele instantaneamente ficou alarmado. 

Clown traficante de drogas: “O que você está fazendo aqui? Eu vou matar             

você! ” 

Eu acenei para a minha mão e ele instantaneamente parou seu           

xingamento. 

Eu: “Em nome de Jesus, eu ordeno que você vá embora” 

. Funcionou. Era como se ele não tivesse controle de suas ações. Ele foi              

de bicicleta e se afastou de mim o mais rápido que pôde. Voltei para a               

porta da frente para falar com os paramédicos. 

Eu: “Eu enfrentei o traficante de drogas. Ele agora foi embora. ” 

Paramédico:“ O que você quer dizer? Esse traficante de drogas era           

apenas uma pequena parte do problema. Há traficantes de drogas em           

todo o lugar agora. Aquelas que você realmente precisa observar são as            

drogas sendo distribuídas do seu porão. Isso é letal ”. 

Enquanto eu procurava em torno desse enorme complexo que era uma           

casa muito menor, percebi que mal podia fazer qualquer coisa em           

comparação com a enorme quantidade de crimes que estão ocorrendo          

agora. Enquanto eu queria ajudar, eu estava quase sem poder. Enquanto           

eu procurava, eu logo tropecei para uma sala maior que tinha doze            

chefes nativos. Cada chefe tinha uma habilidade. Quando entrei no          

quarto, eles me olhavam como se me odiassem. Um deles se dirigiu a             

mim. 

Chefe: "Eu vou tirar sua foto." 
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Ele se sentou para começar a desenhar, mas sua mão parou. Ele chamou             

os outros chefes. 

Chefe: “Este tem algo poderoso em volta dela. Eu não consigo desenhar            

ela. Ore por mim para que eu tenha forças para atraí-la ”. 

Embora todos tenham começado a orar em uma língua que eu não            

conseguia entender, ele ainda não conseguia me atrair. Então senti um           

chamado para orar abertamente em línguas. Eu comecei a falar em           

línguas bem alto. Eles pareciam entender o que eu disse e pareciam            

apavorados. 

Chefe: “O que podemos fazer para consertar as coisas com os deuses?” 

Eu: “Não 'deuses'… Deus. Arrependa-se e se afaste! ” 

Eles ficaram furiosos comigo e começaram a me amaldiçoar. Eu me virei            

e rezei algo e Deus instantaneamente fechou suas bocas. Quando a           

notícia foi divulgada, as pessoas começaram a gritar e fugir. Então orei a             

Deus ... 

Eu: “Pai, perdoe-me por pensar que eu poderia fazer mais aqui. Eu estou             

impressionado com quantos odeiam você. Eles me odeiam também,         

embora eu esteja hospedando-os em minha casa. Eles amam seu pecado.           

Eu estou doente, Senhor, realmente doente. ” 

Sub-sonho 1 mais… 

Jesus:“ Erin, venha para cima. ” 

Eu estava sentado em um prado por um riacho que eu reconheci. Eu vi              

isso muitos anos atrás. Na verdade, foi há 14 anos. era um lugar bonito. 

Eu: “Oh Senhor, estou oprimido pelo meu sonho. Eu pensei que isso seria             

gratificante. Havia tanto pecado e mal que eu tive dificuldade em           

acompanhá-los. Eu queria que todos fossem embora. Eu não gostei deles.           

” 

Então ouvi a voz de Deus. Sua voz era poderosa, mas reconfortante. Nós             

imediatamente começamos a discutir o sonho que acabei de escrever.          

Esse sonho foi bastante desgastante, mais do que qualquer outro sonho           

que tive. 

Deus: “Erin, você verá muito mal, mas é apenas uma fração do que vejo.              

Eu mostrei a você como será no final. Os demônios nos corações dos             

homens se agitarão. O mal superará em muito o bem ”. 

Eu:“ Mas, pai, algumas dessas pessoas são aquelas que reconheço,          

algumas até da igreja. Eu não consegui ver muitas qualidades redentoras.           

Meu Espírito Santo estava em plena atenção. Mesmo que isso não seja            

como eu sou agora, eu tive muito pouca compaixão neste sonho. ” 

Deus:“ Eu sei, Erin. Você será chamado para áreas onde você não terá             

uma boa recepção. Você será odiado por causa de mim. Essas pessoas            

não se humilharam. Às vezes, você será enviado apenas para estar           
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presente e esperar em Mim. Instruir-te-ei nos caminhos que deves          

seguir. ” 

Eu:“ Oh Pai, tive ideias de que faria grandes coisas em nome do Reino,              

do teu Reino, mas isto era perturbador e senti-me ineficaz. ” 

Deus:“ Não, Erin, você será muito eficaz. Você só viu seus maiores            

opositores em todos os quartos em que você entrou. Havia outros nos            

quartos que testemunharam que você foi chamado por mim. Enquanto          

você estava sobrecarregado pelo número de opositores, você enviou         

esperança aos outros. É importante entender que a Minha Vontade          

envolve entrar em batalha e que essas guerras não são bonitas. 

“Enviei esse sonho para você para mostrar a progressão dos tempos em            

que você está entrando durante o seu serviço. No início, será palatável e             

você começará com cenários com os quais esteja familiarizado, aqueles          

que você pode superar rapidamente. Lá você vai se preparar para o            

básico. Você será um anfitrião gracioso que se rende a Mim e provê para              

seus convidados ... ou, devo dizer, aqueles que eu lhe envio. 

“Você então encontra mais e mais e mais. Como a noite ficou mais escura              

neste sonho, o mesmo aconteceu com as áreas que eu levei. É assim que              

eu não tenho quem está perdido, entendeu? Eles clamam por ajuda e            

você é enviado para ficar em pé. Enquanto você não é seu salvador e              

você não é Deus, Minha presença estará em você e em você para que              

eles saibam que eu ouvi seus gritos. ” 

Eu:“ Pai, eu não entendo. Isso tudo parece tão sombrio para mim. ” 

Deus:“ Erin, cada grupo que você encontrou tinha alguém que gritou para            

mim. Para sobreviver, eles permaneceram em silêncio. Você está lá para           

mostrar ações poderosas. Você estava livre para andar entre eles, não           

estava com medo e não foi ferido. ” 

Eu:“ Pai, eu podia ouvir seus pensamentos e o quanto eles me odiavam.             

Foi horrível. ” 

Deus:“ Eu entendo. Você ainda está querendo continuar? ” 

Eu:“ Sim. No entanto, precisarei de cura e fortalecimento. Eu também           

preciso me arrepender por acreditar em minhas próprias idéias de como           

tudo isso será. Tudo isso me levou a ser uma 'Superwoman'. Estou com             

vergonha de dizer isto em voz alta. ” 

Deus: Rindo. “Oh Erin, você me faz sorrir. Você se referiu a si mesmo              

como uma criança que come alimentos leves como uma criança          

aprendendo a navegar. Embora isso seja verdade, você precisa saber que           

será como um guerreiro do Meu exército, mas sujeito a Mim e enviado             

para Meus propósitos. Você vai curar os doentes e os corações partidos. 

“Você vai mostrar poderosas ações e escalar uma parede. Sim, Erin, você            

vai escalar uma parede! Você será meu vaso para meus propósitos. Você            
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será o Meu Reino como eu o designo. Você irá enquanto eu te guiar. Eu               

providenciarei para você em tudo o que você faz. Já era hora de você              

entender que nem sempre vai gostar disso. 

“Veja como seu relacionamento com os corvos mudou. Enquanto você          

sempre desprezou os corvos porque teve más experiências com eles,          

agora você gosta deles. Você até salvou um corvo ferido de morrer            

sozinho na neve caída. Por sua vez, eu usei esses pássaros para avisar os              

animais ao seu redor de predadores. Essas aves também perseguem          

esses predadores. Como você está agora alimentando-os, eles estão lhe          

enviando presentes. ” 

Eu:“ Eles o fazem? ” 

Deus:“ Para esses corvos, seus dons são preciosos. Eles te mandam           

coisas brilhantes e as jogam no chão ao redor da sua casa. ” 

Eu: Rindo. "Oh, eu pensei que isso era meus filhos soltando brincos,            

moedas e clipes de papel." 

Deus: "Não, Erin, isso é daqueles que você odiava. Enviei isso para você             

como uma analogia para que você repensasse seus preconceitos sobre as           

coisas ao seu redor. Elimine seus julgamentos, pois você não é juiz.            

Deixe-me ser o juiz, entendeu? Isso significa ir livremente onde eu te            

levo. Quando você tem uma pergunta, é só pedir. 

"Eu estou aqui com você. Deixe-me ser sua comida sólida. Deixe-Me ser            

sua fonte de água enquanto eu trago a água da vida que preenche seu              

vazio como Meu vaso. Eu te amo. Eu aceito o seu arrependimento e agora              

vou torná-lo novo. Você é uma nova criação em Mim e eu estou             

satisfeito. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, pai. Eu ficarei feliz em ir aonde você me levar. Mesmo quando              

se tornar assustador ou difícil, encha minha vasilha e derrame água para            

aqueles que estão com sede. Por favor, não me deixe nunca correr na             

frente de você. Por favor, não me deixe nunca ficar muito atrás de você.              

Por favor, deixe-me fazer a sua vontade em todas as coisas. Deixe sua             

vontade ser feita na terra como está no céu. Eu quero muito ser uma              

Noiva digna de seu Noivo. ” 

Deus:“ Não se preocupe. Eu te amo. Tome coragem! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-302/ 

Deus e Trabalhar na Presença do Bem e do Mal 

21 de setembro de 2018 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por suas instruções e graça divina ... realmente, sua          

misericórdia! Você é misericordioso comigo mesmo que eu não mereça          

isso. No dia seguinte ao Yom Kippur, quarta-feira, 19 Setembro de 2018,            

que é de ontem, quinta-feira 20 Setembro de 2018, marcou o dia a             

amargura saíram da minha boca, então obrigado por isso! 

Esta tinha sido uma amargura que tinha estado lá desde o final de 4 de               

Agosto / início de 5 de Agosto de 2018. Pela primeira vez, eu comi              

comida de verdade e manteve-o para baixo. Eu comi arroz, panela           

adesivos e camarão de coco na noite passada. Foi delicioso e eu não senti              

repulsa pelo que comi. Isso não me fez mal! Obrigado por este presente. 

Este jejum divino não planejado foi um grande chamado de alerta dirigido            

a mim por este mesmo período de tempo. Eu não entendi porque não             

fazia sentido do ponto de vista natural. No entanto, no sobrenatural, tudo            

isso fazia perfeito sentido. 

Obrigado, Senhor, pelos meus últimos sonhos. Todos esses sonhos         

tiveram temas instrucionais e consistiram em você nos levar adiante.          

Você me mostrou que havia coisas enterradas que não deveriam mais ser            

enterradas. Essas coisas eram como coelhinhos de poeira nos cantos.          

Estes formam se não varrermos esses coelhinhos. 

Às vezes, essa poeira aparece quando há movimento ou luz direcionada           

para uma área. Na maioria das vezes, simplesmente não vemos essa           

poeira. Deus, você, usando o seu 'poder de sucção', aspira esses           

coelhinhos para nos ajudar a retirá-los e removê-los. 

Anos atrás, eu precisava ser expurgado de minhas próprias ambições.          

Meus planos naquela época não estavam de acordo com os planos de            

Deus para mim. O curso de Deus para a minha vida não tinha             

necessidade de minhas realizações pessoais, elogios, prêmios,       

reconhecimento, riquezas e glórias aos olhos dos meus pares. Bem, você           

entendeu a ideia ... eu estava focada em mim mesma. 

Deus tinha um plano para mim que não poderia ser realizado sem a             

perseguição e humilhação de me tirar da imagem. A linha inferior é que             

eu precisava de uma "redução". Essa redução envolveria anos e anos de            

derrubar os tijolos e pedras que eu construíra para mim. Humilhação,           
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perda, tristeza, dor, miséria e ansiedade, tudo isso, vem desse processo           

de "redução", nosso "refinamento". 

Durante esse tempo, fiquei zangado ao ver os "meus" planos se esvaindo.            

No entanto, é aí que está o problema. 'Meus' planos nunca foram meus             

planos para começar. Foi somente quando percebi que eram eventos          

sobrenaturais que eu removi 'meu' eu para ver Deus trabalhar para me            

levar até onde Ele queria que eu estivesse. Ele desejou que eu estivesse             

sob Seu cuidado, por Seu altar e por baixo de Suas asas. Isso tudo é para                

a Sua glória, não minha. 

Tem sido doloroso! Foi uma corrida longa e difícil. Houve muitas           

reviravoltas, curvas, becos sem saída, lugares desertos, montanhas,        

vales e desvios. No entanto, uma vez que finalmente me deixei ir a algum              

lugar, em algum lugar ao longo de uma dessas pontes, deixei ir. Foi só              

então que o "porquê eu?" mudou para 'por que não eu?' Bem, só se for a                

vontade do meu pai, é claro. 

Logo antes deste término rápido, os coelhinhos da poeira saíram.          

Enquanto os via algumas vezes, estava cansado demais para lidar com           

eles. Não sei por que, mas talvez eu ainda estivesse me segurando. Eu             

sei que o último dia do meu jejum no Yom Kippur foi um dia muito               

estranho. Comecei meu diário com alegria. No entanto, como o dia ficou            

mais longo, minha alegria foi embora. 

Eu fiquei amargo. O gosto amargo da minha boca entrou no meu corpo.             

Eu fiquei chateado com tudo. Fiquei ansioso e desanimado. Chorei          

enquanto assistia ao noticiário e chorei 'por favor, não deixe que essas            

crianças e bebês morram'. Fiquei chateado com as mentiras agonizantes          

que eu estava testemunhando sobre o "líder da terra". 

Eu então tive um incidente em uma unidade através de onde o caixa             

acidentalmente me deu $ 20 de volta extra. Eu não percebi isso no             

começo, mas eu fiz uma vez que me afastei. Meus primeiros           

pensamentos foram manter os 20 dólares para ensinar ao narrador uma           

lição sobre as conseqüências de ser desleixado. Quase imediatamente,         

senti-me condenada e decidi devolver o dinheiro no segundo passeio pela           

janela. 

Enquanto ninguém sabia o meu processo de pensamento defeituoso         

sobre isso, eu fiz e fiquei humilhado. Como eu poderia ter pensado em             

guardar os 20 dólares depois de tudo que o Senhor fez por nós? Eu não               

podia acreditar o quão rápido isso me atingiu. Mesmo que eu tenha feito             

certo, eu sabia que tinha um problema no coração, mesmo que fosse            

apenas um breve. Meu filho mais velho viu o que tinha acontecido quando             

ele me ouviu falando enquanto eu o devolvia. 

Filho: “Uau, mãe, você quase teve $ 20 de graça.” 
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Eu: “Na verdade, nada disso teria sido de graça. Eu estaria em cadeias do              

inimigo e ele teria direitos legais. Minha culpa teria sido pior no longo             

prazo. Eu teria ganhado tão pouco com os 20 dólares, mas teria que dar              

tanto de mim para mantê-lo. Deus não teria ficado feliz comigo, não            

importa como eu pudesse racionalizar isso. ” 

Oh Pai, traga esse vácuo e remova a sujeira. Por favor, folheie a escória              

negra e impura que ferve até a superfície. Por favor, remova minha            

amargura. Sinto muito, Pai, se eu aproveitei este dia sagrado para Você e             

o transformei em um dia que não se encaixa em um filho do mais elevado               

Deus e amando a Noiva de Jesus. Por favor me perdoe! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado em um prado do começo da minha caminhada com            

Jesus. O seguinte é um lembrete desse sonho em particular… 

O lembrete de sonho passado começa… 

Eu estava fazendo piquenique com meus filhos em um porto com um            

porto aparentemente seguro. Demônios logo vieram nos devorar e o dia           

pacífico imediatamente ficou escuro. Meus filhos e eu corremos para um           

salão de banquetes. Quando vimos a comida, percebemos que estávamos          

com fome. Porém, nós vimos logo o molde que cresce lá e nenhum de              

nós comeu a comida lá. Percebemos que isso era uma armadilha e que             

precisávamos sair imediatamente. 

Depois que saímos, continuamos andando até o anoitecer. Nós então          

chegamos a um rio correndo que estava nos estágios de inundação. Jesus            

então nos encontrou lá e levou todos nós para o outro lado. Havia agora              

tão poucos de nós que saímos do porto. Ele então falou carinhosamente            

conosco e nos instruiu. Ele nos deu abrigo, comida e água. 

Lembrete de sonho passado sobre ... 

Me: Soltando um suspiro enorme. “Bem, pai, aqui estou neste mesmo           

lugar novamente. Onde você está, Senhor? ” 

Então ouvi a Voz de Deus ao meu redor e sobre mim. 

Deus: “Eu não exijo perfeição de você. Onde está escrito isso? ” 

Eu:“ Oh Pai, sinto muito. Eu estava chateado comigo mesmo pelo meu            

pensamento ruim recente. ” 

Deus:“ Pare de pensar sobre isso. Você está "pensando mal" e colocando            

perímetros na Minha graça e misericórdia. Erin, deixe aqueles que          

condenam ser condenados. Eu não os chamei para ser minha voz.           

Embora um homem condene outro homem, posso salvá-los        

demonstrando misericórdia pelo condenado e graça do condenado. No         

seu caso, você está condenando a si mesmo. Pare com isso. 

“Agora, Erin, só porque eu não desdobrei todas as minhas promessas no            

'seu tempo designado', isso não significa que eu removi Meu favor. Eu            
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sou o deus que traz uma gravidez a termo e então não entrega? Erin,              

arrependa-se por pensar em Mim como "o punidor". Uma vez antes de            

mim, um criminoso recebe um julgamento justo. Ele então saberá sua           

culpa e que o veredicto é merecido. 

“Erin, eu sou o juiz de todos, tanto na Terra como no céu. Embora pareça               

que a justiça na terra fecha os olhos para os culpados, eu lhes digo a               

verdade ... tenho olhos para ver e não me volto dos iníquos e de seus               

feitos. Enquanto os ímpios podem desfrutar de um breve momento de           

liberdade para fazer o mal na Terra, como são filhos do pai da mentira,              

uma vez aqui, tudo é confessado. 

Porque sou misericordioso e compreendo o aumento do mal nestes          

tempos, enviarei Meu exército sobre a terra para invejar os que se crêem             

escolhidos por Mim por seus rituais e realizações. Erin, eu mando aqueles            

que o mundo iria desqualificar como Meu escolhido. Estes são o meu            

exército especial, as minhas flechas afiadas da minha aljava. 

“Apenas a presença dos Meus eleitos fará os ímpios confessarem. Com           

seus lábios, eles acusarão aqueles a quem eu mando. Enquanto eles           

chutam, gritam e recitam suas razões por serem amargos sobre aqueles           

que escolhi, será porque seus próprios lábios que diziam louvar-me nunca           

tinham conectado seus corações de pedra. Eles realmente acreditavam         

que eu não podia ver sua verdadeira condição cardíaca? 

“Mesmo que eu os criei, eles acreditam em outro pai e adoram os deuses              

deste mundo, não eu. Erin, você foi quebrado e esmagado na minha            

frente. Mesmo que você ainda não tenha visto as promessas que dei a             

você, você ainda está aqui. Mesmo que você tente se desqualificar às            

vezes, não sou eu quem está chamando você para fazer isso. 

“Agora, Erin, entregue o último pedaço de si mesmo que o inimigo luta             

para você se agarrar. Enquanto você nasceu neste mundo, você é Minha            

e você reside aqui comigo. Lá você é um estrangeiro que já foi perdido.              

No entanto, eu te criei no ventre de sua mãe. Desde a sua concepção,              

você foi concebido para os meus propósitos. Você me deu seu coração            

para os meus propósitos. Erin, os meus planos não são melhores que os             

que você poderia conceber? ” 

Eu:“ Sim, pai. Você me ama. Enquanto minha vida tem sido cheia de             

fracassos, você nunca falhou comigo. Por favor, perdoe-me por se          

perguntar se Você me abandonou. Eu sinto muito. ” 

Deus:“ Você está perdoado. Erin, agora é a hora. A hora chegou. Coloque             

o resto de suas imperfeições longe de suas memórias. Traga isso para            

Mim. ” 

Eu:“ Pai, eu tive um sonho ontem à noite… 
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Sub-sonho 1 começa… 

Eu estava no processo de arrumar meus pertences que eu tinha em dois             

prédios de escritórios separados. Eu decidi fazer uma pausa para          

recuperar minha correspondência. Semelhante aos meus pertences,       

metade do meu e-mail estava em uma caixa e a outra metade da minha              

correspondência estava em uma caixa distante. Eu sabia que precisaria          

de ajuda com a primeira caixa, pois eu era muito pequena para            

alcançá-la. Um homem me viu lutando e veio para ajudar. 

Enquanto ele recuperava meu e-mail, logo percebi que ele havia          

recuperado acidentalmente correspondências da caixa ao lado da minha.         

Decidi não contar a ele sobre o erro dele, porque não queria que ele se               

sentisse mal por me ajudar. Depois de classificar pelo correio, eu fui para             

o postmaster para que ele colocasse de volta a porção que não era             

minha. 

Depois disso, voltei ao primeiro escritório com meus pertences. Depois          

que terminei de arrumar as malas, percebi que tinha colocado tudo em            

uma caixa grande. No entanto, não havia como eu ser forte o suficiente             

para carregar essa caixa. Mais uma vez, alguém me viu lutando e            

aproximou-se para mover a caixa para mim. 

Antes que eu pudesse mostrá-lo onde levá-lo, ele o moveu para fora do             

prédio. Porque ele colocou essa caixa ao lado do meio-fio para eu pegar,             

outra pessoa achou que era para alguém tomar, como um sofá ou algo             

parecido, e foi embora. Quando questionei o homem que "me ajudou",           

ele me disse que não se responsabilizava. 

Sub-sonho 1 sobre ... 

Eu: “Pai, todo este sonho pareceu acontecer na Califórnia. O que tudo            

isso significa? ” 

Deus:“ Para você, quando criança, essa era uma terra amaldiçoada e           

suas lembranças não eram boas. Embora você procure, não haverá seu           

coração. Foi um período de tempo, uma ponte de desordem, quando           

muito foi roubado de você lá. ” 

Eu:“ Nossa casa foi roubada várias vezes. Muitas coisas foram roubadas           

de nós. Foi horrível porque não tínhamos seguro e as coisas levariam            

meses para serem substituídas. ” 

Deus:“ Este foi um lugar de abandono para você. Você protegeu seu            

coração daqueles que te machucaram. Você teve feridas profundas lá.          

Esta parte da terra em breve será de onde muitos problemas virão e será              

como se eu abrisse os portões das entranhas da Terra lá. A raiva e o               

fedor serão horríveis. 

“Quando eu te enviar para esta parte da terra, será em números, mas             

para um momento posterior. Agora, você é para testemunhar para          
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aqueles que anseiam por conhecer. Essas pessoas serão aquelas que são           

como você uma vez foram onde você teve um pé no mundo e um pé               

fora”. 

Eu: Rindo. “Eu me lembro daqueles tempos. Eu poderia ir de qualquer            

maneira se isso me beneficiasse. Lembrei-me de que não gostava de           

muitos cristãos que conheci naquela época. ” 

Deus:“ Muitos deles terão os mesmos pensamentos. No entanto, eles vão           

gostar de você porque eles vão Me ver operando através de você. Eles             

vão me ver como eu sou e você vai proclamar "O Ano do Meu Favor"               

através das terras divididas. Vou enviar-lhe onde você nunca poderia ter           

imaginado ir. Você permitirá que eu cure e mostre ações          

impressionantes. Eles, por sua vez, testemunharão os milagres do Reino          

dos Céus. Agora regozije-se, Erin, regozije-se, quando a sua hora          

chegou! ” 

Eu:“ Oh Pai, as pessoas com quem tenho lidado têm sido extremamente            

frias e distantes. ” 

Deus:“ Não se preocupe, pois não demorará muito para que todos que            

mudar. Não se preocupe, pois não me esqueci de você. Eu vou cercar             

você com a ajuda de anjos. Nada será bem sucedido contra você. Como             

isso não será fácil, você também precisará se retirar em oração pelos            

perdidos e entrar em Meu abrigo. Eu vou confortar e fortalecer você lá. ” 

Eu:“ Pai, senti algo ontem. Eu estava levando minhas meninas para a            

escola e estava em uma parada de tráfego. De repente, senti uma onda             

de algo me atingir vindo da minha direita. Isso me assustou. Eu olhei             

para cima e vi um carro na pista da direita. Eu então reconheci alguém              

neste carro que havia sido enviado pelo inimigo há alguns anos para            

causar problemas. Quando saímos da estrada, a onda de tontura          

desapareceu. ” 

Deus:“ Em Minha Palavra, lembre-se da mulher que sangrou e que tocou            

o manto de Meu Filho. Quando isso aconteceu, ele sentiu algo deixá-lo.            

Isto é como um vaso cheio de cura, vida dando água para aqueles que              

têm sede. Quando aqueles que precisam de cura receberem isto, isto será            

como se algo separado por eles do vaso fosse embora. 

“Eu sabia quando alguém precisava e eu respondi. Eu derramei água de            

cura. Se eu te enviar como um vaso para sair e as águas curativas se               

derramarem de você enquanto eu te encho, você saberá disso. Você           

algumas vezes perguntará qual deles recebeu a cura. Você então          

reconhecerá aqueles que eu enviei. 

“Você também sentirá quando o mal estiver presente. Você sentirá a           

presença do mal como ele vai bater em você como uma onda enviada             

para desorientar e confundir você. Isso será diferente de quando eu te            
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enviar para alguém que precisa de cura. Eu fiz desse jeito para que você              

possa entender a diferença. Haverá uma diferença quando eu completar          

meus propósitos em você. 

“Agora, seja encorajado e tenha alegria. Não se preocupe com a provisão,            

pois eu lhe enviarei ajuda. Eu te amo, Erin, e te darei paz. Você é um                

trabalhador, Meu trabalhador, e eu providenciarei para você. Contudo,         

por favor, não me pergunte como, quando faço isso, você nunca mais            

duvidará de mim. Agora aproveite esse dia. Descanse e delicie-se comigo.           

Você é muito amado. ” 

Eu:“ Eu amo você, pai! Obrigado! ” 

Deus: Eu o ouvi rir. "Você é bem vindo. Agora descanse! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-303/ 

Deus e descanse e regozije-se neste dia 

23 de setembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Obrigado por mais um dia aqui. Há tantas coisas para           

agradecer que nunca pude nomear todas elas antes de você. Há as coisas             

que eu poderia nomear que são conhecidas por mim, bem como as coisas             

que são desconhecidas ou invisíveis para mim. O invisível incluiria          

momentos em que as coisas vinham contra mim, meu marido, meus           

filhos, meus amigos, meus animais ou minha casa, nos quais os anjos nos             

protegiam. 

Há coisas que você parou na frente do seu trono. Isso incluiria esquemas             

de outros feitos em segredo, aos quais Você divinamente parou. Oh Pai,            

eu estou em lágrimas hoje por estar tão agradecido por você. Ontem foi             

apenas meu terceiro dia de comida sólida. Eu comi alguns alimentos           

processados na noite passada e fiquei um pouco doente com isso. Parece            

que agora posso comer sólidos, mas ainda preciso ter cuidado com o que             

como. 

Hoje é apenas um pouco depois do terceiro aniversário da morte da mãe             

no Yom Kippur 2015. Eu tive sonhos com ela nela e nós dois estávamos              

na mesma idade de 25 anos. Eu também tive sonhos com ela nisso tudo              

o que eu fez foi seguir e ouvi-la como ela fez sua própria coisa. Eu sinto                

falta dela. Eu gostaria que ela pudesse ter vivido aqui como ela faz hoje              

lá. 

Eu também sinto falta do meu pai. Não tenho certeza de qual foi o              

destino dele. Eu acredito que, já que ele também estava em coma, Deus             

pode tê-lo chamado lá. No entanto, não tenho certeza de como isso teria             

sido. Enquanto ele estava com frio para mim e meu irmão, ele parecia ter              

compaixão pelos outros, mas apenas quando o servia. Ele então se           

gabava de como ajudava os outros até ao ponto de embelezar seus atos. 

Meu pai tinha um tipo estranho de "fé" ... ele tinha extrema fé naqueles              

que tinham dinheiro e estava sempre se esforçando para maneiras que os            

homens pudessem lhe trazer riquezas. Ele até roubou minha herança que           

me foi prometida pelos meus avós. Contudo. Eu não lamentava isso, pois            

não achava que jamais veria nada disso. Embora eu fosse o neto mais             

velho, raramente me sentia digno aos olhos deles. 

Pai, obrigado por remover meu irmão e eu de uma grande armadilha            

inimiga. Eu vi o que o dinheiro ou a promessa de dinheiro faz para as               
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pessoas. Esta é claramente uma das ferramentas favoritas do inimigo que           

ele usa para impedir que um homem tenha um relacionamento completo           

com você. Meu pai era um desses homens. Ele era um daqueles homens             

que esperariam que algo lhe fosse dado por aqueles que "têm", mesmo            

que ele não fizesse nada por isso. 

Eu sou grato a você, Pai, que você me tirou de se apresentar para o               

homem como um 'selo treinado'. Eu não atuei para ninguém além de            

você e da minha família nestes últimos anos e tem sido tão libertador.             

Trabalhar para a minha casa é realmente prazeroso porque é baseado na            

tarefa e faz meu coração feliz. Com meu diário, a comunhão com Você é              

mais gratificante do que qualquer coisa que já fiz em minha vida. 

Não houve nada maior do que o meu relacionamento com você, pai. Você             

usou minhas histórias de vida, minhas tristezas, minhas alegrias, minha          

dor física e minhas pontes para me relacionar com outros que tiveram as             

mesmas dificuldades e alegrias que tive e sou eternamente grato.          

Obrigado, Pai, por todos os meus amigos maravilhosos no Ninho, pois,           

sem eles, eu certamente não sentiria tanto amor pela presença deles e            

por suas orações. Obrigado! 

Os restos do furacão Florence chegaram à nossa área ontem. Os ventos e             

a chuva derrubaram árvores e causaram uma perda de energia por cerca            

de dez horas. Perder o conforto pessoal é humilhante, mesmo que por um             

curto período de dez horas. Na maior parte do tempo, simplesmente           

nunca prestamos atenção a serviços básicos como utilitários. Nós         

tomamos para concedido conveniências modernas como: 

● Eletricidade 

● Calor 

● Água 

● Cabo ou televisão satélite 

● Internet 

● Um veículo seguro que corre 

● Quatro pneus dignos de estrada 

● Refrigeração para nossos alimentos perecíveis 

● Frescos 

● Armazene casas de comida na copa 

● Um abrigo seguro em cima de nossas cabeças 

● Dinheiro no banco 

E estas são apenas nossas provisões diárias. Que tal perder coisas           

importantes que nos reduzem ainda mais: 

● Perda de um ente querido como um cônjuge, um pai ou uma            

criança 
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● Perda de um amigo, humano ou animal, como animais de          

estimação 

● Perda de mobilidade devido a alterações na saúde física 

● Perda de membros 

● Um coração enfraquecido 

● Um cérebro que não pode mais se lembrar 

● Então há respiração, deglutição, visão e audição, só para citar          

alguns 

Pai, todos os dias eu ignoro tudo o que Você fez por mim desde o começo                

até o fim. Você fez essas coisas por mim, mas não apenas em minha              

vida, mas também por minha família e as pessoas ao meu redor no             

mundo. Eu sinto muito por tomar as coisas que você faz para concedido.             

Na maior parte do tempo em que estou esperando, eu me concentro            

acidentalmente naquilo que não tenho, não posso fazer, não posso fazer,           

sentir falta ou ter e o quanto falhei. 

Desculpe, sinto muito mesmo! Ajude-me a não me concentrar nos          

problemas que acabei de passar. Em vez disso, quero agradecer a Ti e             

manter o foco em Suas promessas e Sua bondade amorosa. Você é            

incrível em poder e eu sou muito grato por ainda estar aqui para ver tudo               

o que você prometeu desdobrar. Embora eu sinta dor em minha cabeça e             

corpo e minha visão esteja às vezes embaçada, eu ainda estou aqui e             

ainda posso ver. 

Eu também posso agora segurar pão, água e outros alimentos. Apesar           

dos meus dois tumores cerebrais, ainda sou capaz de escrever. Obrigado           

pai! Obrigado! Pai, você é perfeito. Você é maior que toda a própria vida              

porque você é o Criador de tudo isso. Você também está por perto e nos               

ouve quando clamamos a você. Quanto àqueles pegos nos desejos de sua            

carne, eles correm e se escondem de você. Eu devo admitir que eu já              

estive lá. 

Correr e se esconder é inútil quando tentamos isso com nosso Deus            

onipresente. É quando Ele parece longe de nós, separado de nós. Um            

homem sábio é um homem que deseja uma vida próxima a Deus, Deus             

sobre todas as coisas deste mundo. Mesmo quando parece uma          

eternidade chegar lá, não demorou muito para remover os israelitas do           

Egito. No entanto, levou quarenta anos para remover o Egito dos           

corações dos israelitas. 

Oh Pai, muito obrigado pelos meus quarenta dias de jejum. Obrigado por            

sua orientação, mesmo quando eu tropecei muito com isso. Foi uma           

corrida difícil e difícil e estou sofrendo hoje. Meu sonho ontem à noite foi              

sério e me lembrou de sonhos semelhantes que eu tive antes ... 
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Sub-sonho 1 "Grato por meus dois filhos" começa ... 

Meus dois filhos eram muito mais jovens, as idades eram quase 16 anos             

atrás, idades 3 e 5. Eles tinham muito pouca compreensão e confiavam            

totalmente em mim. Embora eu tenha tentado dar-lhes responsabilidades         

semelhantes às que as crianças normais poderiam fazer em suas idades,           

elas não podiam fazer isso sem grande dificuldade. Para que eu visse            

seus marcos, eu tinha que me ater apenas às coisas que eles tinham             

interesse ou eu sabia que eles poderiam fazer. 

Ao contrário das crianças normais sem o Autism Spectrum, eu não podia            

tentar coisas novas com elas. Tudo tinha que ser ordenado e previsível ou             

o caos entraria em erupção. Não importa o quanto eu tentei, os filhos da              

minha amiga e da minha família aceleraram além de ambos em           

habilidades. Eu estava tentando explicar os profundos mistérios da Bíblia          

para eles, mas era lento e agonizante. Foi doloroso e me senti exausto             

quando acordei desse sonho. 

Sub-sonho 1 sobre ... 

Pai, este foi um exemplo de como é difícil nos trazer para a colheita. No               

entanto, também nos lembra de quão incrivelmente paciente você está          

conosco e eu sou muito grato. Se você não tivesse me dado esses dois              

garotos para criar, minha caminhada com Você e minha compaixão e           

paciência pelos outros não estariam onde estão agora. Que presente eles           

foram na minha vida. Eu também tive um segundo sonho ontem à noite… 

Sub-sonho 2 “Evitando os ataques aéreos” começa… 

Eu estava com dois dos meus amigos em uma cidade estrangeira que eu             

nunca tinha estado antes. Embora eu não soubesse onde isso estava, a            

arquitetura parecia mais provável em algum lugar da Europa. Nós          

estávamos nesta cidade para um propósito importante. Nós estávamos lá          

para testemunhar para cinco pessoas, assim como várias outras. A cidade           

logo seria sitiada pelas forças terrestres depois que o inimigo acabasse de            

enviar ataques aéreos. 

Estávamos na área onde o primeiro e o segundo ataques aéreos           

aconteceram. O Senhor então me disse que houve um terceiro ataque           

aéreo em apenas cinco minutos. Eu disse às pessoas ao meu redor que             

Deus havia me enviado para testemunhar e que elas precisavam          

acreditar em mim de que precisavam se proteger imediatamente.         

Daqueles ao meu redor, apenas dois prestaram atenção e foram os mais            

improváveis do grupo. 

Esses dois eram os chefes número 1 e número 2 de uma grande gangue.              

O que achei estranho é que ambos pareciam normais e não tinham            

tatuagens ou piercings visíveis. Quando perguntei sobre isso, descobri         
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que eles faziam isso para que parecessem normais e, portanto, pudessem           

conduzir negócios com líderes de negócios em ambientes típicos. 

Quando os ataques aéreos chegaram, foram bastante assustadores e         

muito reais. Muitos foram mortos e feridos. Havia um punhado de           

guerreiros de Deus lá, inclusive eu e meus amigos, e fomos enviados            

para consolar, curar e testemunhar em Seu Nome. Deus então me deu            

habilidades sobrenaturais que não devo elaborar em meus escritos a fim           

de mostrar aos dois chefes que fui enviado Dele e que eu não fiz parte da                

força de ataque. 

Com essa exibição sobrenatural, combinada com toda a morte que esses           

dois podiam ver agora e sabiam que haviam evitado me seguindo até o             

abrigo, não foi surpresa que ambos estivessem agora quietos e dispostos           

a ouvir. Falei com eles por um breve momento e depois começaram a             

confessar tudo o que haviam feito. Ambos então escolheram abandonar          

seus estilos de vida para ir a Jesus para curar. 

Todos nós que éramos do exército de Deus estávamos lá para sermos            

como um grupo de operações especiais de Deus, do céu. Nenhum de nós             

parecia capaz até que Deus se levantou em nós, brotando em nós como             

uma fonte. Enquanto a água desta fonte tinha apenas 'sputtered out' no            

início, agora estava fluindo poderosamente de nós. Deus estava agora          

nos usando plenamente para ministrar ao que é desagradável e          

inatingível. 

Sub-sonho 2 sobre ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava mais uma vez no belo prado. Enquanto eu estava mudando            

aqui no Céu, meu estômago estava doente e minha cabeça doía quando            

me sentei na minha cadeira devocional na Terra. Aqui no céu e aqui com              

Deus, eu estou fortalecido, curado e vivo em Jesus. 

Eu: “Oh Senhor, aqui estou novamente doente e exausto. Eu não posso            

esperar pelo dia em que estamos curados como eu estou aqui ... na Terra              

como no céu. Pai, Senhor, Jesus, por favor, por favor, nos cure em breve.              

Por favor, nos liberte para testemunhar. Por favor, nos liberte para operar            

em Tua Vontade! ” 

Só então, eu ouvi a Voz de Deus ao meu redor e sobre mim. 

Deus: “Erin, eu farei tudo o que eu disse que farei! Agora, descanse e se               

regozije. Entre em minha morada. Dá-me os teus fardos e deixa de lado             

as tuas roupas da prisão. Venha e jante na minha mesa. Beba da taça de               

água viva na sua frente. Coma do pão da vida até que você esteja cheio e                

então cante e dance como você fez em sua juventude. Erin, eu te             

convidei e lhe darei os desejos do seu coração. 
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“Você testemunhará e exibirá feitos incríveis em Meu Nome. Você fará           

com que os ímpios confessem e os perdidos sejam encontrados por Mim.            

Você testemunhará meu amor, minha misericórdia e minha bondade.         

Você vai confundir as cabeças dos homens e mulheres maus e consolar            

aqueles que são fracos. Você será como uma trombeta chamando os           

cegos para dizer 'este é o caminho, ande nisto'. 

“Quando o passo perdido sair, o chão tremerá, as montanhas se deitarão            

e o caminho será suavizado e nivelado bem diante deles. Aqueles que            

saírem do mundo e seguirem o Meu chamado me encontrarão lá e            

testemunharão as Minhas obras. Aqueles que preferem o mundo         

receberão seu pagamento integralmente e perecerão. Agora regozije-se,        

Erin, regozije-se quando os tempos do cumprimento do "Livro dos          

Mistérios" chegaram e muito poucos vêem isso. 

“Espere por mim. Dê-me este dia para meus propósitos. Descanse ...           

descanse e tenha conforto. Alegrai-vos, filhos, alegrai-vos, porque Aquele         

que uma vez andou ali, Meu Filho, Meu Filho está chegando. Pronuncie as             

Boas Novas porque bonitos são os pés daqueles que trazem Boas Novas!            

Eu te amo, Erin. Descanse e regozije-se neste dia pois estou com você!             

Não se preocupe, estou 

aqui!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-304/ 

Jesus e as flechas ocultas em breve serão reveladas 

14 de outubro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

sou muito grato a você! Você me ama e me abençoa apesar dos meus              

desejos terrestres. Quem sou eu que Você deveria me amar assim? Quem            

somos nós que você deve se deliciar com qualquer um de nós? Vocês nos              

criaram plenamente sabendo que nossas vidas terrenas serão uma luta e           

que, mais do que provavelmente, seguiríamos nosso próprio caminho         

com corações rebeldes e apetites pecaminosos. 

Para a maioria, eu nem deveria ser considerado para nenhum chamado           

especial. Para o mundo, sou uma decepção e um fracasso. No entanto,            

Pai, você vê algo em mim que te encanta. Eu estou admirado com isso.              

Por favor, perdoe-me, pai, quando digo comentários irreverentes contra         

mim mesmo, para mim também sinto que sou uma decepção. 

Eu sei que pensar ou dizer essas coisas desonra Você, meu Pai Que me              

tricotou no ventre de minha mãe, então, por favor, me perdoe! Eu posso             

dizer isso com certeza… eu estava perdido e agora fui encontrado por            

você. Eu vaguei na minha juventude e você me chamou para você,            

dizendo 'aqui é o caminho, criança, ande nisto'. 

Eu me senti abandonado e não amado e você me aceitou e me amou.              

Você me ensinou a compaixão por aqueles que sofrem, perderam,          

sofreram, sofreram grandes dores ou ficaram com fome ou sede. Eu           

descobri que não percebi essas coisas tanto antes quanto tive muita           

dificuldade em me concentrar. 

Eu só podia sonhar em um dia ser livre, seja nesta vida ou na morte.               

Senti que algo nos esperava do outro lado da morte, embora eu            

realmente não tenha entendido o eterno, o lugar que você preparou para            

aqueles que amam você. Pai, eu estive perdido, exausto, com muita dor,            

inquieto e assustado, mas mais ultimamente parece. 

Oh Pai, nossas vidas estão enfrentando grandes incertezas. Ainda não há           

portas abertas. Fizemos tudo o que você pediu e agora está esperando            

por você. Nossas vidas logo estarão em grande tumulto se pelo menos a             

promessa de uma porta aberta não vier logo. Como isso seria contrário às             

Suas promessas, continuamos a nos apegar ao que sabemos. 

Oh Senhor, enquanto eu sei que você nos ama e não nos abandona, isso              

tem sido um literal unha mordedor. Este mundo precisa dos Seus           

milagres agora e mais do que nunca. Agora vejo coisas que antes eram             

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-304/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-304/


consideradas terríveis e horripilantes, tornando-se modernas e totalmente        

aceitáveis. Agora existem blasfêmias contra você e sua noiva em todos os            

lugares. 

Cristãos de todo o mundo estão sendo abertamente mortos por suas           

crenças. Eu apenas sei em meu coração que não demorará muito para            

que essas perseguições estejam em toda parte. Os kits de DNA estão se             

tornando cada vez mais populares e estão sendo usados para descobrir           

nossas várias origens ancestrais. Eu acredito que esta é uma tentativa do            

inimigo de expulsar aqueles que você manteve escondidos. 

Isso aconteceu recentemente perto de casa, quando uma instalação         

médica me pressionou para que meu sangue fosse testado para obter           

informações sobre a viabilidade e a doença. Quando fiquei doente apenas           

pensando em permitir isso, eu recusei cada vez que me pediam. Tudo o             

que sei é que nós amamos você com todo o nosso coração, alma e força               

e que você nunca está mudando. 

Oh Pai, eu sinto muito por ter ficado bravo com você. Eu sinto muito que               

estou com medo agora ... bem, realmente com medo. Meus filhos estão            

todos começando a querer seguir caminhos separados agora, pois eles          

também estão começando a perder a esperança. Enquanto eles não          

deixaram você, eu apenas acho que eles estão se preparando para fazer            

suas próprias jornadas. 

Enquanto ouvir meus meninos falarem desses grandes sonhos me deixa          

orgulhosa, também estou preocupada com eles, pois eles realmente         

desconhecem sua incapacidade de ler pistas sociais. Oh Jesus, por favor,           

prenda esta maldição do autismo e deixe que esta maldição seja           

removida em Seu Poderoso Nome. É demais suportar ver esses jovens           

com corações como jovens rapazes enfrentando esse mundo cruel sem          

saber o que se esconde sob a superfície. 

Todos os dias, nos últimos 7 mil dias desde que meu filho mais novo              

nasceu, eu implorei a você por tantas coisas a respeito deles ... 

● Para manter esses meninos perto de você. 

● Para deixá-los crescer para ser bons jovens cristãos que perseguem          

o seu coração. 

● Ajudá-los a um dia encontrar amigas cristãs amorosas, noivas         

amáveis que serão grandes elogios às suas vidas. 

● Ajudá-los a um dia encontrar emprego remunerado. 

● Ter a capacidade de curar os outros. 

● Ser capaz de defender as causas dos fracos em Seu nome. 

Fiz tudo o que posso para o qual me confiaste para amar, nutrir e cultivar               

homens piedosos. Agora, Pai, eu os dou a Ti como sempre foram Seus             
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desde o princípio. Por favor, deixe-os não serem esmagados em espírito,           

pois é diferente para eles do que para um homem com entendimento. 

Oh Pai, eu oro para que eu não tenha falhado com você. À medida que               

minha visão se torna pior, especialmente em alguns dias, e minhas dores            

de cabeça se tornam difíceis de suportar, perco de vista Suas promessas.            

Embora eu saiba melhor do que me permitir fazer isso, eu ainda sei, por              

favor, por favor, me perdoe! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em pé no belo Aspen Grove in Heaven. Eu estava olhando para              

o belo caminho feito com pedras cinzeladas e percebi que, em vez de             

argamassa entre cada junta, havia musgo verde macio, tão macio quanto           

pele de animal. Foi tão bonito. Eu estava usando uma túnica ou vestido             

de linho branco e meus pés estavam descalços. Eles eram pés adoráveis,            

não mais marcados por seus anos de uso. 

Quando uma pequena brisa soprava, os álamos estavam fazendo música.          

As lindas folhas brilhavam em verde e dourado. Eu podia ver a pequena             

piscina à frente e ela estava banhada por uma luz brilhante como o sol.              

Eu peguei meu ritmo e comecei a correr pelo caminho. Quando me            

aproximei, vi Jesus parado ali esperando por mim. Quando finalmente          

cheguei a Ele, caí de joelhos e chorei aos pés dele. 

Eu: “Sinto muito, Senhor, sinto muito. Estou perdendo a esperança          

agora. Quando eu sonho que sou saudável e, em seguida, desperto           

inalterado, dói muito. Todas as células do meu corpo estão doendo. Como            

eu já te amo com todo o meu coração, que bem poderia continuar             

fazendo isso? 

Senti a mão dele pousar suavemente na minha cabeça inclinada. 

Jesus: “Erin, eu estou aqui. Permita-me levar você. Você não está           

sozinho. Eu não te abandonei. Erin, eu não te abandonei. 

Meu rosto estava no chão sobre meus joelhos. Então senti Jesus me            

pegar em seus braços. 

Jesus: “Erin, seu nome significa 'paz'. Eu sou o príncipe da paz. Você é              

minha noiva em ouro de Ofir (Salmo 45). Eu escolhi você. Você não             

escolheu. Tudo que você tem, eu te dei. Todos os seus amigos, eu enviei.              

Todos os seus inimigos, eu silenciei. 

“Eu sei que você está cansado. Eu sei que você luta e chora. Estou              

satisfeito com você e seu coração é meu. Eu te refinei no fogo da aflição e                

a escória foi removida da superfície. ” 

Comecei a falar e Ele colocou o dedo em meus lábios para 'me calar'. 

Jesus: “Eu sei, Erin, eu sei. Eu sei. 

Comecei a chorar e até agora enquanto escrevo. 
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Jesus: “Fique comigo um pouco mais. Cuidado comigo. Eu venho e não            

vou atrasar. Eu preparei algo para você que você não iria acreditar. Isso             

será para lá, Erin, e será como é aqui no céu. Foi assim que te ensinei a                 

orar. Haverá um tempo e tempos finais antes do grande e terrível dia em              

que farei tudo o que eu disse e as profecias são cumpridas. 

“Agora, haverá também um dia terrível para aqueles que apreciam suas           

blasfêmias e mentiras. Este será um grande momento de sacudir onde os            

ímpios confessarão àqueles que eu chamei. Será um período de          

vindicação para você a quem chamei, mas também um tempo de           

exaustão. Será cansativo e cansativo estar aqui sabendo que você          

pertence como cidadão no céu. Eu vou fortalecer e curar aqueles que            

preparei como minhas flechas. 

“Você dividirá seu tempo de serviço para Mim entre 'os perdidos' e            

'comunhão, descanso e oração Comigo'. Você fará todas as coisas sem           

hesitação ou medo pelo que acontecer, pois haverá Minha Voz em você e             

o Espírito do Deus Vivo será como um com você. Você ouvirá de Mim              

mais do que alguém que jejuou sem comida por 40 dias, mas você ainda              

terá a força de um exército de homens. 

“Agora, Erin, há uma razão que eu mostrei a você quem você será em              

seus sonhos. Há uma razão pela qual eu mostrei a você quem você irá              

encontrar, quem será humilhado e quem irá se virar. Eu sei que isso tem              

sido difícil, mas, quando você é como eu mostrei a você em seu estado              

de sonho e mudou no físico, todas as coisas escondidas serão reveladas            

em um período de poucos dias. 

“Este será um tempo de grande reconciliação, conforto e alegria. Você           

então entenderá que você foi chamado para um propósito. Então, você           

esquecerá o seu povo e a casa de seu pai enquanto o Rei estiver              

encantado com sua beleza. O que quero dizer com isso é que você será              

chamado para o serviço por Mim e que precisará abandonar seus modos            

de pensar anteriores, aqueles que estão enraizados em você por sua           

família que está separada de Mim. 

“Você deixará de lado seus preconceitos, suas noções e sua vontade e            

vestirá as novas roupas que eu preparei para você. Veja, eu mantive você             

escondido. Embora eles procurem por você para destruí-lo, eles não          

podem encontrá-lo porque o Rei pediu que os anjos o guardassem da            

maneira que você deveria ir. 

“Então aqui, Erin, mesmo a parte de você em dor e sofrimento não é              

considerada. Enquanto seu passado, incluindo seus divórcios, o        

desqualificou por aqueles que vêem apenas suas manchas, eles não          

reconhecem que você foi perdoado, libertado e agora está tão branco           

quanto a neve para Mim. Olhar para você como o menor, ou semelhante             
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ao pior como Hagar, tem sido a melhor coisa para mantê-lo para os meus              

propósitos. 

“Quem, senão Meu Pai, seu Criador, e Eu, seu Rei, está melhor            

qualificado para escolher quem servirá ao Trono, o Reino dos Céus?           

Quem é melhor para amar do que aqueles que perderam tudo, mas ainda             

foram amados e carregados por Deus? Não se preocupe, Erin, mas           

alegrar-se por este é um dia glorioso que fiz para você. Eu te amo! ” 

Ele estendeu a mão e beijou minha testa. 

Jesus: “Erin, vou restaurar tudo o que o inimigo roubou. Eu revelarei tudo             

o que foi feito em segredo. Eu vou confortar e fortalecer você. Deus está              

dentro de você e você não cairá. Eu te ajudarei no romper do dia. Seja               

ainda, minha seta, e saiba que eu sou deus! Eu te amo! ” 

Jesus sorriu para mim quando se aproximou para gentilmente me          

abraçar. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-305/ 

Jesus e um Caminho Será feito para nós 

21 de outubro de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Obrigado, Senhor, obrigado! As belas folhas do lado de fora             

da minha janela são como Muito chamas de laranja contra um céu azul             

brilhante. É dramático e tão inspirador que está trazendo lágrimas aos           

meus olhos. Eu sou grato por tudo o que temos. Você me encantou de              

muitas maneiras para eu tentar listar todas elas. 

Eu estou começando a perceber que eu tenho sido uma criança sobre            

coisas maravilhosas toda a minha vida. Sua natureza deslumbrante         

simplesmente me tira o fôlego. Todos os pequenos animais, Seus          

pequenos animais, trazem lágrimas aos meus olhos. Todos os cinco perus           

selvagens vieram esta manhã. Foi tão bom vê-los novamente em meio           

aos tiros que ouvi ao longe. 

Eu olho ao meu redor e vejo as obras de ceramistas e artistas. Seus              

talentos são verdadeiramente como milagres em todo lugar. Sento-me         

em minha linda cadeira devocional e olho para Suas maravilhosas          

criações. Eu sou tão grato por um marido que me ama e crianças que              

viram seus milagres e acreditam. 

Obrigado pelo Ninho também, Senhor, porque o amor e apoio deles           

significou muito e me manteve vivo. Quão abençoado sou por ter           

centenas de pessoas globalmente orando por nós? Embora não tenhamos          

nos encontrado no físico, é como nós temos e eles são parte de uma              

família especial. Quem sou eu para reclamar, pai? Bem, eu ainda faço,            

então por favor me perdoe. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem ali na minha frente. 

Jesus: “Oh Erin, eu sei que você está cansado. Entretanto, mesmo que            

você esteja cansado, você ainda se deleita em Mim. Isso agrada a Mim e              

Meu Pai. ” 

Eu:“ Senhor, você tem feito muito. Você fez muito mais do que eu posso              

contar e não posso agradecer o suficiente. Por favor, me perdoe por            

reclamar. Eu amo a nossa casa e os pequenos animais que você enviou             

para nós. Eu sinto muita alegria em tudo isso. 

“Eu nunca quero parecer ingrato ou ingrato quando Você me esbanja com            

coisas tão bonitas. Eu não sei o que o amanhã reserva, mas, com você,              

minha família e meus amigos ao meu lado, eu realmente tenho tudo. Ah             
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sim… obrigada também por abrir uma porta para o meu marido. Isso            

significa muito para nós, então obrigado. ” 

Jesus:“ Você é bem-vindo. Eu também te perdoo por sua queixa, Erin.            

Contudo, você não esta sozinho. Houve muitos profetas que vieram antes           

de Mim pedindo sinais, por cumprimento, por proteção e por misericórdia.           

Eles viviam com medo de multidões enfurecidas. Eles viviam com medo           

de Minhas Palavras voltando sem a verdade e as multidões sendo           

provadas corretas. Isso era confuso para eles, pois nenhum deles          

conseguia ver o quadro maior. 

“Agora, o homem foi criado para cuidar da Terra e dos animais. No             

entanto, o pecado é o grande separador entre o bem e o mal. As bocas               

dos animais foram então silenciadas e a relação desapareceu. Os homens           

então tiveram que lutar contra a terra, pois a alimentação da terra era             

agora uma luta constante e ainda é para muitos. 

“Antes disso, tudo era cuidado e havia fontes de água fresca e curativa.             

Houve também uma abundância de comida. Esta foi a recompensa do           

homem como o homem foi criado para adorar a Deus com todo o seu              

coração. Coisas de beleza podem, então, trazer oportunidades de         

'valorização', mas somente enquanto a fonte de onde isso veio nunca é            

esquecida. 

“Quando o homem decide adorar coisas que podem quebrar, queimar ou           

ser roubadas em vez do Deus que as criou, então esqueça o seu Criador              

em ação de graças em troca de algo que não dá vida a elas, então eu as                 

entrego a seus pecadores. desejo ou eu quebro e removo o que causou             

as paredes entre nós, seus ídolos. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. Eu sei muito bem que tudo na minha frente logo               

vai queimar quando a Terra for refeita. Eu aprendi a não me apegar às              

coisas, mas sim apenas a minha família e amigos, mas especialmente e            

mais ainda a Você, meu Pai e Criador. 

“Senhor, meu corpo está se voltando contra mim agora e não há nada             

que eu possa fazer sobre isso. Até o descanso dói. Não consigo dormir             

muito, pois até a pressão do meu colchão agora dói quando me deito. A              

dor é tão intensa que até me faz alimentar as vezes. Bem, eu acho que               

"sem dor, sem ganho", certo, Senhor? " 

Jesus:" Logo, Erin, muito em breve ... "Ele sorriu e riu quando Ele sabia              

que eu não tinha aferição pelo tempo que ele fala. “… E sim, sei que já                

lhe disse isso antes. Agora farei tudo o que prometi. Eu te amo. Mesmo              

que sua espera tenha continuado, você não me amaldiçoou e se virou.            

Em vez disso, você me pressionou ainda mais. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda estou reclamando de nossa espera. Meu           

coração foi ferido por isso, como você é meu amigo e eu sei que você               
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poderia me curar em um instante, se quisesse. Eu olho para você em             

todas as coisas. Eu te amo com todo o meu coração. Estou quebrado             

diante de ti e com tanta dor. Diante disso, acho que ainda não entendo              

por que Você não removerá pelo menos parte da grande dor em que             

estou. ” 

Jesus: Ele olhou nos meus olhos com uma empatia indescritível. “Oh Erin,            

eu tenho uma razão para isso. Você pode, por favor, confiar apenas em             

Mim um pouco mais? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ”Sorri e ri. “Eu não vou a lugar algum… bem, pelo              

menos não sem Você!” 

Jesus: “Então, apegue-se a este rolo e Minhas Palavras como nada falado            

por Mim ou escrito retornará vazio. Alegra-te, Erin, regozije-se. Continue          

no seu curso e cuide daquilo que lhe confiei. Tenham fé em Mim que farei               

tudo o que prometi. Confie em mim para uma colheita recorde na época             

devida. 

“Agora, eu tenho você, então não se preocupe. Regozije-se e delicie-se           

em Mim como eu sou o Deus vivo, seu noivo e seu amigo. Antes de você,                

não há outro Deus. Ele sorriu e riu. “Enviarei presentes adiante para            

deleitar-te, pois irei exagerar na Minha Noiva.” 

Eu: “Eu te amo, Senhor, com todo o meu ser. Você é meu maior presente               

e tesouro. ” 

Jesus:“ Você é minha noiva em ouro de Ofir. Embora você tenha sido             

refinado no fogo da aflição, você ainda está aqui comigo. Veja, estou            

fazendo uma coisa nova. Você não percebe isso? Você bateu e eu abri a              

porta antes de você. Ele sorriu. “Não fique no corredor enquanto eu            

chamo por você. Eu estou aqui. Entre… entre! ” 

Isaías 43: 1-21 veio até mim. Eu li e chorei. Eu sou tão grato a Deus, a                 

você, Pai, por tudo na minha vida! 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans
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Jesus e por que não poderíamos ter sido curados até agora 

Recebido no domingo, 28 de outubro de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Você me chamou de amigo, mas, mais importante ainda, você             

é meu pai. Você me conhece. Pai, eu fui esmagado. Eu estive tão doente.              

Eu tenho sido fraco e exausto. Pela primeira vez na minha vida,            

abandonei minhas tarefas. Às vezes, não consigo mais fazer apenas o           

básico, coisas que me dão valor. 

Eu não posso digerir comida muito bem e eu tenho lidado com um gosto              

amargo horrível na minha boca. De alguma forma, desenvolvi um caroço           

no lado esquerdo das costas, do tamanho de uma laranja. É uma hérnia             

ou algum outro tipo de coisa assustadora. Parece que, por alguma razão,            

meu corpo está sob ataque e há uma batalha violenta, uma guerra sem             

vencedores. 

Pai, eu estou com raiva de você e sinto muito. Eu sinto muitíssimo. Eu              

chorei e chorei na quinta à noite. Eu perdi o equilíbrio e tive náuseas no               

estômago. Eu tive calafrios e depois os suores. Minha pele foi           

rapidamente de vermelho vivo para branco pálido. Foi como nos dias em            

que tive pancreatite, mas ainda não tão ruim. 

Eu fui me deitar, mas deitar só me fez sentir pior. Não houve alívio. Eu               

sentei na cama, pai, e eu gritei para você. Eu não entendo nada disso. Eu               

sei que minha pressão sanguínea aumenta com a dor, mas eu           

simplesmente não entendo tudo isso. Tem sido impossível chegar na          

frente de alguém que possa ajudar. Isso é porque isso é exatamente            

onde você me tem agora. 

Mas por que, pai, por quê? Fiz algo de errado? Eu te enfureço? Você está               

agora decidindo que não vou mais ver Suas promessas aqui? Oh pai, por             

favor, não esqueça de mim. O problema em todas as nações aumentou            

além do que eu pensava ser possível em um período tão curto de tempo. 

Quando estávamos em Houlton, Maine na sexta-feira, houve tiroteio         

entre um homem e alguns policiais na fronteira com o Canadá. Era grave             

o suficiente para que a fronteira fosse fechada durante a maior parte do             

dia. Ao fazer nossos recados, testemunhamos um evento muito incomum.          

Nós assistimos como um carro do Canadá foi parado por agentes           

alfandegários. 

Meu marido e eu nos sentamos em silêncio atordoado quando duas           

mulheres foram convidadas a sair do carro. Essas duas mulheres          

pareciam cristãos apostólicos ou menonitas. Eles foram então revistados         

bem à nossa frente e colocados em algemas. Essas mulheres estavam           

facilmente no final dos anos 60, mas lá estavam elas ... sendo presas.             

Pouco depois de ser colocado sob custódia, seu carro novo e bonito foi             

apreendido. 
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Mais tarde, perguntei sobre esse incidente com algumas pessoas que          

conhecemos na região nos últimos quatro anos e elas acreditaram que           

tudo indicava a legalização da maconha no Canadá. Aparentemente         

houve um enorme aumento nos problemas para todos os estados que           

fazem fronteira com o Canadá. Era loucura, completa loucura. 

Eu não podia acreditar que eles tinham usado o disfarce de um grupo             

religioso para realizar contrabando. Eles realmente pareciam o negócio         

real. Quem suspeitaria de mulheres mais velhas fazendo isso? Não havia           

como copiar esse tipo de vestido especializado sem um enorme esforço.           

Em meu coração, senti que eles estavam fazendo isso por dinheiro. De            

qualquer forma, nada foi mencionado sobre isso nas notícias - nem o            

tiroteio nem os problemas com contrabando. 

Pai, eu também acredito que o homem que enviou as bombas de tubo foi              

de alguma forma ameaçado ou pago para fazer isso para obter           

simpatizantes para a agenda do lado esquerdo. Se essas bombas fossem           

reais, pelo menos algumas delas teriam explodido. É uma das poucas           

vezes em que realmente acredito que este foi um evento de "bandeira            

falsa". Havia tantas coisas perturbadoras em torno do momento em que           

fiquei balançando a cabeça com espanto! 

Então percebi que a mídia estava alegando que o 'bombardeiro' era           

caucasiano. No entanto, quando eu vi fotos dele mais tarde, ele se            

parecia mais com muitos dos índios Seminole que conheci na Flórida           

desde muitos anos atrás. Isso não fazia sentido. Sua van também foi            

decalcada com tantas coisas pró-Trump, anti-democratas, parecia       

manipulada, como se a ala esquerda dissesse: "Podemos tornar isso mais           

óbvio que somos vítimas aqui". 

Depois, há a notícia de que o maluco entrou na Sinagoga da Árvore da              

Vida, em Pittsburgh, e matou 11 judeus no dia anterior. Enquanto os            

assassinava, ele expunha coisas odiosas como "Morte aos judeus".         

Embora eu esteja contente que pelo menos essa história tenha recebido           

cobertura, o que dizer da cobertura da retórica que parece estar coberta            

do lado direito, mas não do lado esquerdo. 

Muito simplesmente, e como apenas um exemplo de muitos, a mídia           

ignora completamente o 'reverendo' Farrakhan, um 'pregador' que se         

refere ao povo judeu como 'baratas que precisam ser mortas'. O que? A             

sério? Essas coisas são permitidas e então ficamos chocados quando o           

ódio é realizado. Isso tudo é realmente repugnante e é difícil para mim             

assistir às 'notícias imparciais' que estão constantemente sendo        

distorcidas para o nosso prazer visual. 

Oh Pai, enquanto, às vezes, o nosso Presidente me faz tremer de            

desconforto, eu sei que você o colocou lá. Isso deve ser a sua vontade ou               

ele não seria o presidente ... simples e simples. Como Trump defende o             

povo judeu e Israel, eu, por sua vez, defenderei aqueles que você            

designou. Eu suponho que é apenas que eu ainda estou um pouco            

descrente nas vezes em que estamos agora. 

Então, houve todo o processo de confirmação de Brett Kavanaugh para a            

Suprema Corte. A mídia usou essa oportunidade como um frenesi contra           

ele. Se o que aconteceu com o Dr. Ford realmente aconteceu ou não, não              
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é o problema aqui. Eu sinto que a verdadeira questão é o que aconteceu              

com alguém sendo 'inocente até ser provado culpado'. A mídia de           

esquerda estava fazendo o oposto, tentando fazer com que ele tivesse           

que provar sua inocência, 'culpado até que se provasse inocente'. 

A outra coisa que me incomoda é o termo "agressão sexual", como está             

sendo usado na mídia nos dias de hoje. A generalização aqui é tão ampla              

que você não sabe mais se alguém foi "brutalmente estuprada" ou se            

alguém teve suas "nádegas espremidas". Sim, eu concordo que ninguém          

deveria ter suas 'nádegas espremidas' sem a sua permissão, certamente          

não é nem perto da categoria de 'brutalmente estuprada', ainda que o            

mesmo título seja usado agora. 

Se esse texto genérico tivesse sido usado nos meus tempos de faculdade            

como garçonete, eu poderia dizer que fui "agredida sexualmente"         

centenas de vezes. O termo genérico aqui é tão genérico que é quase             

como alguém que "chorou de lobo" muitas vezes e as pessoas se apagam             

ou não levam mais a sério as palavras "sexualmente agredidas". O           

público é então dessensibilizado e os criminosos endurecidos não são          

condenados com justiça. 

Bem, pai, você é um juiz justo, o juiz justo! Você vê todas as coisas. Você                

sabe a verdade das mentiras. Por favor, exponha todos os mentirosos.           

Essas pessoas estão fazendo com que todos nós tenhamos medo de falar.            

Filmes de apenas cinco anos atrás eram completamente ofensivos, mas,          

no humor, as coisas ainda eram permitidas. No entanto, agora, pai, as            

coisas são removidas porque as coisas ofendem. 

Mesmo assim, ainda é certo que certos grupos de pessoas digam o que             

querem. Tudo vem de uma história de ataque que agora é descoberta            

para usar como armas contra aqueles que o inimigo quer silenciar. A            

mídia liberal até nos fez acreditar que o pior para os EUA é ter proteção               

em nossas fronteiras. 

Pai, há um grande grupo de pessoas vindas da América do Sul que em              

breve tentarão atravessar ilegalmente nossas fronteiras ao sul. Isso         

enfraqueceria ainda mais os EUA e se ajustaria aos planos do inimigo. O             

inimigo gostaria que os EUA fossem destruídos, junto com Israel. No meu            

coração, acredito que este grupo de 4000 pessoas está sendo enviado por            

algumas pessoas muito ricas e poderosas. 

Isso poderia resultar no seguinte cenário ... a eleição de meio de            

mandato poderia ser vencida pelos democratas. Eles então os "deixarão          

entrar" e abrirão nossas fronteiras. Isso faria com que todos nós, mesmo            

os trabalhadores pobres, tivéssemos que pagar por tudo isso. Então,          

qualquer grupo em busca de asilo será admitido nos EUA sem verificação            

de antecedentes. Uma vez nos EUA, em número suficiente, essas pessoas           

vão permear a terra e pilhar. 

O que muitas pessoas não sabem é que já existem áreas de “zonas             

seguras” instaladas nos EUA para os muçulmanos em que a lei dos EUA             

não tem jurisdição. Essas áreas são 'bloqueadas' e ninguém em nosso           

governo tem o direito de saber o que está acontecendo lá. Ninguém fala             

sobre isso além dos contratados e trabalhadores que ajudaram a definir           
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essas zonas. Eu ouvi esta primeira mão de alguém que enviou itens            

classificados lá. 

Se você quiser ver o nosso futuro de continuar a permitir tudo isso dentro              

de nossas fronteiras, não procure mais do que a Europa. Não é bom lá.              

Na verdade, é horrível. Então, leis serão estabelecidas para permitir que           

hordas usem tanto o Canadá quanto o México como pistas de           

aterrissagem para a continuação da 'invasão branda' dos EUA. Apenas          

três anos atrás, eu descartei tudo isso como sendo impossível. Agora, no            

entanto, sinto que isso "não está acontecendo" é impossível. 

O próximo passo será certamente remover armas das mãos dos cidadãos           

americanos. Isso reduzirá ou eliminará qualquer resistência futura. Há         

também outros itens em sua agenda que serão encorajados, incluindo          

qualquer coisa que envolva anti-procriação, incluindo o aumento do         

aborto, e encorajando relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.         

Assista a qualquer filme de Hollywood e quase todos têm uma mensagem            

de que a Terra está "superlotada". 

A agenda também incentivará e promoverá o ataque contra o casamento,           

tendo filhos e a santidade da família. Os filhos se afastarão de seus pais e               

os pais se afastarão de seus filhos. Não há problema em se vestir como o               

sexo oposto. Não há problema em se identificar legalmente com o que            

você quiser, incluindo animais e até personagens de desenhos animados.          

Qualquer um que expresse preocupação sobre isso é rotulado de inimigos           

e enfrenta perigo crescente. 

A outra coisa que também está se tornando cada vez mais difundida pelo             

design são os kits de teste de DNA. Enquanto eles querem que pensemos             

que isso nos daria informações que acharíamos interessantes, há pouca          

dúvida de que tudo isso está sendo introduzido em um gigantesco           

sistema de informações sobre cada um de nós para usar mais tarde. Tudo             

isso é para reunir informações, inteligência, sobre quem você realmente          

é. 

Pai, tenho que queimar tudo que acabei de escrever? Estou agora sendo            

controverso pelo que escrevi ou observei? Se os republicanos vencerem          

os mandatos, haverá guerras em nossas fronteiras contra fronteiras         

abertas. Estados inteiros podem até se anexar. Além de você, pai, quem            

sabe o que vai acontecer? Parece-me que tantos estão furiosos que           

Trump ganhou que dividiu o país, se não o mundo. 

É como se todo pensamento racional tivesse sido removido pela loucura,           

como a "doença das vacas loucas", só que agora é a "doença do burro              

raivoso". Quando eu era um democrata registrado, o que eu tinha sido            

durante a maior parte da minha vida, parecíamos estar do lado que era             

"para o menor destes" na sociedade. Nós cuidamos dos perdidos, dos           

pobres e dos desfavorecidos. Acreditamos em impostos para governar e          

manter nossas escolas com almoço quente, partida e outros programas. 

Acreditamos que tudo isso junto ajudaria a oferecer condições equitativas          

e manter todos nós mais equilibrados. Costumava ser mais amigável da           

classe média, pois vivíamos em um país onde havia indústrias e           

empregos. Parecia que os democratas eram mais gentis e escutavam o           
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outro lado. Talvez não tenhamos concordado, mas pelo menos         

concordamos que todos tinham direito à liberdade de expressão. 

Quando digo liberdade de expressão, isso até incluiu quando coisas          

ofensivas aconteceram. Nós acreditamos por igualdade, liberdade e        

justiça. Não me lembro de há muito tempo, literalmente há cinco anos,            

quando as notícias eram um lugar onde eu podia sintonizar e ver ou ouvir              

o que estava acontecendo nos EUA e no mundo de hoje. Eu também             

poderia obter informações sobre o tempo (o poder de Deus) e os            

destaques dos principais eventos esportivos. 

Junto com isso, eles geralmente incluem uma história de interesse          

especial. Essa foi a única vez durante as notícias em que eu ouvia as              

opiniões ou pensamentos pessoais dos âncoras. Quanto a hoje no entanto           

... apenas WOW! Há editorial massivo agora no lugar dos fatos que eu             

usei para formar meus próprios pensamentos em uma ocasião. 

Costumava haver liberdade para escolher minha direção com base nos          

dois lados apresentados uniformemente durante a reportagem. Aqui,        

meus pensamentos importavam e assim também a minha capacidade de          

escolher o certo do errado com base apenas na verdade dos fatos. Se             

algo fosse reportado incorretamente, a notícia declararia um pedido de          

desculpas e emitiria uma retratação. Qualquer pessoa envolvida com esta          

informação falsa ou enganosa foi geralmente colocada na lista negra de           

todos os meios de comunicação. 

Muito simplesmente, não há integridade nas notícias hoje. Existe uma          

agenda direta de tentar persuadir os ouvintes a corresponderem à          

agenda do resultado desejado. Em vez de fatos apresentados para o           

público concluir, eles estão fazendo tudo isso por si mesmos "para o            

nosso bem". Como apenas um exemplo, o Trump Whitehouse é          

realmente culpado de conluiar com a Rússia? Bem, isso não é uma            

manchete apoiada pelos fatos. 

Isso significa, ao contrário, atrair qualquer um que tenha algo para apoiar            

esse resultado desejado com uma narrativa oculta baseada em mentiras.          

Não foi assim que me ensinaram. Eu fui ensinado na faculdade que uma             

história não é uma história até que todos os fatos sejam apresentados.            

Enquanto ainda há shows como 20/20, 60 Minutes e outros que pelo            

menos tentam mostrar pesos iguais e depois acompanhar, isso está se           

tornando mais raro a cada dia. 

Em vez disso, tudo agora está destinado a nos enganar. Por que eu tenho              

que entrar em sintonia com um canal de notícias de direita para ouvir as              

ameaças horríveis de danos corporais de líderes democráticos para         

acionar as 'multidões' para fazer com que um republicano não possa mais            

desfrutar de uma refeição agradável e tranquila com sua família? Eu           

então sintonizo o 'outro canal' para ouvi-los afirmar que apenas os           

republicanos estão fazendo esse chamado. 

Você poderia imaginar uma pessoa ameaçando ou sugerindo que o          

presidente seja decapitado no passado? Isso teria sido rotulado de traição           

e instigação e a pessoa acusada de atos terroristas contra o líder da             

nação. É evidente que algo está terrivelmente errado quando uma pessoa           

fez isso em nosso clima atual e foi elogiada por seus comentários e             
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insights sobre as "questões reais". O que? Meus sonhos têm sido tão            

perturbadores ultimamente… 

Sub-sonho 1 descrição começa… 

As nações agora estavam promovendo e defendendo os demoníacos.         

Ondas e ondas de exércitos da escuridão saíam das fendas. Havia tantos            

saindo que pareciam gafanhotos, embora fossem humanos. Havia tanto         

ódio que todas as coisas boas se foram. 

Todas as luzes haviam diminuído. Enquanto o sol se tornava          

extremamente quente, todo o resto tinha muito pouca energia, como um           

microondas a 50%. Metade de todos os bairros eram completamente          

escuros ou pouco iluminados à noite. 

Havia ilegalidade como a escuridão estava claramente ganhando. Todas         

as coisas abomináveis eram agora permissíveis e aceitáveis. Eu vi grupos           

maciços de wiccanos designados para várias grades em todo o mundo. Os            

homens eram efeminados e seus lábios eram da mesma cor da pele. Foi             

realmente assustador. 

Eu também vi sacrifícios horríveis de coisas inocentes, tanto humanos          

como animais. Foi tão horrível que nem posso falar sobre isso. Senti em             

meu coração que essas coisas estavam começando a acontecer agora. Eu           

vi grupos de adolescentes e havia muito poucos que não tinham piercings            

ou tatuagens. 

Sub-dream 1 description over… 

Recentemente, passei por um caminho e percebi que o jovem estava           

cheio de maquiagem feminina. Ele estava observando as pessoas de          

perto para ver quem reagiria. Quando chegou a minha vez, assegurei-me           

de que não reagisse de todo. Eu não mordi. 

Depois, notei uma mulher muito grande em uma loja diferente. Ela havia            

colocado ossos pela pele e pelos braços. Eu então vi piercings de ossos             

enfiados no pescoço dela. Por alguma razão, fiquei doente e tive que sair             

da loja. Eu só sabia que isso era Deus me fazendo sair. Eu sabia que não                

poderia fazer uma reclamação, pois seria rotulado de "hater". 

Sub-dream 2 descrição começa ... 

Eu vi uma mãe alimentando um bebê em um restaurante. Mesmo que o             

bebê quisesse "comida para bebês", a mãe continuava tentando fazer o           

bebê comer bife. Isso era impossível, pois o bebê tinha apenas seis            

meses e mal tinha dentes. O bebê ficava engasgado. O bebê estava            

chorando quando ele ou ela claramente queria leite ou pudim. Senti-me           

impotente porque claramente não tinha poder para pará-lo nessa         

situação. 

Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Pai, não há mais 'lugar seguro' para nenhum de nós. Por favor, levante o              

seu povo. Por favor, deixe Sua verdade prevalecer. 2 Timóteo 3 sobre            

maldade veio à mente. Oh querido, querido Jesus, Tu és nosso Deus,            

nosso Salvador e nosso Amigo. Não importa o que, eu escolho defender            

você. Eu te agradeço pela vida que você me deu. Agradeço-lhe por esta             

corrida difícil, incluindo meus divinos desvios e atrasos. 

Você não me deu uma vida de conforto. Talvez isso seja porque você             

queria ver se eu iria misturar as coisas um pouco durante os momentos             
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de seu silêncio ou incerteza e construir um "bezerro de ouro" de            

impaciência. Bem, Senhor, cheguei até aqui. Eu dei minha vida inteira a            

você. Enquanto meus filhos ficam desapontados quando pensam que você          

deve fazer as coisas mais rápido, eles ainda continuam a esperar.           

Senhor, eles esperam. 

Oh Pai, por favor, tenha misericórdia de nós em breve. Às vezes, quando             

esperamos, um dia pode ser um mês. Para nós, esperar um mês, às             

vezes parece 365 dias. É apenas o jeito que somos, mas especialmente            

nossos filhos, crianças que estão fazendo o melhor para esperar          

pacientemente. Oh Senhor, por favor, não abandone aqueles de nós que           

te perseguem, aqueles de nós que amamos você. 

Eu vejo meu médico para mais testes amanhã. Depois, viajarei para ver o             

neurocirurgião sobre os tumores no meu cérebro na quinta-feira.         

Também estou esperando para ter um teste de especialidade programado          

para voar no domingo, mas ainda estou aguardando confirmação. Ah sim           

... um outro item. Meu marido e eu estamos nos encontrando com a             

professora da minha filha na escola cristã que eles frequentam. Estamos           

nos encontrando com ele para entender suas crenças. 

Mais especificamente, este homem está ensinando as crianças na escola          

que o Antigo Testamento é nada mais que uma metáfora e nada disso é              

verdade. Ao fazer isso, ele está tentando apagar a Criação, Enoque e            

Elias. Não David? Não há israelitas? Como isso pode ser? Não pode ser             

possível. Este é o mesmo professor que fez os alunos fazerem um            

exercício incomum há cerca de duas semanas. 

Ele fez com que todas as crianças da escola abaixassem a cabeça e             

fechassem os olhos. Ele então pediu um aumento de mãos daqueles que            

se levantariam por Deus contra a oposição e proclamariam         

orgulhosamente a Jesus como seu Salvador. Apenas oito crianças de          

quarenta crianças levantaram as mãos, das quais duas crianças eram          

nossas filhas. Como isso pode ser? Quem levará o nome de Jesus? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um lindo prado e, acima de mim, estava o céu noturno e               

milhões de estrelas. A lua também estava lá e parecia diferente do que             

aqui, muito mais bonita. As estrelas e constelações eram tão claras e            

brilhantes. As estrelas estavam em muitas cores diferentes. Eu também          

podia ver a Via Láctea e era tão brilhante que eu podia ver tudo em               

detalhes incríveis. 

No gramado diante de mim havia um lindo tapete. Era grosso e o design              

era incrível. Havia grandes e macios travesseiros de branco. Eu fui e me             

sentei no tapete. Logo decidi me deitar, usando um dos travesseiros, e            

olhei para o céu. 

O belo travesseiro era tão confortável que era como se minha cabeça            

estivesse descansando em uma nuvem. Foi projetado perfeitamente por         

Deus para mim. Eu estava usando uma longa túnica branca e calças de             

linho. Enquanto eu continuava me deitando e olhando para as belas           

paisagens do Céu, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto no           

travesseiro. 

Eu: “Obrigado, Senhor, obrigado. Eu te amo. ” 
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Eu estava tão relaxada e confortável que logo adormeci. Quando acordei,           

já estava perto do amanhecer. Algo estava me empurrando para acordar.           

Eu abri meus olhos e lá estava meu lindo potro. Ela era agora um pouco               

mais velha do que quando o Senhor a tinha dado a mim. Ela estava              

animada para me ver acordada e começou a pular e correr pelo prado. 

Eu estava rindo enquanto a observava parar para cheirar algumas íris           

roxas. Algumas lindas borboletas apareceram e ela começou a         

persegui-las. Então eu observei as borboletas se juntarem e começarem a           

persegui-la. Foi então que percebi que ela tinha equipamento de montaria           

que parecia uma coroa. Depois de fugir do grupo de borboletas, ela parou             

em frente a uma enorme árvore frutífera. 

Ela então se levantou sobre as patas traseiras e tentou alcançar uma            

fruta. Ela logo se distraiu com uma mãe e seus bebês em um ninho em               

um dos galhos. Ela então foi até o tronco da árvore e esfregou seu lado               

contra ele na esperança de que uma fruta pudesse cair. Eu estava rindo,             

mas depois percebi que me peguei desejando ter sua juventude e           

energia. 

Finalmente, houve algum sucesso e uma fruta caiu da árvore. Ela pegou a             

fruta e começou a passá-la para mim. Ela deixou cair no cobertor e             

cutucou em minha direção, querendo que eu desse uma mordida. Eu dei            

uma mordida e depois dei o resto para ela. 

Eu: “Aqui vai você. O resto é para você. 

O potro então deitou a cabeça ao meu lado. Eu acariciei sua pele macia              

enquanto ela descansava. 

Eu: "Onde está o Senhor?" 

Então ouvi sua voz atrás de mim. 

Jesus: Estou aqui, Erin. Você descansou bem? 

Meu potro imediatamente se levantou e eu também. Rapidamente fui          

abraçá-lo. 

Eu: chorando. "Eu te amo, Senhor. Estou assustado. É mais difícil agora.            

Eu sinto muito por ter ficado bravo com você. Enquanto estou zangado lá             

embaixo, tudo se torna perfeito enquanto estou aqui com Você e minha            

raiva desaparece. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, então você está com raiva de mim? O que eu fiz              

agora? ” 

Eu:“ Não, Senhor, é o que você não fez. Eu não sou uma testemunha              

muito boa. Meu marido e eu ficamos ao lado de duas pessoas que me              

odeiam. Eu não entendo isso. É tão ridículo como eu nunca fiz nada para              

eles, mas essa mulher disse coisas horríveis sobre mim. Senhor, eu me            

senti tão doente enquanto estávamos lá também. Eu não tenho certeza,           

Senhor, mas eu acho que este seria um bom momento para ... 

Comecei a procurar um pedaço de papel. Eu peguei este pedaço de papel             

e o rolei em um pergaminho. Comecei então a tocar o 'pergaminho' na             

minha mão enquanto sorria para Jesus. Ele logo começou a rir de minhas             

palhaçadas, como eu estava claramente "zombando", de uma maneira         

brincalhona, é claro, seu pergaminho com minhas promessas dele. 

Jesus: Ainda rindo. "Oh maravilhoso. Por favor, leia o seu contrato de            

promessas para mim. Quando suas promessas serão cumpridas? ” 
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Eu: Suspirando. “Eu sinto muito, Senhor, mas eu apenas pensei que um            

lembrete gentil poderia ajudar.” 

Jesus: “Hmm, você acha que eu esqueci e preciso que você ajude a             

movimentar Minha memória? Não, Erin, posso assegurar-lhe que estou         

plenamente ciente dos tempos e da época. Você também deve saber que            

eu estou plenamente consciente do seu estado… oh sim… e o estado das             

nações. Não há nada maravilhoso para Mim ou além do Meu alcance.            

Quando você me procura em tudo, Erin, eu não desejaria curar você e             

secar suas lágrimas. 

“O inimigo não recebeu novas permissões do Trono de Meu Pai, de Deus             

no céu. A vitória também foi concedida a você, junto com estas            

promessas, este contrato ... ”Ele trouxe Seu rolo de promessas para mim,            

Seu contrato. "Agora, e como você pode ver, tudo está em ordem, como             

está escrito." Ele sorriu. “Ok, Erin, agora é hora de abrir seu pergaminho             

com suas promessas para Mim.” 

Eu: “Senhor, eu sei que isso está em branco…” 

Ele sorriu e fez sinal para eu desenrolar isso de qualquer maneira. Eu fiz.              

Para minha surpresa absoluta, a folha de papel não estava mais em            

branco. Eu não pude deixar de rir. Então, dei uma olhada mais de perto              

no que 'meu pergaminho' havia escrito nele. 

“Eu, Erin, prometo amar o Senhor, meu Deus, com todo o meu coração,             

com toda a minha alma e com toda a minha mente ... e ... Eu amarei o                 

meu próximo como a mim mesmo.” 

Eu: Rindo. “Eu amo você, Senhor. Você é tudo para mim. Eu não tenho              

um bezerro de ouro, mesmo que demore tanto para ver todas as suas             

promessas. Esta última ponte, a minha oitava ponte, tem sido a minha            

maior, pois tem sido meu tempo de proximidade com você. Foi um            

milagre, Senhor. Você é o maior presente e minha jóia escondida. Você,            

na minha vida, é mais valioso do que todas as riquezas do mundo. Eu sou               

grato, tão agradecido, por você, Senhor! ”Eu estendi a mão e o abracei. 

Jesus: “Então, e se eu escolhesse não curar você?” 

Eu: “Em termos de eu perseguindo você, não importaria como eu ainda            

perseguiria você. No entanto, também sei que você não iria contra suas            

promessas. Se isso acontecesse, eu ainda perseguiria você, mas         

começaria a duvidar de que estou realmente ouvindo de você como não            

estou a contradizer quem você é ou a sua Palavra. ” 

Jesus:“ Muito bom, Erin. Eu lhe pedi porque este foi o caso que foi diante               

de Deus nas Cortes Celestiais a respeito da Noiva. O inimigo pediu para             

moer você na eira como trigo. Sua teoria e seu caso antes de ser expulso               

era que a Noiva, com grande dor, acabaria desistindo e seguindo-o. Ele            

tinha certeza de que isso aconteceria com seus filhos e com aqueles que             

também lhe chamam de amigo. ” 

Eu:“ Uau, então peneirar o trigo como com Pedro não era suficiente. Ele             

pensou que esmagar-nos em farinha de trigo era melhor. Hmm, isso é            

horrível. ” 

Jesus:“ Oh Erin, não se preocupe. O inimigo prende todos vocês em            

desacato ao tribunal. Ele acredita que nenhum de vocês é digno como            

minha noiva. Ele acredita que todos vocês seriam melhores como sua           
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noiva, entendeu? Minha noiva está aparentemente sendo esmagada e         

desanimada. No entanto, não se preocupe, logo, Erin, muito em breve,           

vou chamá-lo com grande clamor e todos vocês se levantarão e serão            

curados e fortalecidos. 

“Agora, há onda após onda do mal batendo nas nações. Há também            

iniqüidade nas igrejas e muitas abominações impuras estão ministrando         

lá. Eles estão ensinando que eu sou o Deus que aceita todos os pecados              

como eu sou o Deus que concede permissão para pecar. Eles ensinam            

que eu sou o Deus todo-amoroso, não importa quão grande seja o            

pecado deles. Então, onde isso está escrito? Não é! 

“Meu pai está enviando tempestades pela terra para amolecer. Eu sou o            

Bom Fazendeiro, e você, Minha Noiva, trabalha para Mim, cuidando dos           

Meus campos, colheitas e colheitas. Apesar das tempestades, as pessoas          

são desafiadoras, em vez de as pessoas serem humilhadas pelo          

julgamento de Deus. 

“Os tempos são ainda mais difíceis agora, pois os pais sem entendimento            

da Palavra de Deus estão permitindo que a igreja ou a escola ensine seus              

filhos. Como você está descobrindo, outra coisa além da verdade está           

sendo ensinada e estas são uma falsa narrativa. Isso está sendo ensinado            

por aqueles que realmente acreditam que estão certos. Muitos estão se           

afastando. 

“Você foi ferido por sua antiga igreja, pois eles usaram falsas doutrinas            

contra você. Você saiu de lá e não voltou porque eu não queria que você               

fosse contaminado lá, entendeu? Embora ainda existam boas igrejas,         

muitos pastores enviados e designados por Mim para liderar como          

pastores para as Minhas ovelhas, agora deixaram o portão aberto para os            

lobos os devorarem de dia e de noite. 

“Um prédio não abriga. Não há arca para abrigar Deus. Eu estou livre em              

você, Erin. Eu habito em meu tabernáculo em cada um de vocês,            

entendeu? Em breve, eu vou crescer em você como fontes de água viva.             

Os vasos que eu criei derramarão então para o sedento com o Evangelho,             

Minha Palavra da Verdade. Você será odiado, mas o inimigo será incapaz            

de vir contra você. 

“Você será como o meu 'serviço secreto', o que realmente será mais            

como um grande exército em Meu serviço. A tua alegria esmagará os            

iníquos e extinguirá a sede dos ressecados a quem te enviarei. Você verá             

tempestades, mas você as observará apenas e resgatará aquelas a quem           

eu as chamo. 

“Agora, sei que você está arrasado de espírito. Eu vou cuidar de você,             

então não se preocupe. Vá para seus compromissos para os quais eu            

chamei você. Haverá mais do que suficiente evidência para apoiar seu           

estado atual. ”Ele sorriu. "Não se preocupe! Estou com você. 

“Hoje, a fortaleza do teste do inimigo foi levantada e a restrição de tempo              

dada acabou. Você receberá mil vezes mais, pois minha recompensa por           

você está comigo. Eu te amo, Erin. ”Ele sorriu e me abraçou. 

Sonhe mais… 
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Um Sonho Curto do Vestido de Casamento Perfeito 

3 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

estou com muita dor. Cada parte do meu corpo dói. Dói respirar, dói             

escrever e até dói deitar. Eu percebi que há duas coisas na vida que fazem               

com que nada mais importe. O que eu quero dizer é que essas são as               

ocasiões em que de repente percebemos que não podemos controlar o que            

acontece ao nosso redor e perdemos a sensação de que qualquer outra coisa             

importa ... 

1. Um encontro de proporções celestiais, como uma EQM ou encontro          

divino de Deus ou de Sua celestial anjos. Esta é a realidade repentina             

que só Deus importa! 

2. Dor tão grande que remove a memória do que uma vez foi a vida sem               

ela. Há também uma tragédia, uma grande perda, que mais uma vez            

causa uma dor tão profunda. Novamente, isso faz com que o que            

acontece ao seu redor simplesmente não importa. Somente a perda, a           

grande dor da perda, a dor lancinante e a tristeza nos colocam de             

joelhos diante de Deus. 

Pai, meus sonhos ontem à noite pareciam ter um tema comum ... 

Sub-sonho 1 descrição começa ... 

Eu estava na minha juventude novamente, mas na Terra, não no céu. Eu             

estava correndo e rindo, mas nunca tendo tempo para realmente apreciar ou            

apreciar. Eu não tinha profundidade. Eu não tinha sabedoria. Eu aceitei           

minha saúde, alegria e força física. Fui então velho de novo ... 

Enquanto eu estava mais sábio e apreciativo para as pequenas coisas, agora            

eu estava em péssimo estado e não conseguia aproveitá-las completamente.          

Eu queria tanto trazer alegria para meus filhos. Eu rezei para que eu             

pudesse criar boas lembranças nas pequenas coisas. Eu orei para que eu            

tivesse criado filhos que amam a Jesus. 

Sub-dream 1 descrição sobre ... 

Oh Pai, se for a Sua Vontade para Você continuar a permitir a minha dor, eu                

vou aceitar. No entanto, eu venho para você na verdade que eu não estou              

gostando disso e anseio por algo melhor, mesmo que seja apenas por um             

curto período de tempo. Devemos sair em breve, pois meu marido ficará            

sem renda em apenas um mês. Eu estou preocupado. o que vai acontecer             

conosco? 

Pai, eu tive um sonho vívido na noite passada ... 
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Sub-sonho 2 descrição começa ... 

Eu estava mais uma vez me preparando para o meu casamento. No entanto,             

embora houvesse muitas pessoas ao meu redor, ninguém suspeitava que eu           

seria a noiva. Quando alguém me via fazendo os preparativos para o            

casamento, eles vinham perguntar “onde está a noiva? Quem é ela?'. Eu            

então respondia que não era para revelar quem ela era neste momento. 

Depois de tudo preparado para o casamento, decidi experimentar vestidos          

para o meu casamento. Havia um lugar onde vários fornecedores se reuniam            

com seus mais belos vestidos de noiva. Por alguma razão, todos se reuniram             

na casa de alguém. 

Logo encontrei um lindo vestido azul que passa por baixo do vestido de             

noiva e o coloco. Quando eu saí para a sala com este escorregão para              

atender os vários vendedores de vestidos de noiva e experimentar alguns           

vestidos, todas as pessoas engasgaram. Fiquei surpreso com a reação deles,           

já que esse deslize era extremamente modesto. 

Eu: rindo. “Não se preocupe, isso é apenas uma roupa de baixo. Eu vou              

estar colocando meu vestido de casamento sobre isso. ” 

Enquanto eles ainda estavam olhando para mim em choque e descrença, eu            

decidi ir e olhar para mim mesmo no espelho de corpo inteiro que eles              

montaram para o local. Desta vez fui eu quem engasgou! Eu tinha mudado e              

o vestido que eu estava usando era impressionante. Eu ouvi vozes de várias             

pessoas na sala de espera que eu deveria me casar nisto. 

Eu: rindo. "Eu na verdade já tenho o vestido de noiva branco perfeito             

esperando por mim." 

Só então, ouvi um grito de alguns dos vendedores da parte de trás da casa               

em que eu estava. Eu queria saber o que estava acontecendo, então eu             

caminhei em direção ao parte de trás da casa. Foi tudo janelas. Saí de casa               

e fui para a área arborizada no fundo. O paisagismo foi incrível e eu vi os                

pássaros mais bonitos que eu já tinha visto. 

Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Oh Pai, esta área arborizada e os pássaros eram simplesmente de tirar o             

fôlego. Enquanto isso estava na Terra, era como se estivesse no céu. Era             

como se eu pudesse ver o céu daqui. Por falta de uma maneira melhor de               

descrever isso, era como se o Céu estivesse agora na Terra. Que lugar             

incrível seria para nosso casamento, nossa transformação! 

Sonhe mais… 
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Deus e as comportas dos 40 dias se abriram 

 

12 de novembro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Obrigado pelo Ninho, nossa 'família cibernética'.           

Obrigado por nosso lar físico e enviamos anjos para proteger nossos filhos            

enquanto estávamos fora. Agradeço-lhe também por nos manter seguros em          

nossas viagens e nos proteger de perto das tempestades que ameaçaram           

tantas pessoas. Pai, meus sonhos na noite passada foram muito estranhos… 

Sub-sonho 1 “As Redwoods se tornam colecionáveis” a descrição começa… 

Eu estava na área do norte da Califórnia. Foi no meio até o final de               

novembro. Eu tinha viajado para lá com minha família para uma cidade            

familiar que ficava perto de algumas sequóias. Havia placas que diziam           

'Fresh Greenery for the Holidays'. Em seguida, seguimos mais alguns sinais           

que nos levaram a uma doca de carregamento. 

Havia revendedores de flores por atacado de todo o mundo comprando           

raminhos, galhos e guirlandas, bem como lenha em feixes. Enquanto havia           

guirlandas e guirlandas para venda, nenhuma árvore de Natal estava sendo           

vendida. Eu cheguei a um agente de vendas que estava enfeitando as            

prateleiras. 

Eu: “Com licença, mas por que esta venda está acontecendo?” 

Vendedor: “Onde você esteve?” 

Eu: “Me perdoe. Eu não sou daqui. ” 

Vendedor:“ Você reconhece esta folhagem? ” 

Eu:“ Tem cheiro de pau-brasil… ” 

Vendedor:“ Desde que os incêndios estão chegando, fomos mandados para          

desmantelar e vender essas velhas árvores. ” 

Eu: “Mas eles vão murchar e morrer de qualquer jeito. Você os cortou. Eles              

já não estão mortos? ” 

Vendedor:“ Sim. No entanto, muitos ainda gostariam de comprá-los para          

decoração pessoal antes de queimarem no fogo. ” 

Eu:“ Por que eles não param o fogo? ” 

Vendedor:“ Os fogos foram enviados por Deus. Quem pode pará-los? ” 

Desde que eu concordei com ele nesse ponto, não vi razão para continuar             

fazendo perguntas. Como eu olhei para os itens à venda, fiquei espantado            

com os preços. 
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Eu: "Uau, estes são realmente caros." 

Vendedor: "Sim, mas eles serão o triplo do preço ou mais na próxima             

semana. Considere-se cedo, onde cedo é bom quanto maior é a sua            

poupança. 

Enquanto eu ainda me sentia desconfortável, decidi comprar uma coroa de           

flores e duas guirlandas longas por US $ 120. Assim que terminei de             

comprá-los, o vendedor prontamente passou para o próximo cliente gritando          

"Próximo!" Eu apenas balancei minha cabeça. 

Atrás de mim estava um grupo enorme de corretores asiáticos. Eles estavam            

distribuindo vários itens e oferecendo ao vendedor um prêmio. Eu ouvi           

alguém acertando um sino enorme e fez um som similar ao sino que é usado               

para abrir o mercado em Wall Street. Então, de repente, ouvi alguns            

grandes aplausos. Os chineses acabaram de comprar todo o estoque. Não só            

isso, eles também compraram toda a terra também. 

Isso pareceu suspeito para mim, pois os vendedores não eram os donos da             

terra. Quando começamos a sair, um corretor asiático veio até nós e pediu             

para comprar os itens que acabáramos de comprar. Ele levantou quatro           

dedos na mão direita e bateu na mão esquerda aberta. Embora eu não             

tivesse certeza, acredito que ele estivesse querendo me pagar quatro vezes           

o preço que havíamos acabado de pagar. Suspirei quando o vendedor veio            

até mim para falar de novo. 

Vendedor: “Escute, eles possuem tudo isso agora. Não só isso, mas agora            

eles também querem o seu. ” 

Eu:“ Não, obrigada. Estaremos mantendo a nossa. ” 

Vendedor:“ Senhora, seja gentil com eles, pois em breve você estaria           

respondendo a eles. ” 

Eu:“ Não! Eu só respondo a Deus no céu e em Jesus. ” 

Vendedor:“ Não os enfureça. Você está insultando-o por não concordar com           

o preço dele. ” 

Eu:“ Estou insultado, pois estes não estão à venda. ” 

Vendedor:“ Você não tem ideia do que está fazendo. Eles ainda possuem            

essa terra em que você está. ” 

Eu:“ Não! Deus é dono disso. Ele é Dele e respondemos a Ele somente. ” 

O homem asiático ficou tão enfurecido com isso que eu só sabia que tinha              

que haver muito mais do que aquilo que eu sabia. Ele começou a atacar meu               

pescoço com as mãos. Eu podia ver em seus olhos enlouquecidos que ele             

estava claramente pronto para sufocar a vida fora de mim. Fechei os olhos,             

me preparei e rezei a Deus para enviar ajuda. 

Só então, meu marido virou a esquina e bateu o pé no chão. Uma onda de                

força sobrenatural veio em nossa direção em uma onda. Enquanto esta onda            

não me afetou, quase derrubou os outros na sala. A terra imediatamente            
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começou a tremer. Quando aqueles ao nosso redor viram que o tremor não             

estava afetando a mim ou ao meu marido, eles sabiam que era sobrenatural             

e rapidamente recuaram. 

Sub-dream 1 descrição sobre… 

Sub-dream 2 “A 'Thousand Oaks' começam a queimar” a descrição começa… 

Eu estava com vista para algumas colinas cobertas de grandes e enormes            

carvalhos. Seus troncos eram muito largos. Enquanto eu estava lá olhando           

para eles, notei uma grande rocha na base de um deles. Fui sentar nela,              

mas logo percebi que era oca e feita de resina das árvores. Foi um 'filme               

prop'. 

Eu balancei a cabeça para mim porque eu tinha acabado de ser enganado e              

acreditei que essa rocha era sólida e pesada. Só então, um vento repentino             

surgiu e o suporte de pedra sólida fingida foi levado para o mar. Eu não               

pude deixar de rir e balançar a cabeça novamente. No entanto, o que             

aconteceu depois foi muito estranho. 

Os carvalhos começaram a ficar retorcidos e retorcidos. A maneira como os            

troncos estavam se contorcendo era quase como se fossem enormes torções           

humanas torcendo-se. A terra era árida e seca agora. A grama seca e longa              

agora cercava os carvalhos, já que não havia água. 

Logo também não havia folhas e não havia belos galhos abundantes para a             

sombra. Em vez disso, havia agora apenas árvores mortas ocos. Ao olhar            

em volta, soube que havia milhares dessas árvores mortas e ocas. Os ventos             

logo pegaram e eu vi algo no céu noturno que parecia uma faísca. 

Quando se aproximou, eu agora sabia que era uma pequena faísca que            

estava girando ao vento. Uma vez que a faísca caiu, toda a área se inflamou               

tão rapidamente que eu simplesmente não pude acreditar. Os carvalhos          

estavam agora queimando rapidamente e o cheiro era horrível. Eu me           

afastei da visão disso. 

Quando voltei, foi a primeira vez que notei que os carvalhos estavam em um              

tipo de posição em V. Eles estavam agora queimando em um 'padrão de             

onda'. Eu vi o contorno distinto de três colinas. O vento estava sendo             

controlado por um poderoso anjo. Enquanto eu temia pela segurança de           

todos aqueles ao redor dessas florestas, eu não tinha medo de mim mesmo,             

pois sabia que Deus estava comigo e não permitiria que eu fosse ferido. 

Sub-dream 2 description over… 

Sub-dream 3 A descrição de “The Treasures of the Saints” começa… 

Eu recebi uma grande chave de esqueleto, junto com um endereço. Eu            

decidi dirigir para o endereço. Quando cheguei a este lugar, notei que era             

um prédio industrial de tijolos maciço com telhado de metal e uma porta de              

madeira muito grossa. Quando me aproximei da porta, pude ouvir vozes e            
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aplausos, junto com alguma música. Assim que eu virei a chave na            

fechadura, os sons desapareceram. 

Comecei a abrir a porta muito devagar. Assim como eu fiz, ouvi um sino              

tocar e vi algo cair. Quando olhei mais de perto, lá no chão havia um               

envelope com um selo. A luz era tão fraca que isso era tudo que eu podia                

ver. Quando voltei para a porta, vi um interruptor de mão enorme. Eu sabia,              

assistindo a desenhos animados, que a ativação das luzes levaria a que as             

luzes continuassem em sucessão. Eu ri como eles fizeram exatamente isso. 

Fiquei ali admirado, pois lá, bem diante de mim, havia uma coleção de             

antiguidades, artefatos e pinturas de dois mil ou mais anos até o presente.             

Eles eram de todo o mundo. Embora eu não seja um especialista, sei o              

suficiente para saber que o conteúdo desse depósito não tinha preço. Eu abri             

o selo do envelope e o li em voz alta ... 

“Antes vocês são os pertences roubados dos santos. Todos foram          

escravizados, assassinados ou perseguidos publicamente por sua fé. Eles         

também esperaram por justiça. Erin, cuide do que foi roubado e saiba que             

eu prometo que em breve irei e que Minha recompensa está comigo. ” 

Sub-sonho 3 descrição acima ... 

Eu não entendo, Senhor. Quem os roubou? Por que tudo está aqui, pois não              

tem valor no céu? Querido Pai, esta sala da relíquia não faz sentido para              

mim. Parece que é uma sala de ídolos, não tesouros guardados no céu. Eu              

não tenho certeza destes outros sonhos, exceto que os carvalhos          

representam a justiça. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava no Céu, na área da varanda de pedra do Lar Celestial de Jesus. Eu                

fui usar a aldrava maciça. Antes que eu pudesse terminar de bater, a porta              

se abriu. Um anjo do Senhor estava em pé na minha frente. 

Angel: “Por favor, entre, Erin. Você é bem-vindo. 

Entrei na incrível entrada chapada e mais uma vez notei o lindo tapete das              

minhas visitas anteriores. 

Eu: "Eu me lembro disso!" 

Olhei em volta admirada. As lâmpadas estavam acesas, mas não tinham           

cabos elétricos correndo para elas. Lâmpadas foram acesas sem eletricidade!          

Os móveis aqui eram muito mais confortáveis e convidativos do que           

qualquer coisa que eu já vi na Terra. Pela primeira vez, notei que havia              

belas prateleiras de pedra com prateleiras de cristal. Eles eram          

auto-iluminados e eram absolutamente lindos. 

Quando olhei em volta mais um pouco, fiquei impressionada com o fato de             

que tudo era quente e artesanal e nada "pretensioso". Eu vi pequenos            

pedaços de madeira rústicos. Estes eram bastante simples e não valiosos           

4 



para a maioria. Eu também vi algumas peças muito elaboradas. Estes seriam            

inestimáveis nos padrões de hoje. 

Eu: “Eu vejo mais em volta de mim agora do que em visitas anteriores. O               

que isso tudo significa? ” 

Anjo:“ Erin, tudo o que Deus tem aqui são coisas que foram dedicadas ao              

Senhor para Seus propósitos. Esses itens na Terra foram roubados,          

destruídos ou saqueados após a morte dos artesãos. Estes são os itens que             

foram reestruturados por anjos ou refeitos por artesãos aqui. Estes não são            

ídolos para Deus, mas, em vez disso, como um Pai amoroso, Ele exibe as              

boas obras de Seus filhos. 

“As coisas na Terra raramente duram milhares de anos. É raro que um item              

de material possa suportar os elementos agressivos, mesmo que ele tenha           

sido enterrado. Os tecidos são rapidamente destruídos por traças, água ou           

desgaste. Entretanto, aqui na Casa de Deus, eles são aperfeiçoados pela           

medida dos corações dos artesãos para Deus. ” 

Eu:“ Você está certo. As coisas não duram muito tempo na Terra. ” 

Angel:“ A única 'coisa' que significa durar na Terra é a Palavra de Deus.              

Então foi no começo, então será no final. Os tesouros devem ser            

armazenados no céu e não na terra. A identidade de um homem não é              

medida por sua riqueza ou realizações aqui. Erin, é o coração que Deus             

valoriza. ” 

Eu:“ Oh anjo, quais foram os significados dos sonhos que acabei de            

escrever? ” 

Anjo:“ Venha, Deus pede a sua presença ”. 

Eu estava imediatamente no pátio no centro. da casa de Jesus. Embora eu             

não pudesse vê-lo aqui, pude sentir Sua presença. O anjo me levou até o              

relógio e o calendário de Deus. Enquanto eu não estava aqui há algum             

tempo, percebi rapidamente que os eventos estavam se movendo muito          

rapidamente. Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. De         

repente, senti um estrondo. Eu olhei para cima e lá, sobre o pátio, estava              

uma nuvem. 

Deus: “Erin, não tenha medo. Eu sou o deus da justiça e minhas escalas são               

razoavelmente pesadas. Você lamenta aqueles que sacrificaram tanto por         

minha causa. Eles perderam suas famílias, suas reputações e até mesmo           

suas vidas para defender-me. Enquanto o mundo se deteriora rapidamente,          

eles alegam: Por quanto tempo, Deus? Até quando você permitirá que os            

ímpios aumentem em número e ação? Por favor, não esqueça de nós ou dos              

nossos filhos. 

“Erin, eu não me esqueci de você. Eu não esqueci minhas promessas para             

você. Você esteve fugindo de Mim recentemente. Você tem medo das           

Palavras que eu lhe dou sobre o que vem. ” 
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Eu:“ Sim, Senhor. Por favor me perdoe! É tão doloroso testemunhar o que             

vejo agora e o que virá em breve. A dor física em que eu estou não sai                 

agora. Estou preocupado que você esteja com raiva de mim. ” 

Deus:“ Não, Erin, eu não estou com raiva. Eu sei que você está com medo               

de seu marido e família. Eu sei que você se preocupa com o amanhã. Não               

seja, Erin, como eu tenho você. Meu favor é sobre você e sua família e não                

tenho intenções de permitir sua destruição. Eu tenho observado você          

lamentar pelo que foi perdido. Você se sente roubado por tantos 'anos            

perdidos'. ” 

Eu:“ Você está sendo gentil. Eu acredito que você quer dizer que eu tenho              

agido como um bebê de luto por algo que eu esperava, mas nunca tive. ”Eu               

ri. “Oh Pai, agora olhe para mim. Que bom eu sou? Eu fui esmagado e não                

posso fazer nada. Eu, portanto, dou nossas vidas a você. Tudo o que tenho é               

seu, pai. 

“Esse relógio está se movendo mais rápido do que antes. Ele acelerou e não              

posso fazer nada para atrasá-lo. Eu encontrei vários dos meus inimigos           

ultimamente e a maneira como eles olham para mim está em 'julgamento            

completo'. ”Comecei a chorar. “Oh pai, isso machuca meu coração. Meu           

coração está partido, pai. No entanto, desde que eu te amo tanto, que sua              

vontade seja feita na Terra como no céu. Por favor, não se esqueça de nós!               

” 

Deus:“ Como eu poderia te esquecer? Seus nomes estão escritos nas palmas            

das minhas mãos. Você está sempre diante de mim. Você dá toda a glória              

para mim. Os sonhos que dei são para mostrar as horas em que você está.               

Assim como enviei a Red Bull, também enviei "a centelha", as chamas e os              

ventos. Quem pode escapar disso? O bombeiro pode conter o que eu enviei? 

“Vocês são os meus justos carvalhos plantados na terra para Meu uso pelas             

Minhas mãos. Os carvalhos da justiça que você viu plantados nas colinas            

estão contra aqueles que eu envio. Eles são arrogantes e hipócritas. Mesmo            

que eu tenha enviado calamidades para amolecer corações para voltarem          

para Mim, eles ainda acreditam que são mais fortes e mais justos. Eles não              

se importam com aqueles que se levantaram em seu favor e lutaram para             

que pudessem ser livres. 

“Em vez disso, zombam daqueles que enviei da minha alta posição e            

declararam todos os tipos de mentiras. Apesar do fogo que atravessa as            

belas terras, eles não são movidos e agradecidos pela misericórdia que lhes            

concedi. Eles não são humildes diante de mim. Os ímpios se sentem            

confortáveis em sua maldade enquanto o pecado não é controlado e o            

florescimento se espalha como um fogo selvagem fora de controle. 

“Veja, tenho visto coisas feitas em segredo e nada está além do Meu             

alcance. No entanto, eles entendem por que foi enviado e por quem? O             
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problema agora vem sobre as nações e, hoje, até mesmo em Israel. Chegou             

a hora de os olhos se voltarem para mim. No entanto, muito poucos me              

vêem. Em vez disso, "o pai da mentira" está construindo um exército, um             

governo do povo, vazio de Deus. 

“Agora, Erin, meu exército virá. Meu reino vem, minha vontade seja feita na             

terra como no céu. Entenda? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Deus:“ Não se preocupe. Vou enviar ajuda do meu santuário. Anjos te            

protegerão em tudo o que você faz. O inimigo não prevalecerá contra você.             

Eu te amo, Erin. ” 

Eu:“ Eu amo você, pai! ” 

Deus:“ Agora, não se preocupe. Estou prestes a fazer algo em seus dias, no              

qual você não acreditaria, mesmo se lhe dissessem. Tuas provações          

terminaram e Minha recompensa está comigo. ” 

Comecei a chorar, meio em alegria e meio em tristeza. Eu senti um toque no               

meu ombro. Foi o anjo que esteve comigo desde o começo deste sonho. Ele              

tinha um olhar sério em sua face ... 

Angel: “Você está nos quarenta dias das comportas serem abertas.” 

Sonhe mais … 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-309/ 

Uriel e Uma Batalha Contra o Inimigo Agora Expulso 

14 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado que a nossa casa ainda está de pé hoje! Obrigado por nossos             

filhos, minha família e meus amigos. Isto é uma bênção além das            

palavras. Estou com medo, pai, como estamos lutando agora. Receio que           

minha condição física esteja piorando. Agora tenho mais dias ruins do que            

bons dias e estou tão triste. Eu não posso fazer nada para mudar nada. 

2018 foi meu ano mais brutal até hoje. Eu tentei tanto encontrar alegria,             

mas, literalmente, estou a um passo errado de perder tudo o que temos.             

Você dirigiu meus passos, Senhor, mas eu tenho estado tão perturbado,           

tão desolado, que tem sido difícil imaginar uma vida esperançosa como           

sou agora. 

Oh Pai, a cura mudaria nossas vidas. Poderíamos então estar livres para            

nos movimentar. Eu seria forte o suficiente para fazer muito mais. No            

entanto, e mais ainda, nossos filhos poderiam levar uma vida normal. No            

entanto, a cura ainda não chegou. Ajuda financeira nos manteria. Talvez           

pudéssemos manter nossa casa. Nós poderíamos nos mudar onde Jeff          

poderia encontrar trabalho e poderíamos estar livres de dívidas. 

Temos trabalhado arduamente como um lar para costurar boas sementes          

e sermos sábios com o que você tem dado. No entanto, o tempo da              

semente está se esgotando. Somos um colapso do desastre. Nossas          

dívidas são pagas, exceto para a nossa casa e um veículo, mas vejo que              

nossas economias estão prestes a ser usadas como receita e estou com            

medo. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Por favor, perdoe-me se,            

às vezes, eu reclamo quando você continua a fornecer. 

Por favor proteja nosso aquecimento, nossa água e nossa comunicação          

para que possamos viver. Por favor, proteja nossos veículos para que           

possamos dirigir com segurança no inverno. Passei várias horas em          

estradas geladas e nevadas ontem e não foi divertido. Mesmo um carro            

seguro e pneus de inverno podem, às vezes, não corresponder muito a            

essas tempestades. 

Eu fui ao médico novamente para mais testes ontem. Levei uma hora e             

meia para dirigir por mais de sessenta e poucos quilômetros e, de lá, até              

a cidade. Na verdade, foi um bom uso do tempo quando passei em             

adoração e, ocasionalmente, suspiro longo e profundo. Em minha         
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tristeza, eu diria "quando papai quando?" e 'por favor não se esqueça de             

nós, Senhor'. 

Os ventos foram muito fortes ultimamente. Eu olhei para fora e vi que um              

pinheiro alto e bonito em nosso quintal havia se dividido em dois. Foi             

triste como alguns dos pássaros que eu alimento vivem lá. Eu estava            

olhando diretamente para baixo através da janela ao lado da minha           

cadeira devocional. Obrigado, Senhor, por não deixar essa grande árvore          

atingir nossa casa. Obrigado! Há outra árvore prestes a cair, mas por            

favor, evite isso, pois abriga alguns chickadees. 

Pai, por favor continue a proteger nossa casa. Por favor, mantenha-nos a            

salvo do perigo. Eu estou sob ataque agora mesmo que eu tenha feito             

tudo que você nos pediu para fazer. Eu sei estar de pé, mas ainda não               

recebi avanços. Nós somos humilhados aqui pelo Seu poder e poder. 

Sei que somos pequenos, mas por favor, por favor, Pai, faça o que             

prometeu em breve para que possamos suportar. Por favor, levante          

minha cabeça. Você é meu Príncipe da Paz e meu noivo. As guerras estão              

à nossa volta e as terras tremem e queimam. Você controla todas as             

coisas e, embora eu tenha medo às vezes, sei que você fará tudo o que               

nos prometeu. 

Oh Pai, fomos criados por Ti para o Teu prazer e adoração. No entanto,              

sei que há mais de nós que reclamam e amaldiçoam você. Por favor,             

perdoe-os, pai, pois certamente eles não sabem o que fazem… eles           

realmente não sabem! Uau, uma enorme rajada de vento acabou de           

chegar e sacudiu nossa casa. Senhor, por favor nos proteja! Nós te            

amamos! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em um belo vinhedo e os enormes cachos de uvas estavam             

maduros. Eles eram pesados e puxados para baixo nos galhos. Eu           

rapidamente percebi que eu não estava no céu, como eu podia ver uma             

névoa de fumaça no céu. O ar cheirava a fumaça de madeira. Eu estendi              

a mão para um cacho de uvas e peguei algumas. 

Algumas das uvas eram doces, mas também tinham um 'gosto          

engraçado' para elas. Algumas das outras uvas eram perfeitas, doces e           

maduras. Então notei que algumas das uvas no meio do cacho pareciam            

murchas e decompostas. Olhei para o outro lado da vinha e pude ver             

muito poucos trabalhadores, certamente não o suficiente para realizar         

essa colheita antes que fosse tarde demais. 

Eu olhei para a distância e vi uma montanha com uma linha de vermelho              

sobre ela. Logo reconheci que isso era uma linha de fogo. Comecei a             

correr em direção aos poucos colhedores que estavam aqui para          

avisá-los. Quando eles se viraram para mim, percebi que não eram           
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humanos. Eu senti o Senhor me dizendo que eles estavam, de fato,            

envenenando as videiras e matando-as da raiz. 

Eu decidi me manter firme e gritei para eles em minha língua de oração.              

Eles rapidamente começaram a correr, mas eu continuei em busca deles.           

Eu só então percebi que eu não era mais o meu eu atual ferido, mas sim                

o meu eu curado "prestes a ser". Eu gritei para Jesus para enviar ajuda e               

houve um som repentino. Eu parei minha perseguição. 

Olhei em volta para as colinas em um círculo completo e virei e agora              

podia ver a guerra em fúria nos lugares celestiais. Eu gritei: “Onde estão             

os trabalhadores? Onde estão as colheitadeiras? ”Comecei a gritar para          

Deus em minha língua de oração:“ Socorro, Pai, por favor, ajude-nos! Há            

muito poucos à esquerda! ”Só então, Uriel apareceu atrás de mim. Ao me             

aproximar para abraçá-lo, notei que ele estava em traje de batalha e            

parecia desgastado. 

Uriel: “Erin, há uma batalha épica. Não tema. Embora pareça que há mais             

contra você, há realmente mais para você. Você logo será fortalecido.           

Deus me enviou para lhe dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele não               

virou a cabeça de você. Mesmo que você não tenha visto totalmente a             

colheita prometida a você pelo ministério que Ele lhe deu, você não está             

longe de Seu favor. 

“Você deve entender isso em vez disso ... Ele escondeu você e manteve             

você por um tempo como esse. Um comandante de um exército às vezes             

mantém suas armas especializadas escondidas até o momento em que          

serão usadas contra os exércitos em avanço. Você é como flechas           

flamejantes na aljava de Deus. Agora, você recebeu sinais de perus. Você            

se lembra? ” 

Eu:“ Sim. Eles estavam se alimentando no meu quintal até um par de             

semanas atrás. ” 

Uriel:“ Você foi mostrado várias coisas recentemente. Em particular, você          

teve uma visão que você não pôde descartar. ” 

Eu:“ Sim. Eu tive uma visão das casas dos muito ricos sendo queimados             

ao mesmo tempo que as casas dos muito pobres. Mostraram-me então           

que a mídia estava dando muito mais simpatia para com os ricos e             

famosos do que aqueles que tinham acabado de perder todo o seu            

sustento. Isso se tornou realidade nas notícias que estamos assistindo. 

“Uma das manchetes recentemente chamou minha atenção. Dizia: "O         

Paraíso só será visível depois do Dia de Ação de Graças". Paradise é uma              

cidade na Califórnia que acaba de ser devastada pelos incêndios. Meu           

marido e eu não poderíamos deixar de balançar a cabeça diante da ironia             

e da propriedade do título dessa notícia. ” 
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Uriel:“ Sim, Erin, há uma grande guerra acontecendo agora. Este é o            

tempo e a maré, o grande tremor, o frio e o fogo. Existe um plano               

inimigo em vigor, uma falsa urgência para lutar contra os escolhidos de            

Deus. O que você está testemunhando agora é "amplificação demoníaca".          

Eles estão usando a mídia para lutar como uma arma. 

“Toda tecnologia é uma arma com o objetivo de dar a quem não tem              

poder de voz. A aranha em uma teia gira silenciosamente para prender            

sua presa. A aranha não diz nada enquanto paralisa sua vítima. Um tipo             

semelhante de teia está agora sobre a Terra e não é visto. No entanto,              

em breve a maior arma de destruição em massa do inimigo será violada.             

Michael está lá agora. ” 

Eu:“ Isso não aconteceu algum tempo atrás? ” 

Uriel:“ Isso foi apenas uma sombra do que está aqui agora. Entenda que             

o objetivo deles é almas. Isso ocorrerá primeiro com a divisão baseada            

em uma falsa fundação do pai da mentira. Veja o simbolismo da palavra             

'simi', um vale agora em chamas. Isso significa espada curta, significando           

que o vale é curto na verdade. No entanto, os exércitos de Deus têm              

espadas flamejantes que são longas e eficazes porque a verdade é uma            

espada afiada. Entenda? ” 

Eu:“ Ainda estou um pouco intrigado. Os santos também não estão           

perdendo lares e vidas? ” 

Uriel:“ Sim, Erin. No entanto, esta é uma guerra. Há vítimas de ambos os              

lados. Estamos chegando em um momento de guerra na Terra. O inimigo            

começou uma guerra racial para enfurecer aqueles que escolheram         

acreditar. Eles estão propositalmente ignorando as coisas horríveis sendo         

ditas contra os escolhidos de Deus. ” 

Eu:“ Você quer dizer anti-semitismo? ” 

Uriel:“ Sim. Veja como as filhas do inimigo subiram ao poder e suas             

mentiras perversas são ignoradas. No entanto, se até mesmo uma          

pequena coisa é dita sobre isso, ela é ampliada além da razão. Erin, este              

é apenas o começo disso. ” 

Eu:“ Bem, é horrível e eu não gosto disso. ” 

Uriel:“ Quando você vê padrões e um aumento no mal severo como você             

faz agora, entenda o que está por trás -lo 

“Eu:“.Tantas coisas horríveis ocorreram nas notícias que criar medo         

grave. As pessoas têm medo de falar porque, se o fazem, são            

condenadas por discursos de ódio. Parece que isso só funciona de uma            

maneira em que um lado pode dizer o que quer e o outro lado é               

imediatamente condenado. ” 
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Uriel:“ Isso também ocorreu na história. Por quê? É porque o inimigo            

odeia a Deus e aos Seus escolhidos. É uma longa guerra, mas agora             

aumentou porque o inimigo foi derrubado. ” 

Eu:“ Eu pensei que o Arrebatamento teria ocorrido quando o inimigo           

desceu, para que nenhum de nós suportasse tudo isso. ” 

Uriel: “Hmm, sim, em uma situação ideal, mas ainda há um exército de             

anjos lutando. Há uma guerra nos céus. Até que Deus nos diga para             

recuar depois que o Senhor vier reunir Seu rebanho no Arrebatamento,           

ainda haverá oposição aos planos do inimigo. Talvez você deva olhar para            

a ordem dos eventos novamente à luz de tudo isso. 

“Você não suportará a tribulação em seu estado atual. Você será           

fortalecido antes dos tempos da tribulação e você testemunhará os          

perdidos. Enquanto você será uma noiva em esplendor diante do inimigo,           

será como uma arma usada. Isso significa que ainda há uma guerra            

violenta. ” 

Eu:“ Será que esta guerra será longa? ” 

Uriel:“ Bem, à luz da sua referência temporal e calendário, sim, parece            

longo. No entanto, para nós, não é. Agora, entenda a esperteza do            

inimigo e não se apaixone por seus esquemas. Não acredite nele quando            

ele afirma que o salvador está aqui ou ali. Estas são declarações falsas. A              

estratégia é confundir, irritar e consumir aqueles que não estão cientes           

dos tempos em que estão. 

“Aqueles com pouco conhecimento são facilmente consumidos e        

inflamados pelo inimigo. É o oposto da chama da verdade e esperança de             

Deus ... o Espírito Santo. Este oposto é a chama ardente das mentiras.             

Quando você ouve coisas que são contrárias, você deve orar. Ore como o             

Espírito Santo falará a verdade e aumente sua sabedoria. ” 

Eu:“ Eu senti isso agora. Eu choro sobre o estado das coisas ... a              

injustiça, a raiva e as mentiras. Parece que a rebelião está desenfreada.            

Um dia, algumas semanas atrás, eu acordei de um sono profundo para a             

Voz de Deus me dizendo 'Acorde ... Prepare-se ... Os ventos chegaram            

...' 

“Depois disso, senti uma urgência esmagadora de sustentar pontas         

soltas, bata as coisas lá fora e proteja nossa casa de detritos voadores.             

Nós também tivemos um incidente estranho logo em seguida. Enquanto          

eu dirigia com as meninas para a escola, uma pedra caiu do céu e bateu               

no nosso pára-brisa e quebrou-o. Nós não estávamos nem em nenhum           

carro, então não conseguimos descobrir como isso aconteceu. O que tudo           

isso significa? ” 

Uriel:“ Erin, pressione em Deus. Enquanto você não pode ver os ventos,            

você pode ver facilmente os efeitos dos ventos. Se Deus está lhe dando             
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sabedoria para impedi-lo, faça o que Ele também está dizendo. Isso é            

sabedoria divina. Você deve orar e ir a Deus todos os dias. Desde que              

você luta contra forças invisíveis, ative o poder de Deus em louvor e             

oração. Ele vai te responder. Ele fala com você. 

“Estou aqui apenas para confirmar o que Ele já lhe disse. Haverá            

pequenos incômodos residuais, já que nenhuma nova permissão foi         

concedida da Corte de Deus, portanto, portanto, não tenha medo. Você           

está observando, testemunhando, testificando e ficando inquieto como        

um cavalo esperando para saltar do portão. 

“Logo, muito em breve, Deus vai usar você. Ele continuará a mostrar-lhe            

Seu favor durante o seu período de espera. Ele me enviou para lhe dizer              

que os presentes estão vindo para você, mas que houve um atraso. A             

batalha é ótima e ainda continua. Apenas saiba que Ele fará tudo o que              

Ele te prometeu. Ele te ama! 

“Agora, o inimigo se disfarça de trabalhador e colheitadeira. Ele está           

envenenando as uvas nesta colheita posterior. O veneno vem das raízes e            

entra nos galhos até o centro de cada cacho. Eles não descobrem o             

veneno até que seja tarde demais. Ore por esta colheita. Bons           

trabalhadores são menos que o tamanho do rendimento. 

"Preciso ir agora. Você ficará bem. Lembre-se de que Deus está prestes a             

multiplicar aquilo que você costurou ao Seu Reino. O céu está logo visível             

para você. Alegra-te, Erin. Eu tenho que ir. ” 

Só então, Uriel brotou asas volumosas e voou em direção ao cume            

flamejante. Ele logo ficou fora da minha vista. Eu então vi chamas se             

agitando no sudoeste. À minha direita, vi um vento muito frio. Estava            

congelando tudo. Uma enorme tempestade veio do sul para o nordeste. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-310/ 

Você Não Acreditaria Mesmo Se Lhe Dissessem! 

20 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pelo meu marido, nossos filhos e            

todos os nossos amigos. Obrigado por uma casa quente e segura.           

Obrigado por manter nossas árvores em pé depois dos ventos. Por favor,            

mantenha em frente as nossas árvores inclinadas e não as deixe cair. Pai,             

o Nor'easter chegou agora do sul. Por causa de nossa localização, nos            

acostumamos a nos preparar para o dobro das quantidades de neve           

previstas. 

Quando acordei esta manhã, a neve mal era visível. No entanto, logo            

começou a descer na direção horizontal. Agora o tamanho dos flocos de            

neve dobrou e a visibilidade do lado de fora desapareceu. As meninas            

ficaram em casa hoje quando o distrito fechou as escolas antes da            

tempestade. 

Pai, você me deu um sonho dentro de um sonho ontem à noite. Eu não               

acredito que eu já tive algo parecido com isso ... 

Sub-sonho 1 "Estamos protegidos como o mal é engolido vivo"          

descrição começa ... 

Eu estava me vendo na cama dormindo e sonhando. Logo fiquei inquieta            

enquanto dormia e acordei de repente. Eu me vi e depois acordei para             

qualquer sonho que eu sonhei. Nós 'ambos' então olhamos a hora no            

relógio e eram 3:30 da manhã. 

Isso que sobre o mesmo tempo eu me levantaria para esses sonhos no             

meu primeiro ano desses vindo para mim. Isso foi em 2012 e eu tinha              

tantas coisas para escrever, eu simplesmente não conseguia voltar a          

dormir. Acordar dessa vez pareceu despertar algumas emoções antigas.         

Lembro-me de acordar e não conseguir voltar a dormir, principalmente          

por preocupação. A preocupação parecia me consumir naquela época. 

Agora percebo que provavelmente estava sofrendo de algo semelhante ao          

estresse pós-traumático devido a todas as minhas batalhas pessoais.         

Embora eu nunca tenha experimentado o nível de soldados traumatizados          

na experiência de guerra, eu poderia pelo menos ter um nível de simpatia             

pelo que eles haviam suportado. Eu não ficaria surpreso se o que            

experimentamos enquanto esperamos em Você, Senhor, é semelhante ao         

de um soldado em repouso esperando uma grande batalha irromper. 
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Quando eu estava assim e incapaz de dormir, eu ia à minha área             

devocional na minha sala de estar. Eu orava de joelhos e muitas vezes             

chorava. Eu começaria então a escrever tudo no meu diário. 

Agora, voltemos a esse sonho dentro de um sonho. Eu estava agora            

observando enquanto me sentava para escrever o sonho. O que era tão            

estranho é que, em vez de escrever o sonho em um diário, como eu              

estou acostumado, eu estava digitando-o usando uma máquina de         

escrever antiquada. Embora parecesse demorar uma eternidade para        

fazer isso, eu tinha várias páginas digitadas antes de terminar. Em           

seguida, entreguei as páginas digitadas para entrar no fórum do Nest.           

Depois de fazer isso, eu disse ao meu marido que eu tinha que ir a algum                

lugar, mas não tinha certeza de onde. 

Assim que saí de casa, minha roupa mudou instantaneamente. Eu usava           

botas brancas de combate, calças brancas de lã diferentes de tudo que já             

havia visto antes, um top de lã branco liso e um longo casaco de lã               

branca com capuz. Então percebi que não havia adornos em mim. Até os             

cadarços nas minhas botas não tinham fechos de metal. Não havia botões            

também. 

Enquanto caminhava, notei que minha roupa era da mesma cor que a            

neve ao meu redor. O tecido que eu estava usando era diferente de tudo              

que está disponível aqui na Terra. É imediatamente perversa toda a           

umidade. Minhas roupas estavam secas, embora estivesse nevando lá         

fora. Eu me vi andando pela estrada, virei para olhar para a casa e depois               

fui embora! Foi divertido que eu me encontrasse em busca de onde eu             

tinha ido no meu sonho. 

Quando eu finalmente voltei para o local onde eu havia começado a            

minha "busca por mim mesmo", eu estava instantaneamente em uma          

cidade distante. Depois de andar um pouco mais, logo me vi encontrar            

com uma amiga querida. Ela estava vestida quase como se eu estivesse            

vestida. Ela tinha um sotaque. Eu a conhecia e ela me conhecia, embora             

nunca tivéssemos nos conhecido pessoalmente. 

Como as pessoas ao nosso redor estavam olhando para nós com medo            

devido a nossa aparência, decidimos colocar nossas roupas divinas em          

sacos e comprar algumas roupas de rua para nos misturarmos melhor.           

Nós ficamos juntos o tempo todo. 

O que pareceu estranho para mim foi que fomos capazes de falar juntos             

através do Espírito Santo sem dizer nada em voz alta! Embora não            

pudéssemos ler os "outros pensamentos" um do outro, eu podia ouvir o            

que a outra pessoa estava dizendo quando queriam que eu a ouvisse e             

vice-versa. Muito legal! 

2 



Logo nos encontramos em um movimentado mercado ao ar livre. Havia           

lojas, pátios e fontes. Foi só então que notamos que nós dois estávamos             

andando descalços. Embora nossas botas de combate possam até ter sido           

consideradas "na moda" onde estávamos, elas ainda estariam fora do          

lugar. Como queríamos nos misturar, decidimos que nossa próxima tarefa          

seria comprar alguns calçados. 

Meu amigo logo encontrou um par de sapatos que se encaixam           

perfeitamente nela. Ela ficou surpresa com isso, pois costumava ter pés           

maiores. Seus pés agora eram "irracionalmente pequenos" em        

comparação, mas ainda perfeitos. Ela ficou encantada com a mudança e           

nós dois começamos a rir. 

Enquanto esperava que o funcionário terminasse com meu amigo, notei          

que um par de sapatos que eu sabia não poderia ser de origem terrena.              

Eu sabia disso instantaneamente, pois eles não eram como qualquer coisa           

que eu já tinha visto antes. O balconista e meu amigo logo perceberam             

que eu estava olhando para eles e pareciam interessados. 

Funcionário: “Esses são únicos. Nenhuma pessoa que os viu para          

experimentá-los conseguiu que eles se encaixassem. Parece que eles         

foram projetados para uma pessoa específica. ” 

Eu: Olhando para os sapatos novos da minha amiga. “O dela é 'único”             

também? ” 

Escriturário:“ Bem, sim. Tantas pessoas quiseram, mas ninguém se         

atreveu a experimentá-las. Os sapatos que você está vendo são iguais. ” 

Minha amiga: rindo. "Vamos, Erin, vá em frente e experimente-os." 

Eu: rindo. “Não há como eu me encaixar nesses sapatos. Eles são            

estreitos e apenas um tamanho 6,5. Meu pé é muito longo e largo para              

isso. 

Decidi olhar os sapatos mais de perto. Fiquei surpreso por não ter notado             

isso antes, mas os sapatos eram da cor verde. Também fiquei surpreso            

por não me importar com a cor, pois normalmente não compro roupas            

verdes, muito menos sapatos. 

Apesar disso, fiquei intrigado. Estes sapatos eram um cruzamento entre o           

melhor couro e a melhor seda combinada. Eles eram sapatos de tecido            

baixo com um tipo de fita de couro que envolvia o tornozelo. Embora eu              

tenha visto projetos semelhantes antes, eles não eram nada assim em           

material ou artesanato. 

Eu: "Ok, vou experimentá-los." 

Eu tentei o sapato no meu pé direito primeiro. Só então, notei que o              

sapato expandiu e moldou o meu pé. Eu não fiz nada para que isso              

acontecesse e o ajuste do sapato foi o mais confortável que eu já tive. Eu               
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olhei para o meu amigo e nós dois rimos e balançamos a cabeça em              

espanto. 

Eu: "Deus é bom!" 

Meu amigo: "Muito bom ... e engraçado também!" 

Nós dois terminamos nossas compras e fomos levados para a área sul da             

cidade em que estávamos. Nós dois estávamos agora usando coberturas.          

sobre nossos cabelos. Nós fomos especificamente para ir ao extremo sul           

de um mercado bonito que havíamos encontrado lá. 

Assim que chegamos, encontramos o começo de um argumento muito          

acalorado. Era um grupo de homens falando em uma língua do Oriente            

Médio, possivelmente árabe. Independentemente disso, graças ao Espírito        

Santo, nós dois pudemos entender o que eles estavam dizendo. Algumas           

famílias estavam enfrentando esses homens porque haviam levado suas         

filhas para longe. 

Enquanto os homens maus lhes ofereciam dinheiro para as meninas, cada           

um deles dissera não. Os homens não se importavam e levaram as            

meninas de qualquer maneira. Enquanto as famílias tentavam envolver as          

autoridades, elas estavam dando as costas para a situação. Enquanto as           

famílias pareciam desassossegadas, as meninas pareciam absolutamente       

aterrorizadas. 

Enquanto estávamos lá, meu amigo e eu oramos e esperamos. Então,           

ouvimos claramente do Senhor antes de como resolveríamos rapidamente         

essa situação. Enquanto esperávamos, seguramos as mãos um do outro e           

oramos a Deus. Após alguns breves momentos de oração, os homens           

malignos congelaram completamente, com a exceção de que ainda         

podiam mover os olhos para trás e para a frente. 

Quando olhamos para eles, pudemos ler seus pensamentos. O Senhor          

estava claramente revelando seus pensamentos para nós. O plano deles          

era levar algumas das garotas para estuprar e levar algumas das outras            

garotas para vender. Eles não tinham respeito por essas meninas e           

olhavam para elas como se fossem cachorros. 

Com os homens congelados, nos aproximamos deles e libertamos as          

meninas. Nós então entregamos as meninas de volta para suas famílias.           

Nós lhes dissemos para sairmos imediatamente e que Deus mostrou favor           

a eles. Enquanto as famílias se afastavam, podíamos ouvi-las gemendo          

de alegria e gratidão. 

Nós então voltamos para os homens malvados 'congelados'. Quando nos          

aproximamos deles, pudemos ler seus pensamentos de intenção maligna.         

Simplesmente, eles estavam agora orando ao seu 'deus' para         

descongelá-los para que eles pudessem nos estuprar e nos matar.          

Enquanto ambos pensamos que este seria o fim de nossa missão, nós            
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lemos os pensamentos deles de um mal ainda maior ocorrendo no sul da             

cidade. 

Em vez de caminhar até lá, nós dois estávamos lá em um instante.             

Quando chegamos ao nosso destino, instantaneamente entendemos por        

que tínhamos roupas que cobriam totalmente nossos corpos e nossos          

cabelos. Lá diante de nós em um palco estava o tráfico humano muito             

gráfico envolvendo apenas meninas, muitas delas repugnantemente       

jovens. Embora houvesse muito poucos compradores reais, havia muitos         

agentes em seu emprego fazendo seu trabalho sujo. 

Percebemos rapidamente que certas idades e cores da pele estavam          

atraindo valores mais altos em dólar. Foi tão repugnante que não vou            

revelar o que vimos. Nós começamos a ficar perturbados, já que éramos            

apenas duas mulheres pequenas e essa operação era enorme e muito           

bem guardada. Sem dizer uma palavra, Deus brotou em nós. Ele nos            

disse para 'relaxar' e deixá-lo liderar quando Ele estava prestes a mostrar            

atos impressionantes através de nós. 

Mal sabíamos o quão incrível! O chão instantaneamente começou a          

tremer violentamente e o chão se abriu ligeiramente. O tremor de alguma            

forma não estava afetando meu amigo ou eu. Isso causou o caos            

temporário e todos aqueles que tentavam fugir estavam congelados. Tal          

como acontece com os homens malignos anteriores, eles não estavam          

congelados como gelo, mas mais como uma paralisia rígida. 

Em seguida, chamamos a atenção para uma característica da água atrás           

do palco projetada para abafar os sons do leilão. Havia três camadas para             

o recurso de água e nós dois movemos nossos braços em uma direção             

ascendente. Embora, de alguma forma, soubesse que havíamos feito isso          

antes, para nossa alegria, a característica da água começou a fluir ao            

contrário. 

Sem esforço, começamos a falar em sua língua nativa, plenamente          

sabendo o que estávamos dizendo. Dissemos às meninas que fazíamos          

parte de uma força celestial enviada para levá-los de volta para casa ou,             

em alguns casos, para lugares ainda melhores. Nós poderíamos dizer que           

as meninas estavam agora aliviadas, excitadas e aterrorizadas, tudo ao          

mesmo tempo. Nós os orientamos a esperar em uma certa área juntos            

como um grupo. 

Nós assistimos então em assombro como algo como um Transporte Teva           

ou Trem de alta velocidade surgiu próximo a eles. Definitivamente não           

era desta Terra e era "estado da arte sobrenatural". Nós poderíamos ver            

que havia outros lá ajudando-os que eram como nós. Quando todas as            

meninas foram colocadas na Teva, ela desapareceu instantaneamente.        

Assim que a Teva desapareceu, os homens foram descongelados. 

5 



Enquanto a maioria ficou muito brava, alguns ficaram aterrorizados e          

imploraram por sua vida em arrependimento. Enquanto caminhávamos        

para cada pessoa, aqueles que nos fariam mal foram impedidos de           

fazê-lo por algum tipo de barreira divina que agora nos cercava. 

Enquanto caminhávamos, pedras eram jogadas em nossas cabeças e         

podíamos ouvir maldições de morte e estupro ao nosso redor. Havia           

outras coisas ditas e tentadas, mas eu não darei os detalhes horríveis            

além de dizer que suas intenções eram malignas. Depois de um tempo,            

nós pesquisamos cada pessoa. 

Deus então iluminou aqueles que deveriam ser salvos, pois ou estavam           

disfarçados ou estavam com remorso. Nessa multidão de centenas de          

traficantes, apenas um punhado de cinco homens ou estava realmente          

com remorso ou estava lá para encontrar suas próprias filhas e           

disfarçado. Deus nos deu seus nomes e nos chamou para eles se            

revelarem. 

Assim que levantaram as mãos ou fizeram um movimento para a frente,            

também foram divinamente protegidos daqueles que queriam estuprá-los        

e matá-los. Um caminho foi então forçado através da multidão que           

permitiu aos homens caminharem para frente. Nós do que apontamos          

para uma área onde eles deveriam esperar. 

De repente, houve outro terremoto. O chão se abriu e, num instante, as             

centenas de homens do mal foram jogados na fenda e o chão se fechou.              

Nós então nos voltamos para os cinco homens aterrorizados e lhes           

dissemos para 'não mais pecar como Deus os libertou da morte hoje'.            

Enquanto observávamos os homens correndo de volta para a cidade, meu           

amigo e eu ficamos admirados com o que acabara de acontecer. Em            

seguida, observamos o recurso da cascata voltar ao normal e começar a            

inundar a área do leilão. 

Fomos então direcionados de volta para os homens malvados congelados          

que havíamos deixado para trás. Quando voltamos, vimos que as famílias           

de algumas de suas "quase vítimas" retornaram e as espancaram          

severamente. Enquanto os homens ainda estavam vivos, o prognóstico         

para a sobrevivência deles era "não bom". Nós poderíamos ler em seus            

olhos que eles estavam agora implorando pela morte. Nós fomos          

instruídos por Deus a deixá-los lá em seu estado atual. Conforme           

instruído, nos viramos e nos afastamos. 

Sub-dream 1 description over… 

O próximo sonho que eu tive também foi de 'pós-Transformação' e foi            

claramente destinado a ser um guia de treinamento do Senhor,          

reservando nossas ambições pessoais e cedendo à Vontade de Deus em           

todas as coisas, não importa o quê. Nesse sonho, tínhamos que           
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permanecer tão “normais e discretos” quanto possível, enquanto        

esperávamos as instruções e instruções do Senhor… 

Sub-sonho 2 “Misturar-se é de fato, realmente requerido por         

Deus” A descrição começa ... 

O Senhor nos enviou a um cidade universitária distante. Foi um lugar que             

eu reconheci. Mais uma vez, essa foi uma tarefa extremamente difícil           

porque Deus nos revelou a intenção maligna de todos aqueles que nos            

rodeiam. Nós devíamos agir o mais normal possível. Enquanto estávamos          

transformados, de alguma forma não parecíamos isso fora do comum. Era           

como se houvesse vários graus de aparência com base em uma dada            

circunstância. 

Um par de nós estava em um pequeno apartamento temporário na cidade            

que era a nossa base. Havia seis outros 'como nós' na cidade ao mesmo              

tempo que nós. Eu nunca entendi antes, porque éramos tão          

frequentemente em lojas ou restaurantes como clientes em meus sonhos,          

mas agora percebemos que é porque estávamos aprendendo sobre as          

pessoas 'discretamente' e nos misturando com a multidão ao nosso redor. 

Uma noite, fomos enviados a um lugar para nos encontrarmos com as            

outras seis pessoas. Um anjo do Senhor também estava lá e ele estava             

nos instruindo a ser como aqueles ao nosso redor e sempre se misturar,             

nem reagir ou interagir, a menos que Deus também nos instrua. Não            

importa o que aconteça ao nosso redor, devemos apenas fazer a vontade            

de Deus através de nós e que Ele tornará isso óbvio. Depois que o anjo               

nos disse isso, ele saiu e nos dispersamos. 

Em seguida, iniciamos nossas viagens de volta aos nossos respectivos          

apartamentos. Conforme as instruções, nós nos misturamos com a         

multidão. Bem, mesmo que a multidão da faculdade da noite em torno de             

nós estivesse bêbada, turbulenta e desagradável, nós não éramos ...          

sorrisos. Só então, notamos que um dos nosso grupo estava          

confrontando um homem que acabara de comprar algumas drogas em          

uma seringa. Ela, como nós, já sabia que o homem estava planejando            

usar esta seringa para estuprar uma mulher inocente. 

O que aconteceu em seguida tudo pareceu acontecer em câmera lenta.           

Observamos quando o homem começou a dirigir o final da seringa em            

direção ao rosto da mulher transformada. Estava indo bem entre a testa            

dela. Pouco antes de mergulhar em sua testa, ela desapareceu. Todos           

aqueles ao seu redor que viram isso começaram a gritar e fugir. 

Em vez de voltar para os nossos apartamentos, fomos orientados a voltar            

ao nosso local original de reunião. O anjo estava parado ali para nos             

receber na porta. Ele nos disse que a mulher havia sido removida dessa             

tarefa em particular, mas não foi removida como trabalhadora. Ele então           
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nos disse que isso era uma lição para nós, e para ela, essa mistura é               

essencial e exigida por Deus de nós em nossa jornada com Ele. Ficamos             

todos muito aliviados por essa mulher ainda ser uma trabalhadora! 

Só então, uma mulher transformada diferente chegou para fazer parceria          

com a pessoa que tinha acabado de perder seu parceiro. Os oito de nós              

foram instantaneamente levados para um lugar com uma enorme         

cachoeira. Embora não fossem as Cataratas do Niágara, eram bastante          

semelhantes tanto em tamanho quanto em potência. O anjo então nos           

instruiu sobre como fazer a cachoeira fluir ao contrário. Cada um de nós             

foi capaz de fazer isso com Deus fluindo através de nós. No entanto,             

também ficou muito claro que nenhum de nós poderia fazer isso sozinho            

... só com Deus e somente com Deus. 

Sub-sonho 2 terminado… 

 

Recebido terça-feira, 20 de novembro de 2018 

Sub-sonho 3 “Os 'conjunto de Objetos' estão chamando… não         

respondam!” A descrição começa… 

Meu marido e eu estávamos juntos em uma cidade distante enquanto ele            

estava entrevistando com uma corporação muito grande. A entrevista foi          

longa e abrangente, envolvendo vários dias de várias reuniões e          

entrevistas com vários departamentos. 

Embora já tivéssemos sido Transformados, nossa luz de glória do Céu foi            

"encoberta" durante certos momentos. Enquanto ainda parecia atraente,        

não foi exagero. Cheguei agora à conclusão de que Deus nos disfarça ou             

nos revela, nos irradia alto ou nos irradia como uma determinada           

situação exige. Como de costume, Deus sabe exatamente o que é           

necessário para qualquer situação e quando. Nós somos        

instantaneamente "conforme necessário". 

Enquanto meu marido estava sendo entrevistado, fui contatado pela         

empresa entrevistadora. Eles devem ter gostado do meu marido como          

eles eram muito encorajadores e quiseram me prover um carro de cidade            

de companhia para sightsee. Isso me fez sorrir, porque eu sabia que eles             

queriam que eu me apaixonasse pela companhia e pela cidade, para           

depois encorajar meu marido a aceitar o emprego. Bastante inteligente! 

Depois que fui pego, fui levado para uma área da cidade que ficava ao              

longo da margem do rio. Era fofo, cheio de galerias e restaurantes.            

Enquanto eu andava por aí, comecei a ver um padrão estranho surgir.            

Havia uma série de cartazes publicitários com um tema comum, embora           

difícil de ver no início. Eles foram lindamente ilustrados e extremamente           

manipuladores. 
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Depois de caminhar um pouco para escanear os arredores, decidi dar           

uma olhada mais de perto em uma das galerias de artistas. Enquanto eu             

caminhava para dentro, a primeira coisa que notei foi que um           

curta-metragem estava tocando em um loop e estava completamente         

relacionado aos cartazes que eu tinha visto do lado de fora. O ciclo             

começou mostrando um menino que era um pintor e ilustrador          

extraordinariamente talentoso. 

O circuito mostrou que seus pais foram abordados por uma organização           

que estava disposta a dar-lhe uma bolsa de estudos de prestígio para            

uma escola especial para crianças superdotadas. No entanto, logo percebi          

que havia uma captura, uma captura relacionada a todos os cartazes. O            

menino precisaria fazer um teste de DNA para ver se ele era páreo para              

qualquer um dos pintores mestres. A lista de pintores incluía Van Gogh,            

Michelangelo, Da Vinci e outros. 

O circuito nos informou que o menino ou os pais do menino poderiam             

fazer esse teste. Tudo o que precisariam fazer era usar um dos objetos             

simples e enviá-lo por e-mail ou deixá-lo em um laboratório local. Os            

resultados foram prometidos dentro de 24 horas e o único custo           

envolvido foi uma modesta taxa de processamento de registro. O slogan           

era cativante… ”Hoje, você é um artista, amanhã, você é uma lenda!” 

Fiquei revoltado, mas impressionado, pois sabia o verdadeiro motivo para          

eles quererem fazer isso e eles estavam fazendo um ótimo trabalho           

fazendo o teste incrivelmente. tentador. Assim que o circuito completou e           

estava prestes a começar de novo, um dos funcionários da galeria se            

aproximou de mim. O timing parecia bem calculado. 

Mulher: Sorrindo. "Olá! Você já recebeu seu objeto gratuito? ” 

Eu:“ Não. Não tenho certeza se isso é para mim. ” 

Mulher: Parecendo chocada. “Não importa se isso é para você ou não.            

Apenas um dos membros da sua família seria necessário para lhe dizer se             

você é um jogo. Nós então saberemos também. ” 

Eu: Blefando. “Eu não entendo porque tudo isso é tão importante.” 

Mulher: “Bem, vou explicar. Através deste teste, você terá informações          

sobre de onde você veio… seus inícios. Não só isso, mas há recompensas             

e promoções para aqueles que escolhem fazer isso agora. Há          

recompensas para aqueles que avançam bravamente. Já houve para         

aqueles que já têm. ” 

Eu:“ Embora eu pudesse ver isso sendo benéfico se você tem DNA            

'vantajoso', e se o seu DNA for o oposto e você estiver relacionado com              

alguém na história que foi ruim. Por exemplo, e se fosse descoberto que             

eu estava relacionado a um assassino ou a um líder que havia            
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assassinado muitos. Eu não poderia, então, ser responsabilizada por seus          

crimes? ” 

Mulher: Parecendo confusa. “Não, não, não, não é culpado por          

associação! Tente não olhar para o negativo. Estamos aqui para lhe           

oferecer uma experiência positiva. ” 

Eu:“ Hmm, bem, obrigado por explicar isso. Eu não estou interessado,           

obrigado. Só vou continuar olhando em volta. 

A mulher me lançou um olhar que me disse claramente que estava muito             

zangada e chateada com minha recusa em fazer isso. Em vez de reagir a              

ela, senti o Espírito Santo chamar minha atenção para uma pintura de            

pastor em um pasto. O campo que ele estava cuidando tinha uma cerca             

de pedra separando o campo em dois. De um lado da cerca havia ovelhas              

e, do outro lado da cerca, havia cabras. 

Eu: sorrindo. “Vou levar essa pintura, por favor!” 

Mulher: “Tem certeza? É caro. ” 

Eu:“ Não tem problema. Por favor, envolva-se para mim. ” 

Mulher:“ Eu não tenho certeza porque você iria querer essa pintura? Há            

algumas peças muito mais notáveis na galeria que eu poderia mostrar a            

você. ” 

Naquele segundo, senti o Senhor crescer em mim. A presença de Deus            

estava de alguma forma agora brilhando de mim. Como de costume, eu            

não tinha certeza do que Ele estava prestes a fazer, mas eu sabia que, o               

que quer que fosse, seria maravilhoso! 

Mulher: Em uma voz agitada e levantada. “Eu pessoalmente acho que           

essa pintura é atroz. Pior ainda, é religioso e, portanto, divisivo. As coisas             

não deveriam mais ser assim do jeito que nosso mundo se tornou agora.             

” 

Eu:“ Bem, elas ainda são assim. O kit que você me ofereceu quando             

cheguei pela primeira vez não é um enviado para se beneficiar, mas sim             

para reunir provas. Esta evidência é necessária, pois eles querem caçar e            

destruir as ovelhas. As cabras odeiam as ovelhas e querem que as            

ovelhas sejam divididas e destruídas. As cabras não têm pastor e elas            

não têm autocontrole. ” 

Mulher: Agora gritando comigo. "Eu quero que você deixe esta loja           

agora." 

Eu sabia que essa mulher não era a proprietária e não tinha autoridade             

para me forçar a sair. Eu também sabia que o dono estava por perto e               

sabia que queria comprar essa pintura. 

Eu: “Não, acho que não. Por que eu deveria? Eu quero comprar a pintura.              

Se você odeia tanto a pintura, por que você não quer se livrar dela              

vendendo para mim? Dessa forma, você não é mais lembrado da           
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"divisão". Você tem uma escolha aqui. Você pode escolher de maneira           

diferente. ” 

Nesse ponto, a dona havia chegado e indicou que estava feliz em vender             

a pintura para mim. O dono então prontamente embrulhou a pintura e            

entregou para mim. Eu agradeci ela. Assim que eu estava prestes a virar             

para a porta para sair, a mulher começou a jurar para mim e rasgar suas               

roupas. Ela logo ficou absolutamente histérica. 

Mulher: gritando. "Você é um deles! Você *****! ” 

Havia muitos palavrões para contar e, certamente, nenhum deles vale a           

pena escrever. Ela logo caiu no chão e começou a engatinhar e rolar. Seu              

rosto logo ficou tão contorcido que ela começou a parecer uma pessoa            

diferente. Eu senti que o Senhor queria que eu fosse embora           

imediatamente. Quando o fiz, voltei a notar que as mulheres tinham           

torcido o pescoço para trás como se tivesse sido quebrado. 

Ela não parecia mais natural. Ela parecia malvada. Ela então ficou na            

janela olhando para mim com um olhar demoníaco, mas morto, em seu            

rosto enquanto eu me afastava. Foi uma visão muito perturbadora e           

antinatural! Continuei andando de volta para o carro da cidade. Quando           

me aproximei do carro, a "normalidade comparativa" do motorista era          

reconfortante. 

Motorista: "Eu estava longe demais para ouvir qualquer coisa, mas até eu            

poderia dizer que o vendedor parecia chateado com a sua compra." 

Eu: Downplaying it. "Sim. Ela achou que eu deveria comprar uma peça            

mais moderna. ” 

Motorista: Sorrindo. "Então, onde agora também?" 

Eu: "Eu acho que estou pronto para voltar ao meu hotel. Estou cansado             

agora. ” 

Driver:“ Você tem certeza de que não posso levá-lo ao nosso mercado            

central? É lindo lá. Há algumas águas refrescantes para venda lá. Parece            

que você poderia usar alguns agora mesmo. ” 

Eu:“ Você está certo, estou com muita sede. Isso soa maravilhoso.           

Vamos. 

Quando chegamos ao mercado, pude ver que estava cheio de turistas e            

estava extremamente ocupado. Eu notei uma loja de queijo pequena e           

decidi ir e comprar um pouco de pão e queijo. Havia um sinal lá e eu                

comecei a rir enquanto eu lia ... 

"Experimente o nosso queijo de cabra ou manteiga de cabra e receba um             

pão fresco de pão de fermento." 

Eu balancei a cabeça. Depois de um tempo curto, um atendente de            

degustação de queijo me abordou com amostras dos dois produtos de           

cabra. 
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Mulher: Sorrindo. “Você gostaria de experimentar uma amostra grátis?” 

Eu: “Obrigado, mas não. Sou alérgica. 

Ela se virou e foi embora. Eu olhei então ao redor e fui impressionado              

pela variedade volumosa de queijos. A maioria não era de cabra, então            

eu comi algumas amostras. Logo decidi comprar um pacote variado de           

queijo gourmet e um pedaço de pão. Eu andei até o balcão. A mulher da               

amostra estava agora trabalhando na caixa registradora. 

Mulher: “Você é a única alérgica a queijo de cabra, correto?” 

Eu: “Você poderia dizer isso.” 

Mulher: “Você gostaria de descobrir as origens de suas alergias?” 

Eu: “Não, estou bem, obrigado . " 

Mulher:" Eu tenho um objeto gratuito que lhe dirá as origens de suas             

alergias e outras doenças físicas. Por que você não quer isso? Até te dirá              

... ”Eu levantei a mão para interrompê-la. Ela logo continuou. “Mas…” 

Eu: “Olha, eu já sei tudo sobre isso.” 

Mulher: Agora ofendida e frustrada. “Mas há tantas coisas boas que vêm            

ao fazer este teste.” 

Eu: “Você sabe o que… você não é um grande vendedor. Eu vou pegar              

isso e ir. ” 

Eu senti mais uma vez Deus se levantar ou crescer em mim. A mulher              

então começou a mudar. Ela agora estava se contorcendo e se           

contorcendo. Ela estava agora murmurando em uma voz estranha e eu           

poderia dizer que havia uma entidade maligna dentro dela que agora           

estava falando comigo. 

Mulher: devagar "Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço você.           

Eu sei… ” 

Eu: Interrompendo. "Oh sim! Bem, eu sei exatamente quem você é e eu             

estou aqui para lhe dizer que seu tempo é muito, muito curto. ” 

A entidade começou a gritar coisas horríveis para mim em troca que eu             

não repetirei. Com apenas um simples aceno de minha mão, a mulher            

instantaneamente não conseguiu falar outra palavra. A entidade nela         

estava completamente silenciada! Como ela não tinha tocado minha         

compra e eu tinha perdido meu apetite agora, eu decidi simplesmente           

virar e ir embora e deixar o queijo e o pão para eles colocarem de volta.                

Eu voltei para o carro. 

Eu: "Estou pronto para voltar ao hotel agora." 

Driver: Aparentemente decepcionado. “Você tem certeza de que não         

posso levá-lo a outra parada?” 

Eu: “Sim, tenho certeza, mas obrigada! Acho que vou voltar para o            

campus e esperar que meu marido volte. ” 

Motorista:“ Claro… não há problema! ” 
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Senti o Senhor me dizer para ficar em silêncio até eu me juntar ao meu               

marido. Eu fiquei em silêncio e apenas observei. Quando nos          

aproximamos da portaria do campus, parecia haver alguns manifestantes         

segurando cartazes. Os sinais diziam coisas como: “Eu não sou meu pai”,            

“não sou um assassino” e “eu sou uma boa pessoa”. Enquanto via então             

alguns deles sendo presos e levados embora, também vi outros fugindo           

da área. 

Motorista: “Vou levá-lo para a entrada sul, para que possamos evitar           

tudo isso.” 

Eu: Com a inspiração do Espírito Santo. “O que significam os sinais?”            

Perguntei isso, embora já soubesse exatamente o que significavam. 

Motorista: “O normal… são alguns clientes descontentes.” 

Eu: “Hmm. A sua empresa fabrica esses objetos? ” 

Driver:“ Sim. É uma das divisões. Um muito popular. A corporação reúne            

informações para a empresa controladora. 

Agora eu sabia de antemão que a empresa era corrupta. Logo me            

encontrei com meu marido. Eu não disse nada para ele, mas sorri. O             

Espírito Santo em nós mais uma vez nos permitiu comunicar uns com os             

outros sem palavras. Queríamos fazer isso dessa forma, pois não seria           

fora de questão para uma empresa corrupta ter dispositivos de escuta, ou            

bugs, em muitos lugares, incluindo onde estávamos agora. 

Meu marido: Em sua mente para o meu. “Eles me ofereceram um pacote             

incrível. Eu disse a eles que pensaria sobre isso e que eu os deixaria              

saber na sexta-feira se eu assumiria a posição. ” 

Eu: Na minha cabeça, para ele. “Eles tentaram tirar uma amostra do seu             

DNA usando um de seus 'objetos'?” 

Meu marido: Rindo. “Eles enviaram alguém para pessoalmente levar uma          

amostra. A enfermeira era muito bonita. Eu acredito que eles          

especificamente contrataram alguém que se parecia com ela sabendo que          

as pessoas teriam dificuldade em dizer não para ela. Eu sabia que evitar             

isso, o que eu fiz. Há tantas outras coisas que tenho que te contar.              

Vamos juntar nossas coisas e ir para casa 'de outra maneira'. ” 

Nós dois rimos como já sabíamos de antemão que íamos levar 'God Air'             

para casa. Meu marido pegou minha mão. Ele gentilmente apertou minha           

mão e fomos instantaneamente para casa. 

Sub-sonho 3 descrição sobre ... 

Pai, todos esses sonhos foram extremamente impressionantes. Nos        

últimos dias, estamos sob severo ataque. Eu reconheci esses ataques          

como sendo semelhantes aos do passado, pois eles eram de um padrão            

similar. Eu tive pessoas me tratando extraordinariamente horrível por         

absolutamente nenhuma razão, a cada vez com testemunhas "do meu          
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lado" testemunhando que isso ocorreu. Está além do normal e eles foram            

bastante cruéis. 

Pai, por favor, levante-se e nos fortaleça. Estou tão profundamente          

perturbado pelo aumento do mal. É facilmente três vezes pior do que em             

2012. Não parece haver qualquer indicação de que irá diminuir em breve.            

A notícia tem sido profundamente perturbadora e meu marido pode          

atestar minhas lágrimas súbitas com a magnitude do mal. 

Nós tivemos que dirigir na cidade alguns dias atrás e todos nós assistimos             

com horror como uma família em uma van estava tentando virar à            

esquerda. Quando o fizeram, um carro vindo na direção oposta com           

muita capacidade de desacelerar para se certificar de que ninguém estava           

ferido, em vez disso, acelerou para exercer seu poder de vida ou morte             

sobre eles. Foi uma falta estreita. Eu imediatamente comecei a chorar           

quando percebi o perigo que nossos garotos estão dirigindo se eles não            

tivessem a proteção de Deus. 

A criança deve viver com medo, pai. Nenhuma pessoa deve estar em            

perigo por causa de sua religião ou cor da pele. Ninguém deve ser caçado              

como cães porque eles são judeus ou qualquer outra religião. As coisas            

mudaram… ainda não têm realmente. O mundo ficou tão frio e tão rápido,             

quem consegue acompanhar? 

Nós amamos você, pai. Aqueles de nós ainda aqui por você, chamam a Ti              

porque nós Te amamos e ansiamos pelo dia em que você virá e nos              

curará. Por favor, deixe em breve. O Dia de Ação de Graças aqui nos EUA               

está a apenas dois dias de distância. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um enorme vale cercado por colinas. Antes de mim havia             

milhares ou mais pedras pequenas com inscrições. Percebi que isso era           

um "vale da morte" quando percebi que essas rochas eram marcas de            

morte após uma inspeção mais minuciosa. Comecei a chorar quando          

passei por eles. 

Meu coração estava pesado. No meio do túmulo, um pedregulho gigante           

com degraus esculpidos circundava a fronteira até chegar ao topo. No           

topo, havia uma chama. De alguma forma, eu sabia que essa chama            

devia estar queimando continuamente por alguns milhares de anos. A          

chama estava vindo de um buraco no topo. 

Próximo a isso e cortado da rocha havia um banco de pedra no qual se               

podia sentar. Eu decidi subir as escadas para me sentar no banco.            

Quando cheguei ao banco e sentei, olhei para a magnitude da morte            

neste vale. Eu lamentei por aqueles que foram mortos quando senti que            

era um lugar para os mártires. 
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Enquanto eu me sentava lá, o sol se pôs e o crepúsculo se transformou              

em noite. Havia inúmeras estrelas nos céus. Ao longo do horizonte sul e             

leste, a lua começou a subir. A lua era linda, como uma pérola. Quando              

subiu, pude ver as pequenas lápides da luz enterrada. O que vi foi             

dividido em linhas. Eu reconheci doze cores de pedra em grupos. Isso me             

deixou intrigado. 

Eu: “Quem são estes, pai? São esses mártires? ” 

Eu sentei e vi a beleza desse lugar. No ar da noite, essas pedras              

cintilavam como jóias. Eu comecei a cantar uma música. Era uma música            

diferente de qualquer música que eu já havia cantado antes. Veio de            

dentro de mim. Foi bonito. Enquanto eu cantava, comecei a ouvir os            

outros cantando comigo. Foi uma música com camadas. Foi uma canção           

de adoração a Deus, nosso Pai e Jesus, que foi morto por nós. 

Nossas vozes se juntaram e se elevaram em crescendo. Eu sabia que            

essa música não era apenas especial para nós, mas também especial           

para Deus. Agora estou chorando enquanto escrevo. Jamais poderia         

imaginar amar tanto o Senhor nosso Deus que eu entregaria todas as            

minhas ambições terrenas só para ter a honra de Sua presença. 

Eu senti uma mão tocar suavemente meu ombro. Eu me virei e lá estava              

Uriel! Mais uma vez, ele estava de armadura completa. Ele parecia forte e             

aterrorizante, mas seus olhos eram tão gentis. 

Eu: “Oh, oi, Uriel! A guerra ainda está furiosa? ” 

Uriel:“ Sim, Erin. A batalha é diferente de qualquer outra como os            

inimigos de Deus no céu e no homem estão lutando a batalha para             

vencer. Eles fazem isso, embora o resultado já tenha sido determinado           

por Deus. O que você vê ao seu redor aqui é o vale da sombra da morte.                 

É uma sombra porque é só isso ... uma sombra. 

“Os túmulos são daqueles que perderam suas vidas por sua fé em Deus e              

permaneceram em Sua verdade. Este é um memorial, como um          

monumento ou promessa, de Deus que, em breve, Ele fará tudo o que             

prometeu. Aqui, esta lâmpada nunca se apaga. Esta chama queima          

eternamente. ” 

Eu: Chorando. “Oh, quanto tempo, Uriel? As coisas estão piorando no           

mundo. Deus não nos chamará logo a Ele para nos curar e fortalecer? Se              

não, quem vai suportar isso? Meu coração pulou várias vezes hoje. Eu            

estava sofrendo profundamente pelos outros e preciso de cura, ou não           

suportarei isso. Eu não posso mais perguntar. Eu sinto que tenho sido um             

mendigo, um chorão e um queixoso. ” 

Uriel:“ Erin, Deus está com você. Ele está lhe mostrando grandes           

mistérios. Há tanta coisa que você não acreditaria mesmo se Ele me            

enviasse para lhe contar. Saiba disso ... Deus fará tudo o que Ele             
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prometeu a você. Seu amor nunca morre. É uma chama eterna. Deus não             

esquece e Ele vai vingar vidas perdidas por causa de seu coração. 

“Agora, você pergunta, o que é isso? É o começo de um novo capítulo,              

um novo vale e um novo amanhecer. Vocês, que estão escondidos sob            

Suas asas e nas fendas das rochas, logo sairão em espaços abertos. Ele             

te encontrará lá no Vale da Bênção. Cada um de vocês será como uma              

lâmpada com a chama de Deus em você. 

“O que você vê aqui são seus antepassados que sacrificaram e lutaram            

sabendo que esse dia chegaria. Deus mantém o controle de seus filhos ...             

Seu rebanho. Ele conhece cada história e você nunca está perdido porque            

a chama de Deus ilumina seu caminho. 

“Agora, há outra revolta e eu devo ir. Logo você entenderá a gravidade             

dos eventos ao seu redor. No entanto, você deve saber que Deus o             

escondeu em seu tremor. Você foi processado 'morto' e ninguém de           

interesse. Você foi mantido por este tempo. Logo você não mais           

perguntará "quanto tempo, Senhor, até que nos vingue?" porque chegou          

a hora. ” 

Eu:“ O Senhor me mostrou há seis anos que os terremotos seriam uma             

medida. ” 

Uriel:“ Isso é porque aqueles que foram enterrados e dormindo surgiram           

para se preparar para a decepção vindoura. Essas áreas estão cheias de            

santuários e túneis e estão em terras remotas. Eles logo se revelarão.            

Estas áreas de terremotos são de Deus como um marcador e algumas são             

criadas pelo fraturamento pelas mãos do mal. O mal aumentou e há um             

ar frio que varreu a Terra. 

“Erin, muitos vão cair em breve. Aqueles que não mantiverem suas           

lâmpadas cheias de óleo desaparecerão. Os que são raivosos e          

desafiadores, porque se consideram mais dignos e mais valiosos para          

Deus do que você vai cair. Você verá mais ataques contra os santos em              

ondas de depressão e desânimo, pois o inimigo mudará de tática. 

"Não seja enganado. Este é o tempo escrito. A alegria do Senhor é a sua               

força. Mesmo que sua aparência externa seja cheia de pesar por aqueles            

que perderam e as notícias relatem isso, tenha alegria porque o tempo do             

Senhor chegou. 

“Agora, devo voltar para a batalha. Sua adoração e orações são armas            

fortes contra o inimigo. Você vai logo cantar uma nova música. Presentes            

para curar, encorajar e fortalecer você do Céu estão a caminho. Você            

será sobrenaturalmente forte. Você será sábio e conhecedor. Você será          

capaz de escalar uma parede e pular para pegar uma fruta. 

“Sua pele ficará sem defeito ou ruga. Sua aparência será jovem. Você vai             

entregar tudo a Deus para seus propósitos. Você será como um soldado,            
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mas a chama de Deus em você irá aterrorizar muitos. Você será            

protegido por anjos ... ”Ele olhou para cima. “… E nada prevalecerá            

contra você. Você conhecerá os planos do inimigo antecipadamente.         

Homens e mulheres com más intenções confessarão antes de você e os            

outros buscarem suas vidas. 

“No entanto, não se preocupe, pois nenhum dano acontecerá a você ou à             

sua família. Deus irá fornecer-lhe tudo o que você precisa. Você voará            

nas asas das águias. Você vai andar e não vai desmaiar. Aqueles que             

foram antes de você estão intercedendo aqui por você. Não se preocupe.            

Tome coragem! Eu devo ir! ” 

Só então, Uriel abriu suas enormes asas e ele se foi. Eu chorei quando vi               

'estrelas' se movendo ao longe. Eu sabia que esta era uma batalha            

distante nos lugares celestiais. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-311/ 

Deus, Uma Águia e Dando Graças no Dia de Ação de Graças 

22 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

eu te amo tanto! Quando penso em você, meu coração palpita e salta             

uma batida. Eu prezo você assim. Eu ouço você em meus sonhos, mas             

sou incapaz de ver seu rosto. Eu vi a tua majestade e admiro as tuas               

obras. Você enviou Jesus, meu Senhor, para que eu possa ver sua face             

através dele. Quando você me chama, eu me viro e posso correr em seus              

braços através de seu filho. Obrigado, obrigado, obrigado por nos enviar           

seu filho. Eu disse obrigado ainda? 

Pai, você ainda é meu pensamento ansioso e me concede esperança           

quando me sinto tão arrasada. Você envia ajuda do seu santuário e            

ordena anjos a meu respeito para guardarem meus passos. Você me           

manteve perto de você toda a minha vida. Você me cobriu na proteção de              

Suas asas. Minha alma anseia, e até desmaia, ao pensar em Sua            

presença, pois há o único lugar ao qual realmente pertenço. 

Eu não sou ninguém especial para o homem aqui na Terra. Eu não fiz              

nada notável ou a terra se despedaçando. De fato, tenho sido uma            

abominação para aqueles que estão ao meu redor. Eu era um pária e um              

constrangimento vergonhoso. Para o mundo, eu sou um dos menos          

merecedores da sua atenção. 

Pai, apesar de tudo isso, Você de alguma forma me viu, um pecador, uma              

pequena partícula de mulher, como sendo digno de ser aceito. Você me            

tratou como uma criança que havia sido abandonada. Eu estava com           

fome e exausto quando Você me resgatou pela primeira vez. Você me            

trouxe para dentro de Si mesmo e você me ensinou a abandonar o             

pecado e a perder minhas ambições pessoais. 

Foi uma tarefa extremamente difícil, mas você me colocou na fornalha de            

aflição, me refinando a cada vez. Você então me tiraria do fogo e me              

nutriria de volta. Dia após dia, Tu me alimentaste com a Tua Palavra e              

aplicaste a tua instrução, escrevendo-a mesmo na tábua do meu coração.           

Eu estava exausto das minhas batalhas e você cuidou de mim lá. 

Você me alimentou, falou amorosamente comigo e me deu esperança          

para o futuro, quando parecia que não havia esperança. Você falou           

claramente comigo. Quando você ligou e eu respondi, sempre foi a           

sabedoria e uma repreensão gentil que colocaria meus pés na rocha           

sólida da sua salvação. 
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Entreguei minha vida a Ti, Pai, e sou grato por esta corrida, esta jornada,              

todos os dias. Eu sei que tenho tido muita dor ultimamente. Eu tenho             

estado em grande tristeza e tristeza também por aqueles que perderam           

tanto. Eu sou capaz de me colocar lá por causa das circunstâncias que             

você permitiu que acontecessem comigo que me deram a capacidade de           

simpatizar e interceder pela restauração dos outros. 

Eu tenho tido tantos sonhos ultimamente, onde parece que o tempo atual            

está acabando, a fim de inaugurar um novo tempo. Os vários sinais que             

você me mostrou para procurar estão agora aqui. Pai, eles estão todos            

acontecendo agora! Chegou a hora e estamos prontos para o que você            

tem em seguida para nós! 

Uma vez na manhã desta terça-feira, 20 de Novembro de 2018 e uma             

vez à tarde, um extremamente grande águia voou sobre nós. Quão belas            

e majestosas são essas aves! Obrigado Pai, por sua incrível criação! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em pé no topo de uma montanha extremamente alta, uma            

montanha muito mais alta do que eu jamais poderia escalar a menos que             

Deus me ajudasse ... muito! Lá fiquei, olhando por cima de uma vasta             

paisagem de montanhas. Foi bonito. Meu exame pacífico da paisagem          

surpreendente foi logo interrompido por um estrondo que reverberou por          

toda a cadeia montanhosa. Eu ouvi a Voz de Deus e imediatamente caí de              

joelhos ... 

“Erin, eu estive com você sempre. Quando você clamou para mim, eu            

estava lá. Quando você tropeçou e caiu, eu estava lá para buscá-lo. Eu             

carreguei você através de águas revoltas, paisagens desérticas e terrenos          

íngremes. Eu te carreguei para que você nunca se perdesse e sempre            

encontraria o seu caminho. Quando eu ia buscá-lo, às vezes você chutava            

e gritava porque estava com medo e não confiava em Mim para mantê-lo             

seguro. 

“Então, um dia, você entregou tudo a Mim. Você entregou suas ambições,            

seus pertences e seu coração para mim. Fiquei muito feliz quando você se             

rendeu à Minha vontade em sua vida. Se você não tivesse, eu não teria              

podido usá-lo para esses sonhos e visões do Céu, o lugar que eu preparei              

para você. 

“Eu te dei um grande presente e você fez tudo o que eu pedi. Mesmo que                

você tenha Me questionado às vezes com base nos ensaios que           

ocorreram, você ainda seguiu o Meu chamado. A história da sua vida,            

esta história, eu criei para você. Cada experiência, cada instrução, cada           

lição e cada dificuldade foram dadas para que seu coração estivesse           

pronto para o que planejei para você. 
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“Erin, você logo subirá nas asas de uma águia e retornará à terra que              

prometi a você. Eu vou manter você e sua família a salvo lá. Mesmo que               

suas vidas sejam procuradas, não se preocupe, pois você estará sob           

Minha proteção. Eu tenho um plano para você, um plano para lhe dar             

esperança e um futuro. 

“Eu vi a tristeza em seu coração pelos perdidos. Eu enviarei você através             

da terra e você testemunhará a minha glória lá. Aqueles que chamei,            

preparei e escolhi logo se levantarão e serão testemunhas. Cada um de            

seus postos como testemunhas amolecerá os corações daqueles que se          

afastaram de Mim e ignoraram o Meu chamado. 

“Em breve vou recompensá-lo por entregar sua vontade a mim. Eu vou te             

fortalecer, te curar e te usar para a minha glória. Enquanto eu vou             

transformar seu coração enlutado no coração de um guerreiro, seu          

coração ainda baterá com a compaixão e amor de um após o Meu próprio              

coração. Assim como David correu atrás de mim, você também e você            

não pararam. 

“Portanto, mostrarei Meu amor a você, você que uma vez foi chamado de             

'não amado'. Eu ansiava por este dia chegar, o dia em que eu poderia              

amarrar seu quebrantamento e transformar seu coração em alegria. Erin,          

agora é a hora! ” 

Nesse momento, uma magnífica águia voou sobre mim e deu a volta.            

Logo pousou bem ao meu lado e meu coração acelerou de excitação. Eu             

me levantei de estar de joelhos e subi em suas costas. Nós corremos em              

direção ao céu. Eu estava voando nas asas de uma águia! Enquanto eu             

inspecionava a paisagem, senti uma oração de agradecimento em mim          

que era especificamente para nossa família Nest. A oração inundou meu           

coração com amor… 

“Obrigado aos meus amigos do Ninho. Deus nos trouxe todos juntos por            

uma razão. Não há acidentes no Reino dos Céus. Ao dar graças hoje a              

suas famílias, lembre-se de tudo o que Deus fez desde o princípio e que              

Ele é nosso Pai, o Autor de nossa história e o Amante de nossa alma.               

Lembre-se que Ele enviou Jesus para você, Deus descendo como um           

bebê, nascido de uma virgem. 

“Todo o Céu será em breve visível como Seu Reino veio, Sua vontade             

seja feita, na Terra como no céu. Eu oro para todos nós sermos curados e               

fortalecidos porque Ele nos ama e Ele prometeu. Abençoe todos vocês, no            

poderoso nome de Jesus. Sonhe com sonhos e tenha visões do céu.            

Prepare-se para ser um toque de clarim para os perdidos. Prepare-se           

para dar testemunho da glória de Deus! 

“Lembre-se de que nada é possível sem Ele e tudo é possível com ele.              

Nós realmente não acreditaríamos no que está prestes a acontecer          
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conosco, mesmo se nos fosse dito pelo próprio Deus antecipadamente.          

Nós agora temos sido ... bem, pelo menos algumas delas de qualquer            

maneira! 

“Agradeço a cada um de vocês por serem nossos amigos fiéis através dos             

momentos de alegria e tristeza. Lembre-se que nossa jornada não está           

acabando. De fato, nossa jornada juntos apenas agora começará.         

Lembre-se de que, com Deus em nós e nos guiando, nem um de nós              

pode falhar. Dar graças, família Nest, ao nosso único e verdadeiro Deus,            

o Deus que nos ama e nos 

criou!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-312/ 

Uriel e os Sete Vales Diferentes 

2 de dezembro de 2018 (Kislev 24) 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por uma breve pausa entre           

tempestades de neve. Obrigado por tudo o que você faz por nós, tanto             

nas coisas grandes como nas pequenas. Obrigado por proteger nossa          

família e amigos. Obrigado por manter nosso ministério em         

funcionamento. 

Pai, o mundo mudou rapidamente e dramaticamente. É como se o inferno            

estivesse agora aqui na Terra. Embora não seja que as coisas já não             

sejam ruins, é como se agora houvesse um grande caldeirão pendurado           

sobre uma fogueira e a água escura no interior estivesse começando a            

ferver. É assustador ver tudo isso se desdobrar cada vez mais rápido. 

Minha filha se levantou contra alguns estudantes pró-escolha hoje na          

capela. Sim, isso mesmo, capela ... e em uma escola cristã não menos!             

Ela ficou por toda a vida e localizou vários fatos. Ela me mandou uma              

mensagem do banheiro, chorando que ela tinha sido intimidada e          

acusada de ser hipócrita e julgadora. Tudo isso dela simplesmente          

afirmando uma lista de fatos e estatísticas. 

Esta é agora a terceira vez que ela teve que defender suas crenças, mas,              

realmente, os mandamentos de Deus, em um período muito curto nesta           

escola cristã. Pai, enquanto eu tento não julgar os homens por suas            

crenças, deixando isso para você, por que então eles nos julgam tão            

duramente em troca? 

Enquanto eu quero ficar com o Céu aqui na Terra, eu não quero morrer              

como um mártir. Sem Você nos curando, não teremos chance enquanto           

as coisas estão piorando. As pessoas ao nosso redor estão se           

comportando de maneira bizarra. É bastante assustador e agora me vejo           

ansioso pelos dias de inocência, os tempos de liberdade. 

Eu costumava andar de bicicleta por horas sem medo quando era jovem.            

Eu corria em trilhas sem qualquer preocupação com estupradores. Eu          

poderia pintar do lado de fora ao sol e não precisava me preocupar com              

sua intensidade como fazemos hoje. Poderíamos brincar sobre coisas         

bobas e não houve ofensa. Poderíamos falar sobre a nossa injustiça e            

defender aquilo em que acreditamos, mas ainda assim manter amigos          

que se opunham às nossas crenças. 
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Nos tempos de hoje, uma pessoa que tem um mau momento de mau             

comportamento pode ser filmada e perder o emprego, até mesmo suas           

carreiras inteiras. Deixamos a era da justiça do tribunal e agora entramos            

no tribunal da opinião pública através das mídias sociais. A justiça é            

influenciada pela opinião e pela presença da mídia. Embora muita          

importância relevante seja ignorada, pequenas coisas insignificantes são        

amplificadas desproporcionalmente. 

Muitas igrejas que já foram casas de Deus são agora antros de            

iniqüidade. Eles são "religiosamente neutros", neutros sobre quem você         

é, Deus. Eles inventam coisas para tornar as coisas mais palatáveis para            

aqueles que querem o pão que servem. O vinho é amargo e evitado como              

eles desejam algo que permite o embotamento dos sentidos. 

Em vez de tomar Deus em Sua Palavra, é mais fácil evitar qualquer             

oposição, transformando Deus em um "deus" todo amoroso e         

abrangente, que abraça estilos de vida pecaminosos. Eles fazem isso          

ajustando e modificando Suas Palavras a ponto de que o que Deus            

realmente disse se torna nada mais que "linhas borradas". 

Mais frequentemente, eles deixam completamente Jesus fora da equação.         

Por quê? Porque ter uma cruz aparecendo nos dias de hoje é muito             

controverso para muitas pessoas agora. Bem, a cruz significa tanto hoje           

quanto Jesus ainda morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Jesus          

esta vivo. Isso não mudou e isso nunca vai mudar! 

Também está ficando mais fácil e mais fácil simplesmente pular o que            

muitos consideram ser aquele "antigo e antiquado Velho Testamento".         

Para essas pessoas, o Novo Testamento, especialmente quando se fala de           

Jesus, não é muito melhor. É muito mais fácil usar o amor, mas aplicá-lo              

de uma maneira que todos os tipos de 'amor' sejam, não somente            

aceitáveis, mas encorajados. 

De acordo com a nova era deste mundo, os maiores mandamentos de            

Jesus não são mais seguidos, o mandamento de 'amar a Deus com todo o              

seu coração e depois com os outros como você gostaria de ser amado'.             

Agora foi mudado para 'amar uns aos outros de todas as maneiras, de             

todas as maneiras e com qualquer coisa e nunca parar. Então apenas            

ame a si mesmo, cuide de si mesmo a todo custo e entregue-se a si               

mesmo e a seus apetites, não importa o que eles possam ser. 

Opor-se a qualquer um desses "mandamentos da nova era" é agora           

considerado "ódio". Qualquer coisa que diga louvar a Deus também é           

agora odiosa e ofensiva. Eles nos dizem para guardarmos para nós           

mesmos. Nós nos tornamos a nova "verdade inconveniente" e todos          

gostariam que simplesmente desaparecessem. Em contraste, qualquer       

coisa louvando o mundo, auto-aceitação, auto-expressão, auto-satisfação       
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e pró-rebelião, resistindo a Deus em todas as coisas, são agora boas,            

mesmo que isso signifique recorrer à violência! 

Pai, estou profundamente perturbado com o que agora se manifesta no           

físico. Você me mostrou o Vale da Sombra da Morte. Eu conheço este             

vale. Em meu sonho, vi outro vale, mas também vi algo incrível ... uma              

reunião de santos. Estou com medo, pai, as coisas se transformaram no            

mundo tão rapidamente. Quem suportará alguma coisa quando você         

aumentar o calor e abalar as nações? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em outro vale. Houve choro. As pessoas estavam com muita            

dor e luto. Tantos estavam sofrendo. Fiquei ouvindo: 'Por que, Deus?',           

'Por que, Abba?', 'Onde você está?' e assim por diante. Eu vi um grande              

problema. Foi horrível. Eu chorei porque não sabia mais o que fazer. Eu             

estava no topo de um mirante. Eu chorei com eles. Logo senti um leve              

toque no meu ombro. Foi Uriel. Eu ainda estava chorando enquanto o            

abraçava. Ele estava no equipamento de batalha. 

Eu porquê? Onde está o Senhor? ” 

Uriel:“ Ele está aqui, Erin. Olha… ali, no meio de todo o sofrimento, está              

Jesus ”. Então vi anjos seguidos de santos. Eu não sabia exatamente o             

que estava vendo. "Olha, Erin." 

Ele chamou minha atenção para a cidade de Jerusalém. Eu vi sete vales             

ao redor da bela cidade. Foi banhado em luz bonita. No entanto, a luz              

logo se transformou em escuridão. Esses vales eram lugares que          

precisavam ser atravessados antes de entrar na cidade. 

Eu: “Por que isso é tão difícil? Há rodovias e estradas a caminho da              

cidade. ” 

Uriel:“ Você captou apenas uma fração do significado de 'vale'. Olhe mais            

fundo. Olhe para o vale ali. Ele apontou. “Você conhece este vale. Este é              

o vale de Acor, o vale da punição. Enquanto você já viu o Vale da Sombra                

da Morte, ainda há mais cinco. Venha! ” 

Ele me levou para outro vale. Eu vi coisas repugnantes lá. Foi tão             

nojento. Foi tão ruim que eu estava prestes a vomitar. Pouco antes de             

mim, Uriel de alguma forma parou. Ele então atraiu meu foco para outra             

vista voltada para outro vale. 

Uriel: “O vale que você acabou de testemunhar foi o lugar onde Sodoma             

e Gomorra estavam. Este é o Vale de Sidim, o Vale das Abominações, o              

Vale do Pecado. ” 

Eu:“ Jesus também está aqui? Eu não posso imaginá-lo neste vale. ” 

Uriel:“ Sim, Erin, Ele está aqui. ” 
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Só então, eu vi o Senhor olhando para o vale. Havia também anjos             

reunidos ali. Quando alguém no vale finalmente teve o suficiente do que            

aquele vale 'ofereceu', Jesus os tiraria do vale. 

Eu: “Eu vejo! Ele obviamente não participa do pecado, mas Ele ainda vai             

para o fundo do poço do pecado para nós, a fim de nos tirar dele. Ele não                 

vai nos deixar lá! Ele até vem para nós neste vale terrível! ” 

Uriel:“ Agora, olhe para este vale. Você também esteve aqui. ” 

Eu vi muita dor e sofrimento. Foi horrível. 

Eu: “Como isso é diferente do Vale de Acor, o Vale do Castigo?” 

Uriel: “Este é o Vale do Cédron, o Vale da Dor, a dor do seu coração. Este                 

vale é o lugar onde o orgulho é removido. Este é o lugar da humildade.               

Este é um lugar de redução de ambições pessoais. É um lugar de perda.              

O Senhor também está aqui. ” 

Eu vi Jesus pegando pessoas, pessoas que tinham sido despojadas de           

nada da crueldade dos outros e da mancha da perda. 

Eu: “Oh Uriel, este foi um momento terrível para mim.” 

Uriel: “Sim, Erin, mas olhe para lá…” 

Eu vi que uma seção separada deste vale havia sido reservada para a             

cura de Jesus. Foi tão incrivelmente bonito que comecei a engasgar com            

lágrimas. 

Eu: chorando. “Eu vi o Vale da Sombra da Morte. Há o Vale de Achor, o                

vale de muito sofrimento de punição e aflição. Existe o Vale do Pecado, o              

vale das abominações. Há o Vale da Dor, o quebrantamento do orgulho e             

da opressão. Eu tenho isso certo? ” 

Uriel:“ Não se preocupe, Erin, como você vai entender as diferenças de            

uma forma muito maior em breve. ” 

Eu:“ Oh não, por favor, eu estive em todos esses vales e os conheço Eu               

comecei a chorar. “Oh, por favor, Uriel, eu nunca mais quero voltar a             

esses vales.” 

Uriel: Sorrindo, mas com empatia em seus olhos. “Hmm, talvez você           

deva deixar ir e deixar Deus decidir. Como você sabe que não será capaz              

de ajudar os outros? Se o Senhor está em você, eles não deixam Deus              

usar você como Seu vaso. ”Uriel parou para olhar sobre cada um dos             

vales que nos cercam. Ele acenou para mim para fazer o mesmo. 

“Erin, estamos em uma batalha épica. Você é uma flecha ou não? Eu não              

fui chamado aqui para lhe dizer que o Senhor está levando você de volta              

a esses lugares para revivê-los. Ele está mostrando a você que está            

doendo e que esses vales também são Seus vinhedos. Erin, a colheita é             

ótima, mas os trabalhadores são poucos. 

"Está na hora. Os anjos estão lutando. Enquanto aqueles a quem o            

Senhor chamou ainda são 'alvos' agora, Deus logo mudará isso          
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governando aqueles a quem Ele chamou para Seus propósitos de uma           

maneira maior. Vocês todos ficarão surpresos. Enquanto Sodoma e         

Gomorra foram removidas no físico, o Vale do Pecado ainda permanece,           

entendeu? 

“Agora, olhe para este vale. Este é o vale de Elá. Este é o Vale da                

Batalha, o Vale da Decisão, a decisão de se render ou lutar. Deus está aí.               

É também aí que o inimigo intimida e grita. ” 

Então ouvi coisas horríveis sendo gritadas para aqueles que já haviam           

passado por tantas coisas. Eu os ouvi gritarem: 'Desista e morra!', 'Deus            

se esqueceu de você!', 'Faça o que for bom'! e assim por diante. Eu              

também vi um rio lá, mas a água estava escura e amarga. Eu também vi               

gigantes lá. Estar contra eles era intimidante. Vi então santos entrar e            

fortalecer aqueles que o inimigo estava provocando. 

Eu: "Quem são eles?" 

Uriel: "Você não sabe? Esta é você, Erin, assim como aqueles que foram             

chamados para o Seu serviço. No entanto, esteja avisado que também           

haverá muitos santos que vão embora daqui. Alguns destes são até           

mesmo os eleitos como enfrentar esses gigantes é intimidante. No          

entanto, seu testemunho como flechas irá perfurar os corações do mal. ” 

Eu:“ Então, este é o nosso campo de batalha, o campo de batalha onde              

Deus nos usará? ” 

Uriel:“ Embora isso seja difícil de entender, nem todos vocês          

testemunham e ajudar, mesmo aqueles que você cura, permanecerá e          

vencerá. Muitos, em vez disso, voltarão ao seu lugar de pecado, um vale             

familiar para eles e um vale onde eles têm companhia. ” 

Eu:“ Oh Uriel, isso é horrível. Eles fazem isso mesmo depois de Jesus ter              

feito tudo isso por eles? Isso é tão triste! ” 

Uriel:“ Ele está lá e dá chances, às vezes muitas, antes do final, a decisão               

final. ” 

Eu:“ Mas eu vejo um exército esmagador de demônios lá! ” 

Uriel:“ Sim, mas isso para evitar isso ... ” 

Ele me mostrou outro vale. Era um depósito de lixo cheio de chamas.             

Cheirava horrível. Foi terrível até mesmo olhar. 

Uriel: “Este é o Vale da Morte Eterna. Este é o último vale. ” 

Eu:“ Hmm, eu só conto seis vales. Perdemos um vale, Uriel? ” 

Uriel:“ A ordem é proposital. A batalha final é travada em Jezreel. Este é              

o Vale da Batalha Final, o Vale do Armagedom. Por ordem de Deus, eu              

mostrei isso antes. O Senhor vem a este lugar com o Seu exército de              

santos. Sim, Erin, aqueles que foram Seus vasos, Suas flechas, Seus           

guerreiros e Sua Noiva. 
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“Será quando o Seu Reino, como o Senhor dos senhores e os reis dos              

reis, será estabelecido. As nações, todos os setenta deles que restarem           

deles, seus remanescentes, se curvarão perante ele. Erin, você vai          

testemunhar isso. 

“Agora, não seja pego em detalhes com esses vales. Um vale está abaixo             

das montanhas. Quando as nações forem abaladas, as terras serão          

niveladas, os vales serão levantados e as montanhas serão abatidas.          

Haverá uma estrada que leva à Cidade de Deus e todos irão viajar para              

lá. 

“Agora, este Grande e Terrível Dia do Senhor virá e alguns serão            

levantados e outros deixados aqui, entendeu? Não tenha medo disso, pois           

Deus logo amarrará seu quebrantamento e curará suas fraquezas. Você          

vai correr como você fez em sua juventude e ainda vai pular sobre             

objetos. Você verá uma parede e a escalará. Nada será impossível para            

você como Deus está com você. 

“Agora, Erin, alegre-se… regozije-se! No entanto, devo ir agora como          

estamos em uma batalha épica. Deus está enviando sinais para as nações            

que esta é a hora. Eu devo ir! ” 

Eu então vi Uriel subir para o Céu. Então, por apenas uns breves três              

segundos, vi uma batalha épica, uma batalha entre os anjos do Céu            

contra os anjos das trevas e outras bestas. Depois de ver isso por um              

breve período, a visão aterrorizante se foi. Eu olhei para trás através dos             

sete vales ... 

● O Vale da Sombra da Morte:  Enfrentando a morte. 

● O Vale da Punição (Achor):  Castigando. 

● O Vale do Pecado (Sidim):  Abominações. 

● O Vale da Dor (Kidron):  dor no coração e humildade. 

● O Vale do Orgulho (Elah): O campo de batalha da decisão. 

● O Vale da Batalha Final (Armageddon): Pouco antes do         

aparecimento de nosso Senhor. 

● O Vale da Morte Eterna: chamas eternas. 

Fiquei feliz que Uriel me disse para não ser pego na ordem do que ele               

tinha acabado de me mostrar como ele sabia que eu teria feito. Bem,             

como dito, eu dou tudo isso para você, pai, como tudo isso é seu. Esta é                

a sua história, não minha. Quanto a agora, você me disse para olhar para              

o tremor. 

Para aqueles que estão olhando para você, é óbvio que você está            

humilhando as terras agora através de incêndios, fome, seca e          

temperaturas extremas. A mídia e os cientistas estão tentando encobrir          
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isso, a maioria deles, provavelmente de forma não intencional, usando a           

mudança climática como a razão para esse aumento. 

O que é mais difícil de explicar é o notável aumento no número de              

terremotos, especialmente aqueles de magnitude 5 e superior. O 'Anel de           

Fogo' está pegando fogo. Depois, há o aumento de pessoas exibindo           

propriedades demoníacas. E sobre todos os fenômenos estranhos, como o          

'Terremoto Chinês Sem Explicação' em 11 de Novembro de 2018? Há           

também o aumento do ódio e as ondas de mentiras. Há perseguição.            

Existem rumores de guerras. 

Oh Pai, a lista continua e continua. Não podemos suportar tudo isso se             

você não nos fortalecer em breve. Por favor, pai, faça isso em breve! Por              

favor… nós amamos muito você! 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-313/ 

Uriel e a Nossa Cura Real 

5 de dezembro de 2018 (Kislev 27) 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Suspiro ... nós Te amamos, Pai! Nós damos nossas vidas a você.            

Agradecemos por tudo que você faz por nós. Você nos sustenta. Você nos             

dá olhos que podem ver e membros para nos mover de um ponto a              

outro. Você nos dá as mãos para te louvar e escrever sobre Suas Grandes              

Obras. Quão grande e maravilhoso você é, pai! 

Hoje marca o aniversário de um ano da morte do meu pai terrestre. Ele              

me negligenciou. Seu amor era condicional e eu não me provava digno de             

seu amor. Seu julgamento para mim foi duro e seus lábios estavam            

cheios de mentiras. Ele morreu como ele viveu ... separado de todos nós.             

Oh Pai, sentimentos de abandono e tristeza muitas vezes surgem quando           

algo desencadeia nossas memórias. 

Por exemplo, o recente surto de tornado que ocorreu literalmente atingiu           

perto de casa. Cass County, Illinois foi onde minha mãe, tias e tios foram              

abandonados como crianças pequenas. Eles foram deixados por vários         

dias no inverno sem sapatos ou roupas quentes. Minha avó, de alguma            

forma, não conseguia chegar em casa quando era muito nova e começou            

a ter filhos com 13 ou 14 

anos de idade. Aos 17 anos, ela teve dois filhos. Aos 20 anos, ela tinha               

um total de cinco. Todos eles foram tirados dela, incluindo o sexto filho             

que ela deu à luz enquanto ela estava na cadeia. Foi aqui, no condado de               

Cass, que os tornados acabaram de atingir. Cass County é um pequeno            

condado no meio do país. Quando eu digo que está no meio, é como há               

24 estados à direita do estado e 25 estados à esquerda. 

Está bem no meio de todos eles no mapa. Eu tinha aprendido anos atrás              

que esta área já foi considerada uma das melhores localizações antigas           

no lado leste do Mississippi. Alguns acreditam que isso foi porque uma            

barca foi necessária para chegar ao lado oeste que lhes custaria seus            

pertences. Os homens maus aproveitaram-se deles e o lado leste do           

Mississippi foi onde muitos acabaram de fazer a sua casa como resultado. 

Aqui estão alguns outros fatos interessantes sobre o estado de Illinois ... 

● Tornou-se um estado em 3 de Dezembro de 1818. O ano 200 foi             

apenas há dois dias. 

● Foi um dos principais fontes da máfia e da grupos de ódio. 
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● Tanto Obama quanto Abe Lincoln começaram suas carreiras        

políticas lá. 

● Em uma nota pessoal, este é o lugar onde eu nasci, onde meus pais              

se conheceram e onde minha mãe foi adotada. 

Illinois também é quente e úmido e, portanto, propenso a atividades de            

tornado. Minha primeira lembrança de Illinois foi durante um tornado          

quando eu tinha cerca de quatro anos em Peoria, Illinois. Lembro-me           

também da Páscoa em Varna, Illinois, onde vi pela primeira vez pequenos            

pintinhos amarelos e fuzzy. 

Eu também lembro que meu avô me levou a uma verdadeira fonte de             

refrigerante. Por apenas um níquel, ele nos comprou dois carros          

alegóricos de sorvete. Eles foram servidos em grandes copos de vidro,           

cada um com longas colheres e canudos. Fora isso, eu não tenho muitas             

lembranças além de lápides de parentes e marcadores das raízes da           

minha família. Eu também ainda me lembro de histórias sobre a Grande            

Depressão e famílias famintas. 

Pai, os tempos em que estamos atualmente são muito difíceis. O mal            

aumentou severamente e continua a fazê-lo muito, muito rapidamente.         

Recentemente, li um artigo sobre alguém maltratando um bebê a ponto           

de simplesmente não conseguir acreditar. Quem tortura bebês? Isso só          

entristece meu coração. Talvez essas pessoas más estejam mantendo         

esses bebês para fins de bem-estar. Quem realmente sabe além de           

Deus? 

Pai, a presença demoníaca em toda parte está se tornando cada vez mais             

inconfundível. Por favor, fortaleça-nos grandemente e em breve. Nós         

tivemos alguns golpes muito perturbadores recentemente. Enquanto os        

habituais problemas "normais" da vida cotidiana continuam, estou agora         

me desgastando rapidamente. Bem, pai, estou sofrendo muito. 

Pai, eu tenho um amigo querido que tem uma garotinha em apuros. Você             

sabe o nome do meu amigo e o nome do bebê e ambos estão no seu                

cuidado. Eu sei que você a tem, mas eu oro para que você fortaleça meu               

amigo e cure seu bebê. Por favor, pai, dê a ela um sinal para mostrar a                

ela que Você está lá neste vale com ela. 

Oh pai, a tristeza é tão difícil. A dor do coração e a dor de não poder fazer                  

nada a respeito são tão difíceis. Pai, você pode curá-la de onde você está,              

porque você está ao nosso redor. Por favor, Pai, se nós somos Suas             

luzes, então brilhe através de nós. Por favor acenda a chama em nós.             

Fortalece-nos para sermos Seus servos em toda essa escuridão. 

Todo o oposto dos frutos do Espírito estão se manifestando em toda parte             

agora. Por favor, Pai, por favor, brilhe Sua luz em nós. Por favor, não nos               
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coloque onde não podemos ser vistos. Queremos ser usados por você           

para iluminar as trevas. Em Mateus 5:15, está escrito: “Nem as pessoas            

acendem uma candeia e a põem debaixo de uma cesta, mas em um             

suporte, e ela dá luz a todos na casa.” 

Então, Pai, por favor, nos considere. Nós somos a noiva. Nós somos as             

donzelas que cuidam do nosso noivo para vir. Nós temos sido diligentes.            

Temos muito petróleo para manter nossas lâmpadas acesas até que você           

venha para nós. No entanto, por que manter a casa acesa apenas para             

aqueles sob o nosso teto para vê-lo? Se somos a luz do mundo, por que               

você nos mantém escondidos? 

Por favor, pai, por favor, nos use logo. Nós amamos nosso noivo e nos              

sacrificamos para procurar você. Ansiamos por estar em sua presença e           

ao seu serviço. Portanto, você nos diz em Mateus 5:16: “Da mesma            

forma, que a sua luz brilhe diante dos outros, para que eles possam ver              

suas boas obras e darem glória ao seu Pai que está no Céu.” No entanto,               

Pai, nós somos em vez disso, ainda escondido a partir de agora. 

O mundo está ficando tão frio tão rapidamente. Está escuro ... bem,            

muito escuro agora. Pai, a 'serpente' está perto da Natividade, com os            

dois à mostra. Há uma batalha entre a auto-sabedoria do homem à parte             

de você e a fé de que você será Deus sobre nós e nos abençoará. Por                

favor vindique-nos. Mude-nos para que possamos aterrorizar o inimigo         

porque você está aqui e você é maior do que todos eles. 

Pai, nos fortaleça e faça nossos rostos brilharem como o sol, todos nós             

que somos abençoados por causa do nosso sofrimento e dor em Mateus            

5: 2-12. Pai, ergue-se em nós aqui e agora. Faça o Céu visível em nós.               

Suas promessas são para aqui e para agora. Está congelando agora nesta            

parte do mundo e as uvas estão maduras para a colheita. No entanto, há              

cada vez menos todos os dias. Por favor, Pai, levante-se em nós! Faça             

isso rapidamente! 

Sub-sonho 1 descrição começa ... 

No meu sonho ontem à noite, eu acordei em uma cova rasa. Eu estava              

em um vale e o amanhecer estava começando a se quebrar muito            

ligeiramente. Eu podia ver uma área iluminada onde o sol começava a            

subir pelo menos uma hora antes do amanhecer. Enquanto meus olhos           

estavam completamente abertos, meu corpo ainda parecia como se eu          

estivesse em um sono profundo. Então ouvi Jesus ou Uriel (eu não sabia             

dizer qual) chamar por mim ... 

“Erin, levante-se! Surgir! Acorde agora! 

Eu me sentei rapidamente no meu sonho. Em um instante depois, acordei            

de repente do meu sono. Eu olhei para o meu relógio e era por volta das                

2:30 da manhã. 

3 



Sub-sonho 1 descrição sobre… 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez no vale das doze fileiras de uvas. Eu estava              

chorando enquanto olhava a paisagem. Era noite e lindamente claro. Eu           

senti uma mão no meu ombro. Eu olhei e lá estava Uriel novamente. Ele              

estava em armadura de batalha completa. Eu sabia que ele estava           

lutando com sua espada, como você poderia ver os restos da guerra            

sobre ela. 

Uriel: “Erin, Deus me enviou. Estamos em uma batalha épica. Nós não            

vamos nos retirar até que Deus nos ordene. Nosso retiro não será até que              

a colheita seja concluída. Você ainda não começou a colheita enquanto           

espera as ordens do rei. Você deve esperar por Ele como está a serviço              

do rei. 

"Lembre-se que um general ... ou, neste caso, o rei ... não revela sua              

arma secreta até o momento de seu maior valor contra o inimigo." Ele             

olhou para mim e sorriu de bom humor. “Em outras palavras, Erin, o             

Senhor não se esqueceu de você. 

“Agora, nós, os anjos, fomos ordenados a não libertar ainda o completo            

espancamento das nações. O que você está vendo agora é meramente           

um aumento na atividade, já que aqueles que estão escondidos logo se            

levantarão e virão contra a terra e aqueles que permanecerem. Estas são            

as entidades do mal e são o inimigo. 

"Em contraste, o oposto do mal, as lâmpadas de Deus ..." Ele apontou             

para mim e sorriu. “… Brilhará tão claro quanto o sol e exporá o oculto. O                

mal terá então motivo para confessar com seus lábios tudo o que fizeram             

contra o Reino de Deus. Sua própria presença irá aterrorizá-los. 

"Agora eu devo ir. Eu vim para lhe dizer para ser forte e ter coragem,               

pois você verá algumas coisas mais difíceis em breve. No entanto, ser            

encorajado como Jesus superou a escuridão e Ele está trazendo as luzes            

com ele. Ele sorriu e apontou para mim novamente. “Ele ama Suas luzes. 

“Agora, você está ansioso e cansado agora porque sabe que algo           

começou que não pode ser interrompido. Você, Erin, viu o que está vindo             

e está aterrorizada. No entanto, não seja. Permaneça forte e tenha muita            

coragem, pois o Senhor está com você. Maiores são aqueles com você do             

que aqueles contra você. 

“Agora, você logo será mudado e em um instante. Esta mudança virá            

sobre você como um ladrão na noite. Você estará em um sonho e             

pensará que "isso é apenas um sonho". No entanto, quando você acordar            

desse "sonho", logo perceberá que sua capacidade de respirar se tornou           

maior. Você notará então que se sente vivo e forte novamente. Como            
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você ficará surpreso com isso, será necessário algum ajuste para que           

você possa compreendê-lo completamente. 

“Entretanto, quando você começar a se movimentar, perceberá que sua          

dor foi completamente removida. Você vai se levantar e dançar. Ele olhou            

para mim e sorriu. “Embora haja ainda mais, preciso ir agora. Ore pela             

paz de Jerusalém. Seja forte e tenha coragem. O Senhor está com você. 

Uriel se afastou de mim e em direção ao seu cavalo. Ele pulou em seu               

cavalo e voou de volta para a escuridão. Em um instante, ele se foi. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-314/ 

Uriel e a Roda da Desfortuna 

6 de dezembro de 2018 (Kislev 28) 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigado por tudo o que              

temos. Obrigado por nos tratar muito melhor do que merecemos. 

Obrigado que nossos filhos não estarão viajando neste Natal. Obrigado          

que eles permanecerão conosco aqui. Eles tiveram a opção de recusar           

este ano e conseguiram. Estamos em choque ... choque absoluto!          

Certamente, Pai, você ainda cumpriu a profecia. Você nos disse em uma            

Palavra Pessoal que "haverá um tempo em que seus filhos terão uma            

escolha e optarão por sair". Isso aconteceu agora! 

Embora também não tenham ido ao pai no verão, eles quiseram. No            

entanto, uma discussão se seguiu entre as crianças e seu pai e seu pai              

disse 'não' para eles saindo. Embora este seja um evento que não            

esperávamos, este "opt out" de Natal parece ser mais como o "marcador"            

real que estávamos procurando. Dito isto, não estou exatamente certo do           

que isso era 'marcação'. 

Pai, meu marido logo terá que expandir sua procura de emprego, já que             

todos os empregos no Pacífico NW até agora pareciam estar fechados           

para ele. Enquanto você me disse em uma Palavra Pessoal diferente (da            

qual, tenho muitos) que nossa mudança não seria necessariamente         

dependente do emprego de meu marido, isso significa que realmente um           

enorme milagre seria necessário para que pudéssemos avançar sem isso. 

De fato, apenas o pensamento de tudo isso é excessivo porque, do meu             

ponto de vista do "natural", não do "sobrenatural", isso parece impossível           

para mim. Entretanto, para você e através de você, sei que todas as             

coisas são possíveis e que nada é impossível. 

Eu tive um sonho estranho na noite passada ... 

Sub-sonho 1 "A Roda da Desgraça" descrição começa ... 

Eu vi o relógio cair na Torre do Relógio no campus da Universidade             

Purdue, como eu tinha visto nos noticiários na "vida real" . Eu assisti esse              

enorme relógio cair enquanto os trabalhadores assistiam. Os        

trabalhadores foram incapazes de parar o que estava em movimento. 

Em um piscar de olhos, eu estava agora em uma platéia assistindo a um              

tipo de 'Roda da Fortuna', mas uma versão demoníaca que eu chamarei            

de 'Roda do Infortúnio'. O relógio que eu havia visto cair agora estava em              
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uma plataforma giratória. No entanto, agora havia sido mudado de um           

relógio comum para um com 24 seções separadas ou cunhas. 

Então, observei duas versões "demoníacas" de Pat Sajak e Vanna White           

saírem para assumir suas posições. Definitivamente não eram eles, mas          

sim algumas pessoas que estavam se passando por eles. Ficou claro que            

essas duas pessoas não "pareciam certas" para mim. Os três          

competidores que esperavam por eles eram três líderes mundiais.         

Enquanto eu era impedido de reconhecê-los, de alguma forma eu sabia           

que cada um era importante no cenário mundial. 

Então vi o 'falso Pat' anunciar que as cunhas da 'falência' haviam sido             

substituídas por cunhas 'TIME'S UP'. Enquanto eu não pude deixar de rir            

em voz alta, eu fui abafado pelos gemidos, xingamentos e reclamações           

dos três participantes e do resto da platéia. 

Este gemido, xingar e reclamar tornou-se ainda pior quando 'fake Pat'           

começou a ler oito das outras 24 cunhas. Eu rapidamente reconheci que            

estes eram exatamente o oposto das bem-aventuranças em Mateus 5:          

3-11: 

● Maldito é o arrogante espírito porque o seu reino é o inferno. 

● Amaldiçoados são aqueles que zombam porque serão       

atormentados. 

● Amaldiçoados são os orgulhosos por eles serem falidos. 

● Amaldiçoados são aqueles que conspiram injustiça, pois serão        

servidos da mesma maneira por seu próprio acusador. 

● Amaldiçoados são os insensíveis, pois serão mostrados desejosos        

na balança. 

● Maldito é o coração negro porque eles certamente verão satan no           

Sheol. 

● Amaldiçoados são os fazedores de guerra, pois serão chamados         

filhos do deus da guerra. 

● Amaldiçoados são aqueles que perseguem e sodomizam os santos         

deles é o reino do lago de fogo. 

Vi então que as outras cunhãs na roda diziam "Israel", "Jerusalém",           

"EUA", "Internet" e assim por diante. Estas foram as cunhas mais           

desejáveis para os competidores. Eles foram até referidos como as          

"cunhas de dominação". Havia também alguns bônus "únicos" engraçados         

em algumas das cunhãs que eram semelhantes aos bônus "1/2 carro",           

mas em vez disso eram bônus de "1/2 Jerusalém". Se tudo isso não fosse              

tão mal, na verdade teria sido bastante engraçado. 

Então observei cada um dos três competidores se revezando girando a           

roda. Não importa como eles girassem a roda, ela pararia continuamente           
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em uma das cunhãs 'ACABOU O TEMPO'. Os competidores estavam          

ficando mais zangados a cada giro da roda. O "falso Pat", considerado um             

especialista em girar a roda, decidiu tentar e também continuou          

pousando em "ACABOU O TEMPO". O anfitrião amaldiçoou a Deus a cada            

giro da roda. 

Sub-sonho 1 descrição sobre ... 

Pai, por favor me ajude com a nossa situação aqui. Eu não posso             

imaginar estar aqui quando todos esses eventos do Seu Relógio e           

Calendário no Céu acontecerem. Por favor, nos conceda força,         

conhecimento e sabedoria divina para enfrentar essa oposição. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava sentado com os olhos fechados. Eu ouvi uma voz atrás de mim              

gritar 'Rise Up, Erin!' Quando abri os olhos, vi um enorme campo de trigo              

diante de mim. Tinha caules quebrados e estava pesado de gelo. Parecia            

que um congelamento repentino ocorreu logo antes da colheita. Então eu           

olhei para a minha direita e havia um campo enorme com trigo pronto             

para colher e sem gelo. Eu levantei-me. 

Eu: “Onde você está, Senhor? Uriel, você está aí? ” 

Só então, Uriel apareceu. Ele andou por um céu aberto e depois o céu se               

fechou. No curto espaço de tempo em que o céu esteve aberto, pude ver              

fumaça e movimento espessos. Eu sabia que ele acabara de vir da            

guerra. 

Uriel: “Embora eu não tenha muito tempo para passar com você hoje,            

Deus me chamou para dizer que Ele está com você. O inimigo e seus              

trabalhadores não têm mais acesso aos Tribunais de Deus. Isso seria           

semelhante a um juiz dando a eles suas instruções e ordens de seu             

banco, mas não lhes dando a papelada de sua decisão. 

“Em outras palavras, o inimigo está testando seus limites e está zangado            

com os perímetros que agora foram estabelecidos por Deus. Estamos          

aqui para reforçar as diretivas feitas por Deus, bem como reforçar esses            

territórios com fronteiras de entrada estabelecidas. A confusão que você          

está experimentando e vendo no físico ao seu redor são pessoas com            

fortalezas demoníacas que apenas perderam contato. É por isso que você           

está vendo comportamentos tão estranhos. ” 

Eu:“ Você quer dizer que isso é como se eles fossem alienígenas e que a               

comunicação deles com a 'nave-mãe' deles tenha caído? Isso significa          

que os anjos de Deus estão confundindo e confinando o inimigo enquanto            

falamos? ” 

Uriel:“ Bem, sim, é como o que você declarou, mas há muito mais nisso.              

Erin, existe um plano contra Israel e os EUA. Há também uma trama para              

3 



assassinar o príncipe herdeiro da Arábia Saudita por seus críticos, a fim            

de obter o controle sobre Meca. ” 

Eu:“ Uriel, o inimigo não é um 'reino unido'? ” 

Uriel:“ Sim, mas agora existe um desejo de poder contra inimigos           

comuns. Esses inimigos comuns são os EUA e Israel. No entanto, isso não             

é realmente uma mudança, pois sempre foi assim. Eles procuram          

remover qualquer um que esteja em seu caminho para poder sobre Meca            

e no mundo. 

“Você só tem que procurar aqueles na ONU que são consistentemente           

opostos aos EUA e Israel para saber quem está controlando a narrativa. É             

injusto quando Israel é atacado implacavelmente pela ONU. Quando o          

povo de Israel se defender ou revidar, eles são os culpados de crimes.             

Não se preocupe com isso, pois Deus viu o curso do arquiteto da             

mentira”. 

Eu:“ Hmmm, eu pensava que o príncipe saudita era simpático e popular            

com seu povo? ” 

Uriel:“ Não, Erin. Existe um plano para removê-lo. Lembre-se de que           

Deus havia originalmente separado as nações e confundido sua         

linguagem. Seu objetivo é reverter isso para que o mundo tenha apenas            

um corpo governante, uma entidade. 

“Há também uma trama para abrir as fronteiras do sul dos EUA e do              

norte dos EUA, bem como das águas globais. Embora estes sejam           

disfarçados de esforços humanitários, isso também é uma mentira. Seu          

slogan secreto é "derrubar as paredes e invadir a cidade". 'Paredes'           

impedem o acesso e é a razão pela qual eles são tão odiados pelo              

inimigo. 

“Agora, uma vez que o príncipe saudita seja removido e sua família            

morta, tanto o petróleo quanto a Meca serão controlados por um tipo de             

'salvador do povo'. Você, como um crente no Senhor, é um inimigo do             

Governo Mundial Único, um governo a ser controlado pelo Islã, a           

descendência de Ismael. 

“Lembre-se de que isso é apenas sua trama ou plano. Este não é o plano               

de Deus, pois Ele é o Criador. Lembre-se de que a 'Roda da Fortuna' é               

apenas à luz da vontade de Deus e NÃO 'a vontade deles será feita'. Seu               

controle é limitado. Só saiba que eles estão buscando a destruição de            

tudo que é de Deus e tudo que é bom. Eles tramam o mal continuamente               

e clamam pela morte dos escolhidos de Deus. 

"Agora eu devo ir. No entanto, não se preocupe. Seja forte e tenha             

coragem. Quando você começa a ver tudo isso desdobrado, você não           

deve se surpreender. Enquanto você ainda tiver tempo lá, não tenha           

medo, pois Deus está com você e estará com você de uma forma ainda              

4 



maior. O céu será aberto para você. Você será fortalecido por causa            

disso. Você é amado pelo Rei! ” 

Uriel então se virou e voltou para o céu de onde ele tinha vindo. Quando               

ele subiu para o céu, o céu se abriu e ele desapareceu na abertura. 

Sonhe mais… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias permitidas            

somente conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

5 



Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-315/ 

Uriel e o Padrão de Trabalho Em Nossas Vidas 

7 de dezembro de 2018 (Kislev 29) 

Comunhão 

Querido Pai, 

Eu te louvo nesta manhã com tudo o que tenho. Com todo o meu              

coração, estou feliz que você é meu pai. Eu fui uma vez esquecido,             

abandonado e uma mancha, mas você me levou e me alimentou com            

suas palavras. Eu dedico este dia a você, pai. Eu simplesmente te amo             

tanto. Obrigado! Obrigado por sua bondade e por sua bondade! 

Está escorregadio lá fora hoje. O solo está congelado e a terra nua está              

agora coberta de gelo. Obrigado por me ajudar a levar minhas meninas            

em segurança para a escola. Enquanto dirigíamos esta manhã, por volta           

do nascer do sol, pouco antes de o sol brilhar no horizonte montanhoso,             

uma coluna de carmesim brilhante surgiu no céu. Parecia uma chama! 

Paramos para tirar uma foto. Minha filha tentou o seu melhor para            

capturar a imagem, mas as fotos realmente não captaram a visão incrível            

que nossos olhos estavam vendo. Mesmo que a lente da câmera filtrasse            

a linda chama no horizonte, eu sabia que era um sinal de Você, pai, então               

obrigado! 

Meus sonhos ontem à noite foram emocionantes. Meu primeiro sonho          

forneceu mais detalhes sobre o meu sonho “Roda da Desfortuna” como           

postado no Dream 314 de ontem… 

Sonho 1 “A Roda do Infortúnio Revisitado” A descrição começa… 

Eu vi a roda novamente, mas as maldições estavam escondidas sob a            

cunha. prêmios. Como tal, essas maldições estavam agora escondidas         

para os participantes. A roda também havia mudado, pois agora havia           

muitas partições ou cunhas para contar. Anteriormente, tinha apenas 24          

fatias, o mesmo que a verdadeira "Roda da Fortuna". 

Os participantes ficaram extremamente animados com as várias parcelas         

de terra que estavam agora na roda. Era tudo sobre poder e dinheiro.             

Eles não se importavam com o que poderia acontecer com eles na            

eternidade. As cunhas malditas ocultas estavam sob as cunhas que          

repartiam partes de Israel, Jerusalém e dos EUA de maneira tão horrível. 

Você então me mostrou que homens que rapidamente correm para o mal            

simplesmente não podem conter sua excitação com a perspectiva de          

prejudicar os inocentes. Você então me mostrou as entidades demoníacas          

ao redor desta 'Roda do Infortuna'. Você então apontou que, para esses            

participantes, dizia "Roda da Fortuna". De alguma forma, eles não          
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conseguiam ver a parte 'In' ligada à Fortuna. O 'In' estava faltando para             

eles! 

Eu poderia dizer que o reino demoníaco estava muito animado que as            

pessoas ao redor do volante, incluindo o anfitrião, poderiam facilmente          

ser manipuladas para manifestar sua entidade demoníaca. Sua entidade         

demoníaca se manifestou neles com muita facilidade. Vendo isso se          

desdobrar de alguma forma produziu um estranho tipo de choque em           

mim. É o tipo de choque que, quando você a vê, pensa: 'Oh, por favor,               

permita que haja uma testemunha do que estou vendo, pois não posso            

acreditar em meus olhos agora!' 

Sub-sonho 1 descrição sobre ... 

Bem, Pai, você me mostrou que esse tipo de manifestação demoníaca           

está ocorrendo agora no mundo físico ao nosso redor aqui na Terra. Isso             

será algo que todos começaremos a testemunhar, já que a hora está            

muito atrasada. Nós já vimos essas entidades se manifestarem em          

crianças. Eu encontrei recentemente isto em uma loja de brechó de           

desconto conhecida por sua seleção larga de fantasias. 

Havia um menino chamado 'Conner' e ele tinha cerca de cinco anos de             

idade. Ele estava olhando para fantasias e ambos os pais estavam com            

ele. Conner estava usando uma fantasia de princesa por cima de suas            

roupas e os pais pareciam orgulhosos. Eu podia ouvi-los conversando e           

agora eles estavam procurando por perucas e chinelos de princesa para           

ele. 

Eu tive que fazer um duplo exame sobre isso como eu estava tendo             

dificuldade em compreender o que estava acontecendo. Então eu peguei          

Conner olhando para mim. Ele tinha um olhar muito demoníaco para ele.            

Era como se ele soubesse quem eu era no Senhor e sorriu. Embora eu              

fosse assombrado por seu olhar, sorri para ele e disse alto o suficiente             

para os pais chegarem até aqui, "Vou ver você por perto, Conner." 

Eu disse isso alegremente e me certifiquei de que não houvesse flutuação            

na minha voz para revelar minha surpresa com seu olhar maligno. Conner            

também não parecia tão feliz com isso. Seus pais não tinham a menor             

ideia e pareciam felizes por eu estar interagindo com o filho deles. Depois             

disso, Conner manteve os olhos em mim. Eu acenei para ele algumas            

vezes e ele olhou para longe a cada vez. Eu sabia que a manifestação              

demoníaca não gostava que eu parecesse sem ênfase nisso. 

Oh Senhor, por favor, tenha misericórdia! A sério? Pai, eu nunca pensei            

que estaria realmente aqui para testemunhar tudo isso. Meu marido          

experimentou a mesma coisa na semana passada de um menino de           

'necessidades especiais' por volta dos 14 anos. Ele disse que o olhar que             

o garoto deu a ele era tão mal que arrepios instantaneamente correram            
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por sua espinha. Ele também se sentiu levado a encobrir sua surpresa por             

ser amigável com o menino e sua mãe. 

Por favor, ligue-nos, pai! Nós vamos precisar da ajuda !! 

Meu próximo sonho foi tão legal que eu poderia ficar 'perdido' de novo e              

de novo se pudesse. Depois que cheguei em casa esta manhã, caí de             

joelhos e fiquei muito grato a você, pai. Obrigado por meus sonhos e             

visões. Que água refrescante eles são e eles saciam meu coração ferido. 

Sonho 2 "Uma vida cheia de atividades" descrição começa ... 

Eu estava na cidade de Portland no estado de Oregon, em uma estrada             

perto da universidade chamada Lewis e Clark. Esta estrada atravessa a           

área exclusiva chamada Dunthorpe e é conhecida como o local com o            

'Velho Dinheiro' de Portland. Eu tinha dirigido esta estrada todos os dias            

no meu caminho de casa no SW Portland Hills para Lake Oswego, onde eu              

tinha dois dos meus negócios. 

Eu estava andando de bicicleta que tinha um número ridículo de itens            

equilibrados nele. Mesmo que eu estivesse com problemas para manter a           

moto em ordem, continuei escolhendo ainda mais coisas. Não demorou          

muito para que eu não pudesse mais ficar de pé e ser equilibrada. Como              

eu simplesmente não podia mais andar de bicicleta sobrecarregada         

naquela Dunthorpe Oregon Road, decidi tirar a carga da minha bicicleta. 

Eu encontrei um monte de plantas de Trillium e empurrei minha bicicleta            

em direção a ela, carga pesada e tudo mais. Uma vez lá, eu empurrei              

minha carga violentamente nas plantas. O vigor com que joguei esses           

fardos em plantas surpreendeu-me, mas depois percebi o quanto odiava          

essa carga. Assim que fiz isso, de alguma forma eu me tornei uma             

criancinha de novo. 

Eu caí no chão. No começo, eu não conseguia me mexer, mas depois             

estava de joelhos e engatinhando. Eu estava tão feliz por estar livre dos             

meus fardos. Eu sabia que agora eu era uma criança pequena, como eu             

podia ver que minhas mãos eram minúsculas e eu podia até sentir baba             

vindo da minha boca. Eu ri com alegria pela minha recém-descoberta e            

maravilhosa liberdade. 

Então eu fui de rastejar para andar. Eu tive dificuldades no começo,            

assim como a maioria das crianças faz quando usa as pernas pela            

primeira vez. Eu sorri e ri quando estava amando estar livre daquela            

carga pesada. Eu então ri de alegria quando encontrei um triciclo.           

Enquanto eu andava de triciclo, de alguma forma ele se transformou em            

uma bicicleta com rodinhas de treinamento. 

Como pude andar logo com a bicicleta, as rodas de treino simplesmente            

desapareceram. Eu fui então daquele para correr, andar de bicicleta e           

nadar. Fui então aos meus dias de liceu e andava de bicicleta, correndo e              
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dançando, tudo perto da alegria da água perto de nossa casa em Idaho.             

De lá, me vi fazendo um extremo ainda maior de atividades. 

Então, um dia, tudo parou. Eu estava cansado. Eu então me entreguei            

completamente a Deus depois que Ele me levou a vários anos de punição             

que me quebrou. Eu vi minha bicicleta estacionada na garagem. Eu vi            

meus tênis de corrida enfiados em um canto. Eu vi filmes de minhas             

apresentações de dança em fitas, mas incapaz de tocá-las agora. 

Eu então vi a última coisa que minha mãe tinha comprado para mim             

pensando que eu logo voltaria a ter 100% de saúde. Era um conjunto de              

ferros customizados. Esses ferros eram tão bons que era a única vez que             

eu podia girar a bola para trás. Na época em que eu estava jogando na               

faculdade, era raro uma mulher conseguir fazer isso no golfe. 

Depois de olhar para isso por um tempo em tristeza, senti você se             

abaixar e me pegar. Eu senti um vento poderoso e entrou em meus             

pulmões. Foi certamente o sopro de Deus. Ele então colocou meus pés            

em uma rocha sólida e disse: 'Agora, Erin!' Eu olhei para cima e vi o céu                

aberto. Então olhei em volta e vi outros que Deus havia chamado. 

Eu estava tão animada que pulei da rocha, pulei sobre a outra e pulei              

outra. Eu então fui para uma estrada através de um vale e comecei a              

correr. Foi tão fantástico. Eu estava completamente livre de dor, rigidez           

ou falta de ar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto agradecia a            

Deus por esse presente. 

Eu olhei então para baixo em um rio e notei que um barco scullers estava               

esperando por mim. Eu sempre quis um. Eu entrei e logo estava remando             

com grande precisão e velocidade. Eu então subi para uma grande piscina            

e mergulhei nela. Consegui manter a respiração presa debaixo d'água por           

muito mais tempo do que é humanamente possível. Cheguei à superfície           

e nadei muito rápido praticamente sem espirrar. 

Então eu olhei para a costa pacífica e vi uma moto de corrida esperando              

por mim. Subi na moto e corri como o vento que subia uma enorme              

inclinação de 45 graus. Embora a colina fosse longa e impossivelmente           

íngreme, não fiquei sem fôlego. Eu fiz isso com facilidade. Não havia            

tensão no meu corpo. 

A moto logo se transformou em uma vela de vento. Eu poderia de alguma              

forma voar e podia ver toda a área com ela. Mesmo que eu não tivesse               

asas, eu poderia voar! Eu fiquei no ar por algum tempo e fiquei alegre. Só               

então, uma enorme águia veio em minha direção e me arrastou de            

costas. Eu me senti tão feliz e segura lá enquanto nós deslizamos pelo             

terreno. 
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Descrição do Sonho 2 ... 

Oh Pai, eu me senti tão fantástico neste sonho. Foi verdadeiramente um            

milagre e um presente seu. Eu precisava disso, pai. Eu te amo! Eu te amo               

muito! 

Eu tive um sonho parecido com o sonho acima em 1999 ou 2000, cerca              

de 18 a 19 anos atrás, quando eu estava grávida do meu filho mais novo.               

Embora o cenário ilustrado acima tenha sido semelhante em relação a           

esse sonho, este foi uma continuação muito melhor e eu apreciei muito            

mais. Obrigado Pai, por este incrível sonho. 

Eu me lembro ainda mais do meu tempo naquela época. Eu tive muita             

coisa acontecendo. Havia muitas coisas no meu prato e eu tinha um fardo             

pesado. Eu era uma excelente mulher de negócios e designer. Eu parecia            

ser bem apreciado pelos clientes. Eu tinha muitos amigos na igreja. Eu            

até tinha projetado a reforma da nossa grande igreja até os uniformes de             

couro e arranjos de flores. 

Nos meus negócios, eu era perspicaz e perspicaz, mas sempre ético,           

principalmente com contratos assinados. Eu era o que você chamaria de           

"Pecador Cristão". Por quê? Eu costumava contar mentiras de branco          

para evitar que os clientes me incomodassem e entrassem em pânico           

com embarques atrasados. Embora eu fosse cauteloso e permanecesse         

dentro dos perímetros da ética nos negócios, agora percebo que estava           

fora dos limites quando se tratava de princípios bíblicos. 

Mesmo que eu fizesse isso seis dias por semana, eu tentaria fazer tudo             

"certo" no culto de domingo. Eu choraria por misericórdia. Eu iria até o             

altar para pedir perdão. O problema era que, na segunda-feira, o "Ciclo            

do Pecador" começaria de novo como se eu estivesse escondendo de           

Deus. Sério, foi como se eu o tivesse deixado no altar. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em cima de uma fenda ou montinho de um vale familiar. Eu vi               

a colheita acontecendo lá. Eu podia ver que esse campo era menor do             

que o enorme campo de trigo congelado que eu já havia visto e isso me               

deixou triste. Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e foi               

Uriel. Eu poderia dizer que ele tinha vindo falar comigo da batalha            

novamente. 

Uriel: “Erin, eu fui enviado por Deus para que você saiba que Ele ouviu              

seus gritos e Ele conhece sua dor. O padrão daqueles a quem Deus             

chamou pode ser visto em Jó. Você foi testado como o trabalho. Você             

perdeu sua riqueza monetária. Você foi então atingido pela dor da perda            

dolorosa e alguém próximo a você disse para você se afastar de Deus. 

“Você não fez isso, mas depois você sofreu punição física e perdeu sua             

função completa. Enquanto você estava lidando com tudo isso, amigos          
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vieram até você para lembrá-lo de todas as áreas onde você ficou aquém             

das bênçãos de Deus e por que você estava sendo amaldiçoado. 

“Cada um de seus amigos então te abandonou. Tudo o que você pensou             

que poderia contar foi perdido. Você clamou a Deus em sua dor, tristeza             

e abandono! Deus ouviu seus gritos e Ele gritou para você. Ele abriu o              

céu para você. 

“Ele agora restaurará tudo o que você perdeu. Você não apenas receberá            

tudo o que perdeu, mas receberá uma porção dupla! Ele não se esqueceu             

de você, Erin. Não se preocupe. Seja forte e tenha coragem porque o             

Senhor está com você. Ele segurará a sua mão direita e trará você diante              

de seus inimigos, seus escarnecedores. 

“Agora, Erin, você encontrou uma jóia nas páginas do seu          

quebrantamento agora…” 

Eu: “Sim. Acabei de abrir minha antiga Bíblia, minha Bíblia batalha, a            

Bíblia que me levou sobre todos os meus vales, meus testes e minhas             

provações. Eu clamei a Deus e marquei os dias neste livro. No entanto,             

esta manhã, descobri um Salmo que não marquei. Ele nunca foi           

iluminado até hoje e eu não tenho certeza por que. 

“Uriel: Sim, Erin, Salmos 144 é escrito para este tempo. É uma jóia             

escondida, como era o Salmo 45 para você há quatorze anos. Agora,            

regozije-se, pois um mistério oculto está prestes a ser desenterrado.          

Regozije-se em Deus, Erin, pois Ele encontrou o favor em você. Agora            

preciso voltar!” 

Ele se virou e saltou para o cavalo alado. Ele voou rapidamente em             

direção a uma abertura no céu e então ele desapareceu. Enquanto olhava            

para lá, percebi em meu coração mais uma vez que o Senhor é minha              

Rocha e minha Fortaleza e sempre será, a partir de agora e para a              

eternidade. O Salmo 144 mais uma vez veio à minha mente ... 

“ fumegarão. 

Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os. 

Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas            

águas e das mãos dos filhos estranhos, 

Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade. 

A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de              

dez cordas te cantarei louvores; 

A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da                

espada maligna. 

Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala           

vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniqüidade, 
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Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade;           

para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda             

de palácio; 

Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que            

os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas            

nossas ruas. 

Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja              

nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. 

Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o          

povo cujo Deus é o Senhor”. 

Sonhe mais ... 

  

 

 

 

 

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias somente            

permitidas conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

7 



Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-316/ 

Jesus e o Reino Em Breve Estarão Visíveis 

18 de dezembro de 2018 

Recebido domingo, 9 de dezembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Antes de mais nada, obrigado! Obrigado pela promessa de restauração, a           

promessa de vitória e a promessa de um dia ser o Lar nos Céus. 

Pai, meu fardo é pesado hoje. Algo aconteceu nesse mundo e meu fardo             

é para aqueles que serão pegos de repente e inconscientes do que está             

acontecendo até que seja tarde demais. Eu vejo coisas tão repugnantes           

ao nosso redor, mesmo que apenas localmente, o que não está fazendo a             

notícia. Também há coisas no noticiário nacional sendo cobertas que          

realmente não têm lugar ou propósito além de fazer uma lavagem           

cerebral sutil no público. 

Estou em busca desde que recebi uma grande caixa de objetos pessoais            

da viúva de meu falecido pai. Aliás, sua viúva é cerca de nove anos mais               

nova do que eu, o que foi uma surpresa. A caixa que ela enviara continha               

itens que não lhe interessavam. Há fotos, certidões de nascimento,          

documentos e assim por diante. Nada disso é de qualquer valor real para             

alguém que não seja "registro ancestral". 

Como não recebi nada de nenhum dos meus pais após a morte, essa             

surpresa agradável me levou a uma pequena jornada. Eu havia          

perguntado sobre alguns itens que haviam sido prometidos aos meus          

avós, mas não havia itens nem respostas. Desde então, aprendi a aceitar            

isso como a vontade de Deus. Aparentemente, muitas coisas ao longo dos            

anos foram roubadas, perdidas ou saqueadas. No entanto, quem         

realmente sabe diferente de você, pai? 

Antiguidades e colecionáveis têm histórias, muitas das quais são         

baseadas em princípios inocentes e humildes. No entanto, muitos foram          

roubados, saqueados e, portanto, são lembretes dos despojos de guerras          

passadas. Ao longo dos anos, fui colecionador de vários itens, incluindo           

estes. Como me disseram muitas vezes anos atrás, eu parecia ter um            

talento especial para adquirir itens valiosos por um bom preço. 

Eu realmente sinto que este é um presente dado por Deus, uma vez que              

tem sido uma grande bênção e me salvou várias vezes. Quando tempos            

difíceis surgiram para mim e para meus filhos, uma venda pública desses            

itens provou ser uma grande bênção para nós. Mesmo sabendo que esses            
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itens eram valiosos, eu temporariamente fiquei desanimada quando um         

leiloeiro me disse que ele achava que apenas alguns itens eram valiosos. 

Enquanto eu não concordava com ele, mantive minha opinião para mim           

mesma e me preocupei se ele teria ou não nossos melhores interesses no             

coração. Bem, meu medo logo diminuiu quando a linha para entrar na            

minha venda caiu no quarteirão. Mesmo estando em estado de choque,           

ele começou a emitir números para cada licitante. Quando a poeira           

baixou, a venda foi um enorme sucesso e até superou minhas           

expectativas. 

Oh Pai, eu nunca vou esquecer de me afastar deste leilão com meus             

filhos no carro. Enquanto me afastava, olhei de volta para eles e disse             

que isso nos daria um novo começo. Mal sabia eu que em breve             

precisaria de todo esse dinheiro apenas para lutar para mantê-los. Esses           

itens acabaram sendo um presente para ser usado no momento          

apropriado. Além de alguns itens, sempre fui capaz de vendê-los por mais            

do que eu os comprara. 

Eu acredito que este foi um teste para ver o quanto eu trocaria por meus               

filhos. Embora fosse difícil ver minhas coisas sendo saqueadas e          

vendidas, isso me permitiu manter meus filhos comigo. Senhor, embora          

não tenha sido mais fácil, você nos prometeu que restauraria tudo o que             

o inimigo tomou. Eu estava preocupado com isso recentemente e          

questionei como você seria capaz de fazer isso com meu marido, pois            

parece impossível. 

A resposta de meu marido para mim: “Escute, Erin, se Deus pode criar             

todo o Universo e tudo o que há nele em seis dias, certamente Ele é               

grande o suficiente para cumprir Suas promessas relativamente pequenas         

para nós. Só porque ele ainda não fez isso, não significa que ele não vai.               

Respire fundo e saiba que esse dia chegará em breve. Se Ele promete             

algo, ninguém pode impedi-lo de cumpri-lo, certo? ” 

Sim, eu sabia que ele estava e está certo! Nada é grande demais para o               

nosso Deus! Eu estou novamente pensando "pequeno demais". Pai, você          

é incrível. Você é gentil. Você é misericordioso. Você está acima de nós             

em todas as coisas. Você dá bons presentes para aqueles que amam            

você. Como eu tinha deixado de ir 'minhas coisas' antes, percebi que eu             

poderia fazê-lo novamente, se necessário. Como a vida é mais preciosa           

que os diamantes e a sabedoria é maior que os rubis, eu faria tudo de               

novo! 

Pai, você é tão precioso para mim! Eu te amo! Há tantos por aí no mundo                

que não te conhecem e isso me entristece. Eles clamam em agonia, mas             

eles não conhecem o Único, Você, Quem pode responder. Eles não           
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reconhecem sua voz. Eu estou tão triste. Onde eu estaria se não tivesse             

você? Eu sei… perdido, irritado e amargo. 

Pai, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe por não te conhecer mais              

cedo. Enquanto perdi tempo, ganhei 'Rubies of Wisdom' de Você! Agora,           

pai, o mundo ficou tão frio e tão rápido. Se o mundo continua descendo              

na escuridão como tem sido, quem será capaz de suportá-lo? Você me            

deu alguns sonhos na noite passada… 

Sub-sonho 1 “Viagem de trem da morte evitada” A descrição          

começa… 

Eu estava em uma longa fila esperando por um trem. Todos, inclusive eu,             

vestiam roupas escuras. Eu sabia que era uma criança nesse sonho, pois            

tinha a altura de uma criança da mesma altura em pé na minha frente.              

Essa criança tinha cabelos crespos, chapéu, um longo casaco de lã e            

botas de amarrar. Ela carregava um pequeno urso de pelúcia na mão            

esquerda e segurava a mão da mãe na mão direita. 

A caminhada do grupo foi mais como uma confusão sombria e todos            

ficaram quietos. Eu olhei para frente e vi um homem sentado em uma             

mesa de cartas com uma lista de nomes. Quando a família chegou à             

mesa, o homem mandou que esvaziassem os bolsos. Ele pegou tudo de            

valor ou valor percebido e depois verificou seu endereço. Ele então           

apontou para suas alianças de casamento. Uma vez que eles entregaram           

as bandas para ele, ele lhes deu alguns papéis. 

Depois disso, eles entraram na fila para embarcar no trem. O homem            

notou que a menina ainda tinha seu ursinho de pelúcia, então ele se             

levantou e pegou. A garota imediatamente começou a chorar. Eu o vi            

colocá-lo em um recipiente de metal que agora estava cheio. Eu vi            

marcado e rotulado. Foi então levado embora e outro recipiente vazio           

veio para substituí-lo. 

Eu decidi deixar a programação para ver onde eles estavam levando este            

recipiente cheio. Por alguma razão, ninguém me viu sair da programação.           

Isso deve ter sido sobrenatural, pois eles estavam atentos para impedir           

que alguém fizesse isso. Deixar-lo não era algo que eles toleravam.           

Então, observei como esse frasco cheio era dividido em duas pilhas: uma            

pilha de objetos de valor e uma pilha de "itens inúteis", como o ursinho              

de pelúcia dessa menininha. 

Observei então a pilha de itens inúteis despejados em um tipo de lixeira.             

A pilha de lixo era enorme. Querendo acalmar a menina, juntei o pequeno             

urso de pelúcia que o homem havia jogado fora. Eu ia voltar para a linha               

do trem quando fui parado. Para minha surpresa, não fui impedido por            

um dos guardas, o que teria sido horrível, mas por uma mulher que se              

aproximou silenciosamente de mim. 
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Mulher: “Você está no lugar errado. Venha comigo. 

Ela olhou para o ursinho de pelúcia, junto com os outros itens que eu              

estava carregando, incluindo uma sacola de itens que eu tinha tirado da            

pilha, mas que ainda não tinha aberto, mas não disse nada. Eu balancei a              

cabeça em concordância para segui-la. A mulher então me levou para           

uma igreja e levou meus papéis para longe de mim. Eu não disse nada              

em troca. Eu acho que ainda estava em choque com tudo o que eu tinha               

acabado de ver na estação de trem. 

Mulher: “Venha comigo. Você agora fará parte da minha família. ” 

Então eu caminhei com ela para onde o resto de sua família estava. As              

pessoas de lá me cumprimentaram com sorrisos e abraços. Eles eram tão            

legais. Em pouco tempo, começamos a viajar. Nós viajamos por muitos           

dias até que embarcamos em um navio. Uma vez no navio, lembrei-me            

do saco fechado de itens que havia tirado e decidi abri-lo. 

Quando abri a bolsa e olhei, vi pequenas figuras. Eles pareciam           

"Hummel's", mas eu não tinha certeza. Eu vi alguns pássaros de           

porcelana e outros itens semelhantes. Enquanto a maioria estava em boa           

forma, alguns tinham quebrado devido ao tratamento duro da bolsa pelos           

guardas da estação de trem. 

Enquanto eu olhava todos esses itens interessantes, fiquei me         

perguntando se eu veria a garotinha que era dona do ursinho de pelúcia             

novamente. A mulher notou que eu olhava para o ursinho de pelúcia e             

instintivamente sabia o que eu estava pensando. 

Mulher: “Não, você nunca mais a verá.” 

Eu: “Mas… mas… eu tenho seu ursinho de pelúcia.” 

Mulher: “Então ore por ela e lembre-se dela através desse urso, assim            

como dos outros através dos outros itens. você tem agora. De agora em             

diante, você deve esquecer sua família. Você deve esquecer a casa do            

seu pai, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, acho que sim. ” 

Ela sorriu para mim para tentar me confortar. Eu sabia que parecia triste             

com tudo o que tinha visto e com a menininha. Mesmo que eu estivesse              

triste pela menina e pelos outros que eu havia deixado para trás, fiquei             

feliz por estar segura com minha nova família. 

Sonho 1 terminado… 

Sonho 2 - “Inflação Crescente” começa… 

Eu estava em uma loja de penhores com armários de vidro trancados.            

Dentro dos gabinetes refrigerados, vi galões de leite, caixas de ovos,           

pedaços de manteiga e creme. Eu também vi outros vitrines de vidro com             

sacos de açúcar, farinha e café. Um dos estojos refrigerados estava vazio            

e tinha uma nota que dizia: "Vendido de carne hoje!" 
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Eu então engasguei quando notei os preços das mercadorias sendo          

vendidas. Por exemplo, o preço de um galão de leite era de US $ 80 e                

uma caixa de ovos, alguns pedaços de manteiga e um litro de creme             

estavam sendo vendidos a cada US$ 100. As pessoas estavam em longas            

filas para comprar esses itens e estavam negociando tudo o que tinham            

por essa comida. Eu me senti mal do estômago quando tudo isso parecia             

tão real. 

Sonho 2 terminado... 

Recebido domingo, 16 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Querido Pai, 

eu te louvo pelas tuas boas obras! Embora nem sempre eu te entenda,             

sei que você trabalha tudo junto para o bem daqueles que amam você. 

Pai, o pai do meu amigo foi para casa para estar com você na noite               

passada. Eu pensei que você iria curar milagrosamente ele para fortalecer           

nossa fé. Em vez disso, ele se foi. Eu perdi dois pais em 2 anos e meio e                  

é difícil. Minha mãe era difícil de perder, mas eu me confortava em tudo              

que Você me mostrava ao seu redor e como você falava com ela. 

Eu acredito que a morte nunca tem a palavra final. Você faz, pai! Você              

faz! Você tem suas razões para permitir uma coisa, mas não permitir que             

a outra. Você sabe tudo, assim como os resultados disso ou daquilo. Por             

favor consolo meu amigo como ela o ama tanto. Por favor, consolide-a e             

a sua família. Enquanto uma família chora em um Homegoing, outra           

família celebra em um Homecoming. 

Por favor, Pai, mostre seu amor a essas famílias e lhes dê consolo, talvez              

mostrando-lhes seus entes queridos à distância no céu. Eu tive um           

pequeno sonho na noite passada sobre um grupo de jovens pescando no            

céu. Talvez um desses homens seja esse homem que acabara de morrer.            

No entanto, você não confirmou isso para mim de uma forma ou de             

outra… 

Sonho 3 “A pesca com mosca no céu”… 

Eu vi vários homens pescando em um lindo rio. A água era cristalina, a              

cor da água gelada. Todos os homens eram jovens, bonitos e fortes. Eu             

poderia dizer que eles eram todos bons amigos enquanto eles estavam           

rindo e brincando uns com os outros como se eles não tivessem um             

cuidado no mundo. Eu sabia que isso era uma parte do céu, mas uma              

parte do céu que eu nunca tinha visto antes. 

Eu estava assistindo tudo isso de cima das árvores e podia ver por toda a               

área. Do meu ponto de vista, havia a mais bela truta arco-íris que eu já               

tinha visto na água. Os pescadores experientes brincavam uns com os           
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outros sobre como fazer as coisas. O movimento da dança das linhas de             

pesca com mosca fez um incrível som musical. 

Nas florestas de um lado do rio, um homem diferente estava aprendendo            

a pescar. Eu vi um anjo instruindo-o lá. Quando ele terminou de ser             

instruído, o anjo lhe disse para ir ao rio pescar com os outros. Uma vez               

no rio, ele usou suas novas habilidades de pesca com mosca           

sobrenaturalmente incríveis e logo pegou uma enorme truta arco-íris. 

Enquanto os outros ficaram chocados com o seu rápido sucesso, um deles            

disse bem-humorado: “Ei, espere um minuto. Eu acho que havia um anjo            

na floresta te ensinando. ”Nesse momento, o anjo saiu e fez uma            

reverência teatral, como se estivesse em um palco recebendo aplausos          

depois que uma peça acabou de ser executada. Todos eles riram dessa            

visão maravilhosa. 

O novo pescador então disse aos seus outros amigos pescadores: “Ei, eu            

tenho que correr. Vou velejar com Jesus! Todos assentiram. Um deles           

respondeu: “Nossa, você vai adorar. Pergunte se podemos nos juntar a           

vocês no jantar depois. Vamos até fornecer o peixe. Todos riram,           

inclusive o anjo. 

Sonho 3 terminado… 

Amigo confirma que se tratava de seu pai: Enviamos este sub-sonho           

para nossa amiga antes de este sonho ser postado e perguntamos se ela             

pensava se isso poderia ser sobre o pai dela. Aqui estava sua resposta: 

“Eu tenho que dizer, absolutamente sim. Não tenho certeza qual deles,           

mas parecia o cara novo? Meu pai gostava de pescar com mosca e falaria              

longamente sobre querer ir e pegar trutas nos rios da montanha. Ele não             

fez muito em seus últimos anos, mas se eu pudesse imaginar o que ele              

estava fazendo no Céu, a pesca com mosca estaria no topo de sua lista.              

Ele era muito bem-humorado e certamente estaria rindo e brincando com           

sua família e amigos. 

“Papai adorava pescar com mosca. Como ele não conseguia ir com muita            

frequência, ele não era muito bom nisso. Ele passaria uma tarde enviando            

a mosca para frente e para trás e nunca pegaria nada. Ele disse que              

amava a experiência, mas sei que ficou desapontado por nunca ter           

percebido nada. Imagine sua primeira vez no Céu dando uma chance e            

pousando o maior peixe! Agora isso é o paraíso! 

“Quanto à navegação, não tenho certeza. Ele e minha madrasta          

possuíram um barco Sea Ray por vários anos e o mantiveram na marina.             

Não me lembro de sua navegação num veleiro, mas, como ele adorava            

estar na água, eu o via pulando com a chance de ir com Jesus. Quem não                

iria? Muito legal que isto estivesse em um lugar no Céu que você não              

tinha visto antes, e com o anjo brincando também. ” 
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Nota na parte“ Nós iremos fornecer o peixe ”: Um sonho passado            

uma vez mostrou que havia caça no Paraíso mas sem morte. Na verdade,             

foi um jogo entre os caçadores e os animais e eles se revezaram caçando              

um ao outro. Nenhum animal (ou humano) foi ferido na realização desse            

sonho… sorri! 

Isto é verdade para este sonho também. Embora a pesca seja real, o             

anzol não causa dor e o peixe é liberado. No entanto, as 'recompensas da              

pesca', os 'filés' do peixe, são então fornecidos, se desejado, como uma            

refeição para mais tarde, mas todos sem morte. Como isso funciona, eu            

ainda não tenho ideia. Mais um outro mistério. 

Sonho 4 “A besta sobe, um tsunami vem”… 

Minha família e outros como nós foram chamados ao litoral para alertar            

as pessoas em um certo resort que Deus iria agitar o chão e enviar um               

tsunami para acabar com o tsunami. área. A praia era muito bonita e as              

pessoas desfrutavam do sol e da água. Enquanto algumas pessoas          

imediatamente prestaram atenção à nossa advertência, outras olharam        

para nós sem acreditar. 

Uma vez que pudemos avisar a todos, ouvindo ou não, o céu de repente              

ficou escuro e a Terra tremeu. Fomos então instruídos a ficar em uma             

longa fila, como uma parede, contra o oceano. Então vimos uma grande            

fera se levantar do oceano. Foi bastante assustador. Nós não deveríamos           

lutar contra a fera, mas ao invés, nós deveríamos segurar a onda. 

À medida que ajudamos nossos braços, usando força que poderia ter           

vindo apenas diretamente de Deus, a parede de água foi retida. A besta             

então devorou todos aqueles que decidiram permanecer na água. Não          

deveríamos fazer outra coisa senão segurar a parede de água até que            

Deus nos mandasse soltá-la. 

Parecia como se estivéssemos lá por algum tempo, pois a besta tinha            

tempo para nos chamar de muitas coisas horríveis, bem como coisas           

sujas sobre Deus. Então ouvimos uma trombeta. Um anjo de Deus nos            

chamou para liberar a onda. Minha família e outros como nós que foram             

chamados aqui foram instantaneamente removidos e levados para outros         

lugares. 

Quanto a mim, permaneci e fui levado várias centenas de metros para o             

céu a fim de observar a área. Ao longe, pude ver pessoas que haviam              

atendido ao nosso alerta e que agora haviam se livrado do perigo. A             

besta parecia furiosa porque ele não foi capaz de devorar aqueles que            

foram salvos por nossos avisos. 

Fui então derrubado uma série de afluentes, mas ainda olhando de cima            

para baixo. Eu vi uma superfície arenosa castanha clara que poderia ter            

sido uma área desértica antes da onda atingir. Vi dedos, ou afluentes, de             
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água fluindo para o interior através desta área desértica. De cima,           

parecia as raízes de uma árvore. A água era incolor e clara e parecia              

refrescante. 

Fui então instruído a voar até o chão. Eu aterrei bem no meio desta área               

arenosa com os canais de água. Deus me instruiu a provar a água. Eu              

mergulhei meu dedo e provei e fiquei surpreso com o quão amarga a             

água provei. Era meia água salgada e metade água fresca. Enquanto era            

'apenas água', ainda parecia enganoso para mim. Eu instintivamente         

sabia que essa água seria ruim para beber. 

Enquanto eu estava lá, notei centenas de enguias grandes subindo e           

descendo esses estuários. Era como se a fera tivesse de alguma forma            

enviado para o interior. Havia alguns muito grandes e eles eram           

medonhos. Só então, algo me distraiu perto dos trilhos de trem que            

estavam lá. Eu vi um homem com uma menina jovem. Ele estava            

segurando uma câmera. O homem parecia mal e soube num instante que            

sua intenção era má. 

Minha filha então apareceu ao meu lado e me disse que iríamos até onde              

o homem e a menina estavam. Ela tinha duas câmeras. Ela me entregou             

uma e guardou uma para si mesma. Voltei-me para olhar as enguias nos             

estuários e presenciei como todos eles desapareceram na areia. 

Sem palavras, o Senhor então nos instruiu sobre o que fazer em seguida.             

Nós deveríamos afundar os planos do homem removendo a garota da           

área. Nós começamos tirando fotos dele com a garota. Ele ficou furioso            

com isso e ficou muito bravo por termos estado lá. Então vimos dois             

lindos pássaros aparecerem. Apesar de serem pavões, um macho e uma           

fêmea, eles não tinham cor. 

Homem: “Agora veja o que você fez? Eles tinham cor. No entanto,            

quando você apareceu, eles perderam sua beleza. Onde quer que você           

vá, você destrói toda a beleza! ” 

O Senhor então me mostrou o que esse homem viu. Era um tipo de véu               

sobre os olhos do homem e mostrava os pavões como sendo um marrom             

opaco. O Senhor então me mostrou o que os olhos de Deus viram e os               

pavões eram absolutamente lindos. Enquanto a área ao redor também          

era bonita em 'olhos de Deus', era monótona e sem vida em seus 'olhos              

velados'. 

Minha filha foi até a menina e tocou nela. Isso levantou o véu de seus               

olhos. Você podia ver a garota sorrindo e maravilhada com a beleza da             

área. Minha filha fez sinal para ela ficar quieta sobre o que estava vendo.              

No entanto, seu sorriso desapareceu quando ela contou à minha filha o            

que esse homem estava fazendo com ela. 
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Minha filha: Em voz alta o suficiente para o homem ouvir. "Você deveria             

ver a água bonita lá." 

Ela então apontou para a água amarga com as enguias. A garota sabia             

que isso era um truque para fazer o homem ir em direção à água. 

Eu sim. Eu também vi um pavão macho em toda a glória lá. ” 

Enquanto o homem não tinha interesse em tirar fotos de pavões, ele            

queria manter a farsa de que era para isso que ele e a garota estavam lá.                

Ele caminhou até a enguia infestada de água amarga. Nesse momento,           

várias enguias surgiram da areia e devoraram o homem. Vou deixar de            

fora os detalhes do que vi, mas vamos apenas dizer que foi horrível. 

Então levamos a garota para onde havia outros cativos. Nós os           

libertamos e proclamamos a Boa Nova sobre Jesus e o Reino dos Céus             

estando próximo. Enquanto a beleza era visível para nós e para aqueles            

com olhos para ver, tudo era desolado para os cegos a Deus e no amor               

com seus pecados. 

Sonho 4 Termina ... 

Pai, este foi definitivamente um aviso, ou Word, das coisas que estão por             

vir e quão rapidamente as coisas vão mudar. Eu tive um sonho há             

algumas noites que foi muito sinistro… 

Sonho 5 “Um Bairro de Casas Abandonadas”... 

Meu marido e eu estávamos comprando casas com um agente imobiliário           

em uma cidade diferente. O tempo estava lindo e a cidade era um pouco              

montanhosa. Parecia estar perto da costa oeste, mas eu não tinha           

certeza. Havia ruas com casas que pareciam todas iguais. As listas para            

essas casas eram muito detalhadas e descreviam suas amenidades e seus           

valores associados. 

Quando o agente nos levou, começamos a perceber que a maioria, em            

torno de 80%, das casas era abandonada e não mantida. Havia avisos            

nas portas. Algumas das casas foram destruídas e até mesmo          

incendiadas. A grama era marrom e todas as plantas e flores estavam            

mortas. Nós então vimos uma casa que se destacou do resto como havia             

uma família ocupando isto e estava mantendo isto para cima lindamente. 

Meu marido: Perguntando ao agente. “Essa casa parece ser a única bem            

mantida nessa área. O que está acontecendo lá? 

Agente: Muito friamente. “As casas abandonadas eram de propriedade de          

pessoas que não podiam pagar quando os bancos chamavam suas          

anotações. Quanto a essa família, eles não tinham nota no banco. Ela            

sorriu, mas com um brilho perverso nos olhos. "Em outras palavras,           

espero que você tenha dinheiro." 

Meu marido: "Nós fazemos. No entanto, me sinto mal pelas pessoas que            

perderam suas casas. ” 
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Agente:“ Não. Eles deveriam saber que isso estava chegando. Agora,          

quando você faz uma oferta, eu sugiro que você entre com 50% de             

desconto para qualquer uma dessas casas de luxo. ” 

Enquanto ela falava, vimos uma grande gangue cercando a família dos           

que pagaram pela casa. O agente estava ignorando o que estava           

acontecendo. Logo ficou claro para nós que esta gangue estava          

conspirando para matar todos eles e tomar sua propriedade. Meu marido           

disse a ela para parar o carro e saímos. Conforme instruído pelo Senhor,             

caminhamos juntos em torno da propriedade da família para criar uma           

cerca de proteção ao redor deles. 

O inimigo não poderia chegar até eles. Era como um 'campo de força'             

divino em volta deles. Nós então vimos anjos descerem do céu sobre            

eles. A família nos viu fazer isso. Em vez de ficar com raiva por estarmos               

em sua propriedade, eles sorriram e acenaram para nós. A gangue tentou            

penetrar em sua linha de propriedades, mas não conseguiu. Nós          

passamos direto por eles para voltar ao carro do agente, mas eles não             

conseguiram chegar perto de nós. 

O Senhor nos deixou saber que o agente estava chateado porque ela            

percebeu que nós sabíamos que ela era corrupta e de alguma forma            

envolvia tudo isso. Apesar disso, ela guardou para si mesma e nos levou             

para uma casa diferente. Esta casa era linda, totalmente mobiliada e o            

quintal era simplesmente perfeito. 

Eu: "O que aconteceu com a família que viveu aqui?" 

Agente: Claramente chateado com a minha pergunta. "Nada. Eles         

simplesmente não gostaram da vizinhança. ” 

O Senhor nos deu um download. Mesmo que essas pessoas tivessem           

dinheiro, tudo foi roubado delas. Não só foram roubados seus bens, eles            

foram mortos. 

Agente: “Olha, esta casa é perfeita. Por apenas metade do preço, isso            

será todo seu. Você nunca vai achar um negócio melhor do que isso. ” 

Só então, como se fosse um tipo de imagem holográfica, toda a história             

se desenrolou sobre o que aconteceu com essas pessoas bem na frente            

dela. Ela sem querer confessou que sabia tudo sobre isso e começou a             

nos amaldiçoar. Com um golpe da mão do meu marido no ar, ele             

instantaneamente fechou os lábios para que ela não pudesse vomitar          

mais maldições. Ele então se virou e olhou para mim. 

Meu marido: "Bem, Erin, eu não acho que esta é a área para nós!" 

Decidimos caminhar de volta para o nosso hotel, pois não era muito longe             

e sabíamos que seríamos protegidos por anjos. Enquanto caminhávamos,         

a área estava estranhamente assustadora e ouvimos vários sons sinistros          

10 



que se poderia esperar de uma área abandonada. Então vimos uma área            

distante, como uma área de detenção em massa. 

O Senhor nos disse que essa área era na verdade um campo de             

prisioneiros para aqueles que não pudessem pagar os bancos de volta.           

Tudo parecia ridículo, quase como algo que você veria em uma trama de             

'B-Movie'. Embora houvesse algumas pessoas nefastas ao nosso redor, e          

até algumas gangues, era se fôssemos invisíveis. Nós voltamos depressa          

para nosso hotel seguramente. 

Sonho 5… 

Recebido terça-feira, 18 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado, Pai, por mais um dia aqui! Há um cobertor fresco de neve             

cobrindo tudo e é lindo. Tanta neve caiu que nossas filhas tiveram um dia              

de neve, sem escola! Eu dormi até às 11:00 da manhã, o que é muito               

tarde para mim. Obrigado por uma cama quente e confortável. Quando           

penso em tudo o que você fez por mim e por minha família, estou              

impressionado. Bem, eu estou realmente maravilhado! 

A maioria desses anos antes de você nos mudar para cá foi passada sem              

qualquer esperança para um futuro bom para minha família. Em vez           

disso, eu realmente passei dez anos em escravidão, punindo a          

escravidão. Houve situações humilhantes, muitas noites sem dormir e         

muitos dias vendo toda a esperança e promessas se esvaindo. Eu não            

pude fazer nada. Nós não tínhamos opções. Eu estava preso por uma            

fortaleza que eu tinha gasto cada centavo que tinha que lutar. 

Eu sempre odiei os elementos que cercam lugares de empréstimo e lojas            

de penhor. No entanto, quando eu estava lutando para manter a           

eletricidade ligada e o aluguel pago, esses lugares eram a única opção            

para mim. Enquanto os proprietários eram cautelosos e geralmente frio,          

eu ficaria surpreso quando eles, por vezes, mostram simpatia para mim.           

Eu os tratei com respeito e sabia que eles ganhariam dinheiro com os             

itens que eu estava penhorando. 

Enquanto muitas vezes recebi mais do que paguei por um item, sei que             

era você, pai. Você me concedeu esses itens sabendo antecipadamente          

que, em um ponto, eu precisaria deles. Eu iria adquirir algo em centavos             

por dólar em uma loja de artigos de segunda mão e iria mantê-lo até o               

tempo que eu precisava para usá-lo. Foi realmente um milagre quando           

esses itens seriam usados para me comprar mais algum tempo, junto           

com a capacidade de continuar lutando contra o meu principal inimigo. 

Enquanto estes tempos me fizeram olhar para você, houve também          

momentos em que eu não confiava em você. Estas foram as vezes em             
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que eu sofreria perdas horríveis. Na verdade, "roubo" está mais próximo           

do que aconteceu conosco. Quando eu nos digo, eu quero dizer eu e             

meus filhos no meio das nossas batalhas. Quando meu filho mais velho            

tinha oito anos, meu filho mais novo tinha seis anos e minha filha tinha              

quatro anos, minhas batalhas estavam no auge e era de partir o coração. 

Nós tínhamos agora reduzido de uma grande casa de cerca de 3000            

metros quadrados. Eu tinha vendido meu último negócio, mas eles não           

queriam vários itens que eu teria incluído com a venda. Por causa disso,             

eu tinha tudo que precisava para relançar outro negócio para sustentar           

minha família. Nossa garagem estava cheia de unidades de exibição e           

estoque. Então eu assisti a tragédia acontecer. Manter meus filhos          

tornou-se minha principal prioridade. 

Depois de alguns movimentos, quase tudo foi vendido ou doado. Nós           

acabamos em um casa de 1300 pés quadrados e mal tivemos o suficiente             

para manter as luzes acesas. Isso continuou até que meu principal           

inimigo nunca retornou meus garotos como ele havia prometido. Isso foi           

em novembro de 2008. Esse foi o começo do esmagamento do meu            

mundo. Este foi o começo da jornada de minha filha e de mim até o               

deserto. 

Enquanto eu estava longe do deserto, eu estava protegido. No entanto,           

fui enganado pelo meu inimigo para ir para o deserto. Perdi minha            

proteção quando me mudei para lá, pai, mas você também permitiu. Era            

como a pior armadilha imaginável. Eu caí dentro como eu tinha sido            

enganado em confiar nele. Eu então fiquei fisicamente doente e estava à            

Sua mercê completamente. Foi quando suas horríveis acusações e         

mentiras vieram contra mim. 

Ele então usou táticas de intimidação contra aqueles ao meu redor e as             

pessoas não me defenderam como testemunhas como resultado. Depois         

de um tempo, eu só tinha algumas pessoas que podia chamar de amigos             

fiéis. Eu estava agora na unidade mais cara e menor. Eu não podia pagar              

por isso. Foi $ 1450 por mês por 800 pés quadrados mais um extra de $                

150 por mês para uma garagem. Pelo menos a garagem era mais barata             

que uma unidade de armazenamento. 

Minha única outra opção para um apartamento maior que seria mais           

acessível era uma unidade em uma área infestada por gangues. Não,           

obrigado! O processo de custódia foi então lançado pelo meu inimigo.           

Como eu não namorava, bebia, tomava drogas, fumava ou era deficiente,           

ele decidiu lançar uma campanha para alegar que eu era louco. Então me             

custou tudo para provar que eu era saudável e uma boa mãe para meus              

filhos. 
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As campanhas do meu inimigo contra mim nunca pararam. Ele então           

alegou que eu não fiz o suficiente para sustentar as crianças. Depois            

disso, ele alegou que eu não mantinha um ambiente saudável. As           

alegações continuaram e continuaram. Mesmo que eu fosse capaz de          

provar que todas essas alegações eram falsas, isso também destruía          

contas legais incríveis. Naturalmente, isso levou meu inimigo a afirmar          

que eu estava "financeiramente instável" novamente. Ele nunca ganhou         

aquele também. 

Depois de muito tempo, o caso foi finalmente fechado. Finalmente          

estávamos livres e as crianças estavam de volta. Enquanto eu tinha           

ganho o meu caso em outubro de 2012, isso me custou tudo que eu              

tinha. Eu estava travado. Eu não recebi qualquer pensão alimentícia. Eu           

estava agora alugando uma casa do meu chefe. Isso era assustador, pois            

esse homem agora controlava minha fonte de renda e o teto sobre minha             

cabeça. Meu principal inimigo voltou para mim e encontrou novas          

maneiras de me punir. 

Tudo isso custou muito, especialmente financeiramente. No final, as         

contas legais e contas médicas me faliram. Eu declarei falência para           

poder pagar tudo de volta. Eu também não podia mais aceitar as            

chamadas de assédio, então isso ajudou a eliminar isso. Eu senti que isso             

era injusto e que eu não merecia isso. Eu não fiz qualquer coisa errada.              

No entanto, Pai, você permitiu tudo isso. Enquanto eu não fiz tudo            

perfeitamente, tudo parecia desproporcional. 

Pai, a punição não se encaixou no crime. É como roubar um lápis e ter 10                

anos de prisão. É como falar de um crime e depois ser o responsável pela               

queda do criminoso. Isso é o que eu fiz… eu tomei uma posição.             

Enquanto eu faria tudo de novo, dessa vez eu modificaria minhas           

escolhas e ficaria mais difícil quando fosse necessário. O inimigo tirou           

total proveito do meu esgotamento e doença e eu tive dificuldade em            

permanecer de pé. 

É como a história da tartaruga e do escorpião. O escorpião pediu à             

tartaruga para levá-lo através do lago e prometeu não picá-lo. A           

tartaruga ouviu a promessa e concedeu-lhe uma carona pela água. No           

entanto, quando chegaram, o escorpião feriu imediatamente a tartaruga.         

Quando a tartaruga estava morrendo, ele perguntou ao escorpião: 'Por          

que você me picou? Você prometeu não fazer e eu fiz algo gentil por              

você. O escorpião respondeu: "Ei, eu ainda sou um escorpião e           

escorpiões picam!" 

Era eu. Eu não tenho escorpião e eu me sinto toda vez que eu faço. Por                

hoje, Pai, por favor, lembre-se de mim e da minha família. Por favor, não              

esqueça de nós. Obrigado por nos aqui em 2014 para um lugar onde o              
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escorpião tem muito pouco poder. Pai, em apenas 11 meses, o escorpião            

não terá mais poder algum. Obrigado por tudo isso! 

Se não fosse pela compaixão que você tinha em mim, a tartaruga, eu             

nunca teria sido libertado dos meus opressores, meus muitos escorpiões.          

O preço que paguei é a minha saúde. Eu tive uma dor de cabeça tão forte                

no meu lado esquerdo ontem que a pressão me deu um vaso sanguíneo             

quebrado e feio no meu olho esquerdo. Parece que eu fui boxe. Pai, eu              

oro para que não tenhamos trazido problemas para meu marido e sua            

família por tudo isso. 

Você nos instruiu em todos os nossos caminhos e no que devemos fazer             

para ficar de pé. Não tem sido fácil para nós, mas, juntos, estabelecemos             

um lar com crianças que testemunharam milagres, sinais e maravilhas.          

Pai, sua cobertura, seu telhado e sua fundação em nossas vidas foram            

inestimáveis. Vocês nos mantiveram próximos, embora este ano tenha         

sido muito difícil. 

As notícias das minhas doenças, juntamente com a perda do emprego do            

meu marido, tornaram este ano difícil… assustador até. Quando coisas          

assim acontecem, eu me vejo indo para minha "caixa de          

arrependimento". Embora estas possam ser coisas das quais eu deveria          

me arrepender, talvez elas estejam lá apenas para pensar em          

arrependimento. Digo isso como você me disse que algumas das coisas           

pelas quais sinto que devo me arrepender são, na verdade, o modo como             

deveriam ser, da maneira como você as projetou dessa maneira. 

Tudo o que sei é que amo você, pai. Você é meu maior presente e minha                

maior descoberta. Você é o amante da minha alma e meu melhor amigo.             

Eu te amo com todo meu coração, alma e força. Eu desejo que os outros               

o encontrem como a linda jóia que Você é. Embora tenha sido uma             

estrada muito difícil para eu chegar até você, talvez seja porque eu fiz             

isso. 

Eu aprendi que tudo isso aqui é apenas temporário. É apenas passageiro.            

Você fez isso para que estejamos separados do mundo. Em vez disso,            

achamos que somente você satisfaz. Então, agora ansiamos pela nossa          

cidadania no céu. Ontem à noite, eu tive uma série muito vívida de             

sonhos. Um deles foi de um sonho que eu tive muitos anos atrás e eu               

nunca tinha realmente entendido… 

Sonho 6 - “A Parada de Volta Para Casa”… 

Muitos de nós voltamos para o céu. Houve um grande desfile. Houve            

torcendo, agitando multidões e pessoas que nós reconhecemos nas         

multidões. Era como se estivéssemos voltando para casa de uma vitória           

ou batalha vitoriosa! Foi tão divertido! Eu estava no desfile, junto com            
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vários outros. Enquanto todos nós estávamos sobrecarregados e        

humilhados pela experiência, nós simplesmente amamos. 

Sonho 6 terminado… 

O outro sonho que tive também foi um captador de um sonho mais             

antigo… 

Sonho 7, “Minha mãe me faz um tour rápido” a descrição           

começa… 

Uma jovem estava pulando de alegria para me ver. Ela estava com            

alguns outros. Seu cabelo era dourado, longo e ondulado e ela estava me             

chamando pelo meu nome. Eu me senti tão perto dela. Ela não podia             

esperar para me mostrar a biblioteca da sala de registro que ela            

supervisionou ou trabalhou. Tudo parecia fazer parte da mesma         

celebração do meu último sonho, pois havia uma grande festa de           

mansões a ruas e até mesmo na biblioteca. 

Havia pessoas acenando, música tocando, muita comida e dança alegre.          

Era como nada que eu já tivesse visto antes. Havia pessoas de todas as              

culturas na Terra. No entanto, todos eles estavam lá por causa de Jesus.             

Eles estavam lá porque encontraram a jóia escondida, nosso Senhor e           

Salvador. 

A atmosfera era linda, como o dia mais bonito que você poderia imaginar.             

Embora difícil de descrever, havia até uma fragrância maravilhosa que          

vinha do distante palácio do rei. Em termos da incrível iluminação lá, o             

mais próximo que eu posso descrever a iluminação é que era semelhante            

a uma pintura de Maxfield Parish dos anos 1930, mas ainda melhor. 

Quanto àqueles de nós que esta celebração foi para, todos nós estávamos            

vestindo lindas vestes de branco. As vestes também eram de alguma           

forma modernas, mas é difícil explicar por quê. Fomos convidados do rei            

e a celebração foi para nós. A mulher que estava torcendo o mais alto em               

minha direção agora estava bem ali na minha frente. Fui até ela e ela              

estava tão animada. 

Eu: “Mãe? Mãe, é você? 

Minha mãe: sorrindo. “Sim, Erin, sou eu. Por causa de suas orações,            

Jesus veio a mim. Eu o conheci pouco antes do fim. Eu senti sua falta               

toda a minha vida. Eu te amo, Erin. Eu sinto muito que eu não tenha               

escutado você sobre Ele antes disso. Todas as pessoas que você vê aqui             

estão celebrando por todos vocês… somos todos aqueles que estão aqui           

porque todos vocês lutaram por nós. Nós somos aqueles que não           

estavam cientes Dele ou estavam ignorando-O. 

“Todos vocês lutando por nós ajudaram a fazer com que Jesus preparasse            

um lugar para nós aqui. Somos muito gratos pelo que todos vocês            

fizeram por nós. Como todos vocês fizeram por nós, agora oramos e            
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intercedemos por você na batalha daqui. ”Ela sorriu. “Bem… eu realmente           

acho que Deus está finalmente cansado de ouvir nosso choro tanto dia e             

noite perguntando a ele 'quanto tempo?', Então este é um grande dia…            

um grande dia! Agora, há muito para você ver aqui! ” 

Eu a segui quando ela me levou em uma pequena turnê. Ela então se              

virou para mim e olhou para mim com um sorriso brilhante. Logo antes             

que eu pudesse alcançá-la e abraçá-la, eu acordei com o barulho dos            

limpa-neves lá fora ... 

Sonho 7 ... 

Eu ainda estava animada em ver minha mãe, então me levantei um            

pouco e dei a volta. Logo voltei a ficar sonolenta e voltei para a cama… 

Sonho 8, “Andar de bicicleta por uma subida impossível”... 

Eu estava na base de uma rodovia ridícula e precariamente cortada nas            

laterais de uma montanha de rocha. Se alguém fosse tolo o suficiente            

para tentar, os automóveis mal conseguiriam subir ou descer devido à           

inclinação incrivelmente aguda. Eu estava olhando para isso enquanto         

estava sentado em uma bicicleta de última geração. Era branco e leve            

como uma pena. Era uma moto de corrida. Um sinal amarelo brilhante            

dizia: "Nenhum pedestre ou tráfego de bicicleta permitido". 

Os afloramentos rochosos eram todos castanho-cinzentos escuros e        

semelhantes a xisto ou laje. Parecia uma linha de prédios altos esculpidos            

em um campo de lava, mas eu não tenho ideia do que isso realmente era               

feito. Embora eu não tenha certeza do porquê, havia um homem perto da             

base da estrada íngreme da montanha. Ele parecia autoritário e irritado. 

Homem: “Ei mulher, você não consegue ler o cartaz? É ilegal subir nesta             

estrada a pé ou de bicicleta. Você simplesmente não pode fazer isso. É             

impossível! 

Olhei para ele, sorri, mas não respondi. Em seguida, dirigi minha moto de             

corrida pela estrada íngreme, tão rápido que nem poderia ser possível na            

Terra para ninguém, por mais atlético que fosse. Quando cheguei ao           

topo, havia uma fonte fresca de água e um pouco de sombra. Eu nem              

sequer estava sem fôlego. 

Agora que eu estava no topo, pude ver que havia uma estrada diferente             

que você poderia seguir para chegar até aqui. No entanto, notei que era             

tão íngreme e as pessoas tinham tentado em seus automóveis. Houve           

muitos acidentes e eu sabia que esta estrada teria sido intransponível           

como resultado. Eu então olhei para o vale e vi uma enorme águia se              

aproximando de mim. Ele voou até mim e eu subi a bordo. Nós então              

subimos! 

Sonho 8, descrição ... 
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Pai, o sonho que eu tive há algumas noites sobre a nossa família ter que               

subir uma colina íngreme com pelo menos trinta centímetros de neve e            

gelo lamacentos era tão semelhante a esse sonho. Assim como este,           

conseguimos alcançar o topo com segurança quando outros não         

conseguiram. 

Oh Pai, há tantos feridos agora. Passei todo o sábado no ER com minha              

filha. De repente, ela ficou tonta, confusa e com febre muito alta. Quando             

chegamos ao ER, foi muito lotado. Enquanto estávamos lá, tivemos          

encontros interessantes com duas pessoas que não poderiam ter sido          

menos parecidas. 

A primeira pessoa foi uma refugiada síria doente que teve dificuldade em            

falar inglês. Apesar disso, ela foi muito simpática. Ela era uma viúva lá             

com seu filho de seis anos de idade. Ela explicou que estava feliz por              

estar aqui. O prédio que ela morava na Síria desabou e a família teve que               

ser resgatada do porão. 

Seu marido enviara a ela e sua família para a segurança. Mais tarde, ele              

morreria na Itália, seja por ferimento a bala ou por doença (era difícil             

entender qual seria devido à barreira da língua). Eu me encontrei tendo            

compaixão por ela. Seu filho era tímido, mas falou por ela como uma             

tradutora quando percebeu que estávamos tendo dificuldades em nos         

entender. 

Abençoe ela, pai! Por favor, apareça para ela e leve-a a Jesus. Não sei              

por que ela iniciou essa conversa comigo, mas tinha que ser do seu guia,              

pai. Minha filha e eu oramos por ela mais tarde no carro quando             

estávamos sozinhos. 

A segunda pessoa com quem conversamos no pronto-socorro foi um          

universitário em uma bolsa de basquete. Ele era ingênuo sobre o mundo            

e estava longe da casa de seus pais. Ele era um calouro e sentia falta da                

comida da mãe. Ele estava voando na manhã seguinte. Apesar do fato de             

minha filha parecer muito doente, eu poderia dizer que o jovem estava            

interessado nela. No entanto, ela depois me disse que não tinha interesse            

em namorar agora. 

Bem, felizmente, a minha filha acabou de ter o vírus da gripe e nada mais               

sério. Não houve acidentes que estivéssemos no pronto-socorro, como         

você, pai, tinha lá para um propósito. Foi para nos mostrar que ainda há              

corações para acolher, aqueles em que você nos chamará em breve.           

Enquanto nós não estávamos lá para colher… ainda… nós estávamos lá           

para mostrar bondade para eles. 

Então, pai, o que vem depois? O que você exige de nós? Eu farei o que                

for preciso. Bem, como está hoje e sem cura, vou tentar o meu melhor              

para fazer o que você me chama. Estou disposto, mas não tão capaz             
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quanto costumava ser. Oh Pai, todos nós estamos ansiosos para o que            

você fará conosco em seguida. Queremos atendê-lo em maior capacidade          

em breve! Por favor Pai, estamos te implorando! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na base de uma montanha acidentada. Eu podia ouvir a voz de              

Jesus. 

Jesus: “Erin, suba! Suba a montanha! ” 

Eu olhei para onde Sua Voz estava vindo, mas não pude vê-lo. Eu estava              

na mesma moto de corrida que a moto em um dos meus sub-sonhos. A              

montanha era tão íngreme que, quando entrei na bicicleta,         

imediatamente caí. Eu estava na minha condição atual, então isso não foi            

uma surpresa. Meu corpo doía e eu não tinha equilíbrio. Eu liguei para             

ele. 

Eu: “Senhor, preciso da sua ajuda! Eu não posso fazer isso sem Você! ” 

Jesus:“ Eu estou aqui. Tente novamente. Suba na bicicleta e vá até Me. ” 

Voltei para a moto e respirei fundo. Foi uma respiração ofegante e eu             

ainda nem tinha pedalado ainda. Eu olhei para o topo da montanha e             

dessa vez pude ver Jesus esperando lá em cima por mim. Eu estava             

desanimada porque sabia que nunca conseguiria fazer isso na minha          

condição atual. Só então, de repente eu senti uma onda de cura vir sobre              

mim. 

Eu tinha sido mudado em um instante. Eu era leve como uma pena, forte              

e tinha vitalidade sobrenatural. Eu comecei a subir aquela colina com           

velocidade sobrenatural! Eu estava indo em um clipe impossível de uma           

perspectiva terrena. Quando cheguei ao topo, não pude ver Jesus a           

princípio. Eu olhei em volta e lá estava Ele. Ele estava sorrindo para mim              

e esperando por mim na base de uma linda árvore. 

Jesus: “Você fez isso! Muito bem, Erin, muito bom. ” 

Eu:“ Isso foi muito emocionante. Eu mal conseguia me mover no começo,            

mas então eu podia me mover tão facilmente. Oh Senhor, você nem vai             

acreditar no que acabou de acontecer comigo lá embaixo! Eu estava tão            

fraco, mas de repente eu pude ... ” 

Só então, percebi que Jesus sabia de tudo como era Ele fazendo tudo isso              

acontecer. Eu chorei de felicidade. Saí da minha bicicleta e corri direto            

para os braços dele para abraçá-lo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Eu precisava disso hoje. Eu          

realmente fiz. Eu estou com dor. Eu estava desanimado! ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, você fez tudo o que eu pedi para você fazer. Eu              

estou em você ... ”Ele apontou para o meu coração. “Coisas horríveis            

foram ditas sobre você, mas você ficou comigo. Você esperou em mim.            

Você orou por aqueles que amaldiçoaram você e fizeram coisas horríveis           
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com você. Eu preparei um banquete para você na presença de seus            

inimigos e lá ungirei sua cabeça com óleo e seu cálice transbordará com             

vinho novo. 

“Oh Erin, vou mostrar-lhe bondade todos os dias da sua vida, enquanto            

você vai morar na casa que eu preparei para você. Agora que seu cálice              

transborda, vamos terminar a corrida. ”Ele apontou para a água que           

estava fluindo de uma fonte. “Beba o que refresca e eu vou enchê-lo com              

água viva. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. No entanto, estou animado e com medo. Seu           

evangelho é paz, mas o mundo só conhece o evangelho do mal. A luta              

será difícil. Os anjos estão segurando o que está prestes a chegar na             

terra. Por favor, envie seu exército, senhor. Embora sejam odiados, eles           

também serão recebidos por aqueles que amam e por aqueles que           

procuram por você. 

“Oh Senhor, eles nem sabem quem estão procurando. Por favor, Senhor,           

porque Deus te enviou, Seu Filho unigênito, porque Ele amou os perdidos,            

para que todo aquele que crer em Ti não pereça, mas tenha a vida              

eterna. A guerra mudou. O mundo ficou escuro. As luzes aqui ficaram            

fracas. Seu nome agora é usado como uma maldição em vez de nosso             

Senhor e Salvador. 

“Por favor, Senhor, e a viúva síria, seus filhos e o ingênuo jogador de              

basquete. Eles têm um coração para conhecê-lo, mas seus milagres estão           

sendo ensinados como sendo agora um mito e uma notícia antiga. Bem,            

Senhor, por favor, faça algo para fazer cada cabeça se inclinar e toda             

língua confessar que Você é Deus, nosso Salvador, o Rei do mundo e             

nosso Justo Juiz. Como alguém pode acreditar se não houver mais           

provas? 

“Pai, não há lâmpada acesa. Ajude-nos! Ajude-nos a compartilhar a luz           

da sua palavra, para você, Senhor, é a luz deste mundo escuro. Em             

comparação, somos feitos de poeira e não temos capacidade de brilhar           

sem você. Eu te amo tanto e não posso suportar ouvir as coisas horríveis              

que estão sendo ditas sobre você agora. Por favor, Senhor, isso é tão             

difícil agora, embora eu saiba que "eles não sabem o que fazem". 

“Por favor, ajude-nos, Senhor! Por favor, ajude-nos a parecer que você           

nos enviou. Você pode permitir que eles vejam que o que farei em Seu              

Nome é porque Você em mim fez isso? Enquanto isso é impossível para o              

homem, por causa de você, todas as coisas impossíveis são possíveis. 

Jesus: Sorrindo. Você invoca um grande caso diante de mim. Eu conheço            

os desejos do seu coração. Eles estão alinhados com a Minha Vontade            

para os perdidos me encontrarem. Portanto, estou disposto! ”Ele riu e           

sorriu. 
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Eu: “Espere… o que? O que, senhor? O que? Mesmo? Oh Senhor, estou             

disposto se você estiver disposto. Isso é bom, certo? Certo, Senhor? Eu            

estava tão animada que estava falando desajeitadamente. "O que você          

tem planejado? O que acontece depois? Oh diga-nos, Senhor, por favor           

não nos diga? Por favor, muito! ” 

Jesus: rindo. “Tudo bem, Erin, acalme-se. Acalme-se. Erin, não se          

preocupe, pois eu vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria             

mesmo se lhe dissessem. Eu ouvi seus pedidos, seus gritos e suas            

orações. Sua vontade corresponde a minha vontade como você entregou          

tudo para mim. Agora, deixe a Minha vontade ser feita na Terra como no              

céu, ok? ” 

Eu:“ Oh sim! ESTÁ BEM! Estou animado! Você é o maior presente,            

Senhor! O Natal é realmente a data da sua concepção que celebramos.            

Por favor, Senhor, venha novamente como o presente para o mundo. O            

mundo não tem idéia do que eles celebram. 

Jesus: Sorrindo. "Erin, eu ouvi suas 'sugestões sutis'." 

Ele então riu bem-humorado. Eu também ri quando eu sabia que Ele            

sabia que eu estava sendo "muito direto" e não "sutil". 

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas eu só quero que o mundo veja o Grande              

Deus que Você é, meu Salvador e meu melhor amigo. Oh Senhor, se eles              

soubessem! ” 

Jesus:“ Não se preocupe. Eles saberão logo que o Céu e o Reino em              

breve estarão visíveis. Ele estendeu a mão e me abraçou. “Agora, você            

está pronto?” 

Eu: “Tão pronto quanto eu poderia estar. Afinal, tudo isso depende           

totalmente de você, Senhor. 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, então, Erin, vamos!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-317/ 

Jesus e Uma Escolha Entre Duas Caixas de Premiação 

1 de janeiro de 2019 

Recebido sexta-feira, 21 de dezembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado pelo maior presente que alguém poderia ter ... Você! Você me            

achou porque você já me conhecia. Você me desenhou exatamente como           

eu sou. Então eu gritei para você, mas você já estava lá. Eu amo seu               

Deus. Eu te amo muito. Obrigado pelas palavras de louvor dos meus            

lábios e pela canção de exaltação do meu coração. Eu poderia procurar            

toda a eternidade e não encontrar ninguém como você e seu filho! Eu tive              

um sonho ontem à noite… 

Sub-sonho 1 “Uma Cidade em Fumaça Negra Espessa” descrição         

começa… 

Eu estava em uma cidade distante e algo como fumaça preta grossa            

correu os lados de uma colina com casas nisto. O dia estava lindo e              

ensolarado, um dia que começou como em qualquer outro dia. Então o            

problema veio! 

Sub-sonho 1 descrição sobre… 

Pai, não estou certo de onde isto foi, mas foi muito real. Aqui estamos,              

prestes a ser transferidos desta área, contudo, nesta estação,         

trouxeste-me várias pessoas. Você os fez compartilhar suas histórias de          

doença e grandes provações para mim. Estas são pessoas de pouca           

importância, não notáveis e não realizadas de acordo com os padrões do            

mundo, mas o oposto em seus olhos. 

Você os conduziu até mim e depois os manteve no meu coração. Este não              

é apenas um 'pensamento fugaz', mas um sentimento muito pesado no           

meu coração. Ontem, parei em duas lojas de caridade e outro lugar que             

dizia 'venda de garagem'. Nós não temos muito direito agora, mas meu            

filho mais novo adora certos itens colecionáveis e não se importa se eles             

são usados, o que significa que eles são acessíveis para nós. 

A primeira das três pessoas que conheci foi na venda de garagem, um             

homem chamado Doug ... 

notei um homem idoso que nos entregou nossa mesa de jantar há alguns             

anos atrás. Ele veio até mim. 

Doug: “Ei, eu te conheço!” 

Eu: “Eu também te conheço. Eu sou Erin e você entregou a nossa mesa              

de jantar para nós. Então, você ainda está entregando para a empresa? ” 
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Doug:“ Não. Eu machuquei meu tornozelo não muito depois de entregar           

sua mesa. Enquanto no hospital a ser tratado, os médicos descobriram           

que eu tinha câncer de próstata. Eu fui aposentado desde então. A            

propósito, meu nome é Doug. ” 

Me senti levado a compartilhar um pouco da minha história e a lutar com              

ele. Depois que terminei, ele perguntou se poderia me dar um abraço.            

Como havia pessoas por perto e eu poderia dizer que ele não seria             

inapropriado, aceitei seu abraço. Foi um abraço fraterno. 

Doug: Você cuida agora. Eu tenho que esperar em outro cliente agora. " 

Eu:" Ok, não há problema, Doug. Vou rezar por você. Só sei que voltarei              

outro dia. 

Tive a sensação de que o veria novamente em breve. Eu tinha acabado             

de saber cerca de uma hora antes de vê-lo que eu tinha um tipo de               

hérnia incomum. Deus me disse que eu fiz de antemão, então realmente            

não foi uma grande surpresa. Uma vez no meu carro, rezei pela cura de              

Doug. Senti no meu coração que isso logo seria concedido. 

A segunda das três pessoas que conheci foi em um tipo de aldeia de              

valor, uma mulher com o nome de Marissa ... 

As pessoas que vão a esta loja são incrivelmente competitivas. Quando           

os empregados saem do carrinho com coisas novas, eles literalmente são           

derrubados por esses compradores. É a coisa mais estranha de se           

testemunhar. Há tantas pessoas comprando nesta loja ou lojas similares.          

Está ocupado apesar de algumas coisas de valor real lá. 

Neste dia, eu estava em busca de bonecos de focas para a filha do meu               

marido. Ela simplesmente ama focas. Lá, bem na minha frente, havia           

uma família de foca esculpida em pedra-sabão por apenas US$ 2. Eu            

coloquei no meu carrinho. Em seguida, encontrei uma linda estatueta de           

porcelana da Alemanha Ocidental por US$ 2. 

Eu coloquei isso no meu carrinho também como eu sabia que valia muitas             

vezes mais do que aquilo que estava vendendo. Fiquei bastante chocado           

que nenhum dos compradores competitivos tivesse visto essas        

barganhas. Agradeci a Deus pelos meus tesouros e decidi que minha caça            

às compras estava acabada. 

Eu entrei na fila para pagar. O caixa era uma doce garota de fala mansa               

de uns 18 anos de idade. Ela tinha óculos e um sorriso radiante. Ela era               

tão educada com os clientes. Agora era a minha vez. Ela me            

cumprimentou com um sorriso amigável. Depois de conversar por um          

tempo, fiz uma pergunta pessoal. 

Me: “Então, você está cursando o ensino médio ou na faculdade?” 

Marissa: “Não, eu não sou.” 

Eu: “Bem, eu tenho que lhe dizer que você é o melhor capa que eu já vi.” 
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Ela tinha sido cuidadosamente embrulhando cada um dos meus itens.          

Enquanto ela sorria para mim, eu podia ver a dor em seus olhos. 

Marissa: “Eu provavelmente estarei aqui pelo resto da minha vida.” 

Eu: Tentando fazê-la sorrir. "Oh, você gosta tanto daqui?" Eu sabia que            

ela não gostava. Ela sorriu e riu. Eu continuei ... “Bem, acho que algo              

muito melhor está esperando por você. A propósito, qual é o seu nome? 

Ela se iluminou. De alguma forma, eu sabia que ninguém havia           

perguntado o nome dela antes. 

Marissa: Marissa. Meu nome é Marissa. ” 

Eu:“ Bem, eu sou Erin. Obrigado e eu vou ver você de novo em breve. 

Eu sorri para ela quando ela acenou quando saí da loja. Meu coração             

estava partindo para ela. Eu imaginava meus dois filhos e como as coisas             

seriam difíceis para eles se não estivéssemos lá para ajudá-los. O mundo            

é cruel e o custo de vida é alto. Mantimentos são tão caros agora.              

Lembro-me de que, quando adolescente, minha mãe reclamava que cada          

pacote de comida era de US$ 10 a US$ 15. Bem, agora parece ser de US                

$35 a US$ 50 por bolsa. 

De qualquer forma, primeiro Doug e agora Marissa estavam no meu           

coração. Eu parei em seguida em uma loja de desconto recentemente           

aberta para um par de itens. Eu encontrei o que eu estava procurando e              

por muito menos do que eu poderia ter imaginado. Fui ao balcão e lá              

conheci a terceira de três pessoas, uma mulher com o nome de Houston… 

Eu: “Olá. Eu te reconheço de uma das aulas do meu filho. Olhei para o               

crachá dela. “Seu nome é Houston. Eu simplesmente amo esse nome.           

Você é de Houston? ” 

Houston:“ Não, eu sou daqui. ” 

Continuamos a conversar porque não havia mais ninguém na fila. No           

entanto, isso não durou muito e chegou a hora de eu dizer adeus.             

Quando saí, senti que o Senhor queria que eu me lembrasse dela e a              

mantivesse em minhas orações. 

O dia inteiro foi assim. Foi um dia difícil, pois senti que todos haviam sido               

enviados por você, Pai, e que estes eram "compromissos de Deus". Eu            

senti fortemente que eu veria cada uma dessas pessoas novamente em           

breve. Bem, Pai, oro agora para que nossa cura divina seja antes do             

Natal, como um presente de Natal seria. 

Conhecer todas essas pessoas foi humilhante, tanto que não me          

preocupei mais com outra cirurgia pendente. Decidi que tentaria ser          

alegre apesar do que estava sentindo. Eu estava esperando por um breve            

milagre. Você me disse para ser grata apesar de todos esses testes            

confirmarem meus problemas de saúde, então eu fiz o meu melhor para            

fazer exatamente isso. 
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Agora percebo, pai, que o Natal não é sobre o momento do aniversário de              

Jesus, mas sim sobre o momento de seu dia de concepção. Portanto, Pai,             

para o Natal deste ano, que tal conceber uma coisa nova mais uma vez?              

Conceber algo surpreendente que só você poderia fazer. Eu levarei sua           

concepção celestial qualquer dia contra o engano do mundo. 

O mundo precisa de Você, Pai, e ainda há corações para capturar para o              

Reino. Se ainda houver coisas de que preciso me arrepender, então me            

arrependo. Eu sei que isso é um "arrependimento generalizado", mas          

realmente sei que meus pensamentos foram "julgados" antes de         

conhecer a história de uma pessoa. Por favor me perdoe. Por favor,            

perdoe-me por ser juiz sobre cristãos mornos. Entendi. Eu realmente          

faço. Eu já fui como eles. 

É difícil derrubar as barreiras do coração que satanás mantém travado.           

Uma vez que o coração frio é tomado pela argila crua vulnerável e             

flexível, então, Pai, Você, 'O Oleiro', pode nos moldar! É justo que os             

ataques são grandes e tantos de nós que é simplesmente ridículo.           

Estamos todos sendo martelados agora. Tudo é um 'empurrão' e eu posso            

literalmente ver no Espírito um cabo de guerra massivo. 

Esse cabo de guerra está entre o céu e o inferno e é uma batalha pelas                

almas. Está acontecendo no mundo agora enquanto falamos. A maré da           

batalha cai de um lado para o outro. Agora há essa tempestade vindo do              

sul e tudo aqui foi cancelado hoje com base na chuva e no gelo. Eu rezo                

para aqueles que viajam. Lembre-se de nós, Pai, como te amamos com            

todo o nosso coração. 

 

Recebido domingo, 23 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Eu estou sobrecarregado pela sua grandeza. Seu amor,         

paciência e misericórdia com a gente é apenas algo que você é capaz de              

fazer. Você tem muito a oferecer ao mundo, mas o mundo começou ...             

bem, realmente, está mais longe do que isso ... se afastar           

completamente de você. 

Tornou-se tão escuro que a escuridão ofusca a luz aqui. Para aqueles que             

estão sentados no escuro, é um lugar de conforto. Pai, você enviou seu             

filho, Jesus, para que as pessoas pudessem aproveitar a luz da sua            

salvação, não se sentar na escuridão da morte. Eu poli um velho troféu             

de 1904 hoje. Não tinha sido polido, talvez, desde que a pessoa havia             

conquistado a grande vitória. 

É um pequeno troféu. Eu tentei tanto tirar essa coisa, mas não. Eu então              

me tornei determinado a pelo menos encontrar um pouco da linda prata            
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original polida. Por mais que eu tentasse, junto com um pano de            

polimento muito preto como prova do meu trabalho, estava se tornando           

evidente para mim que o pequeno troféu não seria polido. 

Enquanto eu encontrei uma área polida, era isso. Logo percebi por que            

minha tentativa de polir esse troféu era fútil. Acontece que alguém, em            

algum momento, havia lavado o troféu quando estava manchado, para          

que ficasse escuro. Eu balancei a cabeça enquanto lavava o troféu com            

água morna e secava suavemente. Era uma loja de artigos usados e uma             

barganha, mas, para mim, ainda era bonito. 

Eu sorri quando percebi que o interior deste troféu não tinha sido lavado             

e estava perfeitamente polido. Era uma prata polida brilhante como se           

114 anos não tivessem passado. Parecia novo por dentro. De repente,           

percebi que essa era uma ótima analogia com a minha vida. O mundo             

havia manchado muito minha vida, meu exterior, e meu corpo exterior           

agora mostra uma grande idade. Isto é, até que você conceda um            

milagre divino do seu trono. 

Simplesmente, eu estou aqui e meu exterior simplesmente não vai polir           

por conta própria. De fato, de acordo com a companhia de seguros e             

algumas mesas de seguros, não vale mais o investimento de cirurgias e            

vida. Na verdade, nem sequer sou digno de um prazo de validade como             

troféu. Eu sou pequena e meu manto foi lavado para ficar por perto. Isso              

significa que eu não tenho nenhum significado, já que ninguém do mundo            

olha dentro de um troféu para ver. 

Só você olha dentro de nós, pai! Só você e você sozinho! Para continuar a               

analogia, eu coloquei este troféu ao lado de outros que possuo que estão             

amassados, lascados e danificados. Eles parecem um desastre terrestre,         

mas para você Pai, eles são um 'exército de merecimento' por dentro.            

Então, Pai, eu venho a Ti hoje como um vaso quebrado e danificado do              

lado de fora, um desajustado e desqualificado para o Seu uso de acordo             

com o que os outros Cristãos pensariam. 

Eu até perguntei ao meu marido ontem, “Se este é o meu último Natal              

como eu sou, ou mesmo aqui na Terra, você acha que eu fiz algo que               

valha a pena? Minhas histórias antigas de registro realmente importam?          

Meus sonhos realmente mostraram o Céu bem o suficiente? Fiz a justiça            

do Céu quando descrevi o Reino dos Céus? ”A resposta do meu marido foi              

simples…“ Erin, tudo o que importa é que você é importante para Deus.             

Você faz. ”Foi o suficiente. 

Tem sido difícil durar vários dias. Eu tive um forte pressentimento de que             

em breve iríamos de um estado de ser para um novo estado de ser. Isso               

significa que eu sinto uma 'conclusão' do nosso atual estado de ser, o             
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fechamento de um capítulo e um muito doloroso. Uma vez que um estado             

se feche, outro começará. 

Agora tenho a necessidade de três cirurgias e cada uma delas é sinistra             

para mim. Se eu os tiver, cada um pode ter um preço potencialmente             

ótimo. Há grandes riscos com todos os três, devo seguir em frente com             

eles. Ainda posso pensar em duas dessas cirurgias, já que não estou com             

urgência, mas a terceira precisa ser resolvida rapidamente. Os médicos          

precisam ver qual órgão está herniado nas minhas costas antes que algo            

se rompa. 

Oh pai, eu não quero mais cirurgias. Como tal, eu irei a você diariamente              

para 'incomodá-lo' até que você se canse de mim e vire e me cure. Se               

você acabou de me curar desses três problemas, então eu posso estar            

ativo novamente. Eu ficaria muito feliz se pudesse trabalhar, correr,          

andar e brincar de novo. Quão ótimo envelheceria graciosamente se eu           

pudesse apenas apreciar o corpo que Você me deu? 

O que torna tudo isso tão difícil é que meus filhos não entendem por que               

você continua a não nos curar, já que muitos seriam testemunhas desse            

milagre. Há tantas Escrituras em Sua Palavra, onde a doença é contrária            

a "uma vida abundante". Então, porque você nos ama, eu acredito que            

você está esperando o momento perfeito para nos curar e nos chamar            

para o Seu serviço. Você nos escondeu. Você nos escondeu à vista de             

todos. 

Uma mulher me disse ontem que meu manto era de alegria e paz. Era              

uma coisa estranha para um estranho dizer no meio de uma conversa.            

Afinal, quem usa o termo 'manto' a menos que fale sobre uma lareira?             

Pai, por favor, considere todos nós por um milagre em breve. Houve um             

dia em que o Natal significava alguma coisa. No entanto, agora há um             

grande impulso, realmente uma guerra, no Natal agora. 

Enquanto agora percebo que o Natal era o tempo aproximado de sua            

concepção, não de seu nascimento, muitos poderiam se importar menos          

com qualquer um deles. Há um enorme esforço para remover você deste            

feriado completamente. O povo judeu ignora isso. Outros enfatizaram         

suas próprias férias para competir com isso. Os católicos tendem a se            

concentrar mais na Virgem Maria. 

Os demais tendem a usar apenas o Natal como desculpa para a festa.             

Eles vêem isso como um tempo de presentes, dívidas, beber, comer e            

Papai Noel. De muitas maneiras agora, você foi completamente removido.          

Oh Pai, embora a maior parte do mundo tenha se esquecido de Você, por              

favor, não se esqueça de nós. Por favor, pegue nossos vasos e nos use              

para a Sua glória. 
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Por favor, não nos deixe sentados na prateleira, polidos por dentro, mas            

embaçados por fora. Podemos ser velhos, embaçados e empoeirados do          

ponto de vista do mundo, mas estamos em chamas por Ti e Te amamos              

muito. Nós perseguimos você, pai! Continuaremos a perseguir você. Eu          

amo você, pai! Nós te amamos! 

Recebido domingo, 30 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

não posso lhe agradecer o suficiente por mais um dia aqui. Minha dor tem              

sido tão grande que até pequenas coisas parecem tarefas enormes.          

Parece tanto tempo desde que estive aqui com você. Eu quero que você             

saiba o quanto eu te amo e que sou grato por tudo o que nos foi                

concedido por você. 

Nós vivemos como reis. Mesmo que seja fácil comparar o que temos            

contra aqueles que têm mais quando lutamos, há muitos com muito           

menos. Com as férias, deixei minha área devocional se tornar minha           

pequena "caverna da mulher". Foi o meu Centro de Embrulho de Natal            

também e a área de papelada ficou um pouco confusa. 

Para o Natal, meu marido comprou uma linda mesa de trabalho / bancada             

para eu trabalhar. No entanto, eu realmente gostaria de usá-lo para me            

ajudar na minha pintura. Uma vez que colocamos a mesa, a sala            

requereu alguma reorganização. Ao fazê-lo, mais uma vez descobri uma          

caixa de fotografias. Como velhas canções que despertam velhas         

emoções e lembranças, essas fotos antigas fizeram o mesmo. 

Essas fotos me levaram de volta. Foi como um registro quebrado de            

memórias dolorosas. Eles voltaram à superfície mais uma vez. O tempo é            

um anfitrião brutal. Não importa o que aconteça, o tempo nunca pára.            

Alguém poderia morrer e o tempo ainda continua. O tempo pára para            

nenhum homem. Deus é o Cronometrista e, felizmente, Ele tem          

compaixão de nós. 

Eu encontrei uma caixa de fotos em um local improvável. Não só isso,             

mas as fotos foram misturadas com outras fotos de maneira aleatória. As            

fotos foram de vários anos diferentes ... 1985, 1987, 1990, 1997, 2000,            

2003 e 2006. Este foi um agrupamento estranho e trouxe tantas lágrimas            

novamente. De certa forma, cada foto me congelou em um momento do            

passado. 

No entanto, todas as fotos pareciam ter um fio comum. Eles eram fotos             

minhas em perfeita saúde e alegria. Meus filhos, até meus filhos,           

pareciam tão cheios de vida e como se fossem completamente normais.           

Talvez eles estivessem naquela época. Eu era o único por trás das lentes             

tirando fotos dos meus filhos a maior parte do tempo. Isso foi mais             
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frequentemente do que não porque eu iria em viagens de condução com            

apenas eu e as crianças. 

Houve tantas viagens. Nós fomos para a cidade de praia, uma cidade            

pequena bonita na costa de Oregon. Também temos feitos muitas outras           

viagens. Nós estávamos todos felizes e rindo. Tínhamos preocupações,         

mas poderíamos deixar essas preocupações de lado e aproveitar o tempo           

que tínhamos. Nós vivemos no momento. 

Tudo isso mudou quando fiquei doente e minhas finanças ficaram muito           

mais apertadas. Nós estávamos confinados a parques e atividades a uma           

curta distância de nossa casa. Nós ainda iríamos embora como eu amava            

ir a lugares com meus filhos. Foi um modo de vida e eu aceitei isso. Esses                

momentos de diversão foram uma pausa bem-vinda do estresse e do           

sofrimento. 

Pai, você configurou esses momentos de diversão e depois me fez tirar            

uma foto para solidificar seu lugar em nossa história. Apesar de minhas            

terríveis circunstâncias, ainda havia esperança e sonhos. Nós imaginamos         

grandes coisas e ainda rimos juntos o tempo todo. Com você, pai, não há              

acidentes. Eu acredito que você faz tudo para o bem daqueles que amam             

você. Se eu pudesse mais uma vez ser como eu costumava ser. 

Oh, a energia que eu costumava ter, junto com a saúde aparentemente            

perfeita. Bem, eu não posso voltar atrás, mas pelo menos ainda me            

lembro das risadas de meus filhos quando eles eram pequenos. Eu me            

lembro de tantas coisas boas antes que o problema surgisse. Suspiro ... o             

tempo logo não seria mais meu amigo, pai, mas será que era mesmo             

meu amigo? Eu agora acho que não. 

No entanto, as coisas mudaram agora e estamos seguros. Cada dia é            

outro dia e cada dia oferece mais tempo. Outro dia é hoje e eu sou grato                

a você por este dia. Todos os meus filhos estão aqui comigo e todos nós               

estamos seguros. Sim, todos somos mais velhos agora, mas ainda          

estamos juntos. A risada infantil que já tivemos desapareceu. As crianças           

cresceram e agora estão começando sua separação natural de mim. 

Oh pai, eu me sinto roubado de tempo hoje. Eu perdi muitos dos meus              

bons anos. Eu perdi minha força e minha capacidade de ter 'normal'. Em             

vez disso, os anos tornaram-se juntos. Minhas circunstâncias do passado,          

meus "golpes punitivos", significam tempo perdido. O martelar do ferreiro          

foi brutal para todos nós. 

Pai, por favor, nos cure de dentro para fora. Meu coração ainda está             

quebrado. Quando vejo fotos antigas, especialmente as de surpresa, meu          

coração se despedaça de novo. Às vezes, essas lembranças distantes são           

como se tivessem acontecido ontem. Então me lembro de detalhes          
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minúsculos que me colocam lá. Eu lembro! Eu me lembro de tantas coisas             

e dói. 

Eu lembro dos tempos com meus filhos. Eu lembro da hora do dia. Eu me               

lembro da temperatura naquele dia. Lembro-me do que fizemos mais          

tarde naquele dia. Ainda assim, eu sou grato, muito grato a você por isso              

estar em meu coração hoje. Agradeço a todos por todos aqui em nossa             

casa e aos nossos grandes amigos no Ninho. Que grande bênção isso tem             

sido. 

Lamento se alguma vez deixei de dar-lhe tempo suficiente. O tempo é            

seu e tudo que eu faço é emprestar o tempo que você nos dá aqui na                

Terra. Eu não quero perder um momento ou deixar o tempo passar. Eu te              

amo e sei que toda a eternidade vem um dia de cada vez. As estações               

mudam e o tempo é como um grande cinzel em nosso corpo, mas não              

para aperfeiçoá-lo. Muito pelo contrário. No entanto, devemos abraçar até          

mesmo isso, pois é assim que você criou. 

Eu tenho alegria no meu coração e alegria eterna sempre que penso em             

você e em seus caminhos. Estou ansioso para o meu sempre no céu com              

você quando podemos dizer adeus a este planeta que continuamente nos           

rouba. Obrigado, Pai, pelas Suas promessas de um tempo futuro          

caminhando fisicamente com Você. Oh, que alegria isso será quando          

andarmos com você face a face. 

Eu tive alguns sonhos ontem à noite. No meu primeiro sonho, não tive             

medo. No entanto, eu também sabia que isso tinha um profundo           

significado de algo em breve… 

Sub-sonho 2 “Esmagando muitas aranhas” a descrição começa… 

Enquanto eu estava em uma sala que não reconhecia, de alguma forma            

eu sabia que esse era o meu quarto. A sala estava mal iluminada e tinha               

um lindo tapete Bukhara em vermelhos profundos, dourados e pretos.          

Quando olhei para o tapete, vi algo se mexer. Eu rapidamente percebi            

que era uma aranha grande que estava ligada. Era muito grande para            

sair vivo na casa. 

Acredito que esta aranha foi muito inteligente, pois parecia saber que eu            

estava vindo para ela. Apesar de estar preso, perdi momentaneamente          

no padrão do tapete. Enquanto examinava o tapete, notei um flash de um             

fio muito grosso preso à luz. Em vez de encontrar a aranha, decidi             

rastreá-la usando sua teia. 

Eu agarrei a teia e foi surpreendentemente forte. Parecia uma corda de            

violão e eu sabia que não ia quebrar. Quando levantei o fio da teia, notei               

a aranha que se erguia com ela. A aranha tentou se mover para o chão               

novamente, mas eu a mantive suspensa no ar logo acima do tapete. Eu             
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finalmente deixei descer. Antecipei sua velocidade de descida e esmaguei          

a aranha assim que aterrissou. 

Só então, notei outra aranha de uma variedade diferente. Ele estava indo            

para um pequeno Bonsai como uma árvore. A aranha era inteligente e foi             

capaz de se misturar para se parecer com uma das folhas. Algo me             

distraiu momentaneamente e me afastei. Quando olhei para trás,         

desapareceu. Eu olhei com cuidado, mas não consegui ver essa aranha. 

Duas outras aranhas apareceram de repente. Eu rapidamente e         

facilmente esmaguei os dois. No entanto, eu ainda estava incomodado          

com o que estava faltando, então voltei para minha busca por ele. Só             

então, dois dos meus filhos entraram na sala. 

Um deles: “Mãe, tem uma aranha no seu ombro.” 

Bem, ali estava, empoleirada bem no meu ombro esquerdo. Desde que           

eu estava vestindo uma blusa branca, eu não queria quebrá-lo lá, então            

eu teria que mudar minha camisa. Em vez disso, peguei a aranha com a              

mão esquerda e a apertei entre meus dedos. Enquanto isso geralmente           

me dava nojento, eu estava de alguma forma bem fazendo isso no meu             

sonho. 

Depois que essa aranha foi esmagada, a luz na sala ficou mais clara.             

Agora eu podia ver bem o suficiente para terminar de limpar tudo. 

Sonho 2 terminado. 

Sonho 3 “Um Acampamento Interno nos EUA”... 

Eu estava observando um campo de internação em algum lugar nos EUA.            

A única forma de pagamento era permutar. Você precisava trocar algo           

valioso para comer e sobreviver. As condições eram horríveis. Toda a           

situação foi horrível. 

Sonho 3 terminado. 

Recebido terça-feira, 1 de janeiro de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela neve fresca que começou a cair             

pouco depois da meia-noite. Cada ramo está coberto de neve          

pulverulenta. É lindo! Pai, devo admitir que estou muito agradecido pelo           

final do ano de 2018. Foi no meu top cinco dos piores anos da minha vida                

e tive muitos anos ruins. 

Este último ano foi preenchido com tantos problemas. Quando penso em           

todos os problemas, eu realmente apenas rasgo. Eu não posso olhar para            

trás por muito tempo, pois foi horrível. Eu tive muitas más notícias,            

seguidas por mais más notícias. Nunca pareceu desistir. No ano passado,           

fui forçado a encarar a realidade da perda. 
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Quando digo perda, quero dizer a perda das coisas como as conhecemos.            

Existe a perda de capacidade física, incluindo a possível perda iminente           

da minha visão. No entanto, e mais do que qualquer outra coisa, à nossa              

volta, há a inquietante perda da inocência e a ascensão dos ímpios. Dói             

meu coração só de pensar em tudo isso. 

Embora eu saiba que, para a maioria, ontem à noite, à meia-noite, um             

ano de calendário terminou e um novo começou, conosco, o ano passado            

não foi realmente embora. É apenas uma ilusão. Este mês marca o último             

salário do meu marido. Eu não tenho ideia do que vai acontecer a seguir.              

Só você faz, Senhor! 

Embora tenhamos feito tudo o que é humanamente possível para          

encontrar uma posição para ele, o próprio fato de que nada surgiu,            

significa que isso está sendo retido sobrenaturalmente. Pai, você está          

permitindo tudo isso. Em um instante, ambos sabemos que Você poderia           

mudar tudo e haveria muitas oportunidades para o meu marido contar. 

Uma vez que este é claramente o caso, como há muito poucos            

qualificados como ele é em sua linha de trabalho e há várias centenas de              

posições que ele está qualificado para que não tenha sido preenchido em            

meses dos trabalhos que estão sendo postados, isso é claramente e           

sobrenaturalmente Você ! Como uma porta precisa ser aberta, ele          

continua a enviar currículos para essas muitas empresas. 

Algumas empresas dirão mais tarde que ainda estão considerando-o, mas          

outras já fecharam a porta para ele. Enquanto isso é onde eu            

normalmente me levantaria e criaria uma maneira de ganhar uma renda           

decente, eu claramente não posso fazer isso na condição física em que            

estou. Há despesas iminentes que eu tenho que dar para você. 

Bem, pai, hoje marca o primeiro dia de um ano novo em folha. Hoje é o                

primeiro dia do ano. Entretanto, até que você faça disso um novo dia, um              

dia transformado, então não é verdadeiramente novo. Pensei em todas as           

coisas que Você me mostrou no Céu e não posso deixar de me rasgar. Oh               

Pai, por favor envie algumas das Suas provisões para nós no Céu até nós              

aqui na Terra! 

Em termos do que vi no Céu, não posso acreditar em todas as coisas              

contraditórias que os cristãos pensam sobre esse lugar maravilhoso em          

comparação com a realidade. Por exemplo, eles afirmam que não há           

comida ou água no Céu, pois não há necessidade. Bem, isso não poderia             

estar mais longe da verdade. Embora seja verdade que não "precisamos"           

de nada no Céu como tudo é fornecido, há muita comida e água. É              

perfeito e nós amamos tudo. 

Sério, como não poderíamos? Afinal, todos os alimentos e bebidas são           

preparados pelos melhores chefs e padeiros da história. Por sua vez, eles            
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usam as melhores e mais perfeitas culturas, grãos, leite, mel e assim por             

diante. Os frutos estão vazios de quaisquer imperfeições, pois não há           

pragas, infestações, fungos ou mofo no céu. Imagine o pão crescendo           

com o fermento de Deus, em vez de subir pelo "fermento dos fariseus". 

Pão e outros assados sobem ao comando do Ultimate Baker, a plenitude            

de Deus. Deus também ama o cheiro de carne assada na Terra, então             

certamente há 'churrascos' acontecendo no céu também. Eu sei que há           

carne grelhada no Céu, como eu senti seu cheiro delicioso no ar. Agora,             

os críticos vão então afirmar "como isso pode acontecer se não houver            

morte no céu?" 

Bem, a resposta para isso é ... 'FÁCIL'! Desde que Deus falou a vida em               

ser, por que Ele não poderia criar carne para comer sem morte, sem a              

necessidade de preparar uma carcaça morta? Esta é uma pergunta boba           

como é claro que Ele pode! Ele pode criar a alegria de pescar sem a               

morte. Eu sei disso como eu vi isso também. Ele faz isso porque pode. Ele               

pode fazer todas as coisas porque não há ninguém como Deus. Ele não             

está limitado em nada que faça. 

E quando Deus enviou Jesus para nós? Quando Ele fez isso, Ele o fez com               

planejamento e precisão de execução, tudo em Seu amor por nós. Ele            

não precisava fazer isso como Ele é Deus e todo-poderoso, mas Ele fez.             

Ele nos ama tanto que escolheu nos perseguir, primeiro se tornando           

como nós, para que pudesse ter um relacionamento conosco. Ele também           

fez isso de maneira humilde. Jesus veio a nós primeiro como um bebê! 

Pense sobre isso. Ele veio até nós, não como um adulto, mas primeiro             

como um bebê! Este foi um milagre, um nascimento virginal não menos!            

Mais tarde, Jesus falaria de um Paraíso preparado por Seu Pai para            

aqueles que O amavam e acreditavam Nele. Isso significa que um lugar            

perfeito, livre da dor deste mundo, foi preparado para nós. Estes não são             

paraísos como os da Terra. Paraísos terrestres ainda contêm muitos          

perigos ocultos. 

No Paraíso, Seu Paraíso não contém um único perigo, oculto ou não. Não             

consigo pensar em um único lugar aqui na Terra, onde há realmente um             

paraíso protegido como o Paraíso no Céu. Por quê? Simplesmente, não           

existe nenhum. No Céu, não há queimaduras, arraias, águas-vivas,         

tubarões, corais, ondas de tênis, ursos ou pumas. Não há ladrões que            

atacam turistas, nem estupradores nem assassinos. 

Também não há cobras venenosas ou escorpiões. Não há ameaças de           

uma tempestade repentina. A lista de perigos realmente continua e          

continua. Absolutamente tudo o que fazemos na Terra vem com a           

ameaça de algo vindo contra nós. Isso simplesmente não acontece de vez            

em quando ... acontece dia após dia. 
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No Céu, não há ameaças. Apenas pense ... não há necessidade de um             

único bloqueio no Céu, pois não há ladrões, inimigos, no céu. O próprio             

Jesus disse ao ladrão ... 'Hoje, você se juntará a Mim no Paraíso!' Por que               

Jesus mentiria? Bem, claro que ele não faria. O paraíso é o paraíso e não               

o paraíso do sheol. O Paraíso do Céu é aquele que nos aguarda e é aquele                

que Deus preparou para aqueles que O amam. 

Pai, eu sei que você ama aqueles de nós que te perseguem, te adoram e               

desejam estar contigo para sempre. Como você vê em primeira mão           

nossas lutas diárias, suportamos aqui ... a perda, a dor, a doença, a             

pobreza e a tristeza profunda ... Eu apenas sei que você deseja fazer             

tudo certo para nós. 

Você deseja curar-nos. Você deseja limpar nossas lágrimas. Você deseja          

nos remover das cadeias da aflição. Você deseja nos remover das nossas            

celas de prisão e nos dar um novo conjunto de roupas. Você deseja nos              

conceder um lugar à sua mesa, a mesa do rei. Lá, você vai falar              

gentilmente conosco e nos dar um assento de honra à vista daqueles que             

nos aprisionaram para começar. 

Oh pai, eu apenas sei em meu coração que você não terminou com a              

gente! Eu apenas sei em meu coração que o Ano do Favor do Senhor              

ainda não começou. Oh Senhor, o Ano do Favor do Senhor ainda não             

começou, certo? Se tiver, onde está? Se 2018 foi o começo deste ano             

muito esperado, não tenho certeza se posso tirar muito mais disto em            

2019. Por favor, pai, onde é isso? Precisamos de você agora mais do que              

nunca! Por favor nos ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me vi em um belo prado, uma clareira familiar. Eu estava em uma              

encosta com vista para um belo lago cristalino. Enquanto era como um            

lago alpino, estava morno e rodeado de prados com pinheiros. Os prados            

estavam cheios de flores também. Eles eram tão perfumados e bonitos. 

Embora eu já tivesse visto esse lugar em uma visão anterior, não            

consegui identificar quando ou onde estava. Eu estava usando um vestido           

de linho branco e pude ouvir pássaros cantando. Fechei meus olhos por            

um momento enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas.         

Às vezes, eu realmente não tenho outra resposta para a beleza de Deus,             

exceto lágrimas de gratidão. Eu suspirei ... 

Eu abri meus olhos de repente quando senti flocos de neve           

refrescantemente frescos caindo no meu rosto. A neve não estava          

congelando como a neve na Terra. Olhei em volta e agora havia neve na              

paisagem. A neve aumentou a beleza. 

Eu: "Senhor, é nesta primavera ou inverno?" 
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Só então, senti uma mão no meu ombro. Foi Jesus. Ele sentou ao meu              

lado. Eu estendi a mão e abracei-o. Lágrimas escorriam pelas minhas           

bochechas. Jesus me olhou nos olhos e sorriu. 

Jesus: “Não se preocupe. Oh Erin, por favor, não se preocupe! ” 

Eu:“ Oh Senhor, minha preocupação deve significar que eu não tenho fé.            

Se eu não tiver fé, perderei Suas bênçãos? ” 

Jesus:“ Bem, então, se fosse esse o caso, não haveria virtualmente           

ninguém aqui comigo. Agora, quando você diz que luta com a sua fé, o              

que você quer dizer? ” 

Eu:“ Quando eu acordo com dor, me pergunto se de alguma forma eu             

não tenho fé em Suas promessas e, portanto, perdi oportunidades. A           

cada dia que passa, esta 'oitava ponte' da minha vida tem sido difícil. Eu              

me pergunto se eu acidentalmente "perdi você" em algum lugar. Eu caí            

em desuso? Eu perdi a fé 'como um grão de mostarda'? Você se cansou              

de mim? É um Ano Novo e coisas que Você me disse que aconteceriam ou               

ainda não aconteceram de uma maneira que eu não esperava. ” 

O tempo todo em que eu falei, Jesus estava acenando com a cabeça em              

compreensão pela maneira como eu estava me sentindo. Sua empatia          

superou em muito qualquer coisa que eu já senti na Terra. 

Jesus: sorrindo. “Bem, como eu fiz até agora? Eu fiquei aquém das suas             

expectativas ou excedi-as? ” 

Eu:“ Bem, acima de tudo, Você as excedeu. Você fez muito mais do que              

eu mesmo pedi e de uma maneira muito melhor. ” 

Enquanto eu me referia a eventos mais distantes, como primeiro começar           

esses sonhos e depois conhecer meu marido, Ele baixou várias coisas até            

mesmo deste ano horrível. que só poderia ser de Deus. Comecei a chorar             

por não ser mais grato. 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, perdoe minha ignorância. ” 

Jesus:“ Oh Erin, eu sei que você está cansado e com muita dor. Eu sei               

que você não entende porque eu espero a sua cura e a dos seus filhos.               

Então, com base em tudo que você veio a conhecer sobre Mim, você             

gostaria do Meu "Plano Muito Melhor" que eu tenho para você que está             

para vir em breve ou você preferiria "Plano B", Meu "Segundo Melhor            

Plano" para você, que pode vir imediatamente? O primeiro plano é muito            

especial, enquanto o outro… bem, aqui, eu vou mostrar a você… ” 

Só então, eu pude ver um estágio de show de jogos familiar. Foi             

semelhante a "Vamos fazer um acordo" combinado com "O preço é           

justo". Ele então apontou para duas caixas. Nós dois rimos como Ele fez             

isso bastante cômico. Uma caixa era pequena e a outra caixa era muito             

grande. Ele se virou e me entregou duas chaves. Uma chave era pequena             

e a outra chave era muito grande. 
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Jesus: “Eu te darei uma clara sugestão. Deixe-me rotulá-los ... 

Primeiro, a caixa pequena e a pequena chave foram rotulados como           

"Plano de Erin". Em seguida, a caixa maior e a chave maior foram             

rotuladas como "Caminho de Jesus por meio do Plano de Deus para Erin". 

Eu comecei a chorar. “Oh Senhor, sinto muito!” 

Jesus: Sorrindo. "Por que? Eu estou dando-lhe uma escolha aqui, Erin.           

Ambas as caixas ainda são boas. No entanto, eu rotulados-los para que            

você não se sentir enganado aqui. Vou até mostrar-lhe os 'conteúdos' da            

primeira caixa ...” 

Eu Olhei para dentro da caixa menor Eu me vi curada, mas não             

Transformada Enquanto eu olhava a minha idade atual, eu estava agora           

ativo Eu me vi trabalhando em várias coisas em um ambiente modesto            

Nossa casa parecia mais uma cabana Enquanto nós tínhamos um carro           

mais velho, parecia ter sido feito 

novo. Enquanto meus filhos também foram curados, eles também não          

foram Transformados.Eles tinham deixado a nossa casa para buscar suas          

próprias vidas. Eu vi Snigglet, mas não Zoey. Eu de alguma forma sabia             

que Zoey era Meu marido estava no trabalho, eu tinha um pequeno            

jardim, era uma boa vida, mas eu sabia que estava perdendo algumas            

coisas importantes. 

Eu: "Senhor, eu não tenho mais você? Onde está meu outro cachorro?"            

Zoey? Por que eu sou velho? " 

Jesus:" Você foi curado de suas doenças atuais, mas sua idade atual            

continuou. Zoey estava envelhecendo também. Me tenha. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas outra coisa está faltando. Suas promessas estão           

faltando. ” 

Jesus: Sorrindo. “Hmm, então você está escolhendo a outra caixa, a caixa            

maior? Eu devo dizer que é melhor. Ainda assim, a escolha é sua. ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor! Claro, eu escolho a caixa 'com o desejo de Deus!’              

Eu sinto muito que eu duvidei e então hesitei. É tão difícil continuar             

esperando. ” 

Jesus:“ Erin, eu não disse que você nunca passaria por períodos de            

dúvida. Você nunca me colocou de lado para o mundo, mesmo com tudo             

que você sabe agora. Enquanto você está desanimado, você também está           

pronto para os seus sonhos se tornarem realidade. Você está pronto para            

as coisas que eu coloquei em seu coração para se tornar realidade. Você             

ainda está esperando por 'O Ano do Meu Favor' para começar. 

“Você está no Meu serviço desde setembro de 2012. Às vezes, você tem             

lutado porque as pessoas foram cruéis. Contudo, você viu o sobrenatural           

e experimentou os frutos de seu trabalho e fé. Eu sei que você teve uma               

dificuldade no ano passado, mas desta vez para você está chegando ao            

15 



fim. Agora, você pode continuar confiando em Mim com sua vida, você e             

sua família? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Eu te prometo isso… o que planejei, o que te espera, é algo que               

nunca foi visto desde que a Terra foi criada, nem jamais será visto             

novamente. Tudo o que você passou ... todos os seus problemas, toda a             

sua escolaridade ... nunca terá preparado você para o que estou prestes            

a fazer. Ainda assim, todos se unirão e farão perfeito sentido. Agora você             

ficou desapontado com o seu sonho na noite passada. Por favor, explique.            

” 

Eu:“ Sim, eu estava. Eu estava esperando por um sonho épico de Ano             

Novo sobre algo maravilhoso. Em vez disso ... ” 

Jesus:“ Hmm, continue… ” 

Eu: Suspirando. “Ok, aqui vai…” 

Sonho 4 - “Projetando para um casal jovem famoso”... 

Eu estava projetando uma casa para uma celebridade jovem e bem           

conhecida e seu novo marido, que também era uma celebridade jovem e            

conhecida. Esse casal me procurou com base em um encaminhamento          

que alguém lhes deu. Eles ficaram impressionados por eu não ter sido            

atingido por eles. Enquanto eu teria sido uma estrela atingida no           

passado, agora mudei de tudo isso. 

A casa deles ficava em ou perto de Malibu ou do condado de Orange.              

Enquanto eu estava transformado e, portanto, jovem na aparência, eu          

ainda estava 'velho' em experiência. De alguma forma, eu tive a           

habilidade de acenar minhas mãos e projetar um espaço         

sobrenaturalmente em minutos. O trabalho foi, portanto, extremamente        

fácil para eu concluir. Eu terminei em tempo recorde. 

Sonho 4 termina... 

Jesus: “Agora, há algo que você deve entender. Devo enviar-lhe apenas           

grupos específicos de pessoas que você prefere ou está aqui para           

testemunhar todos os perdidos que lhe envio? Quem são os perdidos           

então, Erin? Não são eles que compraram a ilusão de que o Céu na Terra               

está separado de Mim? Eles agora adoram o material. Quando eu era            

criança, conhecia muitos deles. No entanto, muitos deles também não me           

vêem ou ouvem e não querem. Portanto, eu mando quem eu mando para             

ministrar. Você está pronto para o desafio ou devo enviar outro? ” 

Eu: Chorando. “Eu sinto muito, Senhor. Eu sinto muitíssimo! Claro, farei o            

que você pedir. No entanto, eu simplesmente não gosto muito desse tipo            

de pessoa. Eu sinto muito, Jesus, mas eu quero ir até você em verdade. ” 

Jesus: Sorrindo para mim de uma maneira reconfortante. “Oh Erin, você           

está agora escolhendo e escolhendo? Você é Jonah? Ele me cutucou com            
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bom humor enquanto apontava para um lindo lago à distância. "Hmm,           

onde está aquela baleia?" Nós dois rimos. 

Eu: Ainda rindo. "Sinto muito. Vou me esforçar mais. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, por favor, pare de dizer que sente muito. Você             

está com dor e emocional. Eu vejo isso em seus olhos. Agora, você é              

capaz de esperar pelo Meu Plano e pela Minha Vontade? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Sim, vou esperar! ” 

Jesus:“ Tudo bem, então confie em mim. Embora às vezes você duvide            

disso, mostrarei a você que estou com você. Quando esta porta se abrir e              

você for mudado, você irá para onde eu te enviar. Você nunca mais             

duvidará de mim. Agora, regozije-se, Erin, regozije-se! Eu te amo! ” 

Ele parecia animado por mim e me deu um grande abraço. 

Jesus: “Oh sim… lembre-se que, aqui no céu, pode haver duas estações            

juntas. As flores podem florescer na neve! Ele sorriu de novo. “Erin, eu             

tenho você. Não se preocupe. Enquanto você experimentou o         

cumprimento de algumas de suas promessas, aquelas que o deixarão          

sem palavras ainda não aconteceram. Aqueles que estão com você nesta           

temporada também experimentarão isso e testemunharão isso também. 

"Você nunca duvidará que a porta, a 'Caixa Grande' ..." Ele apontou para             

a caixa grande. “… Você esperou por foi o caminho certo. Agora,            

regozije-se, regozije-se! Não tenha medo, Erin. Você que é altamente          

precioso (Daniel 10:19). Agora, a paz esteja com você, como seu nome            

significa paz. Seja forte e de boa coragem. Logo você será fortalecido. 

"Não se preocupe, porque eu vou fazer algo em seus dias que você não              

acreditaria mesmo se eu te contasse." Ele sorriu e riu. "Eu te amo!" Ele              

beijou o topo da minha cabeça. “Ah, sim, mais uma coisa… não se             

preocupe, embora seus relatórios médicos não sejam encorajadores. Eu         

tenho você! Nem tudo está perdido! Você escolheu o Meu Caminho, a            

Vontade de Deus e, por isso, abençoarei todos os dias da sua vida. Você              

é amado pelo rei! Ele sorriu. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-317b/ 

Trechos de Uma Palavra Pessoal de Jesus 

15 de janeiro de 2019 

O que se segue é de uma palavra pessoal que tive com Jesus. Embora eu               

tenha removido as partes pessoais, ainda há muito a ser postado para            

pesquisa (e para livros futuros). Em particular, as Escrituras         

referenciadas no final são particularmente pertinentes. 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Eu tenho muito pelo que ser grato. Eu              

não consegui me concentrar nisso às vezes, como eu tenho focado em            

todos os meus atacantes e seus esquemas intermináveis. Muitos deles          

são incrivelmente sem sentido. Eu tive um grande sonho duas noites           

atrás no domingo, 13 de janeiro de 2019… 

Sonho 1… 

Eu estava em uma igreja muito grande que não tinha teto. Esta igreja             

estava aberta para o Céu e o santuário tinha a forma de um planetário.              

Em vez de um serviço religioso regular, as pessoas se reuniam e            

sentavam em cadeiras inclinadas para trás. Isso foi feito para que eles            

pudessem ver Jesus quando Ele vier. Essas pessoas estavam observando          

o retorno de Jesus. O serviço foi noturno. Eles ouviam os chifres e             

esperavam pelos sinais. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Mais uma vez, estou no caminho do bosque de aspenos. Eu corri para o              

Senhor. Ele se aproximou para me receber. Ele sabia como eu estava            

exausto e todas as minhas lutas, então ele me encontrou lá mais do que              

na metade do caminho. Eu comecei a chorar. 

Jesus: “Eu reconcilio todas as coisas e faço novas. Você disse a verdade.             

Você fez tudo o que eu te disse. Em breve vou abrir a porta para você. Eu                 

não te deixei para morrer. Eu te amo, Erin, então não se preocupe. Você              

reside aqui. Você aprendeu como os outros viram rapidamente quando          

entregues ao orgulho, luxúria, cobiça e afins. Eles não entendem o           

verdadeiro atraso da hora. Essa é a escolha deles. 

“Você deve entender que eu mantive você, seu marido e seus filhos            

juntos para os meus propósitos. Você não tem importância para o mundo            

onde você está, mas logo estará. Tudo o que você pensou que sabia             

mudou em um instante. Você viu o mundo através das lentes que eu dei              

a você e o mundo está querendo. 
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“Eles não olham para Deus. No entanto, eles logo saberão que eu te             

enviei. Eles não virão contra você com nenhum sucesso. Você defenderá           

os fracos e libertará os cativos em Meu Nome. Lembre-se, todas as coisas             

que você pensou que sabia estavam prestes a mudar. ” 

Eu: Chorando. “Estou com medo!” 

Jesus: “Erin, isso é uma bênção, pois nada trará dano contra você. Este é              

"O Ano do Meu Favor", Erin. " 

Eu:" Senhor, eu estou velho agora. Como isso pode ser? ” 

Jesus:“ Você confia em mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, com tudo o que sou. ” 

Jesus:“ Então não se preocupe. Sob minhas asas, você encontrará          

refúgio. Minhas promessas são seu escudo e verdade… seu baluarte. Você           

não temerá o terror da noite ou a flecha que voa durante o dia. Você não                

temerá a calamidade que vem ao meio-dia. Ainda que mil possam cair ao             

seu lado e dez mil à sua direita, nenhum dano se aproximará de você. 

“Você só verá com seus olhos e testemunhará a punição dos ímpios. No             

entanto, e mais do que isso, você será guardado por anjos como eu vou              

comandá-los. Você será fortalecido. Você pisará no leão e na cobra. Você            

vai até escalar paredes e pular sobre objetos. E isso eu digo sobre você,              

Erin ... 

“Porque ela me ama, eu vou entregá-la (e sua casa e seus amigos).             

Porque ela sabe o meu nome, eu vou protegê-la. Quando ela me chamar,             

eu responderei. Ele sorriu e apontou para mim. "Eu vou estar com ela em              

apuros e vou entregar e honrá-la." 

"Oh Erin, eu prometi entregar-lhe e dar-lhe honra a sua vida inteira. Eu             

prometi vindicar-te porque a minha recompensa é comigo. Sua vida tem           

importância para mim e não é sua. Você, sua família e seus amigos foram              

designados e dedicados a Mim. Portanto, não vou te esquecer. Eu não            

vou esquecê-los. 

“Erin, as pessoas ficarão apavoradas com a visão de você porque elas            

verão meu favor em você. Você é enviado do Céu e, quando eu faço isso               

como prometi por Minhas Palavras, onde você pisa, a Terra tremerá           

diante de você e os céus tremerão. Quando digo céus, não me refiro ao              

céu, mas às guerras acima de você. O sol e a lua escurecerão e as               

estrelas perderão o brilho. 

“Porque eu estou com você, bem com você, muitos vão fugir com a visão              

de apenas um de vocês. Agora você tem muitas preocupações. Não tenha            

medo. Tudo o que você está suportando tem sido difícil, mas logo você             

andará e não desmaiará. Eu coloquei algo em seu coração há muitos anos             

atrás. Uma palavra. Você se lembra? ” 
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Eu: A Palavra foi baixada instantaneamente. “Sim, vejo e lembro. Eu           

estava com o moribundo. Você Me deu uma Palavra de Isaías 40. ” 

Jesus:“ Eu te dei muito hoje diretamente da Minha Palavra nas páginas            

do seu diário. Esteja pronto. Ele se encaixa. Está bem ali à vista de todos.               

Erin, sua vida não é sua. Eu preparei você. Agora se alegre, Erin, porque              

o seu tempo de angústia está quase terminado. Eu te amo “As passagens             

seguintes foram então baixado: 

● Joel 2 

● Isaías 40 

● Isaías 43 

● Salmo 45 

● Salmo 46 

● Apocalipse 

● Salmo 91 

“Agora alegre-se, Erin, alegre-se pois eu estou com você” 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-317c/ 

Trechos de Uma Palavra Pessoal de Jesus 

20 de janeiro de 2019 

O que se segue é de outra palavra pessoal que tive com Jesus. Enquanto              

eu mais uma vez removi as partes pessoais, ainda há muito a pena ler. 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por tudo o que você fez por nós! Obrigado por me conceder             

outro dia, outro dia mais perto de estar com você no céu. Obrigado por              

manter o poder em nossa casa como esta tempestade épica veio do            

sudoeste. É uma nevasca. Eu estou lutando para chegar até você hoje. Eu             

sinto uma dor toda e os ossos do meu pescoço estão rangendo. Isso é              

algo novo e começou nas últimas semanas. 

Pai, você sempre me pediu para ser honesto com meu estado de ser,             

assim como para com você em tudo o que faço. Eu sou apenas grato              

Você não me impressionou quando eu expressei minha mágoa no estado           

de tudo. Você me ouviu choramingar, mas eu sou grato que você não             

desista de mim e me deixe aqui para viver a vida sem você. 

Pai, você é o levantador da minha cabeça e o amante da minha alma. Eu               

amo você, pai, com tudo que sou. Quando penso em tudo o que você fez               

desde o começo até o fim, fico admirado. Estou a poucos dias do final da               

minha oitava e mais difícil ponte da minha vida ainda. É difícil acreditar             

que vou começar uma nova ponte em breve. Eu também estou agora no             

sétimo ano do dom desses sonhos em comunhão com você. 

Estou tão agradecido, padre. Temos tentado ficar otimistas como uma          

família, mas tem sido difícil. Como o Senhor me disse há algumas            

semanas, eu teria alguns relatórios médicos desfavoráveis. Ele estava         

100% correto (como de costume). Fui severamente desencorajado, pois         

minha condição está diminuindo e não há nada menos que um milagre            

que mudará isso. 

Vários meses atrás, meus médicos aqui me disseram que uma das           

minhas cirurgias vem com um risco de perda de visão. Em resposta, eu             

trouxe alguns itens que eu gosto de ver fora do armazenamento apenas            

no caso. Ao escanear as áreas das minhas prateleiras, muitas vezes me            

sinto compelido a orar pelas famílias desses itens. Eu me pergunto sobre            

suas origens e as gerações que vieram depois. Eu só sei que há uma boa               

história por trás de cada uma das suas origens. 

Minha pequena área devocional agora está cheia de coisas bonitas como           

resultado. Estes são itens antigos, principalmente da França, Inglaterra e          
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Alemanha. Quase todos os itens são de porcelana ou faiança e a maioria             

é lascada, rachada ou não está em condições de funcionamento. Muitos           

não têm marcações ou histórico do item. 

Quando se trata de porcelana e cerâmica, dado o quão frágeis eles são, é              

sempre chocante que eles tenham chegado tão longe. Eu sorrio e penso            

no meu quarto devocional a Deus como adorável. Mesmo que a maioria            

das peças esteja quebrada, lascada e danificada, elas ainda são adoráveis           

para mim. Eu sorri quando percebi que isso é uma analogia de como             

Deus nos ama. Eu me incluo nessa mistura. 

Ele olha para todos nós como Sua Criação, adorável aos Seus olhos, mas             

danificado pela perspectiva do mundo. Aliás, só guardo esses itens na           

minha pequena área devocional. O resto da casa permanece livre de itens            

de desordem e antiguidade. Estes são relegados à minha pequena área           

apenas. De qualquer forma, se eu der o meu próprio discurso sobre o             

"Estado da União", seria assim ... "Ainda estou avançando na esperança,           

pois sei que Você, Deus, cumprirá todas as Suas promessas!" 

Eu tenho estado tão triste ultimamente sobre todas as crianças que estão            

morrendo. A morte de uma criança em particular, um assassinato brutal,           

me incomodou ao ponto de eu chorar. Felizmente, o Senhor me lembrou            

que Ele tem todas as crianças e eu não deveria me preocupar com elas.              

Eu ainda sofro por aqueles que permanecem e choram embora. O Senhor            

então me deu uma visão que me proporcionou tanto conforto ... 

A descrição da visão começa ... 

Eu estava olhando por cima de uma grande área do parque. Estava cheio             

de árvores, flores e borboletas. O clima estava absolutamente perfeito.          

Quando olhei mais de perto, vi centenas de lindas crianças. Eles estavam            

todos rindo e brincando. Para minha alegria, vi centenas de bichinhos           

fofos. As crianças estavam se revezando brincando de perseguir esses          

animais e depois a perseguição seria revertida. Havia tanta alegria e riso            

vindo dessas crianças que saí dessa visão com um enorme sorriso no            

rosto. 

Descrição da visão ao longo ... 

Oh sim, há algo que eu não descrevi antes. Quando estou no céu, tudo é               

tão vívido e com cores que não posso descrever, pois não há comparação             

terrena. Quando vejo uma visão como essa (ou quando tenho um sonho),            

isso é perfeitamente claro. É sempre uma decepção sair disso, pois a            

Terra é tão ... bem ... cinza, por falta de uma palavra melhor, em              

comparação. Oh, nós temos muito o que esperar no céu! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Hoje, Jesus me encontrou exatamente onde eu estava. Nós estávamos no           

arco entre a vinha e o bosque de aspen. 
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Eu: chorando. “Senhor, tudo isso é demais para mim. Estou triste.           

Senhor, você nos abençoa, mas então o inimigo se lança. Um amigo            

nosso me tratou como uma fraude e isso dói muito. Senhor, desde que eu              

era uma garotinha, todos aqueles próximos a mim acabaram se voltando           

contra mim. Além de meu marido, meus filhos e meus fiéis amigos no             

Ninho, posso contar com cinco dedos aqueles que nunca se voltaram           

contra mim e isso dói. Minha própria família especialmente. E se você se             

virar também? E se meus filhos se virarem? Eu ficaria sozinho. E se eu              

machucar os outros? Senhor, e se ... 

Ele colocou o dedo na minha boca para me acalmar. Ele então me             

segurou. 

Jesus: “Eu sei, Erin, eu sei. Está bem. Eu estou aqui com você e nunca               

vou te deixar. Porque você me ama e fica aqui comigo, eu moverei o céu               

e a terra em nome de você. O julgamento do mundo logo estará longe de               

você. Não se preocupe, pois você não fez nada de errado. ” 

Eu:“ Senhor, estou realmente com medo! Este é Você aqui, certo? ” 

Jesus:“ Erin, se eu não estivesse em sua vida, seus problemas seriam            

diferentes. Pelos padrões do mundo, você teria sido abençoado         

materialmente. No entanto, você teria tido uma doença cardíaca. Você          

teria se concentrado em coisas materiais ao invés de mim. Bem, então,            

que tal você e eu permanecermos neste curso e você continuará a dar             

sua vida a Mim enquanto prosseguimos? 

- Agora prometi a você há muito tempo que cuidaria de você, tiraria suas              

roupas da prisão e libertaria você de seus captores. Eu te coloquei em             

uma cadeira de honra na Minha mesa. Eu falo carinhosamente com você,            

dando-lhe uma mesada regular. Eu cuido de você contanto que você           

esteja aqui no mundo. Isso significa que eu também protegerei você dos            

esquemas perversos do inimigo. Eles não prevalecerão contra você. 

“Agora, eu não me esqueci de você, Erin. Eu sei que você está ansioso,              

mas, por favor, não fique. ” 

Eu:“ Senhor, mas estamos congelados agora. ” 

Jesus:“ Oh, Erin, me dê sua vida, suas finanças, seus filhos, seu            

casamento e sua saúde. Sim, me dê seus animais também. Eu me delicio             

com você. Fecharei as bocas dos ímpios contra você. Não permitirei que            

nada te prejudique. Erin, eu não vou! Este é um ótimo momento de             

mudança para você. No entanto, será um momento de alegria para você.            

Você pagou cem vezes mais do que aqueles fazendo mal e você não viu a               

justiça. No entanto, você vai e muito em breve. Eu não esqueci tudo o              

que você passou e agora Minha recompensa está comigo. Erin, eu estou            

aqui. ” 
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Eu: Chorando. “Oh Senhor, por favor, me cure. Meus ossos estão           

quebrados e esfregando juntos agora. Eu sinto muito, Senhor. Se você,           

no meu aniversário, pudesse curar nossa casa e conceder a meu marido            

um trabalho incrível? Por favor, Senhor? ” 

Jesus:“ Eu disse que farei e farei, mas farei ainda mais. Aqueles que             

vieram contra você se desculparão. Eu tenho algo para você. Eu te amo,             

Erin. Agora, regozije-se! Alegrar! Estou com você. Nenhuma arma         

formada contra você prosperará. Eu tenho você. Não se preocupe. A           

porta está prestes a abrir, assim como as comportas do céu. Haverá            

tantas coisas que você será incapaz de contê-lo. ” 

Eu: Rindo e brincando. "Ah não! É água como em uma inundação? ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não é água comum ... Água Viva! Água viva,             

bênçãos e milagres! Seus inimigos vão virar e ficar maravilhados. Eles           

ficarão apavorados. Você ainda não vê o que você é para Mim? ” 

Eu:“ É difícil quando estou com dor. Eu sinto muito. ” 

Jesus:“ Eu estive com você por toda a sua vida e do seu marido. Você               

estava planejado para ficar juntos por esse tempo. Juntos, você e seus            

filhos estão comigo. Portanto, eu te abençoarei. Eu te escondi aqui e logo             

você será trazida para fora. Ele levantou meu queixo. 

Eu: “Obrigado Senhor!” 

Jesus: “Eu me delicio com você. Erin, logo lhe darei os desejos do seu              

coração. Os ímpios serão impotentes contra todos vocês. Eu te amo. Você            

está em meu favor. Aquele chamado "não a meu favor" está prestes a ser              

elevado entre os homens. Seus inimigos ficarão aterrorizados. ” 

Eu:“ Isto é você, Senhor, certo? ” 

Jesus: Rindo. “Sim, Erin! Eu te amo! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-318/ 

Jesus e Deus Controlam o Tempo 

27 de Janeiro de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você fez. Obrigado             

por este belo ministério e pela comunhão com meus amigos que o amam             

tanto. Obrigado pela minha família e nossa linda casa quente. Somos           

verdadeiramente abençoados por você, pois nunca tive um lar que eu           

realmente pudesse chamar de "nosso lar". Pai, estou agora quatro dias na            

minha nona ponte. Estes últimos dias foram extremamente dolorosos. 

É quando estou com mais dor que fico sobrecarregado com a minha            

condição. Conforto é fugaz. Em vez de uma demonstração aberta de           

alegria, escolho ficar quieta. Eu então me torno introspectivo, refletindo          

sobre as antigas pontes. Estamos diante de alguns dias assustadores pela           

frente para nós. Eu mal posso escrever uma palavra sobre isso sem            

lágrimas. Estou com medo, pai. Eu poderia mentir e dizer que não tenho             

medo, mas não posso te enganar. Você me conhece. 

Meu marido passou as últimas semanas editando nossas palavras         

pessoais de você. Revendo tudo isso, renovou sua fé em você, como            

sempre acontece. Ele vê todas as promessas que você cumpriu e então            

sabe em seu coração que você cumprirá todos aqueles que ainda estão            

por vir. Quando estou com os olhos mais marejados, ele está lá para             

dizer: 'Ouça, Erin, Deus tem isso! Não se preocupe. Tudo vai dar certo.             

Nós vamos conseguir!' 

Editar essas palavras pessoais não é tarefa fácil. Há mais de mil páginas             

datilografadas, a partir do início desses sonhos em setembro de 2012. O            

que torna esses sonhos privados diferentes dos sonhos do público é que,            

especialmente quando se trata de lidar com nossos muitos inimigos, eles           

têm um período profético muito mais curto. . Esses sonhos privados           

podem essencialmente ser divididos em três categorias: 

● palavras de conforto que tempos melhores estão chegando, mesmo         

que eu esteja com dor e tenha dificuldade em ver alguma coisa            

melhorando; 

● Pontos de perigo a evitar, particularmente para mim, meu marido e           

nossos filhos; e 

● nossos inimigos específicos, suas táticas e como combatê-los. Esta         

é a categoria que mais excita meu marido. Ele viu pelo menos uma             

centena dessas Palavras Pessoais sendo dadas sobre nossos muitos         
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inimigos e cada uma delas se desenvolveu exatamente como Deus          

disse que elas teriam 100% de precisão, cada uma e todas as            

vezes! 

Agora, isso não significa que estamos imunes a problemas. Não, não           

mesmo! Longe disso! O que eu lamento a todos vocês no Nest, os sonhos              

foram permitidos e nossa família tem muitos inimigos e ainda o fazem. O             

que é único é que o Senhor nos dá 'informação privilegiada' e então             

sabemos que, mesmo quando parece que fomos derrotados, significa         

apenas que a justiça será em breve servida (e agora, e em muitos casos,              

já foi foi servido). 

Embora eu saiba que estas Palavras Pessoais contêm pedras preciosas de           

sabedoria e orientação, deixo isso para o meu marido, para me lembrar e             

relembrar repetidas vezes quão poderoso é o nosso Deus a quem           

servimos e que Ele está verdadeiramente conosco. O problema é que,           

quando olho para essas antigas páginas escritas, isso me traz de volta a             

lugares quando eu estava na fornalha de aflição. Isso porque lida com            

inimigos passados e inimigos atuais, mas especialmente meu inimigo         

principal, um inimigo que ainda aparece no fundo agora mesmo. 

Sério, por que eu iria querer voltar para um lugar onde a fornalha estava              

em chamas e eu estava no meio dela? Por quê? Bem, embora eu não              

conheça totalmente a resposta para isso, eu sei disso ... o inimigo luta             

mais duramente quando estamos prestes a ganhar terreno na glória de           

Deus. O inimigo não quer que reivindiquemos o que Deus nos prometeu.            

Portanto, o inimigo nos combate, mas somente com a permissão de Deus            

e com a liderança dele. 

Então, por que isso é permitido? Eu acredito que conheço pelo menos            

parte da resposta. É porque qualquer coisa digna de Deus, banhar-se em            

Sua presença e glória, vale cada grama de dificuldades aqui na Terra.            

Como pai, que sentimento maravilhoso saber que Seu filho retornará a           

você, não apenas por necessidade, mas por conselho e provisão. No           

entanto, ainda mais importante, especialmente quando eles retornam por         

amor. 

Em retorno, nós, como crianças, corremos atrás de Deus, nosso Pai,           

porque não conseguimos o suficiente Dele. Aqui, queremos mais de Jesus           

e mais de Deus, seu pai. Quando clamamos de dor e desespero, Ele nos              

responde. Agora, Pai, Suas palavras de conforto não removem minha dor           

física, mas elas amaciam meu coração. Nos últimos dias, revivi algo           

doloroso do meu passado. 

Eu sei que há um propósito para tudo isso também. Você está preparando             

todos nós para voltarmos aos antigos campos de batalha. Você está           
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fazendo isso, pois há negócios inacabados lá. Tudo isso está de acordo            

com seus planos e para promover nossa cura. Mesmo que eu entenda            

isso, ainda é tão difícil. No entanto, existem inúmeras vezes na Bíblia que             

você disse que alguém "retornou do exílio". Agora é a nossa vez de             

"voltar do exílio"! 

Neste contexto, eu apenas sei que você está preparando nossa casa para            

o que vem a seguir. No entanto, é difícil imaginar qualquer coisa,            

qualquer mudança, como estou agora ... mas, realmente, como somos          

agora como uma família. No entanto, Pai, você é meu pai e meu criador              

de milagres e eu busco você. Eu confio em Você e nos Seus caminhos,              

caminhos que são mais altos que os nossos. Mais importante ainda, eu te             

amo com todo o meu coração, alma e espírito. 

Pai, você respondeu a muitas das minhas orações, especialmente as que           

dizem respeito às crianças, aos perdidos, aos doentes e aos moribundos.           

Eu sou muito grata. Eu sou especialmente grato por você manter aquele            

pequeno cofre de três anos por três dias na Carolina do Norte durante as              

condições de congelamento. Ele estava preso em um arbusto e não           

conseguia se mexer. 

O garoto alega que um urso veio visitá-lo algumas vezes e o manteria             

aquecido. Pai, isso é impossível no natural, então eu só sei que esse             

'urso' foi enviado por Você sobrenaturalmente para manter essa criança          

viva. Que milagre! Obrigado pai! Obrigado também pelo glorioso sonho          

que tive ontem à noite… 

Sonho 1… 

Eu estava em um pomar de árvores perfumadas florescendo. Uma brisa           

agitou e os pedais de flores começaram a voar no ar. Eles então             

começaram a fazer desenhos lindos e complexos. Foi impressionante.         

Então ouvi o som de uma cachoeira distante. Eu estava andando descalça            

e a grama era incrivelmente macia. Mesmo que o sol estivesse nascendo,            

já estava brilhando tão intensamente. Parecia a manhã. Foi um belo           

amanhecer. 

Pai, eu amo flores de árvores. Eles são tão lindos. É uma promessa sua              

que, apesar de estarmos nos meses frios do inverno, em breve, muito em             

breve, a primavera chegará, junto com as flores. Também sabemos que,           

quando vemos isso, sabemos que o verão logo chegará logo em seguida.            

Oh Senhor, muito obrigado por flores tão lindas! 

Jesus: “Erin, suba.” 

Eu comecei a rir enquanto estava no mesmo pomar que o meu            

sub-sonho. Era um pomar tão bonito que me tirou o fôlego. Havia tantas             

variedades de árvores frutíferas lá que eu não podia contar todas elas.            

Eles estavam todos florescendo. Havia tantas cores diferentes, incluindo         
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brancos, rosas, vermelhos, roxos, azuis, laranjas, violetas e amarelos,         

mas também outras cores sem equivalente terrestre. Eu podia ouvir os           

pássaros cantando. Havia grama macia sob meus pés. 

Eu olhei para baixo de uma das fileiras de árvores e pude ver a vinha a                

distância. Abaixo deste pomar, eu também podia ver o bosque de aspen.            

Foi impressionante. Eu também pude ver o Vale Celestial abaixo. No lado            

oposto do pomar, eu podia ouvir a água fluindo. Eu decidi caminhar em             

direção a esse belo som. Ali na minha frente havia um riacho de             

montanha cristalino. 

Este riacho desceu a colina em um tipo de formação de degraus. Ao lado              

do riacho havia várias pequenas escadas consistindo de pedras planas. Eu           

poderia dizer que eles tinham sido lindamente criados por um mestre           

paisagista. Comecei a rir de alegria quando decidi descer os degraus           

pequenos para ver aonde eles levavam. Depois que desci alguns desses           

passos, ouvi a Voz do Senhor chamar-me. 

Jesus: “Erin, aonde você está indo? Eu vim ao seu encontro nas flores! ” 

Antes que eu pudesse pronunciar uma palavra em resposta, Jesus estava           

bem ali na minha frente. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. 

Jesus: "Hmm, Erin, você não é fácil de perseguir por aqui." Ele começou a              

rir. “Eu te trouxe para onde as árvores estão florescendo. Você gostaria            

de voltar para lá comigo? ” 

Eu:“ Ah, sim, eu adoraria isso! Por favor, perdoe-me por dar um passo à              

frente de você. Senhor, eu estava tão empolgado em ver onde você            

estava neste novo lugar. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, estou sempre com você. ” 

Eu o abracei com força. Comecei a chorar porque não queria deixá-lo ir!             

Eu me senti tão seguro em seus braços que as palavras não podem             

descrever sua presença reconfortante. 

Jesus: “Tudo bem. Fico feliz que você esteja aqui comigo. ” 

Eu:“ Senhor, o tempo não para. Ele avança. Às vezes eu gostaria de             

poder voltar e aproveitar mais os momentos especiais que Você me deu.            

Bem, talvez eu deixasse de fora a parte da 'fornalha de aflição'. ” 

Jesus: Sorrindo. “Se fosse esse o caso, que horas você teria para reviver?             

Que horas havia além do forno? 

Pensei longa e duramente. Depois de um tempo, percebi que não havia            

nenhum. 

Eu: “Hmm, que tal os trechos de tempo que passei com meus filhos? Eles              

cresceram rápido demais, Senhor. Eu não posso mais segurá-los no meu           

colo e ler para eles. Não consigo mais ouvir a risada enquanto leio. Eu              

não posso ... Comecei a chorar. “Oh Senhor, isso é cruel. Eu senti muita              

falta. Sinto falta do que não posso mais ter. ” 
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Jesus:“ Isso é porque Deus é o Guardião do Tempo. O tempo é diferente              

aqui. No entanto, onde você está, o tempo não espera por ninguém. Nada             

é prometido em relação ao tempo lá separado de Deus. O tempo é uma              

medida lá na Terra. Aqui, não há necessidade de medir o tempo. O tempo              

nunca é olhado aqui com um sentimento de medo. O tempo é diferente             

aqui. Nascer do sol e pôr do sol são muito mais tempo aqui. 

“Cada nascer e pôr do sol é importante aqui, mas as conseqüências do             

tempo não são mais de envelhecimento ou morte. O tempo não está            

cheio de arrependimento aqui. Eu sei quanto tempo você foi roubado de            

seus inimigos. Eu sei o quanto você perdeu com seus filhos nas mãos de              

seu inimigo. Enquanto meu pai poderia inverter o tempo, ele não o faria,             

pois isso não mudaria o resultado. Isso é porque tudo isso aconteceu            

como Ele havia planejado. Você deve entender que isso foi e é a vontade              

do meu pai. 

“Agora eu lhes digo que farei novas todas as coisas novamente. Eu vou             

amarrar o seu quebrantamento e removê-lo. Eu trago minha recompensa          

para você, Erin. Eu prometi. Você ficará muito feliz. Por favor, entenda            

que o tempo não é seu. Nenhum homem pode controlá-lo. Enquanto os            

homens podem confundi-lo, remover evidências da história e recriar uma          

nova narrativa, o tempo pertence somente a Deus, Meu Pai. ” 

Eu:“ Senhor, há muito tempo atrás, quando eu não estava com dor e             

podia me mover como um atleta, o tempo parecia passar. Eu nunca quis             

que o dia acabasse. No entanto, como estou agora, o tempo se arrasta e              

não é meu amigo. Embora seja uma grande bênção ter meu marido e             

meus filhos aqui comigo, não posso fazer muito com eles e isso parte             

meu coração. ” 

Só então, saí do sonho e senti que deveria olhar para o relógio. Notei que               

a terceira mão no relógio tinha ficado e que o tempo no meu relógio tinha               

congelado às 11:40 como resultado. Ele fez isso, embora o pêndulo do            

relógio ainda estivesse indo e voltando. Quando eu chequei a hora certa,            

percebi que era 1:31 da noite. Eu ri quando voltei para ele. 

Jesus: rindo. “Sim, Erin, eu posso parar um relógio!” 

Eu: rindo. “Você é tão engraçado, Senhor. Este relógio manteve o tempo            

perfeitamente por mais de três anos. Por que agora? ” 

Jesus:“ Eu decidi responder a sua oração para segurar o tempo. ” 

Eu:“ Bem, Senhor, e, como você sabe, este é apenas um relógio. O sol              

ainda está se movendo no horizonte. A Terra não parou de girar. ” 

Jesus:“ Tudo bem então, você gostaria que eu a enviasse de volta? Eu             

posso fazer isso. Eu deveria parar? Eu também posso fazer isso! ”(2 Reis             

20:11, Isaías 38: 8, Josué 10:13) 
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Eu:“ Perdoa-me, Senhor. Eu sei que você fez isso por Josué. Ele orou por              

isso e você fez o impossível. Bem, nada é impossível para você! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, não houve dia assim antes ou desde então. No entanto,             

Erin, logo chega um dia diferente de qualquer outro dia para você e para              

aqueles que eu chamei. Mesmo que este dia possa não ser o mesmo que              

foi para Josué contra seus inimigos naquele dia, será uma coisa nova que             

eu farei. Não tenha medo disso embora. A luz do dia repousará sobre             

você e o esplendor e a glória dos Meus escolhidos serão mudados. 

Nos dias de angústia que se seguirão, o mal será amontoado sobre os             

pecadores, mas os justos triunfarão. Outros serão feitos para ver que           

chegou a hora de se arrepender (Enoque 49: 1-3). Então, Erin, as            

lágrimas que você chora agora são lágrimas do tempo perdido. No           

entanto, chegou a hora e a mudança está à mão. 

"Certamente, como você vê os sinais da primavera, você sabe que o            

verão está próximo." Ele estendeu a mão e me abraçou. “É natural para             

uma mulher que deu à luz chorar por seus filhos e orar por sua proteção               

sobre as terras amaldiçoadas. No entanto, não se preocupe, pois enviarei           

para você e mantê-lo seguro nos momentos de dificuldade. Nada te           

prejudicará. 

“Agora, suas orações foram fortalecidas. Deus, meu pai, ouve suas          

orações em seus tribunais. Você clama por misericórdia e suas orações           

são respondidas. Eu enviarei anjos a seu respeito, Erin, e eles te            

guardarão em tudo que fizerem. Não tenha medo, Erin, como o seu pé             

não vai bater em uma pedra. 

Senti uma cutucada no meu Espírito para alcançar e tocar meu cabelo            

celestial. Estava descansando no vestido de linho mais macio que já           

senti. Meu cabelo era comprido e tão bonito quanto fios de seda. Tudo é              

tão incrivelmente perfeito aqui no céu! 

Eu: rindo. “Quando terei tudo isso?” 

Jesus: “Você já recebeu na Terra como no céu. Aqui, você já o tem ... ali,                

só um pouquinho mais. ” 

Eu: pulando de excitação. “Oh Senhor, obrigado! Obrigado! ” 

Jesus:“ Agora, deixe-me levar suas preocupações e encargos, ok? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda estou com medo. ” 

Jesus:“ Não seja, Erin, como sou com você. Agora, regozije-se! Alegrar!           

Venha, temos muito o que fazer! 

Ele estendeu a mão para mim. Quando cheguei à mão dele, Ele começou             

a me levar de volta ao pomar florescente. 

O sonho acabou ... 

Oh sim, aqui está uma foto de uma coluna de luz que eu vi no alvorecer                

do meu aniversário ... 
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Jesus, o Exército de Deus e os Gafanhotos 

4 de fevereiro de 2019 

Recebido no domingo, 3 de fevereiro de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

devo começar com uma confissão ousada. Estou bastante preocupado         

agora, pois ainda não tenho certeza do que acontecerá em seguida. Eu            

sei que você faz, mas eu não e eu sou humano, então eu ainda me               

preocupo. Você me diz para não, mas é difícil. Você então me mostrou             

algo que aconteceu comigo quando criança e eu soube que Você me            

lembrou deste evento, porque desta vez agora me lembra muito como           

me senti naquela época. 

Entre os cinco e sete anos de idade morávamos perto do Lago Tahoe,             

Nevada. Quando eu tinha quatro anos, meu pai biológico havia nos           

abandonado, então ele estava fora de cena. Minha mãe então se casou            

novamente. Meus avós de passo tinham um lindo veleiro. Era grande o            

suficiente para ter quartos de dormir abaixo do convés. Embora eu não            

me lembre do ano exato deste evento, eu sabia que íamos a este barco              

quase todo final de semana. 

Em um determinado dia, navegamos através deste belo lago. Lembro-me          

de amar o cheiro do pinheiro Ponderosa e do ar fresco e limpo. Como eu               

era pequeno, este lago parecia ser do tamanho de um oceano para mim.             

Também me lembro de que esse lago me parecia ameaçador, já que os             

adultos falavam de quão incrivelmente profundo era. 

Saímos de um lugar chamado Zephyr. Lembro-me de que meu irmão           

mais novo ainda não havia nascido. Nós tínhamos planejado velejar de           

Zephyr's Cove para Emerald Bay e depois para o Pine Forest Inlet. Nós,             

então, voltaríamos direto para a enseada de Zephyr. Lembro-me de que           

havia muitos gritos, risos, bebidas e música alta nessas excursões. 

Também me lembro de que, pelo menos uma vez por viagem, algum            

adulto embriagado pulava no mar para recuperar algo que havia          

acidentalmente deixado cair no lago. Essa pessoa precisaria então ser          

pescada. Quando criança, lembrei-me do medo que me traziam quando          

alguém ia ao mar em um lago profundo. Eu sempre fiquei muito aliviado             

quando todos estavam de volta a bordo, sãos e salvos. 

Depois do que pareciam ser várias horas de navegação neste lago,           

finalmente chegamos a Emerald Bay. Esta baía tinha um castelo incrível           

lá. Eu costumava imaginar estar no castelo ao invés de estar com todos             
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esses adultos bêbados no veleiro. Logo, meu padrasto, minha mãe e           

todos os seus amigos bêbados começariam a pular no lago. Sem exceção,            

eles reclamaram muito sobre o frio da água do lago. 

Depois disso, subimos o litoral em outra área. Foi chamado Pike Pine ou             

Pine Pike, mas não me lembro qual. Foi durante essa parte desta viagem             

que fomos abordados por alguns guardas em um barco da polícia.           

Quando eles chegaram até nós, eles nos avisaram de uma tempestade           

que estava se aproximando rapidamente. Foi fantástico! Em um instante,          

todas essas pessoas bêbadas, bêbadas e embriagadas de repente ficaram          

sóbrias e preocupadas. 

Do nada, o vento logo subiu e a água ficou cada vez mais instável. Meu               

irmão e eu fomos mandados para a área com a pequena mesa da cozinha              

abaixo. Eu podia ouvir os adultos lutando por cima de nós e gritando             

palavras como 'jib', 'boom' e 'pato'! Ouvi as velas chicoteando ao vento            

enquanto tentavam ziguezaguear de um lado para o outro na água. Então            

a força total da tempestade veio! 

Uma vez que esta parte da tempestade atingiu, as velas foram           

rapidamente trazidas para baixo e o motor foi ligado. Em um ponto,            

enquanto estávamos no meio do lago, o motor inesperadamente parou.          

Meu padrasto e seu amigo conseguiram ligar o motor de novo, mas as             

condições em que estavam trabalhando dificultavam. Até que começou,         

havia a preocupação de que ficaríamos presos e precisando de um           

resgate de emergência. 

Tudo aconteceu tão de repente. Meus pensamentos mudaram        

rapidamente de "ser uma princesa no castelo" para "o que acontece           

conosco se essa tempestade nos afundar?" Felizmente, não precisei         

responder a essa pergunta, pois o motor nos moveu e a tempestade            

finalmente explodiu. Enquanto o nosso barco estava relativamente ileso,         

ouvimos falar de quanto dano isso causou quando finalmente voltamos          

para a enseada de Zephyr. 

Oh Pai, este foi um dia tão assustador para mim como uma criança             

pequena. Eu nunca esqueci a sensação de estar em um barco           

tempestuoso e ficar enjoado. Nós não tínhamos controle e tudo aconteceu           

de repente e sem aviso prévio. Eles chamaram de súbita tempestade           

porque não havia aviso. Pai, a partir de março de 2018, este foi o "Ano do                

Squall". 

Eu tive alguns sonhos recentemente. Enquanto eles têm sido muito          

claros, eles ainda são um mistério ao mesmo tempo ... 

Sonho 1 'área do chuveiro" ... 

Eu estava em uma sala com tetos brancos, paredes e pisos de concreto .              

Neste "mar de branco", eu estava preparando uma refeição para muitos           
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convidados. Eu tinha belos arranjos florais e configurações de mesa          

prontos para decorar. O dono da instalação logo me encontrou… 

Proprietário: “Erin, você se preparou para seus convidados, mas você não           

está pronto e vestido para recebê-los.” 

Só então, percebi que eu tinha passado todo esse tempo me preparando            

sem ser apresentável para nossos convidados. O proprietário sorriu para          

mim e apontou na direção que eu deveria ir para remediar isso e me              

preparar para os convidados. Assim que eu estava prestes a ir para lá,             

alguns convidados altos e indesejados chegaram para atrapalhar meus         

planos. Agora eu estava preocupado demais para sair. O dono sorriu para            

mim novamente ... 

Proprietário: “Oh Erin, não se preocupe. Eu vou tomar conta dessas           

pessoas. Eles são convidados não convidados e eu possuo o local. Por            

favor ... continue se preparando. ” 

Ele me indicou alguns sinais direcionando-me para um chuveiro /          

vestiário. Quando cheguei a essa estrutura, não havia alça na porta. Eu            

decidi abrir caminho pela porta. Quando eu olhei no quarto, notei que era             

um cubo de 8 'x 8' x 8 '. Quando a porta se fechou atrás de mim, ficou                  

completamente transparente com o azulejo. 

O chuveiro era de azulejos do chão ao teto com lindos 2 ”x 2” de vidro                

esmaltado-como telhas. O chuveiro foi enorme e a pressão da água foi            

logo à direita. Foi uma sensação tão maravilhosa que tomei um banho            

mais longo que o normal. Enquanto eu estava levando tudo de olhos            

fechados, de repente me lembrei dos meus convidados e fiquei animada. 

Eu rapidamente terminei de me arrumar e saí do banheiro para voltar            

para os meus convidados. A porta sem alças se abriu com facilidade e eu              

corri para cumprimentar meus convidados. Quando olhei para trás pela          

porta, notei que os ladrilhos do teto estavam caindo. 

Sonho 1 terminou… 

Sonho 2, “Limpar uma área de toalete cheia de excrementos”… 

Eu estava indiretamente prestando serviços para a esposa de um antigo           

cliente que havia perdido a filha em um trágico acidente. Enquanto eu            

não estava mais trabalhando como designer, meu amigo também estava          

lá. Ela me pediu para subcontratar a limpeza da construção e eu havia             

concordado. Ela havia sido contratada por US$ 5.999,50 e me ofereceu           

US$ 1.000,00 por minha ajuda. Quando aceitei isso, ainda não sabia           

quem era o cliente. 

Meu amigo saiu às 16h45 para um compromisso anterior, mas não sem            

antes me avisar que o cliente ia chegar às 17h. Minha assistência girava             

em torno da limpeza de um banheiro e de um banheiro. Quando cheguei             

a esta área para limpá-lo, era tão repugnante que eu nunca teria            
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concordado em fazer isso se soubesse. Enquanto US$ 1.000 é muito           

dinheiro para limpar um banheiro, imagine o pior e por que isso não             

valeria a pena. 

Por lealdade a minha amiga, prossegui, pois sabia que ela não lhe daria             

US$ 5.999,50 se não fizesse minha parte para pagar os US$ 1.000. O             

cliente chegou às 5:00 da tarde e rapidamente veio para verificar o meu             

progresso com o banheiro. Mesmo que eu estava limpando em um ritmo            

furioso, ela sabia que eu sabia que seria quase impossível terminar de            

limpar este quarto no horário combinado de 6:00 pm. Eu só tinha uma             

hora! 

Quando me virei para negociar mais tempo, de repente percebi que esse            

cliente era a esposa de um cliente que eu costumava ter. Ela me             

reconheceu ao mesmo tempo em que a reconheci. 

Cliente: "Bem, Erin, eu vejo que você ainda está recebendo tudo o que             

você merece!" 

Eu soube imediatamente que ela estava zombando do fato de que eu            

estava lá limpando seu banheiro cheio de nojo e cheio de excremento. 

Eu: “Como você pode dizer isso para mim? Eu trabalhei duro para você e              

seu marido quando você era meu cliente. Eu coloco meu coração e alma             

em seu projeto. ” 

Cliente:“ E você deveria ter! Você fez muito dinheiro com o nosso            

projeto”. 

Eu:“ Não, eu não fiz. Eu acabei perdendo dinheiro no seu projeto. Você             

está dizendo que você é capaz de decidir o meu valor, mesmo que você              

tenha concordado com o meu salário e meus serviços com antecedência?           

Nós assinamos um contrato e eu o cumpri completamente! ” 

Cliente:“ Sim, mas olhe onde você está agora. ” 

Eu ainda estava em minhas mãos e joelhos raspando excrementos do seu            

banheiro. Ela continuou zombando. 

Cliente: "Vamos, milagreiro, faça o que você foi pago ou você não vai             

conseguir nada ..." Ela fez um som de riso mal. "... e nem o seu amigo."                

Ela me deu um olhar de desprezo. “Como você sabe, eu não sou um              

'guardião de contratos'.” 

Eu sabia que não conseguiria. O tempo passou rapidamente e agora           

estava perto das 18 horas. Eu não pude ir mais rápido! 

Eu: “Eu tenho que ir agora e chegar em casa para minha família. Se eu               

passar mais tempo aqui com você, não há garantia de que serei pago             

pela limpeza de todo esse excremento. ”Quando me levantei para ir           

embora, senti o Senhor me dar alguma compaixão por ela. "Oh sim ... eu              

sinto muito pela sua perda, a perda de sua filha." 
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Eu a ouvi começar a fazer sons demoníacos estranhos. Ela apontou para            

o relógio e começou a gargalhar que o tempo acabou. Com apenas alguns             

minutos de sobra, senti o Senhor me direcionar para acenar com a mão             

sobre a área. Eu fiz e, em um instante e ainda antes das 18:00, toda a                

área estava completamente limpa. O cheiro associado ao excremento         

também desapareceu completamente. Eu a ouvi suspirar e começar a          

chorar. 

Cliente: Chorando. “Eu odeio a Deus! Eu O odeio por levar meu bebê! ” 

Eu:“ Deus não levou seu filho antes do tempo marcado. Ele a conhecerá e              

determinará seus dias em que ela ainda estava em seu ventre. Você está             

amarrado pela amargura e agora está confortável neste excremento.         

Você deve deixar isso pra lá agora. É você que está fora do tempo. 

“Agora, completei as tarefas que você me deu no tempo determinado.           

Espero que minha amiga receba seu salário como prometido. Na verdade,           

vou colecioná-los para ela agora. 

Eu podia dizer pela expressão no rosto dela que ela não tinha intenção de              

pagar a minha amiga. Um envelope apareceu de repente em sua mão e o              

Senhor me avisou que continha US$ 6.000 de seu dinheiro dentro. Ela            

ficou chocada ao ver o envelope e de alguma forma sabia disso também.             

Ela ficou com medo de ver tudo isso acontecer. 

Cliente: “Quem é você? Você não pode ser a Erin que eu conheci! ” 

Eu:“ Eu sou Erin. Agora me entregue o salário do meu amigo e se              

arrependa. Você está ficando sem tempo. 

Apesar de tudo o que ela tinha visto, ela ainda estava hesitante. Seu             

braço foi de repente forçado para fora em minha direção. Era como se a              

mão dela fosse repentinamente puxada por uma força invisível. Eu sabia           

que tinha sido. Eu peguei o envelope da mão dela. 

Eu: “Libere seu ressentimento para com Deus agora. É a Vontade de            

Deus que você liberte de tudo isso imediatamente! ” 

Cliente: Começando a quebrar. "Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Eu           

perdi tudo. Enquanto eu tenho riqueza, eu não tenho minha família. ” 

Eu:“ Está tudo bem. Solte tudo isso. Agora, você gostaria de vir jantar             

comigo? ” 

Cliente: Hesitando. “Isso trará minha filha de volta?” 

Eu: “Quem sabe, além de Deus, se ela pode estar esperando por você?             

Eu sinto muito, mas eu não sei a resposta para isso. ” 

Cliente:“ Mesmo que seja uma pequena chance, eu irei com você. Sim,            

Erin, eu irei! ” 

Enquanto ela estava agora desesperada para ir comigo, o Senhor          

deixou-me saber que ela ainda estava segurando um grande ódio por ele. 
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Eu: “Não funciona assim. Você não deve segurar nada contra Deus. Você            

ainda está culpando a Deus. Você ainda está odiando-o. Como tal, você            

não pode ir para onde estou indo agora. ” 

Cliente:“ Eu não sei como fazer o que você está me pedindo para fazer.              

Odiar Deus é onde eu recebo minha força. Eu não vou parar. " 

Eu:" Ok, essa é a sua escolha a fazer. Eu queria que você estivesse vindo               

embora. Por favor tome cuidado. Pelo menos o seu banheiro está limpo e             

ainda é pouco antes das 6:00 da tarde. ” 

Antes de me virar para ir até a porta para sair, entreguei a ela cinquenta               

centavos em troco (US $ 6.000 no envelope menos US $ 5.999,50            

conforme combinado no contrato) . Enquanto eu caminhava em direção à           

porta, a mulher ficou mais louca a cada passo. Depois que entrei pela             

porta, vi-a fechar atrás de mim. 

Sonho 2, descrição ... 

Oh Pai, eu me arrependo por qualquer coisa que eu não consegui me             

arrepender. Se não consegui perdoar aqueles que me ofenderam ou          

falharam em me manter limpo, sinto muito. A hora está atrasada e eu             

não quero ser negligente de nada. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em uma bela clareira. Ali, diante de mim, havia uma árvore             

magnífica, de formas perfeitas, com flores roxas. Eu sorri quando          

reconheci essa forma de uma linha de 'Love Pop Greeting Cards' que eu             

simplesmente adoro. Era uma versão celestial de uma árvore Jacaranda.          

Esta clareira foi preenchida com uma incrível fragrância. 

Eu cheirava a eucaliptos, assim como uma fragrância dessas flores roxas.           

A árvore estava em plena floração. A grama era mais verde que verde e              

tão macia quanto o pêlo de animal mais macio. Fui até a base da árvore e                

abracei-a. Quando o fiz, comecei a clamar a Deus. 

Eu: “Oh Senhor, eu sou jovem aqui. Não há morte aqui. Por favor, pai,              

está na hora! Pai, por favor! O mundo tornou-se assustador e muito mais             

nos últimos três anos. A loucura está aumentando. 

Enquanto eu estava abraçando esta linda árvore, uma adorável borboleta          

pousou no meu braço. Enquanto descansava lá, espalhou suas asas          

incríveis. Então ouvi a Voz do Senhor falar comigo. 

Jesus: "Erin, vem!" Eu me virei e lá estava Jesus fazendo sinal para eu ir               

até ele. Eu corri para os braços dele e o abracei. “Erin, eu aceito suas               

orações. Eu respondi seus gritos. Lembre-se, eu nunca prometi a você           

uma jornada fácil. Eu sei que você se sente como se o tempo tivesse              

acabado, mas isso não aconteceu. ” 

Eu:“ Senhor, eu tenho nove relógios (não-eletrônicos) em nossa casa e           

nenhum deles funciona totalmente. É como se você tivesse parado minha           
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capacidade de medir o tempo aqui. Eu quebrei um, um acabou de parar,             

um é overwound, um tem uma mão quebrada, um você tem que definir o              

tempo e, em seguida, ele é executado por vinte minutos e depois pára,             

um passou por alguns problemas e outro mantém o tempo, mas não            

ressoa. Por quê? Senhor, eu sei que estes são relógios antigos, mas isso             

é claramente sobrenatural. Quais são as probabilidades? ” 

Jesus: Rindo. “Erin, o tempo é de Deus. Ele controla o Seu Relógio. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas Tu és o Guardião do Tempo. ” 

Jesus:“ Não, Erin. Ninguém sabe o dia nem a hora da Minha vinda, exceto              

Meu Pai Celestial. ” 

Eu: Chorando. “Senhor, nossa casa está fora do tempo. Estou assustado.           

Minha saúde está piorando. Meus amigos têm filhos que estão morrendo.           

Onde está Tu, Senhor? ” 

Jesus:“ Há um rio que alegra a cidade de Deus. Eu estou dentro de você.               

Erin, você não vai cair. Eu te ajudarei no amanhecer. Minhas promessas            

são verdadeiras, Erin. Eu não te esqueci. Eu não estou bravo com você.             

Você fez tudo o que eu instruí. Você me amou sem condições. Você amou              

outros que eu designei para você sem condições. Você fez tudo o que eu              

pedi. ” 

Eu:“ Bem, então, Senhor, eu te peço, aqui da minha cátedra, que Você             

satisfaça em todos nós. Por favor, cure meus amigos e seus filhos            

doentes. Por favor, cure o quebrado. Pai, meu Senhor, Tu és o Bom             

Pastor e somos cordeiros no meio de lobos devoradores. Por favor, nos            

fortaleça. 

“O tempo não espera por ninguém e meu Pai, Deus, no Céu, controla o              

tempo. Por favor, Senhor, por favor, deixe que este seja o grande            

momento, 'O Ano do Seu Favor', em nossas vidas. Estamos no fim aqui e              

o tempo é para nós pelos padrões do mundo. Tudo tem um prazo e não               

poderemos enfrentá-los. ” 

Jesus:“ Erin, outra coisa está incomodando você… ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Todo o mal. Todo o mal é tão horripilante agora.             

Alguém dividiu uma criança, um bebê, no meio. Outra derramou água           

sobre um bebê dormindo simplesmente porque eles achavam que parecia          

"muito fofo". Oh, há muito mais. E quanto a "abortos tardios"? Esta é             

agora a verdadeira raiz de quem estamos nos tornando como nação?           

Estamos realmente sacrificando bebês agora como fizeram durante os         

tempos de Baal? 

“Em um momento, e não há muito tempo, abortos tardios só eram            

permitidos se a saúde da mãe estivesse em risco. Agora isso pode ser             

feito em alguns lugares, simplesmente se afetar o "bem-estar" da mãe. O            

problema é que o termo "bem-estar" é amplamente definido. Pode ser           
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por razões financeiras, aparência física, capacidade mental ... mas,         

realmente, qualquer razão. Um político democrático até recomendou que         

o infanticídio fosse legalizado. 

“Ele descreveu como um médico tornaria o bebê recém-nascido         

confortável e, então, 'simplesmente escaparia'. Aqui temos pessoas que         

amam você com todos os seus corações que têm filhos morrendo. Isso            

acontece apesar do fato de que eles querem desesperadamente manter          

esses bebês e crianças. Por que, Senhor? Por favor, cure-os! Por favor,            

cure-os aqui e agora! Por favor, Senhor! ” 

Jesus:“ Eu ouvi seus gritos, Erin. Embora eu tenha respondido a muitos            

imediatamente, outros devem entrar em Meu plano e no tempo de Meu            

Pai. Aqueles que estão perdidos na Terra são encontrados aqui, Erin. Eles            

estão comigo aqui no céu. Eles estão seguros aqui. Eles estão livres e             

esperando o dia para ver seus entes queridos novamente. Agora, Erin,           

onde é uma criança melhor? Está aqui no céu comigo ou ali? ” 

Eu:“ Com você, Senhor! Claro, com você! ” 

Recebido na segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 

Jesus:“ Haverá mudanças drásticas no mundo muito em breve. Você não           

precisa se preocupar. Eu cuidarei de você e de sua casa. ” 

Eu:“ Por favor, faça isso em breve, Senhor, porque não vou conseguir. Eu             

não farei isso muito mais, já que as coisas estão ficando cada vez pior a               

cada dia ”. 

Jesus:“ Eu lhes fiz promessas e estas são mesmo na Minha Palavra. Erin,             

eu não te abandonei e não vou abandonar você. ”Ele me abraçou.            

“Embora eu saiba que você está com medo, lembre-se de que estou com             

você e amo você. Seu coração é bom e eu sei que você pressiona em               

mim. O céu recolheu suas lágrimas. 

“Você deve entender que, à medida que o mundo se tornar mais frio,             

haverá eventos horríveis. Você só precisa entender as raízes da adoração           

de Baal para saber que isso está ocorrendo agora. Embora seja mais            

difícil reconhecer como é com um rótulo diferente e em um contexto            

diferente, ainda é o mesmo. 

“Um véu saiu sobre as terras. Um véu é o do mal. Isso cobre metade dos                

que vivem na terra e eles não vêem o mal. Enquanto a outra metade vê o                

mal, eles estão em choque e medo. No entanto, essa "outra metade"            

também está em negação sobre o que aconteceu, já que tudo isso            

aconteceu tão repentinamente. 

“Entenda também que 'a nuvem subiu no oeste'. Tão certo como você vê             

isso, você pode saber que o tempo está próximo. Veja, isso vem            

rapidamente. Assim como reunir nuvens de tempestade significa uma         

tempestade que se aproxima, assim como sinais óbvios agora estão se           
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reunindo, dizendo que uma tempestade diferente está chegando. Erin, o          

tempo da divisão, mesmo entre a família, está aqui. 

“Eu já falei sobre isso. Isso significa um tempo de grande separação.            

Lembre-se de que sou chamado Príncipe da Paz, embora tenha trazido           

divisão. Por quê? ” 

Eu:“ É para testar os corações dos homens? É para testar quem é para              

você e quem é contra você? ” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, sim, mas eu já sei de tudo isso. É para a salvação               

daqueles que não Me conhecem e para fortalecer a fé daqueles a quem             

eu chamei. Erin, muitos que se chamam filhos de Deus, logo vão cair. No              

entanto, muitos deles retornarão, mas não até que sejam refinados no           

forno de aflição. 

“Erin, eu enviei o Red Bull para agitar o perverso. Aqueles escondidos à             

vista de todos estão prestes a serem expostos. As coisas ficarão piores.            

Você ouviu suas mentiras e viu os ímpios prosperarem. A verdade está            

agora em questão e as mentiras são agora aceitas. Aqueles que sabem            

quem eu sou, me pressionarão ainda mais e eu os abençoarei           

abundantemente e os levarei através dos tempos difíceis. 

“Como falei na Minha Palavra, cinco em uma casa serão divididos. Três            

serão contra dois e dois serão contra três. Pai será contra filho e filho              

será contra pai. Mãe será contra filha e filha será contra mãe. Você já              

entende essas coisas como você viu em suas pontes passadas. ” 

Eu:“ Senhor, o que você quer dizer com 'a nuvem no oeste'? ” 

Jesus: Sorrindo. “É para ilustrar que, quando você vê nuvens se           

reunindo, você espera chuva. Você é capaz de prever o tempo a partir             

desses sinais. No entanto, aqui temos sinal após sinal após sinal, mas            

ninguém sabe as vezes em que estamos. ” 

Eu:“ Senhor, embora você me diga que não se preocupe, na condição em             

que estou hoje, ainda estou com medo. Enquanto eu sei que você vai             

cuidar de nós, eu ainda tenho medo de tudo o que está vindo. ” 

Jesus:“ Não tenha medo, Erin. Lembre-se que eu escolhi você ... você e             

sua família. Você deve ser encorajado porque eu estou com você e            

porque os tempos escritos nas profecias estão se cumprindo agora. Você           

e aqueles que eu chamei foram escolhidos por um tempo como este. Ele             

sorriu e me cutucou. “Erin, seja alegre como seus relógios estão           

diminuindo.” 

Eu: Rindo. “Oh Senhor, eles não estão trabalhando de jeito nenhum. Dito            

isto, sei que você está realmente se referindo ao Relógio e ao Calendário             

de Deus. Todos esses eventos parecem estar indo e vindo tão rápido            

agora. ” 
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Jesus:“ Sim, Erin, mas ainda há tempo. Há toda uma geração que não me              

conhece. Eles nem sabem o que procurar. ” 

Eu:“ Mas, Senhor, tu és Deus e conheces todos aqueles a quem            

chamaste. Você conhece todos aqueles que você escolheu. Por que não           

ligar para eles agora? Senhor, por favor, chame-os! ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, minhas flechas vão sair e minha verdade deve se            

espalhar de minhas flechas flamejantes. Onde você vai ... onde eu te            

mando ... nada deve estar contra você com sucesso. Vou abalar as            

nações e muitos terão medo. Assim como não cheguei a unificar, você            

não foi chamado para unificar. Eu vim para dar esperança aos cativos e             

libertá-los. 

“Eu vim para espalhar a Palavra da Verdade. Eu vim para deixar as             

pessoas saberem que eu as amo e que eu preparei um lugar para elas.              

Desta vez chegou novamente. Você vai levar as pessoas a Mim exibindo            

ações incríveis. Você cortará os maus pela sua própria presença, assim           

como eu estarei com cada um de vocês. As escamas da terra não estão              

equilibradas. Venha, Erin, eu vou te mostrar ... 

Ele me levou para o mirante. Enquanto observava, vi um grande anjo e             

uma balança ali. A escala era desigual e severamente favorecida de um            

lado. Logo percebi que isso não era um anjo que eu estava vendo. Na              

verdade, era uma estátua. Havia uma venda nos olhos dela. 

Jesus: “Isto representa a justiça que está agora sobre a terra. É cego e              

não consegue ver o que é certo. No entanto, vejo o desequilíbrio. Eu vejo              

que as escamas estão faltando. Não há justiça para os inocentes, apenas            

para os perversos ... - 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi uma grande fila de mulheres              

se movendo em fila indiana em direção à Estátua da Liberdade. No            

entanto, a estátua não parecia "normal". Em vez disso, a estátua estava            

grávida e suas pernas estavam separadas. Entre suas pernas, eu podia           

ver algo como uma fornalha. As mulheres estavam trazendo seus bebês           

para a estátua e jogando-os na fornalha de Liberty como um sacrifício! 

Eu: “Oh Senhor, por favor, pare com isso. Eu não posso olhar para isso. É               

horrível. Por favor ... ” 

Jesus:“ Erin, isso está sendo feito no mesmo espírito que o de Moloch ou              

adoração a Baal. Não significa nada para mim que as leis das terras             

permitam isso. Eles ainda estão sacrificando Meus filhos a 'um deus           

diferente' não importa como eles chamem isso. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor me diga que Você tem esses bebês lá no Céu               

com Você. ” 

Jesus: Sorrindo carinhosamente para mim. “Oh Erin, sim, claro que sim.           

Eu estou apenas mostrando a maldade sobre a terra e o que estou vendo.              
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No entanto, também há pessoas que estão vendendo seus filhos como           

escravos por dinheiro. Só porque você quer acreditar que isso nunca           

aconteceria aqui não significa que não é. Sim, Erin, sei que isso é difícil              

para você entender. 

“Agora, em um 'lado mais brilhante', também entenda que todos os que            

estão na terra que eu chamarei em breve foram chamados aqui apenas            

por este tempo. Essas pessoas, incluindo você, sua família, seus amigos e            

suas famílias, bem como outros, todos foram nomeados para este tempo.           

Isto é para os benefícios das multidões que um dia irão para o Vale da               

Decisão. ” 

Eu:“ Senhor, eu não entendo isso completamente. A justiça é uma           

estátua cega, dura e feita de barro? Embora essa versão horrível da            

Estátua da Liberdade esteja em seu lugar habitual em Nova York, vejo            

que essa "estátua da justiça" está entre Illinois e Iowa, no Mississippi. Ela             

é dura e sem vida. Por que ela está tão longe do que está acontecendo na                

Estátua da Liberdade? ” 

Jesus:“ Esta é uma pergunta muito boa e foi dita com sabedoria. Justiça é              

dura e facilmente derrubada. É cego e distante do que está acontecendo            

na terra. No entanto, Meu Pai no Trono administra os Julgamentos           

Divinos sobre os iníquos. Erin, nenhum ato maligno ficará impune. Aqui,           

deixe-me mostrar-lhe ... 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi quatro anjos saindo pela terra.              

Enquanto eu via o enorme Red Bull lá, ele agora estava acorrentado e             

amarrado por cordas. Ele estava cercado por inimigos e eles estavam           

lançando blasfêmias contra Deus e dando falso testemunho. Eu vi um           

aumento no mal durante este tempo. Enquanto o Red Bull estava preso,            

vi uma porta aberta. Estrangeiros rapidamente entraram nessa porta         

aberta como gafanhotos. 

Eu então vi o surgimento de falsas testemunhas contra o povo de Deus.             

Eu então vi os anjos gritar e soar trombetas. As trombetas começaram a             

soar baixa e melódica, mas subiu até soar incrivelmente alto. Esse som            

permaneceu por um bom tempo. Embora parecesse durar cerca de uma           

hora, eu não tenho certeza. Vi então a terra sendo sacudida como um             

tapete de oeste para leste e depois de leste para oeste. 

Os extremos então foram para frente e para trás. Dois dos quatro anjos             

estavam trazendo frio e os outros dois estavam trazendo calor. Foi um            

enorme empurrão e puxar. A chuva, as inundações, os deslizamentos de           

terra e a terra tremendo então vieram. Calor, seca, incêndios, recursos           

esgotados e tempestades enormes, tanto por terra como por mar, então           

vieram. Todos eles vieram um após o outro, tudo sem ceder. Deus estava             

humilhando a terra ainda mais. 
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No entanto, eu vi algo mais ... algo fantástico! Eu vi algo no meio desta               

terra conturbada! Eu vi pequenas brasas espalhadas por toda parte. Eu           

então observei quando essas pequenas brasas se transformaram nas         

Chamas de Deus. Era como o aparecimento de ferros polidos. A aparência            

de apenas um causou grande medo em muitos. Estes eram como os            

bastões divinos de Deus. A presença de apenas uma causa faz o ímpio             

confessar. 

Essas 'Chamas' então exibiram ações incríveis. Todos eles se moviam em           

uníssono e ninguém podia ser subornado em nada contrário às ordens de            

Deus e à sua vontade. Eu então vi pessoas raivosas, mas também            

pessoas curadas, alegres e salvas. Aqueles que falaram com as línguas do            

mal foram cortados pela verdade de Deus. Eles não tinham mais nupcial            

ou mordiam suas próprias línguas e eram forçados a confessar suas más            

ações. 

Deus estava agora controlando suas línguas. Os ímpios foram expostos.          

Em contraste, as 'Chamas' eram agora um belo e brilhante Exército de            

Deus. Aqueles em isolamento, aqueles doentes e sem esperança, aqueles          

em luto pela terra e aqueles que olham para o retorno de Jesus ...              

destes, Deus escolheu um remanescente, um exército, um reavivamento         

de corações. Eu vi Deus dar vida a eles! 

Eu: “Oh Senhor, isso é maravilhoso! Você realmente vai fazer isso, não é             

você? Eu vejo isso acontecendo em todo o mundo! Quando? Senhor,           

quando? 

Jesus: Sorrindo. “Agora se acalme, pequeno guerreiro. Eu sei que você           

está pronto. Não se preocupe. Me pressione. Desta vez será como           

nenhum outro momento na história. Eu vou acordar todos aqueles que           

dormem. ” 

Eu:“ Enquanto algumas traduções da Bíblia descrevem este Exército de          

Deus claramente em Joel 2, então fico confuso com o que algumas outras             

traduções mostram para as mesmas Escrituras. ” 

Jesus:“ Isso não era para ser confuso. Joel 2 descreve que o Exército de              

Deus será ressuscitado no final. O problema que ocorre é que, quando            

uma passagem é lida, alguns concluem isto ou aquilo como sendo uma            

extensão da passagem anterior quando ela não é. Neste caso, Joel 2            

assumiu algumas das características de Joel 1 quando nunca foi feito para            

isso. Não se preocupe, pois aqueles com olhos serão capazes de ver isso. 

“Agora, um tempo atrás, você foi mostrado às nações. Você viu um            

enxame descendo sobre a terra como gafanhotos e devorando a bela           

terra, transformando-a de pacífica e legal em perturbadora e livre da lei.            

Os "filhos de Haman" agora "renasceram" e avançaram nas terras          
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vizinhas. Onde quer que seus pés pisem, a destruição segue e o medo             

reina. Eles até declaram terras que não são deles como suas. 

“Eles então forçam os órgãos governamentais a fazer sua vontade. Eles           

saqueiam, estupram, assassinam e roubam. Eles então clamam por         

justiça, apesar de terem cometido as atrocidades. Por causa do falso           

testemunho, a justiça é cega. No entanto, a justiça agora também é            

surda e muda. Estes cruzam os mares e devoram a terra diante deles             

como nunca se viu antes na história. Estes estão vindo do norte e do sul.               

Há então outros enviados. ” 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi o caos onde quer que essas               

pessoas fossem. Eu vi um grande acúmulo nas cidades. Enquanto eles           

estavam em todo o mundo, eu podia vê-los construindo cada vez mais            

nas terras ao sul e ao norte dos EUA. Achei interessante não ver nenhum              

deles indo para a China ou a Rússia. 

Eu: “As pessoas que estão construindo na fronteira sul dos EUA são            

diferentes das demais?” 

Jesus: “Eles ainda são uma ferramenta para enfraquecer ainda mais a           

terra. No entanto, existem também 'outros' no meio deles. Veja ... ” 

Eu vi parte do enorme exército de gafanhotos se plantando no meio            

daqueles que vinham do sul. Vi as pessoas que vinham da América do Sul              

sendo silenciosamente forçadas a denunciar Jesus a fim de prepará-las          

para seguir o anticristo. O medo, em seguida, partiu como rumores           

dessas perseguições silenciosas dos cristãos se espalharam. 

Jesus: “Lembre-se das estratégias de guerra e de que o inimigo segue            

um padrão. Você viu isso. O governo está dividido. A terra está dividida.             

As guerras de corrida são declaradas, embora os casos anteriores tenham           

sido isolados e de ambos os lados. Depois, há outras guerras e rumores             

dessas guerras. Isso se deve às notícias que agora estão sendo           

controladas por uma falsa narrativa destinada a promover os tempos do           

anticristo. 

“Quando isso ocorre, uma nação ou nação dividida não pode ficar de pé.             

Veja as raízes de todo esse mal. Há uma raiz para cada um desses males.               

Eu enviei aqueles que chamei para soar o alarme. No entanto, muitos não             

ouvem ou suas vozes são reprimidas. 

Now, enquanto as nações estão em tumulto, vou enviar aqueles que têm            

preservado para um momento como este. 

"Este exército será aquele que o mundo nunca viu nem verá novamente."            

Ele sorriu para mim conscientemente. “Erin, os desejos do seu coração           

são bons. Em breve, vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria              

mesmo que eu lhe dissesse. Aqueles que estiveram em silêncio logo terão            

voz. A partir de agora, e como você pode ver, parece que o inimigo está               
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vencendo e arrebatando a terra. ”Ele apontou para o mirante novamente           

... 

Eu vi uma área que eu não reconhecia mais. Pessoas em massa 'grupo             

pensa' estavam atacando inocentes sem causa e sem motivo. Tudo o que            

era bom agora se tornará maligno e tudo o que era mal agora se tornará               

bom. Ninguém estava pensando em Deus agora. Todos estavam         

pensando em si mesmos. 

Eu: suspirando. “Oh Senhor, isso é tão cansativo. Na verdade, estou           

exausto. Enquanto eu quero lutar e resistir durante a maior batalha que o             

mundo já viu, eu simplesmente não consigo ... ” 

Jesus: Sorrindo. “Não se preocupe, pois a batalha que acabei de mostrar            

acontecerá mais tarde e não será a mesma guerra da qual você fará             

parte. Erin, você fará incríveis feitos em Meu Nome. Embora eu não            

revele mais para você hoje, saiba que isso lhe trará grande alegria ao ver              

tantos curados e agradecidos. Você também vai mantê-los focados em          

quem eu sou e que eu preparei um lugar para eles, além daqui, um lugar               

onde eles nunca terão medo. Ele sorriu para mim. “Agora, regozije-se,           

Erin, alegre-se. Temos muito o que fazer”. 

Eu ri e Ele também. Jesus continuou a falar enquanto andávamos. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois o mal não prevalecerá. Lembre-se           

sempre de que eu venci a morte. O inimigo é derrotado e agora eles              

estão resmungando. Quando eu te enviar, eles não terão escolha senão           

chutar a verdade. Eles então se arrependerão ou correrão e se           

esconderão. Todos aqueles que chamei darão esperança às multidões.         

Agora, vamos voltar para aquela linda árvore! ” 

Ele estendeu a mão para a minha mão. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-320/ 

A Colonização Espalhada de Jesus e dos Gafanhotos 

10 de fevereiro de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

Depois de uma noite de sono agitado, sou grato por mais um dia. A dor               

que estou sentindo agora está em todo o meu corpo. É uma dor aguda.              

Alguns dias são muito piores que outros. No entanto, a dor nos últimos             

três dias me tirou o fôlego. Eu posso dividir a fonte das minhas lágrimas              

em três categorias ... 

● Gratidão a Deus: A primeira e mais importante lágrima são          

aquelas em completa gratidão a Deus pelas coisas maravilhosas e          

belas que eu vejo ou experiencio todos os dias ... 

○ Os adoráveis pequenos animais e pássaros que agora sair em          

torno de nossa casa. 

○ As belas palavras de amor que vêm daqueles que         

normalmente não seriam capazes de expressar tais coisas.        

Em particular, palavras dos meus dois filhos. 

○ Doces lembranças. 

○ As notas de encorajamento que recebo do Ninho. 

○ Palavras oportunas do Senhor que são como mel aos meus          

lábios. 

○ Vendo minha família reunida à mesa em oração e         

agradecimento. 

○ A paz e o riso em nossa casa. 

○ Um pequeno chickadee em um galho perto da minha janela          

como se ela esperasse dar uma olhada no meu tempo com o            

Senhor. 

○ Uma paisagem de tirar o fôlego. 

● Luto e tristeza:  Estes incluem ... 

○ Empatia para aqueles que sofrem ao meu redor. 

○ Intercedendo pelos perdidos e aqueles feridos ao nosso redor         

e no mundo. 

○ A crueldade de alguns que muitas vezes me deixa de joelhos           

em petições a Deus. 

● Dor: Este último acontece com menos frequência porque descobri         

que me concentrar demais em mim mesmo e no meu estado atual            

apenas aumenta minha dor física. Estas são 'lágrimas de eu' para           
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coisas que são situacionais e físicas, bem como mágoa, mágoa e           

perda. 

Oh pai, dói se mexer agora, e às vezes só para colocar meus pés no chão.                

A bile no meu estômago está agora maior do que nunca porque meu             

corpo está reagindo e inquieto. Como agora estou encontrando alguns          

alimentos sólidos mais difíceis de digerir, eu como alguns biscoitos          

Arrowroot e bolachas de baunilha para compensar isso. Apesar de tudo           

isso, se eu não mantenho uma rotina diária, fico deprimido. 

No entanto, Pai, sei que o que estou experimentando não é nada            

comparado com o que tantos outros são. Há tantos sofrimentos agora.           

Por favor, Pai, seus filhos te amam e olham para você para cura. Por              

favor, nos cure em breve para que possamos declarar vitória no Nome de             

Jesus antes dos perdidos aqui. 

O mundo cresceu tão mal e tão rapidamente! Como isso pode ser? É             

como se um tsunami de maldade e mentiras tivesse coberto o bem e a              

onda não estivesse se retraindo. Em vez disso, essa onda se instalou e             

não está recuando. Na verdade, está se tornando ainda pior. Não           

podemos mais ter certeza de nada que ouvimos, lemos ou vemos, porque            

muita verdade está sendo encoberta. 

Nós recebemos apenas uma pequena imagem de uma história muito          

maior. Em vez de notícias noturnas, agora recebemos um editorial          

noturno baseado em uma narrativa de mentiras. Pai, você enviou o           

presidente para afastar os ímpios que estão operando debaixo do nosso           

nariz o tempo todo. O tempo da grande rebelião chegou e muitos de nós,              

a menos que você crie um milagre, não suportarão o que mais está por              

vir. 

É difícil ver tudo isso se desdobrar. Há tantos ataques contra você, pai.             

Há coisas horríveis ditas sobre o teu filho Jesus. Há tantas tentativas de             

nos tirar dos lugares onde Você nos manteve seguros ... e meus sonhos             

refletem isso! Um sonho que tive há duas noites me assustou. Eu pensei,             

'uau, isso realmente pode acontecer na minha vida!' Ainda assim, pelo           

menos parte de mim não quer acreditar... 

Descrição dos sonhos ... 

Populações inteiras estavam sendo forçadas a entrar em colônias. Devido          

à enorme massa de imigrantes que convergiam para a Europa, o Canadá,            

os EUA e o México, os imigrantes exigiam agora zonas seguras para o seu              

povo. Este seria então um lugar onde eles poderiam praticar e fazer            

cumprir suas próprias leis, fornecer sua própria educação e controlar seus           

próprios meios de comunicação. 
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Enquanto, a princípio, eles pediram apenas pequenas seções de certos          

territórios, não demorou muito até que eles exigissem todos os          

territórios. Eles então começaram a mudar as coisas para que qualquer           

pessoa que pisasse em sua colônia estivesse sujeita às suas leis e            

punições. No entanto, eles ainda estariam livres para se mover pelo resto            

da terra fora de seus territórios. Era muito unilateral e completamente           

injusto… 

● Na Europa: Os gafanhotos exigiam: 

○ França 

○ Alemanha 

○ Bélgica; e 

○ Finlândia 

● No Canadá: Os gafanhotos exigiram: 

○ New Brunswick 

○ Manitoba 

○ A parte sul de Ontário; e 

○ Uma faixa de terra através de Quebec que serviria como uma           

rodovia para negócios entre Ontário e New Brunswick 

● Nos EUA: Os gafanhotos exigiam: 

○ Michigan 

○ Norte Nova York 

○ Vermont 

○ New Hampshire 

○ Partes do Maine 

○ Wisconsin 

○ Minnesota; e 

○ Dakota do Norte 

vi um grande mapa com esses territórios no Canadá e os EUA rotulados             

como "Terra Prometida". Neste mapa, todos os Grandes Lagos         

tornaram-se sua propriedade, juntamente com quaisquer pontos de        

entrada associados ao longo dos EUA e da fronteira canadense. Isso           

agora estava se tornando uma colônia unida e massiva! Eu vi as            

apreensões de terras à força, mesmo quando os fazendeiros tentavam          

salvar suas fazendas. Mesmo os povos nativos americanos e das          

Primeiras Nações estavam agora sendo forçados a deixar suas áreas          

designadas. 

Enquanto o que eu vi já era mal o suficiente por si só, o que vi em                 

seguida foi 'Puro Mal'! A ONU estava sendo usada por esses gafanhotos            
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como uma ferramenta para garantir que seus "direitos humanos"         

fizessem o que quisessem. Uma proposta foi então feita para colocar           

cristãos e judeus em áreas designadas também. Mesmo que as várias           

propostas da ONU estivessem incrivelmente distorcidas, um véu se         

manifestou sobre aqueles que assinavam as leis e eles não conseguiam           

enxergá-la. Para impedir possíveis revoltas de seus habitantes, armas         

foram apreendidas das pessoas. 

Logo foram assinadas leis que proibiam cristãos e judeus de praticar           

"orações coletivas" em certos momentos, de modo a "não ofender Allah e            

a Terra Prometida". Se estes ainda fossem então violados, então partes           

das colônias cristãs e judias ofensivas se tornariam então parte das           

colônias de gafanhotos como pagamento pela ofensa. Essas restrições         

tornaram-se cada vez pior até que todas as outras crenças religiosas           

tenham sido cortadas de alimentos, água e outros suprimentos, incluindo          

remédios e vacinas. 

Descrição sub-sonho sobre ... 

Pai, este foi um sonho terrível. Isso não pode ser uma coisa real! Que              

horrível! Por favor, venha depressa e nos salve dessa bagunça. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu vi Jesus na base de uma linda árvore frutífera. Ele sorriu enquanto eu              

corria para ele. Eu fui direto para os braços dele e ele me segurou. 

Eu: “Oh Senhor, minha dor se foi quando estou aqui com você! Eu te              

amo! ” 

Jesus:“ Eu sei que não há dor aqui comigo. Erin, também não há             

sofrimento, sem preocupação e sem medo. Eu te amo, Erin, e sei que             

você chora toda a noite. No entanto, a alegria vem pela manhã. ” 

Eu:“ Estou pronto para acordar aqui em breve. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas ainda tenho planos para você onde você está.            

Você está realmente pronto para voltar para casa agora? Ele sorriu e            

gentilmente me cutucou. 

Eu: "Bem, Senhor, agora que vi o que você preparou para aqueles que             

amam você, por que eu não gostaria de estar aqui com você?" Ele sorriu              

para mim enquanto assentia em concordância. “Contudo, Senhor, eu não          

cheguei tão longe para parar agora. Eu sei que você tem grandes planos             

para nós, então eu realmente gostaria de ver isso acontecer. É justo que,             

sem que sejamos sobrenaturalmente fortalecidos por Você, como algum         

de nós suportará isso? ” 

Jesus:“ Você não poderia suportar isso sem mim. Estou com você. O que             

você viu em seu sonho são os planos dos ímpios. No entanto, Erin, esta              

não é a minha vontade. Eles não prevalecerão aqui. ” 
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Eu:“ Sim, Senhor, mas isso já está começando a acontecer. Nós não            

podemos falar nada sobre suas práticas, mesmo quando o Seu Nome é            

profanado pelos ímpios. ” 

Jesus: Sorrindo. “Sim, Erin, mas eu sou grande e posso aguentar. Eles            

realmente não têm idéia do que estão fazendo. Eu não o designei para             

lutar contra essa parte da Minha batalha aqui. Eu mostrei isso para você             

entender o que está acontecendo nos bastidores. "A sabedoria é          

comprovada por suas ações." Ele sorriu e apontou para mim. 

“Agora, este grupo acredita que eles estão fazendo isso pela diretriz de            

Deus. Bem, de certa forma, eles estão corretos, pois isso é um            

cumprimento da profecia. No entanto, há outro plano em vigor e isso vai             

atordoar as nações. Não se assuste quando os ímpios parecem prosperar,           

pois daqui a pouco não existirão mais. Se você procurasse por eles, não             

os encontraria. 

“Agora, o que veio sobre a terra é o espírito de confusão e rebelião. Os               

argumentos dos ímpios são facilmente anulados por suas próprias ações.          

Isso é confuso para muitos. No entanto, quando você vê isso, você sabe             

que o inimigo está por trás disso, como você sabe que eu não sou "o deus                

da confusão". " 

Eu:" Sim, Senhor, mas a maioria do que eles estão fazendo parece tão             

óbvia para mim . ” 

Jesus:“ Enquanto isto é óbvio para você, não é para aqueles que            

escolhem acreditar na narrativa de mentiras. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, vamos ver se eu entendo isso. Enquanto eles            

declaram "liberdade de expressão para todos", eles não incluem nada que           

considerem ofensivo. Nada pró-Jesus, pró-vida, pró-família ou pró-'A        

Terra do Livre' é permitido. Isso significa que metade do país é forçado a              

permanecer em silêncio para não ofender a outra metade. No entanto, ao            

mesmo tempo, o outro lado pode dizer o que quiser. Isso é confuso! ” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, eu não mostrei a vocês que as balanças estão             

desequilibradas? Esse padrão não se repetiu antes? ” 

Eu:“ Sim, claro que sim. Relativamente recentemente com a Alemanha          

nazista! ” 

Jesus:“ Bem, mais ou menos. Sim, é semelhante, pois o alvo era, e ainda              

é, o extermínio do povo judeu. No entanto, agora é mais do que isso, pois               

não é apenas o povo judeu, mas Israel e todos os filhos de Deus. Erin, o                

mesmo espírito que você fala não pereceu. Ainda está vivo e bem entre             

os tolos. ” 

Eu:“ Por que eles queriam destruir todos os cristãos? Eu não entendo ”. 

Jesus:“ É simples. É para irritar a Deus e chamá-lo para prestar contas. É              

impedir que a verdade se espalhe, pois o molde não pode sobreviver sob             
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luz forte. Isso você entende. Uma pequena partícula de um corpo           

estranho pode destruir um lote inteiro. Isso vai nos dois sentidos. Por            

exemplo, se você remover todo o mal, então você tem a Terra que eu              

preparei para você com antecedência aqui… Paraíso! 

“O inimigo uma vez residiu aqui no céu. Agora que ele foi expulso, sua              

missão é criar sua própria versão do Céu, mas na Terra e só para si               

mesmo. Para fazer isso, isso consiste no massacre dos filhos de Deus. Ele             

faz isso primeiro diretamente no útero ou no nascimento, depois, quando           

andam como crianças pequenas. Ele então procura roubar sua inocência.          

Como adolescentes, ele então procura roubá-los da verdade e isolá-los. 

“Bem, a lista continua e continua a partir daí. No entanto, Erin, você sabe              

disso, junto com muitos outros sinais, que o tempo está próximo. Assim            

como as flores indicam as estações da esperança e os frutos por vir, suas              

folhas indicam que o verão está próximo. Então, é o mesmo com o que              

você está testemunhando agora. Erin, tire uma lição da figueira… ” 

Eu: sorrindo. “Senhor, posso tirar minhas lições de você em vez da            

figueira? Como você sabe, eu te adoro, não a figueira. 

Jesus: rindo. “Muito bem, Erin, muito bom! Se você é contra os ímpios,             

então você é para mim. Se você fala contra as práticas deles, então você              

é para mim. Se você fizer exatamente o oposto deles, então você é para              

Mim. ” 

Eu: Sorrindo. "Sim, Senhor, mas então eu serei impopular." 

Nós dois rimos como Ele sabia que eu estava apenas brincando. 

Jesus: “As pessoas não mais procuram a verdade. Eles preferem se           

divertir. Eles seguem o que seus ídolos lhes dizem para seguir. Eles não             

gostam de nada que os chame para parar seu auto-prazer e alimentar            

seus apetites. No entanto, em breve, muito em breve, eles vão confessar            

a sua mentira línguas como eles enganaram muitos. 

“Alguns afirmam que amo o pecador e o pecado porque, por definição,            

esse seria o 'amor não-condicional' de um Salvador. O que eles não            

percebem é que a própria decepção em que caíram logo os colocará em             

algemas por suas próprias palavras. O inimigo os amarrou, já que ele não             

é "aquele que liberta os cativos". 

“Ele, pelo contrário, toma o livre e os torna cativos, ligados por 'o deus              

deste mundo'. No entanto, Erin, você reside aqui comigo e é por verdade             

que você foi libertado. Você é meu. Em breve, muito em breve, você não              

acreditará no que planejei para você. Mesmo se eu te dissesse, você não             

acreditaria no que eu planejei para você e para aqueles que Me amam e              

que eu escolhi. ” 

Eu: Rindo. “Por que você não me tenta? Eu adoraria imaginar isso! ” 
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Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, seja paciente e encontre alegria. Eu estou aqui.            

Minhas promessas são verdadeiras. Eu não vou abandonar você. Assim          

como o inimigo estabeleceu um curso de destruição para você, ordenei           

anjos a seu respeito para guardá-lo em todos os seus caminhos. Eles vão             

segurá-lo para que seus pés não sejam tropeçados por uma pedra em            

seu caminho, então não se preocupe. Enquanto não há problema em ficar            

de pé, não discuta com tolos. Eu tenho um plano ... Ele sorriu e apontou               

para mim. "…para você. Agora, venha comigo! ” 

Ele estendeu a mão e começamos a caminhar juntos para a bela árvore             

frutífera. 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-321/ 

Jesus e Orações Depois da Morte de Um Bebê Precioso 

13 de fevereiro de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por tudo o que você fez por nós! Você é o concedente de              

milagres para a Sua glória. Você é o nosso curador e o grande médico,              

acima de tudo. Você também é o doador da dádiva da vida. Você vai nos               

levar para casa quando nossa jornada aqui se fechar. Embora às vezes eu             

tenha medo de soltar quando envolve meus filhos, confio plenamente em           

você na minha vida. 

No entanto, Pai, estou aqui hoje para fazer outro caso. Eu estou olhando             

para Mateus 27:52-53 ao fazer este caso. Estes são dois versos que            

sempre são ignorados na igreja. Foi quando as sepulturas se abriram e            

você levou aqueles que "dormiam" do cemitério para a Cidade Santa. Isso            

aconteceu no mesmo dia em que você morreu por nós na cruz. Muitos             

mortos foram trazidos de volta à vida no mesmo dia em que você             

morreu. 

Que incrível milagre isso deve ter sido para aqueles que perderam entes            

queridos. No entanto, isso também deve ter sido incrivelmente         

aterrorizante para aqueles que viram inimigos repentinamente       

reaparecerem, inimigos que eles achavam que estavam muito longe.         

Também não podemos excluir a possibilidade de que esse reaparecimento          

dos mortos também incluísse crianças. 

Pai, você é Deus sobre todos nós. Você é o Deus que segura meu              

coração, determina meus dias e respira vida em mim. Por este meio            

declaro bênçãos sobre os seus santos. Eu ofereço meu coração, minha           

alma e todas as minhas forças para Aquele que possui as chaves da vida              

e da morte. Depois de escrever esta última frase, decidi orar a Oração do              

Senhor. Depois de fazer isso, comecei a argumentar com Deus ... 

Oh Pai, eu não posso esconder nada de Você como você sabe tudo. Com              

isso em mente, peço a você que minha petição seja boa. Meu coração             

está partido em um milhão de pedaços agora. Estou em profunda           

angústia pela minha querida amiga que acabou de perder a menina           

depois de uma longa batalha com problemas pulmonares. Bem, pai, eu           

estou segurando esta criança para você agora. 

Sua mãe decidiu não dizer "um verdadeiro adeus" a seu bebê, enquanto            

se apegava à possibilidade de que ela ainda estaria "acordada de seu            

sono". Meu amigo não acredita que esta batalha acabou. Embora só você            
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saiba tudo, eu pessoalmente estou de acordo com ela, pois acredito que é             

possível que esse precioso bebê tenha sido parte de uma "batalha           

celestial". 

Como posso dizer a alguém que acabou de perder o bebê para            

permanecer paciente? Você me mostrou que seu filho estava brincando          

no céu, junto com um garotinho. Eles estavam brincando com filhotes de            

animais. Havia até um elefante em forma perfeita, mas com o mesmo            

tamanho de um cachorro médio. Super fofo vezes mil não corta! Eu vi ela              

e o menino caçando esses animais de brincadeira e depois os perseguindo            

de volta. 

Depois de me mostrar essas imagens brevemente, a visão foi então           

fechada. Pai, você me mostrou essa visão para nos preparar para a            

possibilidade de que o lindo bebê de minha amiga permanecerá no céu?            

Se sim, e os sonhos da mãe? Ela acredita que você mostrou algo             

diferente. Ela acredita que você mostrou seu bebê sendo acordado e           

vivendo novamente. 

Bem, eu não sei as respostas para estas perguntas, Senhor, só você faz!             

O que eu sei é que raramente chorei tanto quanto pela perda do meu              

amigo. Oh Pai, o que posso dizer para fazer com que Você se afaste do               

que parece ser nosso castigo contínuo e nos abençoe em vez disso? Posso             

fazer alguma coisa? Oh Pai, precisamos de ajuda! Nós oramos por sua            

ajuda, no poderoso nome de Jesus, amém! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava lá imediatamente para me encontrar. Ele sorriu e parecia           

tão feliz em me ver. Eu sorri de volta, mas rapidamente abaixei a cabeça              

e comecei a chorar. 

Eu: “Oh Senhor, minha dor é tão grande. Fiquei em frente a uma             

autoridade escolar em nome dos adolescentes cristãos em uma escola          

cristã. Depois disso, eu sabia que estaria sob ataque. Com certeza, nós            

estávamos. Nós estávamos sob ataque durante todo o dia. Nós fomos           

atacados pessoalmente, financeiramente e fisicamente. No entanto, o pior         

ataque ocorreu mais tarde naquele dia. Oh Pai, um dos seus pequeninos            

morreu na segunda-feira. 

“Quando descobri, chorei e não pude parar. Então eu gritei com você. Oh             

Senhor, eu sinto muito por gritar com você. Meu coração se partiu em um              

milhão de pedaços. Oh Senhor, por favor, levante esta criança do seu            

sono. Enquanto eu sei que ela estava com dor aqui, Você me deu uma              

visão dela brincando com um garotinho e alguns filhotes de animais.           

”Comecei a chorar ainda mais. “Oh Pai, este mundo é doloroso,           

verdadeiramente doloroso!” 

Jesus: “Sim, é. Erin, sua fé é boa.” 
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Eu:“ Obrigado, Senhor, mas às vezes me pergunto. Eu desejo mover           

grandes montanhas. Bem, espere, isso não é o que eu realmente desejo.            

O que eu realmente quero fazer é usar o seu poder para levantar esta              

menina. Então, muitos verão o seu milagre! ” 

Jesus:“ Sim, sei que isso seria bom. No entanto, eu preparei você para             

isso, dando-lhe três visões separadas de Mim carregando a criança e a            

criança brincando aqui. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Você me garantiu que ela agora mora aqui com você.             

Contudo, porventura não considerareis o milagre de levantá-la do seu          

sono? ” 

Jesus:“ Vi-te diligentemente estudando as obras de Elias, Eliseu e Pedro,           

assim como os meus. Eu conheço seu pedido e é bom. Erin, eu ouvi sua               

declaração. ” 

Eu:“ Você também não mudará todos nós? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, eu tenho planos para você. Eu tenho planos para            

seus filhos. Eu tenho planos para aqueles que eu chamei para você            

durante este tempo ... seus amigos e suas famílias. Não há acidentes que             

todos vocês foram reunidos para um tempo como este. Agora tenho uma            

pergunta para você. Como pai, você revela todas as coisas para seus            

filhos? ” 

Eu: Rindo. "Absolutamente não. Eu só compartilho coisas que os          

beneficiam, instruem ou adicionam ao futuro deles. Se eu compartilhasse          

como me sentia fisicamente ou a preocupação que às vezes tenho, isso            

não os beneficiaria. Eles se preocupariam. Nada de bom pode vir com a             

partilha de todos os nossos planos com nossos filhos. ” 

Jesus:“ Certo, então você pode confiar em Mim quando digo que faço as             

coisas para o seu benefício e porque existe um plano melhor? Conforme            

você foi mais longe em confiança para Mim, as coisas que retirei de você              

confundiram você como você queria respostas com opções. Você se          

lembra não há muito tempo quando eu removi todas as suas opções,            

exceto por duas opções? 

“A primeira opção foi você ficar onde estava no deserto e perder tudo. A              

segunda opção era você confiar plenamente em Mim e permitir que eu o             

afastasse do deserto. Você pegou a segunda opção e depois me deu            

controle total. Agora que eu tinha controle, cobri os custos, liberei seus            

filhos e mandei-te para uma bela terra longe de seus problemas. 

“Eu também dei a você uma companheira, alguém que ficaria em pé e             

lutaria em seu nome e em nome de seus filhos. Durante esse tempo             

longe do deserto e na terra das árvores, aproximei-me ainda mais de            

mim. Seus filhos agora sabem que estou com você. Eles anseiam por ver             
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meus milagres. Já que eles já testemunharam milagres, eles acreditam          

em Mim quando digo que algo grandioso está para vir. 

“Agora, tudo que fiz foi para o seu benefício e aqueles ao seu redor que               

me amam. Às vezes, parece que eu dou e depois tiro. Enquanto você me              

elogia a maior parte do tempo, você também questiona sua fé às vezes.             

Erin, tudo isso empurrando e puxando faz parte do processo de construir            

sua fé. Tem funcionado, Erin, como você agora confia totalmente em Mim            

para tudo. Este é um bom lugar para estar! ” 

Eu:“ Senhor, vejo um mar tempestuoso na minha frente. Estou piorando           

fisicamente, não melhor. Eu raramente tenho "bons dias" agora. Não há           

nada que eu possa fazer além de esperar que você apareça na água para              

me chamar. Estou com medo, pai. Eu sou um vaso não utilizado. ” 

Jesus:“ Erin, o tempo das Minhas flechas é muito breve, mas não hoje. ” 

Eu:“ Eu também estou pedindo a você que me dê as palavras que eu              

preciso declarar para que a vida seja respirada. de volta para a filha do              

meu amigo. Até mesmo a equipe do hospital ficou arrasada com a notícia             

do falecimento de sua filha. Senhor, enquanto isso seria o milagre final            

para nós, seria fácil para você fazer como você é o Deus do Impossível.              

Por favor, senhor! Por favor, considere isso, Senhor? ” 

Jesus:“ A dor que tenho visto é difícil. Eu sei disso como eu estava lá. Eu                

pessoalmente carreguei a criança para casa em meus braços. Nenhuma          

guerra nos celestiais poderia me impedir. Lembre-se sempre que ela era           

Minha para começar, ela ainda é agora e continuará a ser para sempre e              

sempre. Erin, ela é minha, na terra como no céu. Tenho ouvido o seu              

pedido e é assim que eu vou responder-lhe ... 

● Se a criança sobe até o final do quarto dia (até o anoitecer,             

Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019), eu ter respondido a suas           

bênçãos e declarações de nova vida no Terra. 

● Se ela não for criada durante este tempo, decidi mantê-la aqui           

comigo. 

“Agora, você entende que há bons casos para ambos os lados? Você            

entende que o milagre solicitado poderia causar uma onda de choque           

muito específica? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu entendo ”. Comecei a rir depois de terminar a frase. 

Jesus: sorrindo. “Por que você está rindo?” 

Eu: “Achei engraçado você usar esse termo em particular.” 

Jesus: “Bem, isso não é um acidente. Em breve, haverá milagres e            

maravilhas daqueles que eu chamei, assim como falsos milagres e          

maravilhas do inimigo. Agora, se eu fosse criar a criança, isso seria uma             

exibição muito 'pública'. Uma vez que isso acontecesse, os problemas,          
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bons e ruins, descenderam sobre a mãe da criança. A mãe e todos os              

seus filhos seriam então marcados como Meus e todos eles seriam motivo            

de problemas. ” 

Eu:“ Agora eu entendo os dois lados da questão, Senhor, obrigado. No            

entanto, minha amiga e sua filha já vivem para você. Se esses quatro             

dias não são o momento apropriado para criar a criança, então talvez isso             

possa acontecer no momento em que Seu Exército foi criado. Em Sua            

Palavra, nos é dito que os 'mortos em Cristo' serão ressuscitados           

primeiro. Eu acredito que este é nós, o figurativo 'morto', que está            

esperando por você. No entanto, talvez isso também inclua alguns dos           

mortos fisicamente vivos, incluindo essa criança. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, você é sábio em sua barganha. Sim, essa            

alternativa seria mais benéfica para todos, ainda assim teria o mesmo           

efeito, entendeu? Essa criança seria então parte de um "exército maior"           

em vez de um "espetáculo público solitário". Sua família, então, não           

precisaria se esconder nas sombras. Isso seria benéfico para todos. ”Tudo 

Eu:“bem, Senhor, mas por que não acordar a criança agora? E se não             

quisermos continuar esperando até a transformação? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, eu já te disse o que estou disposta a fazer. Se               

ela não for acordada de 'dormir' até o final do quarto dia (até o anoitecer,               

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019), você deve aceitar o Meu caminho            

como melhor por enquanto. Você pode fazer isso? ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor, mas eu não gosto disso.” 

Jesus: “Eu sei, Erin, mas tente lembrar que a criança é muito feliz aqui.              

Ela corre, ri e cheira flores. Ela tem família e amigos. Ela brinca com os               

pequenos animais e todos a amam. Ela nunca para de sorrir. Não é tão              

ruim aqui! ” 

Eu:“ Senhor, você está partindo meu coração. Eu pensei que você tinha            

planos para ela aqui com sua mãe. Quase um ano de sofrimento e por              

quê? Minha fé está sendo esmagada. ” 

Jesus:“ Erin, falei com você sobre isso antes. Às vezes os milagres são             

imediatos e às vezes há um processo. Você sabe por quê? ” 

Eu:“ Não. ” 

Jesus:“ Porque há muitos fatores envolvidos. Agora, pegue isso ... ”Ele           

abriu a mão. Ele estava segurando uma pedra lisa. Parecia irregular e            

quebrado. Parecia ter um cristal escuro, sujo e nublado. “Olhe de perto.            

Você sabe o que é isso? É um diamante. No entanto, há muito mais              

envolvido para passar deste estágio para este. ”Ele abriu a outra mão. Ele             

estava segurando um diamante acabado que foi cortado com belas          

facetas. Foi impecável e tinha muito brilho. “Veja, Erin, há um processo.” 
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Eu: Ainda fazendo beicinho. “Eu não aceito isso, Senhor. Afinal, você           

pode simplesmente chover quantos diamantes lapidados do Céu Aberto         

quiser ”. 

Jesus: Rindo. "Sim você está certo. Eu posso. Eu também posso produzir            

grandes pérolas perfeitas. No entanto, há um processo com a criação de            

pérolas também. Erin, esta criança é minha pérola. Seus ensaios          

produziram brilho para a eternidade aqui. Sua mãe também é minha           

pérola e ela não está acabada. Agora vamos ver o que acontece. No             

entanto, não importa o que aconteça, você deve aceitar o resultado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Desde que você não fechou a porta completamente, eu            

agora dou esta situação completamente a você. Eu só queria ter certeza            

de que estava fazendo tudo o que você precisava. Eu também estava me             

perguntando se minha fé, petições e orações estavam precisando de um           

impulso. ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin. Se você precisasse de um 'impulso', eu diria o             

que fazer. Eu te instruirá no caminho que você deveria seguir. Não se             

preocupe, minha pequena flecha, pois logo acenderei sua chama. Eu          

então usarei você. Agora, regozije-se! Eu sou o Deus que te ama e             

responde seus gritos. Eu faço o que é melhor em relação a você. Comecei              

a chorar novamente. "Por favor não chore. Eu vou curar seu           

quebrantamento. Eu também trarei alegria ao coração de seu amigo          

novamente. Vou trazer a vida de volta ao seu coração também, Erin. Eu             

te amo! ” 

Ele colocou minha mão sobre o coração e colocou a mão sobre a minha.              

Ele então colocou minha mão sobre o meu coração e colocou a mão sobre              

a minha. 

Jesus: “Prometo curar seu quebrantamento e dar nova vida a você. Eu te             

amo. Prometo que nunca revoguei minhas promessas. 

Ele beijou o topo da minha cabeça enquanto eu chorava. Ele levantou            

minha cabeça, olhou nos meus olhos e sorriu. Ele tinha um sorriso tão             

simpático. Seu amor reconfortante me dominou ao ponto de poder sorrir           

de volta para ele. 

Me: “Eu te amo!” 

Jesus: “Erin, a alegria vem pela manhã” 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 
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Jesus e Nada Podem Parar o Filho 

25 de fevereiro de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela             

minha família, amigos e aqueles que estão perdidos, mas logo te           

encontrar. A cada dia que passa, o mundo ao nosso redor fica mais frio. A               

notícia é difícil de digerir à medida que o mal cresce. A verdade parece              

agora fora de moda. Eu sempre achei que existe um bem genuíno entre             

as pessoas, mas, na verdade, isso parece estar desaparecendo         

rapidamente. 

Não há mistério maior do que você. Você é infinitamente perfeito em            

todas as coisas. Embora não possamos entender Seus caminhos, sei que           

correr na direção oposta, chutando e gritando, é fútil. Sinto muito, padre,            

às vezes questionar Seus métodos, embora eu veja que Seus caminhos           

são sempre perfeitos. Uma pequena gota de água pode causar um efeito            

de propagação generalizado que pode durar para todo o sempre. 

Passei algum tempo lendo recentemente sobre um dos meus artistas          

favoritos. Ele tem sido uma das maiores influências na minha          

criatividade. Ele ganhou mais popularidade no que é chamado de          

"Rugidores dos anos 20" da América, a Idade de Ouro entre 1920 e 1929.              

A riqueza da América havia dobrado durante esse período. Pela primeira           

vez, mais americanos viviam em cidades do que em fazendas. 

Cadeias de lojas agora traziam a mesma mercadoria pela terra. Rádio e            

outras propagandas trouxeram tendências para música, dança e até         

gírias. Algumas mulheres balançavam os cabelos, usavam saias curtas,         

bebiam, fumavam e ficavam sexualmente livres por causa dos         

dispositivos de controle de nascimento que agora estavam disponíveis.         

Essas mulheres eram comumente chamadas de "flappers". 

Agora estava se tornando moda "ser livre". Era o alvorecer da rebelião e             

tudo estava mudando. Foi triste porque o medo se espalhou, junto com o             

ódio. A parte triste foi que os judeus estavam sendo traídos durante esse             

tempo por seus aliados. Isso foi mantido em segredo, e a maioria não             

sabia que isso estava acontecendo. Os EUA estavam passando por tantas           

mudanças que os problemas mundiais desapareceram. 

Eu vejo que esta rebelião está novamente aumentando hoje. Eu posso           

até ver nas filas de check-out na mercearia. Vejo pessoas impacientes           

lançando maldições sob sua respiração, mas ainda assim apenas alto o           
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suficiente para serem ouvidas. Eu experimento isso com bastante         

frequência, pois as pessoas não sabem mais como esperar         

pacientemente. Eles não estão entendendo mesmo quando obviamente        

não é culpa dos clientes à nossa frente ou do caixa. 

E aqueles que dirigem carros como se fossem armas? Há tantas pessoas            

que não deveriam estar dirigindo. Eles buzinam, xingam e põem em           

perigo os outros em sua raiva. Embora esse comportamento deva ser           

inaceitável, o inimigo geralmente usa esses veículos enormes como         

armas. Isso acontece com tanta frequência que quase não é mais           

abordado nas notícias. A notícia me deixa tão doente agora que apenas            

balanço minha cabeça e rezo. 

Houve também a minha recente viagem a um hospital para mais testes.            

Havia tanta gente doente e tossindo, mas ninguém colocou uma das           

máscaras disponíveis para impedir que ela se espalhasse. Claramente,         

essas pessoas doentes estavam sendo habilitadas a espalhar doenças até          

mesmo para os mais vulneráveis, as crianças pequenas e os idosos           

frágeis. Eu estou apenas continuamente espantado com a frieza dos          

corações se espalhando pela terra. 

Uma pergunta continua aparecendo. Por que a verdade é tão fora de            

moda nos dias de hoje? Bem, eu sei a resposta. É porque a verdade corta               

o coração de um assunto, especialmente quando os fatos o apóiam. A            

evidência é então reunida que apóia esta verdade. O problema é que as             

pessoas não gostam mais da verdade. Eles não gostam disso porque a            

verdade lança luz sobre as trevas e expõe o mal. Felizmente, nós, o             

breve exército de Deus, estaremos equipados com a espada da verdade. 

Estou tão animada para ver isso e fazer parte disso. Oh, como eu anseio              

estar nesse número. Eu precisarei ser fortalecido entretanto como é tal           

uma luta para assistir os EUA desmoronando. Pai, você realmente jogou           

uma chave nas coisas quando designou Trump para se tornar presidente.           

É óbvio que você o colocou no cargo, pois os inimigos dos Estados             

fizeram o melhor possível para destruí-lo e a qualquer um que o            

apoiasse. 

A mídia noticiosa é realmente tendenciosa contra Trump e seus          

partidários. Ele é ridicularizado. Ele é falsamente acusado de coisas,          

mesmo quando as evidências mostram claramente algo diferente. Todas         

as coisas boas que ele faz nunca são mencionadas. Eles se concentram            

apenas em táticas baseadas no medo para discernir o medo e tentar            

influenciar potenciais eleitores. Ironicamente, exatamente o que a Rússia         

está sendo acusada, a grande mídia está fazendo aqui e agora. 

Quando o presidente diz declarações que vão contra a agenda da           

esquerda, era como se os portões do inferno se abrissem sobre a terra.             
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Agora estamos vendo uma hipocrisia generalizada. As balanças estão         

cada vez mais inclinadas para um lado. Enquanto eu amava ir ao cinema,             

eu não gosto tanto agora. Esta mensagem, realmente uma mensagem          

'Anti-Deus', não está tão escondida nos roteiros desses filmes. 

Os filmes não são mais uma fuga das realidades cotidianas. Eu não quero             

apoiar as novas agendas. Eu não me importo mais com eles. Sua postura             

pública em política, religião e expressão sexual arruinou verdadeiramente         

meu desejo de continuar participando. Pai, estou enojado com Hollywood.          

Estou tão triste que uma forma divertida de entretenimento foi tão           

incrivelmente contaminada. O mesmo acontece agora com a televisão.         

Não foi muito atrás. 

Pai, estou tão enojado com o que está acontecendo na América. Eu tentei             

olhar para trás para onde tudo isso começou e agora acredito que a causa              

raiz de muitos desses problemas foi na década de 1920. Há tantas coisas             

relacionadas à rebelião que ou começaram aqui, aumentaram ou foram          

ativadas… 

● A Máfia 

● O ressurgimento do do Grupo do Ódio chamado Kukulcan (KKK) 

● O começo do feminismo 

● O começo do controle da natalidade facilmente acessível 

● Aumentou a liberdade para ser 'sexualmente livre' 

● A lista realmente continua e em ... 

Então, o Grande Quebra da Bolsa de Valores chegou em outubro de 1929.             

Os Roaring Twenties, com toda a sua rebelião, eram como um leão            

rugindo chamando você. Eu visualizo esse acidente como um leão se           

levantando contra você e perdendo. Bem, aqui estamos agora,         

aproximadamente noventa a cem anos depois, e todas essas coisas          

parecem estar ficando ainda piores. Os EUA estão tornando os abortos           

tardios ainda mais acessíveis! 

O infanticídio é o próximo assassinato de um bebê recém-nascido? Bebês           

e talvez crianças em seguida, sendo legalmente mortos? O que? E quanto            

ao muro que está sendo construído para proteger nossa fronteira sul? A            

esquerda está chamando para remover todas as fronteiras assim que elas           

estiverem novamente no escritório. Todas as fronteiras foram removidas?         

A sério? Para piorar a situação, dizer publicamente qualquer coisa contra           

essas coisas é agora considerado "discurso de ódio". 

O presidente Trump não foi a causa de tudo isso. Ele só passou a ser o                

homem para trazer a escória para a superfície de uma panela fervente.            

Ele é pego por tudo o que diz, mas uma congressista muçulmana é capaz              

de falar anti-semitismo e é rotulada de liberdade de expressão. Um           
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estudante de Berkley é agredido por usar um chapéu MAGA e não está             

coberto. Imagine se fosse o contrário. Seria relatado internacionalmente. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente. Ele estava sorrindo para mim. Eu            

entrei em seus braços e ele me abraçou. Enquanto Ele me segurava,            

comecei a chorar. 

Jesus: “Tudo bem, Erin. Eu sei. Eu vejo tudo isso. Onde está escrito que a               

vida vai melhorar antes de eu chegar? ” 

Eu:“ Não, Senhor. No entanto, pensei que as pessoas ainda estavam se            

casando e sendo dadas em casamento. Eu pensei que isso significasse           

algum tipo de normalidade. Eu pensei que, assim como nos dias de Noé,             

tudo mudaria quando você finalmente viesse a nós nas nuvens? ” 

Jesus:“ Sim, Erin, e isso é verdade. As pessoas pararam de se casar?             

Senti falta de alguma coisa? ” 

Eu:“ Não, Senhor. Casamentos ainda estão acontecendo. Eu sei que você           

sabe tudo isso. ” 

Jesus:“ Este não é um momento fácil nem nunca foi destinado a ser.             

Como um daqueles que chamei para ver esses eventos, você vê a            

injustiça. Você vê a separação de uma grande nação. Embora eles           

tentem, isso não pode ser atribuído a um homem. Isso vem se            

desenvolvendo há muito tempo. Não apenas isso, mas não é apenas essa            

nação, mas muitos estão sendo levados em conta. Este homem foi           

enviado para agitar e sacudir as nações. 

“Por causa de seu comportamento, as nações estão indignadas. No          

entanto, esse ultraje é realmente devido ao seu apoio a Israel, a terra de              

Deus. Erin, é verdadeiramente sábio orar sobre um assunto agora          

mesmo, pois eu concederei revelação em torno disso. Não confie em           

relatórios de falsos narradores. Sua agenda não é verdade. O inimigo           

está usando isso contra os corações daqueles que eu chamei. Este é            

também um momento de divisão entre família, amigos e as leis da terra. 

“Isso está sendo permitido por causa dos pecados sobre a terra, incluindo            

as leis estabelecidas para apoiar a prática maligna dos pecados contra           

mim. A terra foi entregue às mulheres 'Liberty' e 'The Blindfold of Justice             

segurando escalas desiguais'. Enquanto há o mal em ambos os lados, um            

lado em particular é o peão do inimigo em um jogo perverso para             

desintegrar a outrora nação abençoada e dividi-la, dando-lhe riqueza aos          

outros. Sabendo que todos os líderes são designados do Céu para meus            

propósitos, o inimigo sabe que chegou a hora. A batalha nos lugares            

celestiais é épica. 

“Agora, esse líder irritou muitos. Ele tirou o inimigo para o aberto.            

Quando o Espírito da Verdade, Minhas Setas, descer, será diferente de           

4 



qualquer outro tempo na história. Embora eu saiba que é desanimador           

ver as ondas de iniqüidade varrerem a terra, até que eu tenha chamado             

você para marchar, você continuará a 'ficar de pé'. Enquanto isso, atendi            

às suas necessidades e logo abrirei a porta. ” 

Quando ouvi a palavra“ em breve ”, fiquei visivelmente triste. As palavras            

"em breve" e "muito em breve" não eram realmente "meus amigos".           

Jesus sorriu para mim quando levantou meu queixo para cima. 

Jesus: “Erin, eu tenho você onde você está, a fim de mantê-lo em um              

padrão de retenção por enquanto. Eu tenho muitos outros fazendo o           

mesmo. Além de mais uma consulta médica, você terminou seus testes.           

Lembre-se de que você já é uma testemunha da Minha Glória, mas, em             

breve, muitos testemunharão a Minha Glória vindo sobre você. 

“Enquanto você for temido pelos ímpios, aqueles que eu chamei para           

você serão confortados por você. Os ímpios vão chamá-lo para fora em            

seus erros do passado, erros que você fez quando era jovem. Lembre-se            

de que você conhecerá o inimigo por seus padrões. Se o inimigo            

conseguir que você olhe para trás, ele pode tropeçar até lá. Há uma razão              

pela qual tenho você ansioso. ” 

Eu:“ É porque não é saudável olhar para trás? ” 

Jesus:“ Sim, como pode ser usado para o mal. No entanto, no que se              

refere a você, é também porque estou prestes a fazer uma coisa nova em              

você. O inimigo está sempre lá para lembrá-lo de seus começos           

sombrios. O inimigo está sempre presente para lembrá-lo da última vez           

em que você se tornou vítima de homens maus. Embora você tenha            

experimentado muito pouca justiça em sua vida, essa falta de justiça           

remonta a gerações em sua família. 

“No entanto, Erin, eu sou seu parente redentor e minha recompensa é            

comigo. Eu lhe darei justiça e você nunca mais duvidará de mim. Eu             

mantive conta de todos aqueles que deram falso testemunho contra você.           

Eu mantive conta de todos aqueles que erroneamente deixaram os          

culpados de prejudicar você ficarem impunes. 

“Erin, você logo verá isso. Você tem lidado com víboras, hipócritas que            

estão longe de mim. Em breve você vai lidar com cobras e não ser              

mordido. No entanto, há muito mais do que apenas isso. Erin, vou            

reivindicar você. Eu sei que você está cansado e com dor. Eu não me              

esqueci de você. ” 

Eu:“ Senhor, nunca te esqueço de ti. Você está constantemente em           

minha mente. Eu sou eternamente grato a você. Eu te amo. Por favor me              

perdoe. Eu me arrependo porque fui ferido por suas promessas,          

demorando demais para mim. É só que estou com medo. Senhor, por            

favor, não esqueça de mim. Preciso da tua ajuda. Eu tenho que ver um              
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especialista na quarta-feira. Esta nomeação veio do nada e parecia          

urgente. 

“Oh Senhor, estou cansado de médicos, exames e consultas. Eu estou           

pronto para viver e respirar. Eu estou pronto para o serviço. Eu quero             

muito ser forte o suficiente para ficar de pé. Estou pronto, Senhor.            

Comecei a chorar. 

Jesus: “Erin, eu sei. Eu estou com você. ” 

Eu:“ Senhor, há muitas pessoas que estão prontas para a Sua grande            

onda de milagres. Eu sei que você nos ama porque, se você não o fez,               

não vejo razão para manter este mundo em andamento. Está ficando           

cada vez pior a cada dia. No entanto, Pai, suas promessas sempre soam             

verdadeiras. Muitos de nós, apesar das injustiças, apesar das coisas que           

nos dizem, ainda acreditam que, se as pessoas soubessem quão grande           

você é e quão grande é o Céu, elas abandonariam tudo e correriam para              

você. 

“O tempo pára para nenhum homem. Todo o tempo, o tempo continua.            

Continua. Precisamos de alguns milagres, Senhor. Estou assustado. Por         

favor, envie esta onda, realmente um tsunami, do céu sobre as terras            

para virar a cabeça para você. As pessoas vão perecer por falta de             

conhecimento. Por favor, Senhor, eu poderia fazer algo para apressar          

isso? Por favor, me cure. Coloque-me, treinador, estou pronto para jogar!           

Eu tive alguns sonhos curtos recentemente… 

Sub-sonho 1 “A descrição do Burning Map”… 

Meu marido e eu estávamos olhando para um enorme mapa pendurado           

em uma parede. O mapa mostrava o mundo inteiro. Vi alfinetes           

marcando localizações no mapa, mas não fazia ideia do que elas           

significavam. Enquanto discutíamos para onde havíamos sido instruídos a         

ir, o mapa começou a queimar pelas bordas que estavam entrando.           

Conseguimos parar o fogo, mas ele ainda queimava mais da metade do            

mapa. 

Sub-sonho 1 descrição sobre ... 

“Não posso imaginar qual era o propósito desse sonho, a não ser que não              

temos muito tempo antes que o fogo englobe e consuma o mundo.            

Senhor, eu tive outro sonho que era tão misterioso quanto. 

Sub-sonho 2 "A escultura do pássaro de madeira" ... 

Eu estava esculpindo um belo pássaro de um bloco de madeira. Isto foi             

extremamente fácil para mim, como eu poderia de alguma forma ver           

diretamente na madeira. Dentro da madeira, eu sobrenaturalmente vi a          

forma e a forma do pássaro. Como resultado, eu sabia exatamente como            

esculpir a madeira. 
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Sub-sonho 2 ... 

“Senhor, eu também tive alguns sonhos assustadores de não ser capaz           

de parar o que está por vir.” 

Jesus: “Erin, você não pode parar o que está por vir. Você se lembra de               

uma visão de uma máquina enorme de anos atrás? ”Assim que Ele            

perguntou isso, eu me lembrei… 

Visão 1“ A Máquina Imparável ”… 

Uma máquina enorme estava comendo a paisagem como um rototiller.          

Qualquer caminho que fosse então se tornaria irreconhecível. A máquina          

era poderosa e arrancou o solo das profundezas e levou-o ao topo. Era             

imparável e muito além do meu controle. Começou à noite e mudou a             

paisagem. 

Visão 1 descrição sobre… 

Jesus: “Isto logo virá, Erin”. 

Eu: “Senhor, esta máquina vem de Ti? Esta máquina imparável          

representa o seu exército? Isso nos representa depois de termos sido           

Transformados? Quando vi pela primeira vez esta máquina em meu          

sonho anos atrás, achei que era mal porque estava mudando a forma de             

todas as coisas. Agora eu não tenho tanta certeza se esta máquina é má              

em tudo. ” 

Jesus:“ Hmm… Erin, você agora é um profeta ”. Ele sorriu e riu. “As              

pessoas ficarão apavoradas com o que você disse que está chegando. No            

entanto, é bom que eu envie isto para a terra porque, sem ela, a              

paisagem não mudaria de forma e muitos pereceriam. Não se preocupe,           

pois vou fazer algo em seus dias em que você não acreditaria, mesmo             

que lhe dissessem. ”Ele fingiu olhar ao redor como se fosse encontrar um             

som e sussurrou suavemente. "Erin, você não ouviu?" Ele riu novamente. 

Eu: rindo. “Senhor, você está brincando comigo? Não, eu não acredito           

que eu possa ouvir qualquer coisa. ” 

Jesus:“ Transforme seus ouvidos para mim. Olhe para mim. Olhe nos           

meus olhos. Olhei diretamente nos olhos dele e vi um reflexo curioso. 

Visão 2, A descrição do “Exército do Senhor” … 

Eu vi um vasto exército. As pessoas neste exército se moveram rápida e             

graciosamente. Eles se moviam como gazelas. Cada pessoa neste         

exército era jovem, forte e vibrante. Cada pessoa estava fazendo coisas           

incríveis. Tudo o que eles fizeram foi para a glória de Deus. 

Visão 2, descrição sobre… 

Me: Chorando. “Eu quero estar nesse número, Senhor. Meus filhos          

também. Oh, por favor, Senhor, não nos esqueça. ” 

7 



Jesus:“ Erin, você foi criado por um tempo como este. Por favor,            

regozije-se. Agora você também teve outro sonho. Foi sobre cortinas.          

Conte-me sobre esse sonho. ”Eu imediatamente me lembrei… 

Sub-sonho 3, “Cortinas Inúteis” … 

Nós nos mudamos para uma casa nova que tinha janelas muito grandes.            

Eu tinha algumas cortinas lindas que eu ia usar para cobrir a luz intensa              

que entrava. No entanto, quando meu marido e eu fomos cobrir a janela,             

percebi que as cortinas cobriam apenas metade da janela. Nós dois rimos            

juntos quando percebemos que as cortinas também eram muito curtas. 

Sub-sonho 3 ... 

Jesus: “Erin, a luz do mundo em breve estará chegando ao Meu Exército.             

Quando esta luz chegar, você será incapaz de filtrar a janela ao olhar             

para o mundo. Você vai ver mais do que você quer. Você não será capaz               

de conter a luz de entrar pela sua 'janela para o mundo'. Quando a              

cortina desta janela for removida, ela não cobrirá mais aquilo que uma            

vez o separou do Santo dos Santos. 

“No seu sonho, suas cortinas eram inúteis. Neste caso, no entanto, esta é             

uma boa notícia! Esta é uma boa notícia, pois não haverá separação entre             

você e eu. Nós estaremos juntos. Enquanto a minha luz já está em você,              

vai queimar ainda mais. Não haverá nada entre nós. 

“Você vai pedir uma coisa e eu vou responder. Eu direi 'vá aqui' e você               

estará 'lá'. Você vai tocar em alguém e eles serão curados. Quando eu te              

enviar para um lugar, haverá um grande medo de você pelos ímpios. Os             

ímpios ficarão tão apavorados como se o próprio solo abaixo deles se            

abrisse. Você dirá a uma montanha "caia no mar" e ela cairá no mar.              

Nada ... nada ... será impossível para você. " 

Eu:" Então foi isso que o sonho da cortina curta significou? Uau, havia             

tanta coisa nisso. ” 

Jesus:“ Lembre-se também que, no sonho, o painel não cobriu a janela e             

o sol estava muito claro ”. Ele então apontou para si mesmo. “No             

entanto, não era o sol, era 'o filho'.” 

Um dos painéis da cortina apareceu de repente em minhas mãos e eu             

comecei a rir. 

Eu: “Sim, a luz de Você estava fluindo e era tão brilhante. 'O Filho estava               

lançando luz em'! ”De repente, uma lata de lixo parecida com desenhos            

animados apareceu ao meu lado. Eu descartei a cortina para ela. A lata             

de lixo e a cortina desapareceram. "Oh Senhor, você é tão incrível." Eu             

estava rindo. “Como acabaste de ver, descartei a cortina.” 

Jesus: Sorrindo. "Assim como você deveria, pois não ia ser útil." Ele riu. 

Eu: felizmente. “Obrigado, Senhor! Obrigado por sua bondade, seu amor,          

sua paciência e seu presente de esperança. Eu te amo. Sinto muito por             
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algumas vezes esquecer que seus planos são muito maiores e mais           

abrangentes do que minha necessidade de conforto pessoal. ”Eu o          

abracei. "Eu te amo tanto!" 

Jesus me segurou e beijou o topo da minha cabeça. 

Jesus: “Logo, Erin, muito em breve. Eu prometo. Eu te amo. Eu não vou              

atrasar. Alegra-te! ” 

Ele apontou para minhas mãos. Quando olhei para as minhas mãos, o            

bloco de madeira do qual eu estava esculpindo o pássaro no meu sonho             

apareceu de repente. Eu ri. 

Jesus: "Logo você verá este bloco de madeira totalmente tomar forma ..."            

Em um instante, o bloco de madeira era um pássaro perfeitamente           

esculpido. Com a mesma rapidez, voltou para o pássaro parcialmente          

esculpido. “... e você vai voar, pequeno pardal!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-323/ 

Quatro Sub-Sonhos Depois da Transformação 

3 de março de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por suas bênçãos. Obrigado por esta            

boa luta. Obrigado pelo cuidado Você me dá, minha família e nossos            

amigos. Nós olhamos para você em tudo o que fazemos. Pai, obrigado            

por duas noites de sono profundo. Ultimamente, a dor atrapalhou meu           

sono, então agradeço por este alívio. 

Ontem à noite eu tive dois sonhos. Eu também tive dois sonhos na noite              

anterior. Começarei com o mais recente primeiro e trabalharei para trás.           

Pai, por favor, ilumine todos os detalhes em minha memória para Sua            

Glória, Pai, em Nome de Jesus ... 

Sub-sonho 1 "Ingredientes Artificiais" ... 

Meu marido e eu fomos Transformados e estávamos visitando uma cidade           

distante . Nós precisávamos perder tempo enquanto nosso carro estava          

sendo consertado, então dirigimos nosso veículo emprestado para uma         

loja similar a TJ Maxx. Enquanto caminhávamos com um carrinho, não           

havia nada nele. 

Eu: “Não há realmente nada que precisamos. Nada está se destacando           

como vale a pena comprar. ” 

Quando estávamos saindo, notamos três pacotes de biscoitos gourmet.         

Eles pareciam interessantes, então decidimos comprá-los. Os três pacotes         

custam US $ 16 e eu entreguei ao funcionário uma nota de US $ 20. Por                

alguma razão, recebi apenas moedas como mudança. Enquanto        

caminhávamos de volta para o nosso carro, decidi ler os ingredientes. Eu            

não gostei do que vi, então eu disse ao meu marido para não comê-lo,              

assim como ele estava mordendo um dos biscoitos. 

Eu: “Pare! Não coma isso. Eu estou tomando isso de volta. Não é comida              

de verdade. 

Meu marido cuspiu rapidamente o pedacinho que havia mastigado. Nós          

olhamos juntos para os ingredientes e notamos a mesma coisa. O pacote            

fez este alimento parecer incrível, mas não havia ingredientes reais: 

● Pacote 1: Eles pareciam semelhantes aos biscoitos de biscoito de          

Walker. Para este tipo de biscoito, os principais ingredientes devem          

ser manteiga, açúcar e farinha. Em vez disso, os ingredientes eram           

algo como 'xeno ???', 'revip ???' e outras coisas que não posso            
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pronunciar. Nenhum dos ingredientes foram alimentos como       

sabemos. 

● Pacote 2: Eles pareciam semelhantes aos cookies de merengue.         

Para este tipo de biscoito, os principais ingredientes devem ser as           

claras e o açúcar. Em vez disso, os ingredientes eram algo como            

extrato de ovo, sub pó, corantes vermelhos #5, #9 e #13 e            

potenciador de amido de milho. Basicamente, foi feito com poeira e           

pó. Não fazia muito sentido. 

● Pacote 3: Estes eram semelhantes aos cookies de bolacha de          

baunilha da Voortman. Este foi o pacote que meu marido tinha           

aberto. Embora ele tivesse cuspido o pedaço de biscoito que ele           

mordera, o resíduo do biscoito ainda estava grudado no céu da           

boca como cola. Escusado será dizer que não houve nenhum          

"baunilha" em todos estes cookies wafer "vanilla". 

Marido: Sorrindo. “Então, o que vamos fazer com esses três pacotes de            

lixo?” 

Eu: Rindo. "Assista e aprenda, gafanhoto!" (Isso foi um ditado de um            

popular programa de televisão nos anos 70.) 

Voltei para o mesmo caixa que nos tinha verificado. Ela parecia nervosa. 

Atendente: “Olá de novo. Como posso ajudá-lo? ” 

Eu:“ Eu preciso devolvê-los. ” 

Clerk:“ Houve algum problema? ” 

Eu:“ Sim. Nenhum desses pacotes de biscoitos é comida de verdade. ” 

Clerk: Agora sussurrando. “Olha, se eu devolver o seu dinheiro, ficarei           

com poucas vendas e não receberei meu bônus. Eu realmente preciso do            

meu bônus. Por favor! 

Eu pude ver que ela estava muito desesperada. No começo, pensei que            

devíamos ir embora. No entanto, notei alguns comportamentos        

demoníacos estranhos nela. O funcionário começou a suar e ficou muito           

nervoso. Ela estava tendo dificuldade em se concentrar. Um supervisor          

estava por perto e observando. Senti que não só o bônus dela estava em              

perigo, mas também seu trabalho. A expressão do funcionário de repente           

se contorceu e ela olhou para mim de um jeito malvado. 

Empregado: Assobio “Por que vocês precisam vir por aí? Você não pode            

apenas ficar longe? Por que você precisa vir aqui? 

Decidi ficar firme. 

Eu: "Por favor, apenas devolva meu dinheiro e nós estaremos a           

caminho." 

Eu estava esperando para receber meus $16 de volta. No entanto, ela me             

entregou duas notas de US$ 100, uma de US$ 10, uma de US$ 5 e               
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quatro trimestres, ou US$ 216 no total. Ela então fechou-a e olhou para o              

próximo cliente. Eu tentei chamar sua atenção, mas ela simplesmente me           

ignorou. 

Eu: "Com licença, mas você devolveu muito dinheiro". 

Tentei entregar-lhe as duas notas de US$ 100, mas ela não me deixou. O              

gerente veio e eu tentei entregar-lhe o dinheiro. Em vez de levá-lo de             

volta, ela abriu a caixa novamente e me entregou uma terceira nota de             

US$ 100. Ficamos confusos e tentamos explicar que não queríamos o           

extra de $300. Antes que pudéssemos dizer mais alguma coisa, tanto o            

balconista quanto o gerente gritaram para nós deixarmos a loja a plenos            

pulmões. 

Marido: “Vamos embora. Eu não sinto que isso aqui seja a nossa            

batalha”. 

Nós então voltamos para pegar o nosso beat-up GMC Acadia. O técnico            

de serviço veio até nós com um enorme sorriso no rosto. Ele parecia             

animado para nos ver de volta. 

Service Tech: “Aqui estão suas chaves. Está lá fora e acabado. ” 

Marido:“ São estas as nossas chaves? Eles não se parecem com as            

nossas chaves. ” 

Service Tech:“ Eles estão agora. ” 

Marido:“ Você não pode estar falando sério. ”Rindo. “Isso deve ser uma            

brincadeira. Sério, onde fica o nosso carro? ” 

Service Tech:“ Decidimos fazer uma atualização. Seu Acadia não era um           

carro seguro. ” 

Ele nos levou para 'nosso novo carro'. Era tão personalizado que           

estávamos fora da nossa zona de conforto para dirigi-lo. 

Service Tech: “Vamos lá! Este é um grande carro. Tem tudo o que você              

precisa e muito mais. Aqui está o título. ” 

Nós olhamos para a papelada e agora foi feita para nós. Nós estávamos             

em choque. 

Marido: “Mas por quê?” 

Service Tech: “O dono pediu que, antes de sair e em troca deste veículo,              

você abençoe nossos negócios e nossas famílias. Por favor, aceite isso           

como um comércio. Seríamos todos muito gratos. ” 

Perguntamos ao Senhor e Ele nos disse que isso estava em Sua Vontade.             

Fomos para o lado do showroom e começamos a orar. Deus então nos             

revelou cada uma das necessidades de toda a tripulação, o dono e sua             

família. Nós caminhamos e começamos a orar sobre cada uma das áreas            

da concessionária. Nós oramos onde e por que exatamente como Deus           

estava nos chamando para orar. Fizemos exatamente o que Ele nos disse            

e Ele nos disse o que fazer 'passo a passo'! 
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Para nossa alegria, todo o lote e área de serviço foram transformados de             

velhos e sujos em novos. Deus então pagou as dívidas de todos os             

empregados e do proprietário e curou cada um deles. Houve um espírito            

de opressão sobre todo o negócio. Era como se tivesse sido acorrentado.            

Estas algemas foram agora removidas e o sol agora brilhou em toda a             

área. Houve lágrimas de alegria e celebração. 

Marido: Endereçando todos eles em uma voz autoritária. “O Senhor nos           

disse que tudo isso tem uma condição. Todos vocês devem vir           

diretamente a Ele com suas necessidades a partir de agora. Você não            

precisa mais ignorar o Senhor. Se você fizer isso, seu destino será muito             

pior do que antes. Você está livre agora, então não caia nos esquemas do              

inimigo. 

Todos concordaram prontamente com essa condição. Enquanto o dono         

não estava aqui, sabíamos que ele estava sendo mantido atualizado com           

cada evento sobrenatural. Quando saímos para o estacionamento, o         

homem apontou para o carro que eles estavam nos dando. Ele então            

ligou para o celular. Ele segurou o telefone no ouvido e depois sorriu para              

nós ... 

Service Tech: "Sim, senhor, eu vou." Ele então desligou e se virou para             

nós. “Sinto muito, mas o dono gostaria que você pegasse o carro dele em              

vez daquele. Se você não se importa, espere mais alguns minutos           

enquanto o preparamos para você. ” 

Marido:“ Nós realmente deveríamos ir em breve. Nós apenas manter          

nosso Acadia está bem também. ” 

O Service Tech estendeu o título e a assinatura do veículo do proprietário. 

Service Tech: “Nós precisaremos mudar esses documentos para refletir         

sua propriedade.” 

Quando ele disse isso, os jornais mudaram para nos colocar no título do             

veículo, assinaturas e tudo. O carro estaria agora pronto para nós           

levarmos assim que nos dirigissem para nós. 

Service Tech: “Oh, nossa! Quero dizer ... WOW! Como isso pode ser? ”Ele             

pareceu assustado e assustado. "Bem, então, aqui estão os seus          

documentos, juntamente com as chaves." 

Ele estava claramente ainda abalado quando começamos a caminhar até          

o veículo do proprietário que agora nos foi dado. Era um SUV            

extremamente extravagante e cheio de carga que facilmente seria capaz          

de acomodar toda a nossa família. Tinha tudo. 

Service Tech: “Bem, eu não tenho certeza do que aconteceu, mas isso é             

ainda mais chique do que há apenas uma hora. Eu nem sei como             

consertar um carro assim. Eu sou… eu sou… eu estou sem palavras. ” 
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Marido: Rindo. “Não se esqueça que ainda estaríamos bem com o nosso            

carro antigo.” 

Service Tech: “Não, não e não. Seu carro velho correu seu curso. Este é              

um presente e o dono insiste. ” 

Marido: Suspirando. “Eu acho que não tenho certeza de quanto tempo           

precisaremos. E se emprestássemos em vez disso? ” 

Service Tech:“ É tarde demais para isso. Está em seu nome. Os            

documentos já foram preparados e assinados. Não só isso, mas é           

carimbado como "pago na totalidade"! " 

Marido:" Ok, então, vamos levá-lo. No entanto, quando terminarmos de          

usá-lo, vamos devolvê-lo a você. ” 

Service Tech: Perfeitamente confuso com o que meu marido acabou de           

dizer. "Bem. isso é com você. Ele apertou nossas mãos e sorriu. “Agora,             

aqui, pegue o veículo.” 

Sonho 2,  “A descrição da maré suspensa”… 

Meu marido, meus três filhos e eu estávamos todos em um pedalinho.            

Meu marido estava dirigindo na frente ao meu lado e as crianças estavam             

na parte de trás. Enquanto dava uma volta, a maré começava a subir. A              

água estava cerca de setenta metros mais alta que a costa. 

No entanto, em vez de bater na costa devido à força da onda, a água               

ficou suspensa no lugar. Meu marido foi capaz de nos guiar e remar sobre              

as ondas e nos levar de volta à praia em segurança. A água voltou ao               

normal e nem sequer caiu na costa. Como tal, esta enorme onda não             

prejudicou ninguém. 

Sonho 2 acabou. 

Sonho 3, “A história da Gala dos Bilionários”… 

Eu estava em um resort privado onde vários bilionários estavam se           

reunindo para uma reunião. Houve um coquetel e o tema foi definido para             

o período do final de 1800 até o início de 1900. Todos os participantes              

nesta ocasião deviam se vestir em traje por este período de tempo.            

Desde que eu era um servidor, eu tive que usar um avental preto e              

branco e um chapéu branco para cobrir o meu cabelo. 

Eu não tinha permissão para usar maquiagem, jóias ou qualquer outra           

coisa que pudesse me destacar. O cenário era lindo e elaboradamente           

decorado para a ocasião. As mesas estavam enfeitadas com os melhores           

utensílios de cristal, porcelana e utensílios. Os garçons eram todos do           

sexo masculino e muito formal. Os participantes do sexo feminino,          

inclusive eu, estavam em segundo plano. Nossos únicos deveres eram          

reabastecer o banquete e os aperitivos. 

Havia comissários de vinho lá também e eles se certificaram de que os             

copos de vinho foram sempre recheados. Isso logo criou uma atmosfera           
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que fez os bilionários se comportarem cada vez pior à medida que a noite              

avançava. O álcool afrouxou as línguas e alguns dos bilionários          

começaram a se gabar: 

● um deles se gabou de sua rápida tomada de certas empresas           

falidas, várias das quais reconheci. 

● Um deles se gabou de ter enviado informações falsas a um amigo            

em uma agência do governo, que, por sua vez, ordenou uma           

investigação sobre uma empresa de celulares concorrentes por        

violações de privacidade. 

● Um deles se gabou de ter pago alguém no FBI para vazar            

informações para a imprensa sobre a administração atual. 

Quando ficaram mais barulhentos e bêbados, tornaram-se mais        

detestáveis. Em pouco tempo, pude observar as entidades demoníacas         

que os possuíam. Olhei para um dos homens e percebi que ele estava             

preocupado com a namorada grávida e com a segurança do bebê prestes            

a nascer. Eu vi um flash de como sua namorada parecia e era alguém que               

eu conheci no meu passado. Ele tinha boas razões para estar preocupado. 

Esta mulher estava em uma sala ao lado desta festa de gala para todos              

eles verem. Ela agora estava dando a luz a seu bebê. Ela estava em              

grande agonia, mas foi capaz de terminar o processo. O bebê estava            

completamente formado e parecia saudável, pelo menos da minha         

perspectiva. Para meu choque e horror, ela então encontrou um pé de            

cabra e começou a esmagar o bebê. Ela bateu no bebê tantas vezes que              

ela não era mais reconhecível. O bebê estava obviamente agora morto. 

Tudo isso era tão real. Desde que eu não estava lá para pará-lo (isto é,               

Deus não me direcionou), eu era apenas uma das muitas testemunhas.           

Eu não estava sozinha. Tudo isso foi ao ar livre e não uma pessoa na gala                

fez nada. Enquanto todos os atendentes começaram a vomitar do horror           

do que acabamos de ver, nenhum dos bilionários se importava. Nenhum! 

Do ponto de vista dos bilionários, a noite continuou como se nada tivesse             

acontecido. Não demorou muito para que um desses bilionários se          

aproximasse de mim. Ele veio até mim e sussurrou no meu ouvido. Seu             

hálito cheirava a pútrido. 

Bilionário: “Eu sei quem você é. Não diga nada sobre o que acabou de              

acontecer ou será sua ruína. ” 

Sonho 3 acabou… 

Sonho 4, “Uma descrição de um Cachorro de Guarda”… 

Minha família estava de férias em algum lugar a oeste. Nós estávamos            

em uma casa de férias e foi bom. Todos os sete de nós estavam agora               

transformados e estávamos nos divertindo muito. Na sala onde as          
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meninas estavam, havia beliches. No canto, havia um monte de bichos de            

pelúcia, incluindo um enorme doodle de Labra. Todos os bichinhos de           

pelúcia eram tão fofos. 

Filha mais velha: “Eles são tão fofos! Eu gostaria que eles fossem reais. ” 

Filha mais nova:“ Eu também. Eles são adoráveis! ”Assim 

que eu consegui arrumar as garotas em seus quartos, eu rezei com elas e              

disse boa noite. Fui até a sala principal e olhei pela janela. A lua estava               

brilhando intensamente. Eu vi um flash de uma sombra escura na forma            

de uma linha. Eu olhei para isto, mas foi embora. Meu marido então             

entrou. 

Eu: “É difícil se divertir sabendo que nosso tempo de diversão está quase             

no fim.” 

Marido: “Eu sei, mas, ei, finalmente estamos de férias, certo? Nós           

também não sabemos se o nosso tempo de diversão está "quase           

acabando", como o Senhor nunca disse "é isso" para nós. " 

Eu:" Sim, mas "eles" sabem que estamos aqui. " 

Marido:" O que você quer dizer? ” 

Eu:“ Há uma sombra e um observador rastreando a propriedade. ” 

Marido:“ Oh Erin, isso não importa. Eles não podem fazer nada para nós.             

Apenas tente não se preocupar, ok? ” 

Eu:“ E se estas forem as nossas primeiras e últimas férias? ” 

Marido: Sorrindo e fazendo um falso ruído exagerado de suspiração. “Nós           

não sabemos o que Deus planejou ainda. Enquanto isso, vamos nos           

divertir, ok? ” 

Eu:“ Sim, mas isso é tudo tão novo… tudo isso. Quando saberemos que             

estamos prontos? Como saberemos o que fazer? Como saberemos para          

onde ir? ” 

Marido: Rindo. “Todos nós vamos conhecer juntos. Olha, as crianças não           

estão preocupadas e eu também não estou. As crianças estão tão           

relaxadas que já estão dormindo. Enquanto eu estou pronto para ir para            

a cama também, você ainda está preocupada. Como assim? ” 

Eu:“ Ok, eu tenho uma confissão a fazer. Eu pensei que, quando            

estivéssemos transformados, eu seria curado de preocupação. Este        

claramente não é o caso ... pelo menos não para mim. ” 

Marido:“ Fique tranqüilo, Erin, como Jesus tem tudo isso. ” 

Eu: Sorrindo. "Ok, você está certo." 

De manhã, o sol brilhou brilhantemente em nosso quarto e pude ver que             

era primavera lá fora. Eu decidi me levantar e dar um passeio rápido lá              

fora. Enquanto caminhava, pude ver que essas duas entidades ainda          

estavam nos observando. Eu decidi orar a Jesus para nos livrar deles e             

eles foram imediatamente embora. 
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Eu: “Oh Senhor, sinto muito. Eu sei melhor. Eu deveria ter orado            

imediatamente. ” 

Depois de me livrar dessas entidades, pude ouvir as músicas de muitos            

pássaros. Voltei para o nosso aluguel e comecei a preparar o café da             

manhã. Todos nós estávamos sentados em volta da mesa rindo e nos            

divertindo quando um doodle de Labra apareceu de repente. Eu estava           

em choque, mas não nossas meninas. As garotas estavam rindo          

enquanto o cachorro as lambia. Todos os nossos cinco filhos perguntaram           

simultaneamente se podíamos ficar com o cachorro. 

Eu: “De onde veio esse cachorro?” 

Filha mais velha: “Nós havíamos orado para que os animais de pelúcia            

ganhassem vida.” 

Filha mais nova: “Bem, nós apenas oramos para que o cachorro ganhasse            

vida.” 

No começo, meu marido e eu ficamos chateados porque já temos dois            

cachorros. 

Filha mais velha: “Vamos cuidar dele. Ele não será problema algum. ” 

Eu:“ Sim, mas ele é treinado? ” 

Então comecei a dizer comando após comando. Após cada comando, o           

cão fez exatamente o que lhe foi pedido e o fez perfeitamente. 

Filha mais nova: "Eu acredito que Deus permitiu isso e que ele está aqui              

para nos ajudar." 

Só então, o cachorro saiu e fez um círculo completo em torno da             

propriedade. Depois de "proteger a fronteira", ele então ficou de guarda           

na varanda da frente. Todos nós rimos. 

Eu: “Uau, um adorável cão de guarda, treinado pelo próprio Senhor para            

vigiar a propriedade. Ok, isso é muito legal! Nós definitivamente estamos           

mantendo ele! ” 

Sonho 4 … 

Sonhe acabou. 

 

NOTA DO MARIDO DE ERIN 

Querida família Nest, 

Estamos pedindo orações hoje à noite porque Erin não está indo muito            

bem agora. Enquanto ela esperava adicionar o sonho acima com uma           

visita a Jesus (ou a quem mais ele poderia ter chamado), ela está se              

sentindo nauseada e incapaz de reunir força suficiente. 

Embora nada surpreenda a Deus, também sabemos que as orações          

ajudam muito. Como tal, agradecemos antecipadamente por manter        

minha Esposa em suas contínuas orações. 

Muito amor e bênçãos! 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-q

uestions-answered/full-dreams/dream-324/ 

 

JESUS E A RETIRADA DA POEIRA DOS NOSSOS “LOUISVILLE         

SLUGGERS” (tacos especiais de beisebol)  

 

4 de março de 2019  

 

Comunhão...  

Caro Pai,  

Obrigada por mais um dia. Obrigada pela bela neve fresca. No entanto, a             

alegria de tal neve muitas vezes não é tão apreciada quando dentro de um              

barco tentando navegar nessas condições. Eu hoje estou triste. Desejei          

muito um milagre durante a noite da noite passada. No entanto, mais uma             

vez, a noite chegou e passou e eu ainda estou nessa condição.  

Dito isto, sei que poderia ser pior, por isso estou grata pela minha             

capacidade de continuar a funcionar. No entanto, Pai, cada dia é mais            

difícil e agora estou realmente com medo. Suspiro... Eu Te amo, Pai. Eu             

não provei que não vou fugir? Eu não provei que estou aqui? Às vezes              

sinto que estou sempre negociando com Você ou tentando provar meu           

caso a Você.  

Há muitos de nós sofrendo, Pai. Muitos de nós temos lutas diárias de             

aflição pessoal, mas também temos filhos ou netos com necessidades          

especiais. Eu sei que Você sabe disso, pois Você nunca está inconsciente.            

No meu quebrantamento em dor e lágrimas nesta manhã, chegando a           

Você em toda a verdade, tenho que perguntar: 'Quando'? Quando, Pai?           

Quando?! Você me deu um sonho ontem à noite...  

Sub-sonho 1: “Esmagando Incontáveis Salas de Ídolos” – Início da          

descrição...  

Eu estava quebrando ídolos, estátuas impuras. Essa foi uma tarefa fácil           

para mim, pois eram ídolos visíveis da adoração do mal e das artes das              
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trevas. Então fui para uma sala de coisas que eram ferramentas do            

inimigo. Peguei uma barra de ferro do tipo ‘pé-de-cabra’ para destruí-las.           

No entanto, estas me chamaram mais à atenção por serem coisas da vida             

cotidiana. 

Havia telefones, Facebook e outras mídias sociais, videogames, sacos de          

açúcar e doces, revistas, cafeína e glutonaria com alimentos. Eram coisas           

desperdiçadoras de tempo ou destruidoras do corpo. Depois, havia coisas          

relacionadas à obsessão das pessoas com sua própria aparência. Havia          

Botox, cirurgia plástica, pílulas dietéticas, levantamento de peso e         

equipamentos de treino. Hesitei em usar o pé-de-cabra nesses itens, pois           

sabia que alguns deles também poderiam ser usados para o bem.  

Anexa a estas salas havia uma sala separada, cheia das consequências           

dos excessos daquelas salas. Eu então vi prateleiras cheias de resultados           

de remover Deus e entregar-se a si mesmo. Vi remédios de venda livre no              

último quarto, os quais então se ligaram a grandes quantidades de abuso            

de drogas prescritas. Vi cafeína na bebida Red Bull misturada com álcool,            

levando a álcool puro. Então vi todos os itens acima misturados.  

Então vi uma prateleira de espelhos na última sala. Esta sala era usada             

pelas pessoas para exporem seus corpos, o que levava ao abuso de            

pornografia, tanto para meninas e meninos quanto para homens e          

mulheres adultos. Houve então uma sala para os resultados de ser alguém            

que se perdeu do “eu”. Era uma sala de desespero. Pensamentos de            

suicídio corriam desenfreados ali. Em resumo, cada sala significava algo e           

cada uma tinha vários graus de sutileza, tudo para enganar...  

• A primeira sala foi fácil. Eram ídolos "fáceis de identificar". Eles se             

destacavam.  

• Na segunda sala, foi mais duro. Eram ídolos do cotidiano que nos             

distraíam do nosso propósito divino.  

• A terceira sala, junto com as sub-salas relacionadas, foi a mais difícil.             

Era a sala em que trocavam Deus pelo mundo – deixando de serem             

liderados por Deus e se aprofundando nos prazeres desse mundo.  
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Este último quarto foi particularmente perturbador para mim. Quando         

peguei o ‘pé-de-cabra’ para essas coisas, reconheci as raízes. Tive a           

certeza de que a maioria não pretendia se autodestruir ao usar essas            

coisas aparentemente inofensivas, coisas como o Facebook. É fácil ignorar          

que as postagens no Facebook podem levar á inveja, cobiça e ciúme. Isso             

pode, por sua vez, afetar seus colegas de escola ou vizinhos, sejam eles             

cristãos ou não.  

Pensei nos meus filhos e seus amigos. Pensei nos ‘desafios de suicídio’ no             

YouTube. Pensei nas coisas que tiram nossas vidas. Ao destruir essas           

coisas, me vi arrependida de me distrair de Deus por essas coisas. Fiquei             

com raiva porque elas estavam em pleno uso agora. Quando arrebentei a            

última prateleira de itens, ouvi risadas vindas de outra sala. Olhei para            

dentro e os ídolos que eu tinha acabado de quebrar estavam sendo            

colocados de volta nas prateleiras por entidades demoníacas.  

Eu: “Eu te repreendo no nome de Jesus!”  

As entidades recuaram enquanto eu destruía alguns dos novos ídolos que           

eles haviam colocado de volta nas prateleiras. Eles continuaram a rir de            

mim, até mesmo quando levantei meu pé-de-cabra contra eles de maneira           

ameaçadora.  

Demônios: “Haha! Nós temos permissão. Você não pode remover tudo          

isso. Você não pode. Nós somos muito numerosos e há apenas alguns de             

vocês.”  

Eu: “Por que vocês não estão me ouvindo? Você não têm medo do Nome              

de Jesus? ”  

Demônios: “Sim, mas temos a permissão dEle para fazer isto neste lugar.            

Vá até Ele e lhe pergunte pessoalmente. Agora não fale mais sobre Ele!”             

Então começaram a zombar de mim ainda mais. "Ooooh, grande e           

assustador pardal com seu grande pé-de-cabra."  

Continuaram a rir e zombar de mim. Sem esperar, usei o pé-de-cabra e             

acertei um dos demônios. Foi um golpe direto na cabeça dele. Golpeiei sua             

cabeça com tanta força que ela voou do seu corpo e bateu na parede. Seu               
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corpo sem cabeça, em seguida, foi até a cabeça e a colocou de volta em               

seu corpo. Ele propositadamente colocou a cabeça para trás como mais           

uma piada zombeteira dirigida a mim.  

Decidi sair da sala, pois todos estavam começando a rir de mim mais             

intensamente. Quando olhei ao redor, vi outra sala semelhante à segunda.           

Então vi outra sala semelhante à terceira. Ouvi os demônios murmurando           

entre si. Minha melhor comparação é que soavam como um grupo de            

palhaços demoníacos sorridentes.  

Demônios: rindo. “Ela vai continuar? Há mais um milhão desses quartos.           

Oh querida, seus braços vão se cansar. Ei, enquanto ela está enrolada            

aqui, você quer ir ver algumas de suas amigas no Ninho? Ouvi dizer que              

uma delas tem alguns segredos suculentos. Eles continuavam a rir e a            

zombar de mim.  

Finalmente tive um “basta” e rapidamente me virei e novamente os           

repreendi em Nome de Jesus. Desta vez, pedi a Ele que silenciasse suas             

línguas sujas. Os demônios foram imediatamente silenciados. Quando        

olhei para eles, suas bocas estavam seladas. Eles não pareciam ficar           

chateados com isso e continuaram a zombar de mim com os olhos (por             

falta de uma descrição melhor). Eu comecei a clamar ao Senhor.  

Eu: “Senhor, isso vai precisar de um exército! Você precisa enviar o seu             

exército!”  

Sub-sonho 1 – Fim da descrição...  

Oh Pai, por favor, me perdoe. Enquanto às vezes Te dou 'meu templo',             

também sou culpada de ser facilmente distraída por coisas que não           

satisfazem. Elas são desperdiçadoras de tempo e prazeres do corpo. Por           

favor, remova-as em minha vida para que toda a glória seja a você, pai.              

Por favor, não permita que aqueles que você chamou sejam sugados pelos            

enganos do inimigo antes que você venha a nós. Por favor, não permita             

que seus eleitos sejam desencorajados e desapareçam. Por favor, Pai,          

clame isso para nós, em Nome de Jesus, Amém.  
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Sub-sonho 2: “Lindas Flores em Meu Carrinho Noturno” – Início da           

descrição...  

Eu estava cuidadosamente arrumando algumas flores de primavera        

pré-cortadas. Também peguei dois tipos de ramos. Um tinha flores de           

cerejeira e o outro tinha amêndoas. Tinha também alguns lindos lírios do            

vale. Também tinha algumas flores roxas que pareciam trombetas. E          

também alguns lírios de Páscoa. Arrumei tudo isso em um lindo vaso de             

vidro amarelo, gravado com borboletas e pássaros de primavera.  

Enchi o vaso com água. Coloquei cada ramo cuidadosamente dentro deste           

vaso antigo. A fragrância foi incrível. Foi estranho pois os arrumei na            

minha cama, onde durmo. Então pus o belo arranjo em minha mesa de             

cabeceira. Quando me deitei na cama, pude ver quão belas todas essas            

flores eram. Agradeci a Deus por elas e adormeci.  

Sub-sonho 2 – Fim da descrição...  

Quando? Oh, quando, Senhor? O mundo está se tornando muito pior. Este            

líder, nosso presidente dos EUA, está sendo culpado por causar a divisão            

da terra. As pessoas ficaram ‘enlouquecidas’ por causa dele. Há mentiras           

sendo contadas que não são aceitáveis. É como se as Portas do Hades             

fossem abertas sobre a terra no momento em que esse homem ia sendo             

eleito. Você sabia de antemão que isso aconteceria, Senhor, ainda assim           

você ainda o enviou.  

Bem, eu sei que há uma razão para fazer isso. Ele está expondo as              

mentiras e enganos da agenda da esquerda. A terra está em turbulência            

como resultado. Você enviou tantas coisas contra a terra, incluindo          

tempestades, terremotos, inundações, temperaturas congelantes, novos      

fenômenos climáticos, avalanches, tempestades de poeira... e essa lista         

continua. As pessoas não enxergam que a Tua ira veio sobre a terra.  

Finalmente e em poucos anos, o 'caldeirão de água' agora fervia. Na            

escola cristã de nossas meninas, os cristãos são agora a minoria! As            

crianças estão sendo ensinadas agora que não há problema em fazer o            

que quiserem, quando quiserem. Muitos foram ensinados a odiar os          

5 



cristãos, pois a Sua Palavra não apoia os estilos de vida pecaminosos            

deles. No entanto, muitos de nós ainda praticamos coisas pecaminosas          

que não são diferentes disso, aos Teus olhos:  

• Quantos de nós somos invejosos, cobiçosos, invejados ou até          

amaldiçoam seus vizinhos?  

• Quantos de nós somos mesquinhos ou mostramos espírito generoso          

apenas quando as pessoas estão assistindo?  

• Quantos de nós nos vangloriamos, nos orgulhamos ou proclamamos          

quão grandes somos, por Deus estar realizando milagres em nossas          

vidas?  

• Quantos de nós fofocamos ou nos sentimos em nível mais alto do que              

outros membros da igreja?  

Sentei-me nos bancos, quando uma linda jovem cantou uma canção sobre           

seu amor por Jesus. Então, ouvi dois "cristãos" céticos dizerem o seguinte            

um para o outro:  

Paroquiano 1: “Ela com certeza canta uma linda canção sobre seu amor            

por Jesus. Se ela soubesse que seu pai esteve traindo sua mãe.”  

Paroquiano 2: “Sim. Aí então, o quanto ela amaria a Jesus?”  

Ouvi essa expressão horrível sendo dita logo depois que eu me tornei uma             

cristã. Eu era uma nova cristã e isso me fez sentir mal, literalmente. Mais              

tarde, descobri que a família lutou por muitos anos depois disso, enquanto            

eles se esforçavam para permanecer juntos, apesar desse adultério. Eles          

conseguiram ficar juntos, mas houve consequências horríveis:  

• A mãe da menina ficou muito doente de câncer.  

• A garota se tornou uma festeira selvagem na faculdade.  

Felizmente, a garota finalmente voltou para você, pai. No entanto, não           

posso deixar de acreditar que foram as maldições enviadas por esses           

paroquianos àquela preciosa criança que, de alguma forma, a afetou          

involuntariamente. A igreja é supostamente um ambiente seguro e de          

apoio e, não, para estar no pleno funcionamento do inverso dos frutos do             
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Espírito. Esta é uma condição de coração, mas realmente é mais           

semelhante a doença cardíaca.  

Isso é porque Deus não tinha espaço para trabalhar lá. Ele não foi             

convidado para os bancos. Este é o lugar onde satanás está fazendo seu             

melhor trabalho. É por isso que as igrejas estão hoje fechando mais rápido             

que os shopping centers. Pai, sem um milagre Teu, sem o Teu exército,             

tantos perecerão. Parece que o mal agora está vencendo em todas as            

frentes.  

Como sou mãe de dois rapazes com necessidades especiais, a frequência           

à igreja era interrompida para mim, pois eu via os números dos meus             

filhos aparecerem na tela. Eles não eram como as outras crianças, devido            

a estarem no espectro autista. Suspiro! Isto criou uma falta de atividade            

do tipo ‘normal’ para todas as partes envolvidas. Eu me perdi do ‘normal’.             

No entanto, encontrei o tesouro, que é Jesus, em meio a todos esses             

problemas.  

Pai, a neve está pesada aqui hoje. ‘Um pé de neve’ já caiu. É o tipo de                 

neve pesada e escorregadia. Antes que a tempestade finalmente pare,          

teremos facilmente mais umas seis polegadas [nota: 15 cm]. Está quieto           

lá fora, como resultado. Quando a neve cai, fica muito calmo.  

Meu marido e eu oramos um pelo outro hoje. Meu marido até derramou             

uma lágrima. Isso é incomum, pois ele é sempre tão positivo sobre o que              

você está fazendo. No entanto, hoje, a espera finalmente chegou até ele e             

ele não conseguiu se conter. Felizmente, uma vez que ele a deixou sair,             

ele estava de volta ao seu ‘eu’ normalmente positivo, novamente. Eu           

acredito que ele precisava ser honesto em sua frustração com o tempo de             

Deus. E ele foi.  

Oh, Senhor, esperar é tão difícil. Compreendemos plenamente agora         

porque você chama 'paciência/esperança' como o mais difícil de todos os           

Frutos do Espírito. Quando, Pai, quando você vai nos curar?  

Jesus: “Erin, suba”.  
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Eu estava na porta de Deus. Estendi a mão e bati três vezes. Houve um               

alto sonido de martelo ao usar Sua enorme aldrava em forma de cabeça             

de leão. Me virei e examinei a bela paisagem enquanto esperava alguém            

atender à porta. O Vale de Deus era tão lindo. As árvores estavam             

desabrochando e as fragrâncias eram incríveis. Havia animais e pássaros          

aos pares por todo o lugar e eles estavam caçando um ao outro em              

brincadeiras.  

Esta dança divina da primavera é verdadeiramente um mistério feito por           

Deus. Não há medo aqui. Todo o medo se foi. Ouvi música vinda de              

dentro de Seu Lar. Ri para mim mesma e pensei, 'Humm, ele está levando              

um tempo para atender à porta'. A água corria ao meu lado, em belos              

canais de ouro martelado.  

Essa 'mini-correnteza' ia de seu lar para as belas piscinas abaixo. Era            

diferente de tudo que eu já tinha visto aqui na Terra. Apenas o rei dos reis                

poderia ter um cenário tão extravagante. Retornei à porta e, agora, estava            

a me perguntar se Ele teria ouvido minha batida. Decidi bater novamente,            

por via das dúvidas. No entanto, pouco antes que eu conseguisse bater de             

novo, a porta se abriu. Um anjo de Deus estava ali para me receber.  

Anjo: “Venha, Erin, o Senhor está esperando por você.”  

Entrei numa bela sala. Olhei para cima e havia uma pintura em            

movimento da Criação delineando Gênesis. Como no passado, a pintura          

estava em movimento e contava a história da Criação. As colunas de            

pedra foram coroadas com romãs de bronze. Olhei em volta e me faltou o              

fôlego. Lágrimas começaram a cair e logo eu desmoronei.  

Caí de joelhos em seu lindo tapete, um tapete que tinha sido feito à mão e                

personalizado para o Senhor dos senhores. Quando me ajoelhei lá, pude           

ouvir o som de passos se aproximando. De alguma forma eu soube que             

era Jesus. Olhei para ele. Ele parecia preocupado comigo, então me           

encontrou curvando-se para mim. Secou minhas lágrimas e me abraçou.  

Jesus: “Oh, Erin, Eu estou aqui. Está ok. Eu estou aqui.  
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Ele me abraçou enquanto eu continuava a chorar... bem, na verdade, a            

uivar. Meus gritos podiam ser ouvidos em toda a casa de Jesus. A música              

parou. A pintura parou de se mover. Tudo parou completamente.  

Eu: “Senhor, você é meu melhor amigo. Deus é meu pai e criador. Por que               

você demora em fazer o bem, Senhor? Eu estou clamando por ajuda.            

Outros fizeram o mesmo. As pessoas estão morrendo por falta de           

conhecimento. Seus filhos tiram as suas próprias vidas. Viver nestes          

tempos não é uma coisa fácil. O mal está triunfando contra o Seu povo,              

contra aqueles que você diz amar.  

“Você me convidando para um lugar tão bonito é como balançar uma            

cenoura na frente de um cavalo faminto. Você me disse para vir            

corajosamente diante de você em verdade. Eu faço isso agora mesmo,           

embora eu saiba que Você pode remover a minha respiração dos meus            

pulmões num único movimento, numa fração de segundo. Senhor, o Seu           

povo, aqueles a quem Você chamou, corre o risco de se perderem.  

“Quem pode resistir se acalmando, enquanto nossa espera por você passa           

mês após mês e até ano após ano? Embora tudo além de Você não seja               

benéfico, o que mais devemos fazer? As endorfinas das coisas que           

gostamos são apenas chupetas temporárias.  

“Senhor, preciso da Sua alegria em vez disso. Apenas a Sua alegria            

bombeando em nossas veias pode realmente satisfazer. Por favor, Senhor.          

Quando Você irá nos curar e nos chamar para o serviço? Temo que agora              

Você fique com raiva de mim por todas as minhas reclamações.”  

Jesus: “ Erin, levante-se e venha comigo.” Ele me ajudou. “Você vai agora             

ouvir e eu vou responder. Erin, eu te amo incondicionalmente. Eu não            

estou surpreso pela sua reação. Você está desapontada porque uma data           

que você pensou ser boa não se desdobrou conforme você desejava. Eu a             

criei e sempre estive com você. Não sou imune aos seus gritos. Não fico              

insensível quando você se machuca. Não sinto prazer em seu desânimo.           

No entanto, isso eu devo agora lhe dar... Nenhuma pessoa entrou em            
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minha casa e chorou em lamento tão alto quanto você acabou de fazer.             

Até os anjos pararam de cantar.”  

Eu: “Oh, Senhor, por favor, perdoe-me. Eu sinto tanto se irritei você.”  

Jesus: “Você acha que eu não sabia que você faria isso? Erin, eu estou              

sempre com você e nunca vou te deixar.”  

Eu: “Sim, Senhor, Você está bem aqui comigo, mas...” – Ele sabia o que              

eu estava prestes a dizer.  

Jesus: “Oh, sim, eu entendo. Isto é sobre eu estar com você, mas sem              

remover a sua dor que você continua a suportar. Veja, eu entendo isso.             

Deus, meu Pai, esteve comigo durante minha perseguição, todavia não          

retirou meu cálice de Mim. Você não entende isso porque pareço arrastar            

essa situação. Erin, você acredita que eu não tenho defeitos?”  

Eu: “Sim, Senhor. Você faz tudo perfeitamente. Meu acesso de emoções           

no chão da sua casa não o levou a mudar. Eu fiquei fazendo caretas e               

esperava que Você fosse ceder.”  

Ouvi ruídos de boas risadas do Senhor e dos anjos presentes. Ele colocou             

um sorriso no meu rosto e eu logo estava rindo junto com eles.  

Jesus: sorrindo. “Você Me alegra, Erin. Não vamos esquecer deste dia tão            

cedo. Até interrompi a imagem em movimento do Gênesis para ouvir os            

gritos da Minha noiva guerreira, Minha pequena pomba, Meu pardal          

especial. Agora, olhe para cá...”  

O Senhor chamou minha atenção para uma pequena pedra incrustada de           

ouro, gravada com a data de hoje e com minhas iniciais. Dizia o seguinte:              

‘Um pardal pequeno move O Coração de Deus!’ Chorei.  

Jesus: “Você precisa ver o que vem ocorrendo desde a última vez em que              

esteve aqui. Venha...”  

Ele me levou ao seu pátio. Havia uma enorme piscina ao lado do Relógio e               

do Calendário de Deus. Havia anjos ao nosso redor. Sua organização me            

lembrou algo como um ‘Detalhe de Segurança’. Havia quatro anjos          

poderosos que estavam de guarda em todas as direções. De alguma           
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forma, essa configuração parecia diferente da que eu tinha visto durante           

minhas visitas anteriores aqui ao seu pátio.  

Eu: “Senhor, por que todos estes anjos são necessários para a           

segurança?”  

Jesus: “Bem, eles estão realmente aqui para uma reunião. Erin, estamos           

no meio de uma espécie de conferência.”  

Eu: Eu estava realmente muito envergonhada. “Oh, Senhor, todos eles          

ouviram meu lamento?”  

Jesus: “Humm, pergunta interessante.” Ele olhou em volta com as palmas           

das mãos abertas. “Bem, vá em frente. Todos vocês ouviram os gritos de             

Erin em Minha Casa?” Ele estava sorrindo e rindo.  

Todos os anjos, em uníssono: “Sim, Senhor.” Eu agora estava muito           

zangada comigo mesma.  

Jesus: rindo: “Tudo está perdoado e, agora, até esquecido.” Balancei a           

cabeça timidamente em concordância. “Erin, agora é só você que continua           

a ressuscitar este incidente. Nenhum deles está surpreso, especialmente à          

luz do que todos eles experimentaram com Minhas designações. Você          

representa os sentimentos das multidões agora mesmo. Veja, Erin,         

olhe...”  

Só então, eu vi o reflexo dos eventos atuais na piscina em tempo real. Vi               

a Terra rodando como se fosse um globo girando em seu eixo. Foram-me             

mostradas então muitas coisas:  

• O alinhamento de mísseis apontados para alvos variados, por todo o            

mundo  

• A maioria desses mísseis estava destinada aos EUA, especialmente a           

partir de China e Rússia  

• Anjos designados retendo os planos dos regimes malignos  

• Outros regimes malignos apontando um número desproporcional de         

mísseis para Israel  

• Atividades tomando lugar na Índia, Paquistão, Venezuela e outros países           

da América do Sul  
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• Grandes guerras territoriais tomando lugar no norte do México  

• Guerras entre a Rússia e algumas regiões europeias acerca de direitos            

sobre a água  

• Revoluções na Europa, incluindo algo como prédios e líderes, ambos indo            

ao chão  

• A Europa então ficou semelhante a um enorme mapa fragmentado  

Quanto às coisas que me foram mostradas especificamente sobre o          

continente norte-americano:  

• Uma sacudida no Canadá e mudanças vindo  

• O Touro Vermelho mais uma vez correndo pela terra  

• O Touro Vermelho então sendo cercado por várias entidades, todos com            

capas e lanças em posições, a fim de botar o touro abaixo  

• Enquanto nenhuma das lanças dava início, alguém em particular o           

machucou  

• Por causa das ações uns poucos, muitos adquiriram medo e se            

mantiveram silenciosos  

• Enquanto ele me parecia abatido e arrasado, vi anjos enviados para            

protegê-lo  

• Os anjos salvaram o Touro Vermelho no último momento de todos  

• Então, repentinamente, o silencioso se levantou com altas vozes  

• Os outros então fugiram e se amedrontaram  

Então, o que eu vi e que mais me perturbou foi uma rede que rodeava o                

mundo. Havia uma guerra massiva entre os anjos que haviam sido           

expulsos, os quais tentavam chegar à Terra, e os anjos designados para            

mantê-los ali até que os 144.000 fossem marcados por Deus. Vi pequenas            

luzes em vários lugares. Essas luzes estavam escondidas, mas realmente          

retiradas da vista de todos. Elas estavam esperando em Deus.  

Eu: “Senhor, os 144.000 sabem agora quem são?”  

Jesus: “Sim. Cada um agora sabe ou suspeita. Há uma frente de ação do              

inimigo para localizá-los de várias maneiras. No entanto, não importa qual           
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método eles usem, o inimigo não o saberá, pois tudo isso está oculto a ele               

até que os 144.000 estejam finalmente selados.”  

Eu: “Eles estão informados apenas porque Você lhes tem enviado sinais?”  

Jesus: “Enquanto alguns sabem, eles mantêm silêncio porque não sabem          

a origem de sua família. Alguns não estão praticando a frequência na            

igreja, porque Eu os separei intencionalmente. Outros frequentam a         

igreja, mas discordam da mensagem que a igreja tem para a atualidade.            

Eu tenho inquietado corações. Aqueles que não se conformaram aos          

caminhos do mundo, mas vêm permanecendo em obediência a Mim,          

encontrarão a Mim.  

“Eles ouvirão a Minha Voz no deserto e saberão que é Eu quem os chama.               

Eu direi: 'Este é o caminho, entrem nele' – e eles o farão. Eu os tenho                

chamado e instruído enquanto dormem. Embora o mundo não os procure,           

eles já estão lá. Eles não têm profanado a si mesmos com os caminhos do               

mundo, mas fazem tudo para terem um coração por Mim. Agora, se você             

olhar para lá...” Ele apontou.  

Eu vi algo semelhante a pacotes sendo enviados para extrair sangue das            

pessoas. Estavam coletando essas amostras a fim de montar um enorme           

banco de dados de DNA. Enquanto eles faziam parecer que tal coleta era             

para o nosso bem, ela definitivamente não era.  

Jesus: “Não se engane... Este é um censo enviado pelo inimigo. É            

necessário apenas uma amostra de um membro familiar para conhecer a           

história de uma família. No entanto, eles não podem obter todas as            

informações, pois não vou deixar que façam. Não se preocupe, Erin, pois            

essa história resultará em nada. Em breve forçarão esse teste a todos os             

cidadãos, a fim de caçar apenas a alguns. Apesar de estarem também            

sendo documentadas pesquisas na rede, elas também resultarão em         

nada.”  

Eu: “Do ponto de vista do mundo, o senso de liberdade que tínhamos             

quando éramos mais jovens, os anos 80 e 90 em particular, são coisas             
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passadas. Existem predadores em todos os lugares e eles podem vir até            

nós exatamente através da tecnologia.  

Jesus: “Sim, Erin, há uma batalha épica nos lugares celestiais e a rede             

está envolvida. É a forma mais rápida de entrada do inimigo. Aqui, olhe...”             

Ele apontou.  

Vi mais anjos de Deus do que do inimigo. Foi muito difícil entender tudo o               

que estava acontecendo.  

Eu: “Senhor, isso está difícil de entender.”  

Jesus: “O inimigo procura acesso através de qualquer porta aberta. Eles           

estão sendo retidos exatamente agora. O que você está testemunhando          

na Terra é um incremento nas incidências no mal, a partir do mal que já               

estava presente. Estas são agora tropas terrestres sem reforços nem          

conhecimento do que aconteceu com seu 'comandante-no-mal'. As tropas         

terrestres estão mantendo sua linha pela cópia de padrões antigos. Como           

resultado, eles estão sendo constrangidos não apenas por Minhas regras          

para eles, mas por suas próprias regras. Seu principal centro de comando            

está momentaneamente fora de serviço.”  

Ele apontou para outra coisa que eu deveria olhar. Pude ver Seus anjos             

cortando as linhas de comunicação para manter o inimigo confundido.  

Eu: “Isso faz sentido. Porque satanás não é onipresente, ele não está            

disponível para ordens diretas quando seu centro de comando está          

inoperante.”  

Jesus: “Sim, porém mais importante: Estas entidades são barradas por          

Meus parâmetros, Meus limites.”  

Eu: “Vamos ver se eu entendi isso direito. O inimigo não tem permissão             

para ‘romper’, pois Você continua a definir quais são os limites dele.”  

Jesus: Sorrindo. “Exatamente. No entanto, como nessas condições é difícil          

eles operarem, espíritos invasores foram enviados para buscar        

informações. É como se eles vagassem num cemitério sem nada para           

fazerem morada. No entanto, você não deve se preocupar com essas           

coisas. Não se preocupe, Erin, pois Eu tenho você.”  
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Eu: “Obrigado, Senhor! De qualquer forma, Você não demora. Então          

quando, Senhor, quando?”  

Jesus: “Erin, como você pode ver, os eventos estão ocorrendo          

rapidamente. Você é Minha serva e os da sua casa Me servem. Aqueles             

que foram mortos por Minha causa também clamaram a Mim com           

perguntas de 'quando?'. No entanto lhe digo a verdade, Erin... Tudo tem            

vindo exatamente como foi predito pelos Meus profetas. Minha Palavra          

tomou forma física. Você está assistindo às cenas vindo à mostra.  

“Logo, muito em breve, todos saberão que fui Eu quem mandou           

calamidade sobre a terra, na esperança de que as pessoas se voltassem e             

se arrependessem. No entanto, é exatamente como você ver uma          

explosão de bomba, e então cair outra, e outra, e depois outra. Mesmo             

que eu chame Meu povo a orar por discernimento e a dirigir-se a Mim em               

busca de sabedoria, muitos em vez disso se dirigem agora para uma falsa             

narrativa, enviada para manipular aqueles que querem acreditar numa         

mentira. Para estes, é muito mais fácil digerir a comida deste mundo. Isto             

é, até o alimento causar a venenosa picada da morte.  

“O palco está pronto, Erin. Que o quieto se levante. Que eles propaguem             

verdade. Que eles sejam imparáveis. Para os que têm uma mudança após            

eles, que haja a promessa do Céu. Para os que amam mais o mundo do               

que ir atrás deles, haverá um deserto estéril de destruição. Para onde Eu             

os envio, milagres, meus milagres, serão visíveis. Isto é porque o manto            

deles é a verdade e a plataforma deles é o Reino dos Céus. Eles serão               

incomparáveis a qualquer coisa que o mundo jamais viu anteriormente, ou           

jamais verá novamente.  

“Eu não Me mantenho calado. Eu não Me mantenho inerte ao assistir à             

propagação da maldade. Eles torcem Minhas Palavras. Mudam Minha         

doutrina e transformam Minhas igrejas num lugar onde o pecado é aceito            

e abraçado. Qualquer um que se levanta a favor das Minhas Palavras da             

Verdade está agora preso, marginalizado, condenado ou até mesmo         

morto. Bem, o tempo do Meu silêncio chegou ao fim. Não se preocupe,             
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Erin, num curto espaço de tempo, enquanto as pessoas estiverem          

consumindo sua dose diária de mentiras, vou sacudi-las. Não vou tolerar           

isso.  

“Agora, Eu sei que você está preparada. Eu sei que você quer aquele             

‘Louisville Slugger’. Eu sei que você está empolgada. Eu sei que você foi             

fiel. Eu sei que Eu disse que você vai 'jogar esta temporada'. Jogo após              

jogo, você fica no banco e apenas conta com seus sonhos e Minhas             

promessas para continuar vindo aqui ao meu campo, dia após dia. Às            

vezes você apenas serve água aos sedentos, mas ainda se mantém plena            

em fé. Erin, Eu tenho preparado você para a próxima ‘Série Mundial’, por             

toda a sua vida. Eu vou te trazer pra fora daquele banco.  

“Quando Eu finalmente te colocar no Meu jogo, pelo Meu time, e acionar             

você, haverá alguns jogadores com raiva. Eles ficarão furiosos porque          

você não é ninguém para eles e esses jogadores têm ficado ricos através             

dos jogos. No entanto, outros ficarão animados e saberão que você era            

Minha desde o começo. Alguns ficarão tão furiosos que irão até desistir e             

sair andando. Outros precisarão ser pendurados no banco por alguns          

jogos até que finalmente digam: “Desculpe, Senhor (Treinador), por favor          

me ponha dentro!”, entende?  

“Veja, Erin, Eu não estou passando você para trás. Se eu te expusesse             

antes que a 'Série Mundial' começasse, o inimigo veria o que tenho            

planejado, e não o quão numeroso Meu time poderia ser. Estou falando            

sobre os perdedores, os esquecidos, os que Eu estou chamando para Mim,            

e também os que Eu quero para lhes dar água fresca. Não é só sobre               

você. É por você já ter se entregue completamente a Mim como serva,             

para ser usada para Meus propósitos. Da mesma forma que isso não visa             

apenas ao seu conforto, prazer ou estatura, essas pessoas ainda virão a            

você com tudo isso também.  

“Você também é um exemplo de Minha Noiva. Você vem a Mim porque Me              

ama e espera por Mim. Faz isso porque sabe que Eu te amo e virei a você                 

no momento designado por Meu Pai. Você não Me espera de forma            
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superficial ou por amor condicional, por causa do que faço por você. Você             

não tem deixado suas lâmpadas com pouco óleo.  

“Você não se tornou preguiçosa. Em vez disso, espera por Mim em todas             

as vigílias da noite, até mesmo na quarta vigília, pois não sabe quando Eu              

virei. Quanto ao jogo, a ‘Série Mundial’, Eu estou te preparando para isso.             

No entanto, por enquanto, você poderia se contentar em observar e servir            

água enquanto espera por Mim para convocá-la a jogar no 'Grande Jogo'?”  

Eu: “Sim, Senhor.” Eu estava chorando. Corri para Ele e O abracei com             

força. "Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu Te amo porque Você é             

incrível. Não é por causa do que Você pode fazer por Mim, é por causa do                

que Você já fez por mim, apesar de mim. Tudo é tão perfeito. Sim, eu vou                

seguir Você! Eu vou esperar em Você! Sinto muito por fazer bico às vezes.              

É que eu estou lá embaixo na batalha e tantas coisas estão vindo contra              

nós.  

“Estamos enfrentando alguns problemas expressivos e a pressão está         

aumentando minha doença. Se Você considerasse fortalecer nosso campo         

ou nos mover para um local onde possamos prosperar enquanto          

esperamos, isso seria útil. Estamos agora sem provisões e incertos sobre           

o nosso futuro.  

“Estou apenas lhe pedindo, como uma de Suas ‘tropas terrestres’, que           

Você nos monte um acampamento para podermos nos manter em nossas           

posições, ou então que Você nos mova. De qualquer forma, não podemos            

fazer isso sozinhos. Nós não podemos fazer qualquer coisa sem Você.           

Você poderia fazer isso por nós para que possamos nos sentir           

estabilizados enquanto nos sentamos e esperamos pela Sua contagem de          

tempo?”  

Jesus: Sorrindo. “Você monta uma ótima argumentação. Claro, Erin, vou          

enviar ajuda. Não se preocupe. Eu tenho você. Segure firme!”  

Eu: “Sim, Senhor. Eu Te amo.”  

Jesus: “Eu também te amo. Ah, sim, uma outra coisa... Quando você vir             

as coisas se agitando, procure a causa- raiz. Pergunte a si mesma: “Quem             
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está agitando isso e a partir de onde?” Você verá o inimigo a permanecer              

escondido nas sombras. Então observe como a história, preenchida com          

mentiras, se espalha pela terra para os vulneráveis a mentiras versus           

verdade.  

“Aqueles que espalham Boas Novas serão aqueles que Eu tenho enviado.           

Entretanto, seja cautelosa, pois o medo alimenta todos os tipos de mal.            

Quando aqueles que Eu tenho chamado virem isto acontecer, deverão          

permanecer quietos e em oração. Isso vai piorar, então continue a orar.            

Eu posso ver que você ainda está um pouco preocupada. Não se preocupe,             

Erin, já que você não ficará no banco por muito mais tempo.”  

Eu: Rindo. "Que bom! Meu ‘Louisville Slugger’ está juntando poeira!”  

Jesus: Rindo. “Humm, você já não está usando isso contra o inimigo em             

seus sonhos?”  

Eu: “Bem, sim, algo assim, na verdade era um longo pé-de-cabra. Mesmo            

assim foi divertido.”  

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois vou te convocar em breve e você vai              

jogar. Agora, isso é o suficiente para hoje. Eu te amo!”  

Eu: ‘Eu Te amo, Senhor!’  

Fim do sonho...  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-325/ 

Jesus Nos Leva de Volta ao Seu Estúdio de Cerâmica 

17 de março de 2019 

Recebido na quarta-feira, 6 de março de 2019 

Sub-sonho 1 “A Pedra Gigante das Liberdades Falsas”… 

Eu vi uma enorme rocha que o inimigo tinha formado para a destruição             

contra o povo de Deus de todas as raças. Antes que este pedregulho             

pudesse ser usado, Deus enviou um anjo com um pára-raios para           

quebrar o pedregulho. Era como um videogame dos anos 80 chamado           

"Asteroids". Ele foi primeiro dividido em dois, depois em quatro, depois           

em oito e assim por diante, até que o pedregulho foi quebrado em vários              

pedaços minúsculos. 

Então eu vi várias pessoas tentando colocar o pedregulho de volta. Como            

isso era algo que o próprio Deus havia separado, isso foi adiado até que o               

seu tempo chegasse. Ele fez as peças se comportarem de maneira similar            

ao tentar colocar dois ímãs juntos no caminho oposto. 

Eu então vi o inimigo mudar seu jogo e adicionar ainda mais decepção.             

Seu objetivo agora seria aumentar seus esforços para convencer as          

pessoas de que Deus era mau e que foi Deus quem separou essa "grande              

pedra de amor". Satanás então explicou às pessoas por que ele havia            

originalmente formado essa grande pedra ... 

● Ela representava o amor pelo bem de todos 

● Somente a 'força da unidade' seria capaz de reunir novamente 

● Para não refazer essa pedra seria um ataque direto contra a           

comunhão e 'nosso amor mútuo pela humanidade'. 

● Essa pedra seria necessária para proteger 'liberdades para todos' 

. Vi que essa rocha, uma vez reunida novamente, teria uma lista de             

'liberdades' ligadas a ela. Todas essas 'liberdades' tinham algo em          

comum; estava implícito que todos faziam parte da vontade de Deus,           

mesmo que definitivamente não fossem para aqueles com discernimento.         

A lista de 'liberdades' era extensa ... 

● Liberdade para escolher a morte sobre a vida (aborto, infanticídio,          

eutanásia ...) 

● Liberdade para amar quem quer que você queira        

(homossexualidade, bestialidade ...) 

● Liberdade para servir 'o deus do amor verdadeiro' (um dos títulos           

de satanás para si mesmo) 

1 
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● Liberdade para tomar o que alguém tem, tudo em nome da           

'igualdade para todos' (socialismo ...) 

● Liberdade de sacrificar pelo bem maior da Terra (controle         

populacional ...) 

● Liberdade para cuidar de aqueles aprisionados pelas regras de Deus          

(o pecado é um mito ...) 

● Liberdade para vagar pelas terras e ver a beleza (fronteiras abertas           

...) 

● Liberdade para remover o ódio de qualquer forma (especialmente         

todas as "regras de ódio contidas na Bíblia") 

● Liberdade de dizer não à oposição (especialmente em relação a          

qualquer oposição da igreja) 

Vi uma conspiração que estava em vigor desde o início da presidência de             

Trump. O enredo foi para remover qualquer trabalho de base que ele            

tinha feito para curar a terra e dar oportunidade a todos. O inimigo tinha              

uma conspiração secreta para escravizar o povo, tudo sob a mentira de            

que essas novas regras eram parte da vontade de Deus quando nada            

poderia estar mais longe da verdade. 

Eu então vi Deus criar um exército próprio. Este Exército aterrorizou os            

líderes malignos das terras, destruindo agora o 'Éden Artificial' que          

satanás secretamente procurou criar. Onde quer que seu exército fosse, a           

verdade de Deus foi revelada. Aonde quer que seu exército fosse, o povo             

das terras confessou seu mal e foi exposto. Apesar dos melhores esforços            

do inimigo para destruir o Seu Exército, ele não conseguiu. 

 

Recebido no domingo, 17 de março de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Mais do que qualquer outra coisa, eu te amo! Sou grato por               

tudo o que Você fez comigo desde o começo até agora e até meu futuro.               

No entanto, sou especialmente grato pelo dom da eternidade com você.           

Por favor, perdoe-me por ficar em silêncio ultimamente, pai, pois os           

últimos dez dias ou mais foram brutais. Eu me tirei de sua presença e dos               

outros e fui para dentro como onda após onda de ataques veio. 

Enquanto eu chorei no início, acho que então entrei num tipo de choque.             

Em contraste, meu marido permaneceu tão positivo em relação a tudo           

que às vezes me perguntava se era uma falha. No entanto, eu nunca             

deveria reclamar sobre sua grande fé, então, em vez disso, vou apenas            

balançar a cabeça com tudo o que aconteceu. É aqui que às vezes eu              
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falho. Eu vou para dentro durante os ataques e procuro por um motivo.             

Eu entro em 'modo de auto-inspeção'. 

Quando esses ataques surgem um após o outro, primeiro procuro          

determinar onde estava a culatra inicial. Qual foi o primeiro ponto de            

entrada em que o inimigo teve oportunidade e com quem? Bem, se eles             

se correlacionam com os sonhos que estou tendo, então, tipicamente,          

eles podem, e geralmente, envolvem-me. Eu tive um sonho há cerca de            

dez dias atrás… 

Sonho 2 “Minha filha na cama com uma ferida” … 

Eu estava sentada ao lado da minha filha em sua cama enquanto            

arrumava algumas flores. Nós estávamos falando sobre várias coisas         

enquanto eu fazia isso. Nós não havíamos dormido lá, pois estávamos em            

roupas normais, não em roupa de dormir. Era de manhã, perto do            

meio-dia, e o sol estava brilhando. Enquanto conversávamos, percebi que          

ela tinha uma ferida. 

Sonho 2 termina… 

Este foi o meu aviso inicial do Senhor que um ataque estava vindo… e              

não apenas um pequeno. Eu sabia que isso também era um aviso, não             

apenas para minha filha, mas também para mim, pois eu era mais do que              

apenas um observador nesse sonho. Isso afetou minha capacidade de          

descansar ou dormir em paz. 

Vários dias antes disso, enquanto eu estava em uma pequena loja de            

antiguidades no Maine, encontrei uma série de caixas pequenas,         

extremamente antigas, de espelta e bronze. Houve um em particular que           

me chamou a atenção. Foi muito intrincado com o que parecia ser            

gravura escocesa ou irlandesa. A mulher que era dona da loja se            

aproximou de mim. 

Proprietário: “O que você está segurando é do final do século XVIII, início             

de 1800.” 

A idade me impressionou e eu virei o item para ver o preço. Fiquei              

surpreso que só estava vendendo por US $ 10. Eu poderia dizer que o              

proprietário precisava dessa venda, mas eu ainda hesitei um pouco. Eu           

normalmente não compro coisas das quais não sei nada e não sabia nada             

sobre esse item que estava segurando agora. 

Como pano de fundo, tenho algumas pequenas prateleiras na minha sala           

devocional onde guardo antiguidades. Neles são principalmente pequenas        

aves de porcelana da Inglaterra e da Alemanha. A maioria é gentilmente            

amada e tem uma ótima história, apesar das várias pequenas rachaduras           

ou chips. Normalmente, há um toque de dano, pois reduz o preço de             

forma tão significativa que eu posso pagar, mas o dano também é difícil             

de perceber, a menos que você esteja realmente procurando por ele. 
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Eu mantenho todos esses itens no meu quarto devocional como meu           

marido é um pouco minimalista e prefere 'limpo, organizado e          

organizado'. Embora ele racional e logicamente acreditasse que meus         

achados fossem "legais", já que ele adora uma ótima história, acredito           

que ele esteja muito feliz por esses itens estarem mais confinados às            

prateleiras deste único cômodo. 

Bem… e fazer uma longa história curta… minha empatia para o dono            

superou minha hesitação e eu logo entreguei ao dono uma nota de $ 10.              

Eu poderia dizer que ela estava muito feliz em fazer a venda. Ela então              

começou a empacotar o pequeno item em uma pequena caixa bonita. 

Eu: “Uau, essa é uma linda caixa para embalagem! De onde você tirou             

essas caixas? ” 

Proprietário:“ Eu as comprei de um homem que as comprou de uma            

propriedade. Eles já foram usados para conter cinzas. " 

Eu:" Você quer dizer cinzas de um corpo? " 

Proprietário:" Supostamente ". 

Me:" Isso não faz sentido. Eles normalmente estão em urnas ou caixas            

muito maiores. Talvez essas fossem cinzas de animais, em oposição às           

cinzas humanas? ” 

Proprietário:“ Talvez. Eu realmente não tenho ideia. ” 

Eu disse adeus quando saí com minha relutante compra. Eu disse apenas            

uma palavra quando voltamos para casa. Meu marido tentou iniciar          

algumas conversas, mas eu estava pensando profundamente. Eu não tirei          

a pequena caixa da sacola. Uma vez dentro da casa, ficou literalmente ao             

lado da entrada. Ele ficou lá pelos próximos dias e nunca esteve longe da              

minha mente. 

Eu finalmente disse ao meu marido sobre isso e ele disse que eu deveria              

orar sobre isso e talvez lançá-lo. Foi então que cometi um erro. Eu             

esqueci e permaneceu. Este foi o meu primeiro erro, um erro agravado            

pela minha demissão. 

Meu segundo erro, embora com grandes intenções, envolveu que a amiga           

de minha filha de sua equipe de adoração viesse até nossa casa. Em             

algum momento, quando estávamos dirigindo o amigo de minha filha de           

volta para casa depois que a visita terminou, ela começou a fazer algo             

estranho. Ela começou a cantar extremamente alto para a música cristã           

que nós tínhamos. Foi realmente estranho, então eu discretamente         

aumentei a música para afogá-la. 

Também parecia haver uma estranha tensão entre minha filha e sua           

amiga. Quando deixamos a amiga na casa dela, finalmente pude          

perguntar à minha filha o que estava acontecendo. Embora eu não dê            

detalhes, logo ficou óbvio que essa garota tinha um demônio poderoso.           
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Enquanto tudo estava confinado a esta menina, as coisas perturbadoras          

que aconteceram em nossa casa incomodaram muito minha filha. 

Minha filha e sua amiga tinham saído um pouco em sua cama assistindo             

televisão e conversando, então eu senti o Senhor me dizer que qualquer            

remanescente desse demônio estava lá. Assim que chegamos em casa,          

realizamos uma limpeza espiritual. Nós nos sentimos melhor eo quarto          

mais uma vez me senti em paz. No entanto, os ataques à nossa casa              

ainda não terminaram. 

Meu marido e eu recebemos alguns e-mails perturbadores de alguém.          

Esses e-mails eram maldições específicas contra mim e meu         

relacionamento com Jesus nesses sonhos. Fiquei tão perturbado com isso          

que meu marido e eu imediatamente oramos contra isso também. No           

entanto, eu ainda não tinha lidado com a 'caixa de cinzas' na minha porta              

da frente. 

Naquela noite, eu estava com extrema dor física. Era como se alguém            

estivesse me apunhalando no lado esquerdo do meu torso. O dia seguinte            

também não foi muito melhor. Meu marido e eu estávamos ambos           

extraordinariamente esgotados ... tão exaustos que era como se         

devêssemos estar em uma casa de repouso. Eu tive que usar minha            

bengala pela primeira vez em semanas. Eu estava com dor e estava me             

sentindo instável. 

Era óbvio que ainda estávamos no meio de um ataque. No entanto,            

parecia mais direcionado para mim do que qualquer outra pessoa, já que            

meu marido e minha filha pareciam agora estar dormindo bem. Nossa           

limpeza parecia ter funcionado para eles, mas não para mim. Eu não            

conseguia dormir porque não conseguia me sentir confortável. Eu         

finalmente cochilei e sonhei… 

Sonho 3, “A descrição do leite pútrido das bruxas pálidas”… 

Eu vi um grupo de pessoas normais. Eles estavam vestindo cinza e            

estavam reunidos em um círculo. O chão em que eles estavam estava            

pálido e não havia crescimento verde. Seus rostos estavam pálidos e           

doentios. Eles não tinham sobrancelhas e tinham círculos escuros sob os           

olhos. Havia uma chama de fogo ali, mas era uma pequena chama. 

A chama era tão pequena que mal conseguia esquentar o pote de leite             

que estava em cima. Como resultado, o leite não estava quente nem frio.             

Eles estavam falando maldições e mergulhando o pão neste leite morno.           

Eu era invisível para eles, então decidi ir e ver o leite para mim.              

Inclinei-me para cheirar o leite e ficou podre. 

Sonho 3 terminou… 

Quando acordei deste sonho, finalmente percebi que a feitiçaria estava          

sendo usada contra mim. Era hora de ir à minha cadeira devocional e             
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descobrir qual era a fonte. No entanto, o inimigo, antecipando isso,           

estava um passo à frente. Eu estava distraído com a visão do meu             

cachorro Zoey balançando no canto. Havia sangue no chão misturado          

com a urina dela e ela nem estava vindo até mim. 

Foi no último domingo e todos os veterinários foram fechados. Eu teria            

que ir a uma unidade de emergência. Quando eu falei com o médico ao              

telefone, ela avisou que eu assisti o progresso de Zoey para ver se ela              

ficou mais doente. Ela estava e eu liguei para o médico novamente. Ela             

me disse que iria me encontrar no hospital de animais. Ela então me             

avisou que uma chamada de emergência seria cara. 

Como muitos aqui sabem, quando se trata desses membros da família, o            

preço às vezes não é visto de maneira objetiva. Eu concordei com isso e              

fomos. Eu rapidamente coloquei Zoey em sua caixa e levei-a para o            

carro. Quando voltei para pegar minha bolsa, notei a bolsa que continha a             

caixinha de cinzas. Eu tive um momento de 'Oh Deus' e peguei a sacola.              

Zoey estava chorando enquanto eu dirigia, então eu orei ao Senhor em            

voz alta no Espírito. 

Eu orei por Zoey e pedi a Deus que me perdoasse. Enquanto dirigia até o               

veterinário, vi uma lixeira. Decidi jogar fora a caixa de cinzas com o item              

ali mesmo. Primeiro eu disfarcei em uma sacola de viagem e rezei para             

que nenhum espírito maligno saísse dela e que ninguém a encontrasse           

por acidente. Eu selei os espíritos imundos naquela caixa, repreendi e           

dispensei. 

Então orei por Zoey, nosso carro, nossa casa, nossa família, nossas           

finanças e pedimos desculpas a Deus por permitir que esse item entrasse            

em nossas vidas. Eu tinha certeza de que essa caixa, além de ter o amigo               

de minha filha em nossa casa, permitirá que os calções em nossas            

paredes se aproximassem do inimigo. O custo da guerra foi alto, pois o             

médico correu teste após teste e não encontrou nada de errado com            

Zoey. Foi particularmente perturbador gastar US$ 700 que não temos          

apenas para não encontrar nada errado. 

Quando cheguei em casa, expliquei as despesas e joguei a caixa no meu             

marido, ele concordou que o que eu fizera eram as decisões certas.            

Felizmente, Zoey tem estado bem desde então. No entanto, meus          

ataques ainda não terminaram. Mesmo que eu tivesse orado sobre tudo,           

o amigo não estava mais aqui e eu joguei fora a caixa, outro ataque veio               

no dia seguinte. Foi brutal! 

Eu liguei o carro e imediatamente senti um estranho cheiro de queimado.            

Eu pensei que talvez fosse apenas o aquecedor como estava muito frio lá             

fora. Saí e arranquei o gelo das janelas. Quando as meninas e eu             

entramos juntos no carro, o cheiro de fumaça era agora bastante intenso.            
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Eu desliguei o carro imediatamente. Nós decidimos então usar 'o carro de            

clunker' ao invés. Eu os levei para a escola sem incidentes e voltei para              

casa. 

Eu imediatamente liguei para a garagem de serviço e eles enviaram um            

caminhão de reboque. Eles não achavam que devíamos dirigir o carro se            

houvesse cheiro de fumaça. Isso levou um par de horas, porém, como o             

motorista do caminhão de reboque se perdeu tentando encontrar a nossa           

casa. Depois de executar um teste de diagnóstico, a garagem nos           

chamou. Houve uma grande variedade de coisas erradas com o nosso           

carro: 

● O alternador teve curto-circuito e estava causando o cheiro de          

queimado 

● Uma das linhas de combustível necessário para ser substituído 

● O acelerador precisou ser substituído 

● O ventilador para o nosso aquecedor não estava funcionando         

corretamente 

● Houve um cauda de um rato de madeira preso no motor 

Técnico: “Bem, essa foi a má notícia. Você quer as boas notícias? ” 

Eu:“ Sim, eu poderia usar algumas boas notícias! ” 

Técnico:“ Eu lhe enviarei um carro emprestado sem custo e muito disso            

será consertado sob garantia. ” 

Eu:“ Oh, graças a Deus! ” 

Técnico:“ A má notícia é que provavelmente levará algumas semanas          

para conseguir todas as peças e consertá-lo. ” 

Eu:“ Tudo bem. Por favor, apenas faça com que seja seguro dirigir            

novamente. O fogo me assusta. ” 

Bem, houve ainda mais o que aconteceu conosco durante esta semana,           

mas agora você tem uma ideia de alguns dos ataques que tivemos que             

suportar. 

Pai, o inimigo nunca parou e nunca para. No entanto, obrigado, Senhor,            

no final desta semana, comecei a me sentir melhor. Zoey também está se             

sentindo melhor e minha filha ficou mais feliz. O que o sonho da feitiçaria              

significa? Oh Senhor, por favor me ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na porta do Seu Estúdio de Cerâmica. Eu           

estava tão animada por estar aqui novamente. Bem, isso é um           

eufemismo! Eu tinha visitado aqui no início de 2017 e sempre esperei            

meu retorno: 

● Sonho 232 - A Corrida e a Casa do Oleiro (15 de janeiro de 2017) 
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● Sonho 233 - Senhor, no que você está trabalhando? Parte 1 (22 de             

janeiro de 2017) 

● Sonho 234 - Senhor, no que você está trabalhando? Parte 2 (24 de             

janeiro de 2017) 

● Sonho 235 - O esmalte final, o touro e os matadores (25 de janeiro              

de 2017) 

No último desses quatro sonhos, Jesus me disse: “Quando você voltar em            

seguida (para o Estúdio do Oleiro) ), Eu vou colocar o esmalte final e eles               

já terão passado pelo forno. ”Sim, eu estava MUITO animada por estar de             

volta aqui novamente. 

O lado de fora do estúdio dele era lindo. A paisagem ao redor de seu               

estúdio era como olhar através de uma janela de paisagem da Tiffany            

Glass. A porta se abriu e Jesus estava parado ali com um enorme sorriso              

no rosto. Corri para os braços dele e dei-lhe um grande abraço. Ele me              

levou para um banquinho. Suas mangas estavam enroladas e ele parecia           

feliz por estar trabalhando em alguns vasos. 

Jesus: "Como você está hoje, Erin?" 

Eu assisti intensamente quando ele formou uma bela panela de um           

pedaço de barro. Ele era tão habilidoso, muito mais do que qualquer            

artista na Terra. 

Eu: “Senhor, você é incrível! Não há nada que você não possa fazer? Eu              

gostaria de poder jogar um pote como você faz. Minhas mãos estão            

desiguais em pressão e minha cerâmica estava desequilibrada. Por que          

você não apenas comanda um vado a aparecer? Por que sujar Suas            

mãos? ” 

Jesus: Rindo. “Não se preocupe, Erin, minhas mãos estão limpas. Este é o             

melhor barro que o Céu tem a oferecer e é bom. Que diversão haveria em               

apenas comandar uma obra de arte? É a consideração do Oleiro que cria             

tal vaso. Ao formar a forma, também conto a história. Eu me torno um              

com o barro em Minhas mãos e crio um vaso único do barro. ” 

Eu: Chorando. “Senhor, você me permitiu passar pelo fogo tantas vezes.           

Isso aconteceu na semana passada. Você não vai terminar isso em           

breve? Por favor, Senhor, estou cansada. ” 

O Senhor olhou para mim com empatia e parou de girar o volante. Na              

realidade, este foi o tempo perfeito, pois Ele havia acabado de completar            

esse pote em particular. Ele pegou uma toalha e colocou as mãos no             

lavatório. Suas mãos foram imediatamente limpas. Ele então secou as          

mãos e veio até mim e me abraçou. Estou chorando até enquanto            

escrevo isso. 
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Eu: “Eu te amo muito, Senhor. As pessoas disseram coisas horríveis           

sobre mim. Quero tanto mostrar um dia a eles que meu coração é Seu e               

não pensa mal sobre eles. Senhor, eu fui amaldiçoado e minha família            

também. Eles até amaldiçoaram você e eu não posso fazer nada. Eu            

estou apenas exausto. Você vai me usar como prometeu? 

“Você me curará e me ajudará para que eu possa mostrar aos outros o              

maravilhoso Senhor, meu Potter, quão grande você é? Senhor, o mundo           

está se tornando muito pior e rápido. A ascensão do mal chegou. A             

primeira onda de gafanhotos veio sobre a terra e muitos de nós serão             

despidos de uma voz em breve. Por favor, Senhor! ” 

Jesus:“ Erin, por que você está incomodado com tantas coisas? ” 

Eu:“ Eu realmente não sei. ” 

Jesus:“ Eu sei. É porque eu coloquei essas coisas em seu coração. Eu             

também comecei a baixar conhecimento para você. Você pode dizer que           

está experimentando isso? Ele sorriu. 

Eu: “Bem, sim, Senhor, sim. Eu pensei que estava tendo algumas           

'suposições de sorte' sobre várias coisas, mas agora eu percebo que isso            

é você fazendo isso. Muitas vezes, eu não sei por que ou como eu sei,               

apenas sei. ” 

Jesus:“ Erin, eu envio as pessoas do seu jeito, tanto boas quanto ruins,             

para que seu conhecimento seja completo e sua sabedoria seja afiada. ” 

Eu:“ Meu marido tem lido alguns dos meus sonhos com você e eu sei que               

não sou eu. É Você, Senhor, me concedendo sabedoria. Sozinho, só tenho            

sabedoria obtida com sucessos e fracassos. Comecei a chorar. “Eu tenho           

medo de ter mais fracassos. Eu estou lutando, Senhor. Eu estou tentando            

pintar e desenhar, mas, sem a sua cura, eu estou lutando. Quando eu era              

jovem, dei por certo todos os meus talentos. Eu nunca imaginei que não             

fosse capaz de fazer certas coisas. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, não se preocupe, pois seus problemas serão           

removidos em breve. Eu tenho apenas mais alguns potes para terminar           

este lote do melhor barro do céu. Eu tive que refazer um pouco de argila               

seca. Você apareceu na Minha última vez ao volante com essas peças. ” 

Ele chamou minha atenção para um rack com uma grande variedade de            

potes em tamanhos pequenos a grandes. Eles estavam prestes a ser           

envidraçados e demitidos. 

Eu: “Que lote incomum de potes Você tem que envernizar. Eu amo o seu              

trabalho, Senhor. Tudo fica tão lindo. Quando estes serão terminados? ” 

Jesus:“ Este grupo exigirá um bom tempo no processo de fogo. O forno             

está em alta temperatura. Não é o mesmo processo que muitos de vocês             

passaram. ” 
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Eu:“ Sim, meu fogo foi de vários anos de calor e glaze e depois de novo                

calor. Eu não tenho certeza se já terminei. ” 

Jesus:“ Na verdade, Erin, eu terminei seus vasos. Eu tenho seus navios            

em uma sala diferente com os outros, mas eles precisam da minha            

assinatura final ... ou selo, se você quiser chamá-lo assim. Quanto a            

esses potes aqui, eles são diferentes e precisam passar por algumas           

temperaturas que acabarão por aperfeiçoar seu acabamento. No entanto,         

eles ainda serão quebrados, estragados e imperfeitos até que finalmente          

saiam dele. Será um processo mais curto, mas extremamente difícil. ” 

Eu:“ Eu não entendo, Senhor. Você é o Oleiro. Você cria cada um. Você              

não pode impedi-los de quebrar sob pressão? ” 

Jesus:“ Sim, eu posso, mas não é assim que eu escolhi criar esses. Você              

deve confiar que estou fazendo o que é melhor. Você confia em mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ”Eu suspirei. “É só que eu odeio vê-los entrar neste             

'forno assustador'.” 

Jesus: “Eles não vão a um forno para se tornar cinzas aqui. Se eu não os                

colocasse no fogo, eles não seriam úteis. Erin, você sabe disso. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Isso me iluminou. Eu só rezo para que eu seja usado              

por você um dia! ” 

Jesus:“ Oh Erin, você será. Houve um cronograma de disparo e um            

cronograma para isso. Eu lhe disse que não enviei nenhum novo           

problema para você. Tudo o que está vindo agora é apenas permissões            

residuais e nada de novo. Agora terminei Meus vasos para serem usados            

para os Meus propósitos. Você gostaria de vê-los? ” 

Eu:“ Sim, Senhor! ”Eu pulei de excitação. 

Ele pegou minha mão e me levou para uma porta. Era um armazém com              

prateleiras de vidro e um teto de vidro, um céu aberto. Eu podia ver uma               

enorme onda de luz. Eu vi Jesus acenar com a mão. Eu estava em total e                

absoluta admiração. Eu vi os vasos mais bonitos que eu já vi na minha              

vida lá. As cores eram incríveis. Só então, uma luz brilhou como o sol e               

os iluminou. Eles eram quase transparentes, como vidro, e o interior de            

cada um brilhava como ouro. 

Eu: “Oh Senhor, eles são tão lindos. Eles se parecem com vidro, embora             

eu tenha visto você jogá-los como cerâmica. Como isso é possível? 

Eu ainda estava admirada e comecei a chorar lágrimas de felicidade           

enquanto descia as fileiras. Embora cada um dos vasos fosse diferente,           

todos eram igualmente bonitos. Eu vi um que se destacou para mim. Era             

ouro, verde, azul, fúcsia e ouro iridescente. 

Quando olhei ainda mais perto, pude ver imagens em movimento! Eu vi            

flores desabrochando, borboletas e pequenos pássaros voando, nuvens        

flutuando e assim por diante. A cena mudou quando eu a coloquei em             
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minhas mãos. Foi fantástico. Enquanto eu olhava para ele um pouco           

mais, eu podia de alguma forma ver emoções ... compaixão pelas           

crianças, os perdidos, os pobres e mais. Eu engasguei… 

Eu: “Senhor, este é o meu vaso! Isto é meu, certo Senhor? É como a               

pintura da Criação no teto do Seu Lar que se move. Eu nunca vi nada               

desse tipo. É lindo. É tão lindo. Lágrimas de felicidade escorriam pelas            

minhas bochechas. 

Jesus: "Você gosta, Erin?" 

Eu: "Sim, é perfeito." Eu bem-humorada olhou para o fundo do navio.            

"Bem, quase perfeito." Eu ri. "Você ainda precisa assinar isso." Ele riu.            

"Oh Senhor, é a obra de arte mais incrível que eu já vi na minha vida."                

Então eu olhei para todos os vasos que me cercavam. "Há milhares aqui."             

Fiz uma rápida fatura mental. “Talvez haja mais de 100.000? 

“Senhor, isso é tão incrível! Esses vasos jogados por Suas mãos não são             

apenas olaria, mas também têm características como um filme, uma          

autobiografia e uma pintura em um todo. Isso é um milagre! ”Eu olhei             

para Ele e o cutuquei de brincadeira. “Com tantos, estou preocupado que            

você demore muito tempo para assinar todos esses, selando-os como          

Seus.” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não demorará muito. Essa é a parte fácil e pode              

ser finalizada apenas com a onda da Minha mão. ” 

Eu:“ Oh, por favor, acene Sua mão! Por favor! Eu estava pulando de             

alegria novamente. 

Jesus: Ainda rindo. “Não se preocupe, Erin, como o tempo do Meu            

Exército está prestes a chegar. Tão certo quanto eu me preocupo com            

Meus pardais, eu também cuidarei deles para derramar água sobre uma           

terra sedenta. Não se preocupe. ” 

Eu:“ Senhor, cada um desses vasos é incrivelmente belo. Você estará nos            

dando uma cópia destes para que desfrutemos para a eternidade? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, isso já foi feito para você. Não se preocupe.             

Agora, tente encontrar alegria. Em pouco tempo, vou tirar você do           

tremor, meu tremor e usar você. Em breve você vai ficar sentado em             

uma prateleira e esperando para mostrar poderosas ações em Meu Nome.           

Todos vocês trabalharão juntos e sua presença não será reproduzida por           

nada feito pelas mãos do homem. ” 

Eu:“ Isso seria impossível para o homem. ” 

Jesus:“ Sim, mas não é impossível para as Minhas mãos. Eu também            

estarei com você. Não só estarei em você, mas trabalharei através de            

você em tudo o que você faz. No entanto, você não entenderá totalmente             

isso até a hora. Não haverá pensamentos contrários às Minhas instruções.           

Não haverá nada capaz de te quebrar. Em todos os lugares que eu te              
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enviar, eles dirão 'Deus enviou estes por Suas próprias mãos para Seus            

propósitos sob o Céu'. Você vai mostrar ações impressionantes. Agora          

alegre-se, Erin, enquanto esta sala está completa e agora só resta a            

Minha assinatura. ” 

Eu fui até lá e abracei-o. 

Eu: “Senhor, se as pessoas soubessem como você é incrível e tudo o que              

fez porque nos ama e nunca desistiu de nós. Bem, haveria tantos aqui.             

Se eles pudessem ver o que você fez desde o começo até o fim, eles               

saberiam quão grande você é. Se eles viram o que você preparou para             

nós, eles não teriam palavras. Eu te amo, Senhor. Tantos amam você,            

Senhor. Você nos ama. Veja o que você fez aqui. Com as tuas mãos, o               

meu nome está escrito na palma da tua mão. 

Jesus: Sorrindo. “Eu te amo, Erin. Eu amo todos aqueles aqui que eu             

chamei e muitos mais. Infelizmente, nem todo mundo procura por mim.           

Nem todo mundo me vê como você. Não se preocupe com isso, pois             

todos logo saberão quem eu sou, ok? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Eu já fui como eles até que Você me chamou. ” 

Jesus:“ Erin, você não está aqui para resolver problemas a menos que eu             

chame você. Você está aqui para ver, aprender e escrever aquilo que eu             

dirijo, entenda? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, não se preocupe. Alegrem-se, Erin, regozijem-se,        

enquanto sua espera chegou ao fim. 

Ele me abraçou e beijou o topo da minha cabeça. 

Sonhe acabou. 

 

 

 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias permitidas            

somente conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

12 



Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-326/ 

Uriel e o Prelúdio 

21 de março de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por tudo! Que Linda manhã! Este é o dia antes do Nor'easter,             

então estou me certificando de que eu goste disso. Enquanto eu estava            

dirigindo para casa esta manhã, depois de deixar as meninas, eu ouvi a             

música do grupo de canção Newsboys duas vezes. Eu chorei de alegria            

enquanto ouvia. Eu quero que minha vida seja uma sinfonia dirigida pelo            

maior orquestrador ... Você, pai! Não há compositor como você em           

nossas vidas. 

Você pega todos esses instrumentos e constrói Sua obra-prima. Rezo          

para que, muito em breve, o maior crescendo da história caia sobre esta             

terra escura. Enquanto eu estava adorando, a música "Come Fly with Me"            

veio. Assim que aconteceu, e bem ali na minha frente, havia uma linda             

águia careca voando contra o céu rosa e a neve branca. Ele caiu em uma               

árvore do outro lado do campo e eu puxei meu carro. Eu chorei e elogiei               

você. 

Oh Senhor, não há Pai como você. Você trabalha todas as coisas em             

conjunto para o bem de todos aqueles que amam você e até mesmo para              

aqueles que nem sequer conhecem você ainda. Não há Deus como você.            

Você se importa com a menor das coisas. Você ama nossos corações e             

almas. Ansiamos pelo dia em que você nos levará em Seus braços            

amorosos e removerá nossa dor. Não há Senhor como você. 

Você envia presentes de amor para nos desmaiar. Você envia águias no            

momento certo, assim como uma música diz 'Fly with Me'. Oh Senhor,            

não há coincidências na minha vida quando se trata de você. Tudo que             

você faz é porque nos ama intencionalmente e com abandono. Por causa            

do Seu amor, do seu cuidado contínuo e das Suas promessas, como            

podemos ser destruídos? Nossos corpos podem morrer, mas nossos         

corações, nossas almas são indestrutivelmente Seus. 

Você pode tirar tudo de mim e eu ainda vou perseguir, rastejar ou             

mancar em direção a você. Jesus eu te amo! Você me esbanja. Você pega              

minhas mãos fracas e Você caminha onde eu estou, bem ao meu lado, e              

eu nunca estou sozinho. Eu dou tudo o que sou para você. Em todas as               

minhas imperfeições, em toda a minha singularidade, eu me entrego          

completamente a Ti, Senhor. 
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Eu rezo para que eu seja bonita para você e você me encontre digno. Eu               

sou grato que sua versão de nossos tratamentos de beleza é o nosso             

coração sendo acionado na fornalha de aflição. Embora fosse doloroso,          

agora vejo por que isso era necessário. Senhor, hoje é o meu 11 °             

aniversário do minha Experiência de Morte, em 21 de Março de 2008.            

Enquanto este dia era sexta-feira santa, e também a celebração judaica           

chamada Purim. Eu oro por mais tempo com você. Eu oro para que você              

me chame ao seu altar. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um belo jardim. A paisagem era tão luxuosa. Havia fontes e              

sons de pássaros. A pomba de luto estava chamando para o que ele             

espera virá para estar com ele. A grama é suave como veludo e há belas               

árvores florescendo em todos os lugares. Eu olhei para um pequeno           

caminho. Este caminho foi feito de jóias preciosas, incluindo esmeraldas,          

safiras, diamantes, rubis, opalas, berilo e água-marinha. 

Enquanto o caminho brilhava na opulência, não ofuscava o brilho das           

lindas flores nas árvores que desabrochavam. Quando entrei no caminho,          

percebi de repente que meus pés estavam descalços. Meus pés eram           

lindos e minhas unhas do pé brilhavam com um brilho perolado. Eu corri             

meu ritmo como se isso fosse uma visão tão bonita. 

Ao dobrar a esquina no caminho, pude ver um belo altar com guirlanda             

no final. Eu não posso enfatizar o suficiente o quão bonita esta guirlanda             

era. Tinha quatro pés de diâmetro ou doze pés de circunferência. Havia            

jasmim, gardênias e rosas brancas. Todos pareciam tão lindos tecidos          

com as vinhas e peônias frescas. 

Então notei algo no altar. Eu cheguei mais perto para dar uma olhada             

melhor. Ali, no Altar, havia uma linda taça de pérola. O cálice era             

translúcido como vidro. Quando pisei na próxima pedra, uma que era           

feita quase inteiramente de berilo, um lindo caleidoscópio de borboletas          

encheu de repente toda a área. Havia milhares dessas lindas borboletas e            

cada uma brilhava como uma jóia à luz do sol. Foi tão bonito que até               

tirou o fôlego por alguns segundos. 

Eu: “Senhor, onde você está? Isso é tão lindo. ” 

Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e lá estava Uriel.               

Ele estava de armadura completa e parecia absolutamente deslumbrante.         

Na realidade, nenhum homem terreno pode competir com Uriel ou, mais           

ainda, com Jesus. 

Uriel: "Erin, eu estou aqui para entregar uma mensagem para você ... 'O             

rei está encantado com a sua beleza.'" 

Eu: Chorando. “Oh Uriel, eu não me sinto tão bonita agora, então isso é              

uma boa notícia.” 
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Uriel: “Erin, não se preocupe, pois você logo estará com Ele no Seu Alter.              

Uma vez lá, você vai participar da taça de comunhão com ele. Este vinho              

é feito das melhores uvas da sua vinha. Este vinho faz parte de uma              

colheita épica. Nunca houve uma colheita como esta, nem jamais haverá           

uma colheita como esta novamente ... isto é, até que todos vocês            

estejam correndo por estas vinhas por toda a eternidade. Uma vez que            

você está aqui no Altar do Senhor e participa desta comunhão do cálice,             

vocês dois serão como um e não haverá nada que possa separá-lo do             

amor de Deus. ” 

Eu:“ Quando essa cerimônia irá acontecer? ”Eu sorri para ele e ri. “Uriel,             

estou aqui agora. Por que perder mais tempo quando podemos          

simplesmente chamá-lo e fazer isso agora? ” 

Uriel: Rindo. “Não se preocupe, Erin, como Ele vai estar chamando em            

breve. Enquanto você esteve observando e ouvindo os sons de Sua festa            

se aproximando, lembre-se de que Ele vem em um momento em que            

você pensa que não. ” 

Eu: De repente fiquei triste. “Oh não, isso parece que ainda está muito             

longe.” 

Uriel: “Não se preocupe, Erin, como pode ser um longo tempo longe? O             

Altar está pronto, as flores estão desabrochando, o vinho foi servido e a             

Noiva agora espera por seu Noivo. ” 

Eu: “Eu estava sorrindo enquanto ainda estava sendo persistente. "Sim,          

mas não precisamos do noivo agora?" Rindo. “Acho que devemos ir           

buscá-lo! Onde está o noivo agora, Uriel? ” 

Uriel: Sorrindo e rindo. “Um mistério ... por enquanto. Agora se alegrem,            

Erin, alegre-se. O rei está fascinado pela sua beleza. Ele me trouxe aqui             

para te mostrar que Ele preparou um lugar para você no Altar dele.             

Ninguém vai roubar isso de você. Ele envia uma fonte de água viva. Ele              

chamou a você, Seu 'Dove', e Ele cuida de você.” 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-327/ 

Jesus e o Abalo dos Ímpios 

Terminado no domingo, 24 de março de 2019 

Recebido sexta-feira, 22 de março de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

eu te amo! Por favor, perdoe-me por estar ansioso hoje. Estou assustado.            

Eu estive tão exausto recentemente, é como se eu acordasse          

repentinamente de um sono profundo e parecesse não despertar         

totalmente. Enquanto as manhãs podem ser especialmente difíceis, meu         

tempo dirigindo com minhas filhas de manhã é inestimável. Todo dia é            

diferente. As conversas são às vezes engraçadas, às vezes sérias e às            

vezes simplesmente orquestradas por você. 

Saímos de manhã com uma oração de proteção e uma bênção sobre eles.             

Eu faço isso quando percebo que, uma vez que estão fora da porta do              

nosso carro, eles estão longe de mim. Felizmente, pai, você está sempre            

com eles. Como de costume, ouvimos música cristã esta manhã. Eu           

poderia dizer que as meninas estavam gostando das canções de          

adoração, então eu propositadamente dirigi mais devagar para permitir         

um tempo especial de comunhão. 

Ultimamente, tivemos algumas preocupações em nossa casa. Enquanto        

confiamos que Deus nos dará, aumentamos a fabricação de panquecas,          

queijo grelhado e cachorros-quentes, pois são opções mais acessíveis         

para alimentar uma família de sete pessoas. Mesmo assim, tudo é tão            

caro agora. Nunca pensei que veria o dia em que frutas, legumes, leite,             

queijo, pão, ovos e carne fossem quase mais caros do que comer fora. É              

ridículo. 

As coisas estão tão infladas agora. Lembro-me de que meus avós liam os             

especiais da semana no IGA, em Albertsons e em alguns outros           

mercados. Eles fariam conversas sobre uma sacola marrom de compras          

custando US $ 5 e o quanto isso era caro. Lembro-me do meu avô              

segurando um melão e dizendo: 'Eu me recuso a pagar mais de 30             

centavos por isso'. 

Lembro-me de ir a Albertsons quando eles tinham uma padaria fabulosa.           

Eles tinham a variedade mais incrível de biscoitos do planeta ... pelo            

menos como era nos anos 60. Bolos eram diferentes embora. Você tinha            

que fazer isso sozinho. Um dia, no entanto, eles começaram a oferecer            

um bolo assado, não decorado, por US$ 2. Minha mãe achava que isso             

era ridiculamente caro em comparação com o que ela poderia fazer. 
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Avancemos para hoje. Essa sacola de US$ 5 custa entre US$ 20 e US$              

50, dependendo do tamanho da sacola e do conteúdo. Os preços são            

mais altos hoje ... um saco de maçãs US$ 8, leite, ovos, manteiga, pão e               

abacate US$ 5 cada e um cantalupo US$ 3. Você pode economizar algum             

dinheiro se você dirigir para lugares diferentes para suas promoções, mas           

o alto custo do combustível consome essas economias rapidamente. 

Pai, como as pessoas vão sobreviver lá fora sem você? Quando o dinheiro             

não está tão prontamente disponível, são feitos ajustes. Está se tornando           

pior. Os preços não estão diminuindo. Eu me lembro quando eu era            

jovem, as dificuldades que minha mãe teria para nos alimentar. Nós nos            

qualificávamos para o bem-estar e recebíamos vales-refeição, mas as         

pessoas nos tratavam como sujeira quando as usávamos. As pessoas          

diriam coisas horríveis sobre nós. 

Pai, um tempo assim está vindo de novo. Vou precisar assar meu próprio             

pão e comprar menos e menos itens processados. Quando Zoey estava           

doente há dois fins de semana, o veterinário nos encorajou a dar-lhe uma             

dieta vegana feita de proteína de soja para prolongar sua vida. Eu ri e              

disse a ela que isso era comida de bioengenharia e que não compraria se              

não conseguisse pronunciar os cinco primeiros ingredientes. Enquanto eu         

sabia que ela discordava, ela parou de empurrar. 

Recebido domingo, 24 de março de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela primavera. Obrigado por tudo o            

que fez. Somos abençoados além da medida. Pai, estou com medo do            

nosso futuro. Meu coração se parte para o horrível estado do mundo. É             

tão repugnante. Há muçulmanos silenciando o mundo, mas eles mesmos          

não estão em silêncio. Este é um momento assustador para ter opiniões            

cristãs. 

Há mulheres lutando pelo direito de matar uma criança, mesmo depois de            

uma gravidez completa. Eles querem ser capazes de decidir reviver o           

bebê ou não apenas no nascimento. Isso é doentio e meu coração se             

parte. Depois, há aqueles nas notícias que são forçados a mentir. A            

notícia então está para as pessoas. Estamos vendo um aumento na           

atividade demoníaca. Coisas simplesmente bizarras e hediondas estão        

acontecendo, incluindo a tortura de crianças inocentes. 

Há ódio generalizado. Aqueles em Hollywood e outras áreas se exibem.           

Eles são amantes de si mesmos e exibem isso abertamente. Seus           

guarda-roupas sugestivos são repugnantes. Pai, há também uma história         

da tortura de uma jovem que me fez chorar. Eu não consigo tirar isso da               
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minha cabeça. Se você não nos fortalecer em breve, eu certamente não            

farei isso. Eu não vou! Eu estou desfeito, pai. 

Não quero deixar o belo jardim e o Altar. Como podemos fazer isso aqui              

sem você? Pai, estou com medo de todos aqueles que amam você.            

Nossos filhos, os vulneráveis, todos nós estamos procurando um herói ...           

nós temos isso em você! O mal continua a acelerar. Está acelerando tão             

rapidamente que não pode mais ser ignorado. É tão ruim agora. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus me encontrou em nosso caminho. Ele sorriu para mim. 

Eu: “Senhor, você não deve me ver antes da cerimônia!” 

Jesus: “Parece que a pessoa que eu amo precisa de mim. O que ganha ...               

amor ou tradição? Ele sorriu. “Erin, eu sei que você está com medo. Eu              

sei que seu coração se parte pelos perdidos. Grace está comigo, Erin. Eu             

tenho ela. Não se preocupe, eu a tenho. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. Obrigado. ” 

Jesus:“ Erin, eu te amo. Agora vamos falar de justiça. Eu tive você             

recentemente comprou uma estátua de justiça cega. No entanto, você          

percebeu que sua espada da verdade se foi e suas escalas também? O             

mundo não quer a lembrança do que é a verdade e do que é justiça               

porque não existe nem agora. ” 

Eu:“ Foi Você quem enviou esta estátua para mim? ” 

Jesus:“ Bem, sim, pois isso representa o verdadeiro estado do mundo           

agora. Nenhum deles está procurando por Mim, a menos que eu os tenha             

chamado para fazê-lo. Erin, o momento da ressurreição dos ossos secos           

mortos, a esperança de Jacó, a maravilha da Minha majestade e os            

tempos da verdade estão aqui. No entanto, haverá oposição, pois          

ninguém gosta da verdade que expõe suas mentiras. Essas coisas tinham           

que vir primeiro ou então haveria confusão. Ao fazê-lo desta forma, isso            

traçará uma linha clara e uma imagem de quem eu sou ... 

● Eu não sou passivo e ocioso 

● Eu não sou fraco e impotente 

● Eu não sou removido e indiferente 

● Eu não vou permitir que o inimigo prevaleça por muito mais tempo 

“Erin, Meus santos estão clamando a Mim dia e noite, perguntando           

'Quando, Senhor, quando? Quando você vai nos vingar? Eu vejo o mal. É             

perverso e continua a rastejar pelos recessos escondidos da terra. Uma           

vez lá, destrói tudo em seu caminho. É como bactérias ou mofo. Esses             

indivíduos não só têm isso em suas roupas, continuando a disseminação           

do molde, mas também não o vêem nem tratam o problema. 
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“Esses espaços ou recessos e indivíduos são impuros. Não há cura até o             

momento em que esta terra contaminada é limpa pelo fogo. Estas           

condições, se não forem tratadas, destroem tudo o que entra em contato,            

entendeu? Não entretenha isso por um momento e tenha cuidado para           

não permitir que ele o cative. 

“Se você não deixar seus cães pularem na mobília quando estão           

enlameados, por que você deixaria o cachorro do vizinho fazer o mesmo?            

Não permita isso, Erin. Não deixe nem o cachorro entrar! Não seja            

educado sobre isso. Eles esperam que você seja passivo porque você é            

Meu, mas eles seriam o oposto contra você. Não lhes dê o seu óleo! ” 

Eu: Meus ombros caíram e de repente me senti para baixo. “Senhor, isto             

não soa como Você estará nos mudando em breve.” 

Jesus: “Oh Erin, isso não é verdade. Eu só queria te instruir a ficar de pé                

e não permitir que os perversos te deixem deprimido. Não permita que            

seu vizinho acesse o que eu fiz limpo. Vocês se prepararam, suas casas e              

seus filhos ... tudo para mim. No entanto, o inimigo procura destruir sua             

alegria. Seu vizinho busca sua destruição e anseia roubar seu sacerdócio.           

Logo, Erin… sim, muito em breve… o perverso ao seu redor fugirá à sua              

vista. 

“Agora, você está vendo a subida repentina dos ímpios. Parece não haver            

organização ou ordem. Embora seja previsível, ainda é um choque para           

você quando você o vê. É como uma pequena faísca que cria um             

incêndio. Não se preocupe, Erin, como eu sou Deus sobre tudo isso. Os             

ímpios não prevalecerão por muito mais tempo. Há uma guerra nos           

lugares celestiais e os anjos de Deus estão em guerra. ” 

Eu:“ Eu realmente acredito que posso sentir isso agora. De alguma           

forma, parece pesado na atmosfera. Isso é enervante. Há desastres          

naturais e eventos provocados pelo homem. É imprevisível ”. 

Jesus: Sorrindo. “Bem, isso é realmente previsível. Não está escrito em           

Minha Palavra que haverá sinais? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Primeiro os terremotos, fomes, desastres naturais,         

guerras e rumores de guerras, nação contra nação e depois o 'Grande            

Terremoto'? ” 

Jesus:“ Sim, mas pense no 'Grande Terremoto' como talvez seja outra           

coisa, algo inesperado, algo que vai abalar o mundo. Erin, vou mandar            

aqueles que chamei para abalar as nações. O que faz um terremoto? Ele             

humilha o coração de um homem, mas geralmente apenas         

momentaneamente. Eles então logo retornam ao negócio da maldade         

porque não têm medo de Mim. Eles então declaram com os lábios: 'Deus             

não vê isso e não sabe da minha maldade'. 

4 



“É por isso que vou enviar outro tipo de terremoto. Corações e corpos vão              

tremer. Você dirá a uma montanha 'caia no coração do mar' e isso será              

feito pela sua fé. Você vê, Erin, o mundo só teve um vislumbre desses              

milagres. Outros se levantaram e disseram 'siga-me enquanto falo para          

aqueles que estão mortos. Meus poderes vêm da colocação do meu corpo            

em seus túmulos. Eles estão falando com o inimigo. 

“Outros afirmam que eu agora endosso o pecado porque 2000 anos se            

passaram desde que eu estive aqui por último. Eles então alegam que            

Minhas palavras e convicções, portanto, não têm mais significado. Eles          

afirmam que agora aceito o casamento de homens com homens, a           

violação de crianças, a luxúria dos olhos e a cobiça do próximo. Não             

esqueça que há também aqueles que reescrevem Minhas Palavras para          

aceitar o adultério, matar, mentir e roubar. 

“Erin, eu sou o mesmo ontem, hoje e pela eternidade. Eu não me             

contradigo. Os mandamentos de Deus são bons. Estes trazem vida. Eu           

vim libertar aqueles mantidos em cativeiro pelos punidores dos mansos.          

Esses punidores aceitaram sacrifícios a outros deuses, "deuses" como         

Mamom. Esses punidores distorcem minhas palavras e desanimam os         

fracos. 

“Eu vim para dar vida eterna, ressuscitar os mortos e derrubar os iníquos             

'guardiões da lei', os hipócritas. Isto é o que você está testemunhando            

agora ... as mentiras, o amor dos corações que esfriaram e o mal se              

manifestou no homem. Agora, eu tenho instruído você enquanto você          

dorme sobre o que está por vir e o que você irá observar. Quando você               

encontrar certas pessoas que eu envio ao seu caminho, você será           

instruído por Mim a fazer uma destas três coisas: 

● Você não fará absolutamente nada e deixará 

● Você permanecerá e servirá como uma testemunha 

● Você agirá com precisão e permitirá que eu trabalhe através de           

você 

“Eu sei que tem sido difícil testemunhar a ascensão acelerada do mal,            

mas estou aqui. Eu o levei a testemunhar para que você esteja ciente dos              

eventos. Você logo verá o mal e conhecerá suas obras. Vou então ligar             

para você parar na frente de testemunhas. Erin, nem todos na Câmara de             

Noivas tinham o óleo pronto e esperando. Muitos tinham saído para           

encontrar alguns, entendem? ” 

Eu:“ Eu acho que sim. ” 

Jesus:“ Erin, ninguém vai te roubar o que vou fazer com você. Eu liguei              

para você. Vou enviar ajuda. Você não terá preocupações. Suas dívidas           
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serão removidas e você vai jantar na mesa do rei. Agora, regozije-se,            

como eu tenho você. Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Eu: chorando. “Logo, Senhor. Por favor, deixe isso em breve! Eu não            

tenho estado bem. Nós não temos mais nenhuma renda do meu marido.            

Enquanto ele gosta de trabalhar e tentou muitos caminhos diferentes          

para encontrar emprego, nada se abriu para ele ainda. Não podemos           

sobreviver com o que eu trago. Há sete de nós aqui e ... ” 

Jesus:“ Erin, eu vou cuidar de você. Eu não vou permitir que você caia.              

Erin, você é meu escriba e eu pagarei suas despesas e lhe darei um              

salário. Você precisa apenas esperar em mim. Eu sempre providenciei          

para você e não vou deixar você agora, entendeu? Eu envio ajuda e farei              

muito mais para aqueles que te abençoarem. Aqueles que te abençoam,           

eu abençoarei. Erin, não se preocupe. Continue a me adorar com todo o             

seu coração. Cante louvores ao seu Noivo, seu Senhor que te ama. Sua             

alegria faz com que eu me regozije também. Não se preocupe, Erin, como             

o tremor está prestes a começar. " 

Eu:" Senhor, por que parece que os terremotos estão ocorrendo em todos            

os lugares, exceto para a Califórnia? Os terremotos parecem acontecer          

em todos os lugares, menos lá. ” 

Jesus:“ Em breve haverá tremores diferentes de tudo que o mundo já            

viu. Eu conheço a maldade da terra. Eu não faço vista grossa nem             

esqueço as suas ações 'feitas em segredo'. Apenas espere, pois logo           

enviarei Meu Exército para abalar as nações. Ele sorriu quando apontou           

para mim. 

“Um dia, em breve, haverá uma grande celebração no Céu por tudo que             

fiz desde o começo até o fim. Agora, não se preocupe, Erin, como em              

pouco tempo ... mesmo em um piscar de olhos ... Ele sorriu quando olhou              

nos meus olhos. Ele então riu quando eu pisquei meus olhos várias vezes             

de uma forma exagerada. "... e, sim, muito em breve ... tudo vai mudar!" 

Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-328/ 

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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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-329/ 

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               
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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 na 11ª
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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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-330/ 

Jesus Ressuscitou ... e Assim Também Será a Noiva 

21 de abril de 2019 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Hoje é a Páscoa. Ontem foi a sexta-feira santa. Você             

representou o Cordeiro, perfeito e imaculado. Você, como o Cordeiro, foi           

espancado pelos nossos pecados. Nenhum cordeiro perfeito jamais fora         

tratado tão horrivelmente antes do sacrifício. 

No início da manhã da sexta-feira santa, em algum lugar entre 4h30 e             

7h, tive um sonho. Pode ter sido longo ou pode ter sido curto, apenas não               

me lembro. Eu só lembro que foi um sonho muito claro. Assim como um              

sonho secundário no sonho anterior, começou com duas linhas paralelas.          

Desta vez, porém, essas linhas significam algo diferente ... 

Sonho 1, "O noivo fica com sua noiva"... 

Eu vi duas linhas paralelas na frente de um altar incrivelmente bonito.            

Havia flores por toda parte. A grama verde, ou talvez fosse musgo, sob             

meus pés era exuberante e até mais macia do que o pelo mais macio dos               

animais. O rio da vida corria atrás do altar. Ali, diante dos meus olhos, vi               

Jesus de frente para uma mulher, uma noiva. Logo percebi que a mulher             

era eu e me tirou o fôlego. 

Jesus estava do lado esquerdo e eu estava do lado direito. Ele pegou             

minhas mãos e nós sorrimos um para o outro. Então vi uma porta muito              

grande com uma guirlanda feita de peixes prateados muito pequenos.          

Não era como nada que eu já tivesse visto antes. Eu rapidamente contei             

que havia exatamente 153 peixes na guirlanda. Então ouvi uma voz:           

“Você é minha noiva. Eu escolhi você! ” 

Sonho 1 terminou. 

Pai, eu sei que sou apenas uma das muitas noivas, mas na verdade             

nunca me vi literalmente como uma até este sub-sonho. Mesmo que           

fosse de longe, a visão de mim com você me deixou sem palavras. Oh              

Senhor, eu pensei com certeza que hoje seria nosso 'Dia da Mudança'.            

Você é um mistério glorioso, pai. Perseguir você é como procurar por            

tesouros escondidos. Cada dia parece como 'o dia'. Todos os dias, de            

madrugada, há sempre uma nova esperança de que hoje será "o dia". 

Se você me deixar em meu estado atual, eu honestamente não sei            

quanto tempo eu ainda teria deixado aqui. É verdadeiramente somente          

pela Sua Graça que eu ainda estou aqui. Eu não tenho certeza, até que              
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você me mostrou em primeira mão no céu, o significado que eu tive, se              

houver, em toda a minha vida. Não tenho certeza se realmente vivi. Eu             

tive tantas coisas que queria compartilhar, lugares para explorar e          

histórias para contar, mas muitas não se concretizaram. 

Eu tinha desejos pessoais, coisas que eu esperava por aqui, tantas coisas            

envolvendo coisas impossíveis, coisas que são muito elevadas para         

alguém como eu. Eu passei de querer ser um golfista profissional em            

turnê, agora só sonhando em ser capaz de jogar apenas uma rodada, um             

buraco, apenas um swing. Todos os meus sonhos foram reduzidos. Eu           

deixei de querer ser uma artista profissional, pintando e desenhando          

várias horas por dia, a rezar para poder pintar uma pintura, mesmo uma             

pequena. 

Eu deixei de estar em uma forma física tão excelente que eu era             

imparável ... até que eu finalmente parei quase completamente. Passei          

de inveja da minha saúde a ser informada de que tenho sorte de não              

estar pior ou mesmo morta. Eu fui de ter uma memória fotográfica, muito             

nítida e clara, para nem mesmo lembrar o que você me prometeu. No             

entanto, agradeço pelo fato de eu ter me lembrado claramente dos           

lugares celestiais. Você gravou isso na minha memória até eu finalmente           

estar em Casa com Você. 

Oh Pai, estou desapontado hoje. Eu tinha grandes esperanças para a           

nossa transformação hoje. Todos os dias, acordo e verifico o estado da            

minha condição. Bem, e como você sabe, até agora e todos os dias, eu              

permaneço o mesmo ... avançando em direção ao túmulo. Ontem,          

enquanto tomava banho, ouvi você me dizer em voz clara: "Erin, há uma             

tempestade chegando." Eu desci as escadas para contar ao meu marido,           

mas não havia vento algum. 

Discutimos derrubar nossos aviadores, mas decidimos esperar. Bem, em         

cerca de 45 minutos, o vento começou a soprar. Meu marido riu quando             

soube que tínhamos sido avisados enquanto ainda estava calmo e saiu e            

levou os alimentadores para baixo. Enquanto havia algumas fortes         

rajadas, o vento nunca se tornava aquele 'épico'. Percebemos que o que            

Jesus dissera era um aviso de que uma tempestade figurativa estava           

chegando. Dito isto, o nosso condado recebeu vários alertas de          

inundação, enquanto a chuva continua a cair. 

Recebido domingo, 21 de abril de 2019 

Pai, estou ferido, mas principalmente triste. Eu sei que sua mão passou            

por minha vida, mas eu anseio por mais de você. Nesta vida, tivemos             

grandes problemas e isso continua. No entanto, de alguma forma, eu até            

teria medo sem isso. O problema do inimigo sempre me lembra que            

devo, portanto, estar em um 'Curso Divino'. Eu então assisto em alívio            

2 



quando Sua mão nos entrega tantas vezes. Dito isto, este último ano foi             

uma das minhas temporadas mais difíceis, se não o mais. 

Primeiramente, eu estou em extrema necessidade de atenção médica.         

Pelo menos estou agora em listas de espera e estou na fila para eles. No               

entanto, o sistema é um pouco saturado e há esperas. Pai, você sabe que              

eu não vou conseguir sem um milagre de você. Você sabe disso. Ao longo              

dos anos, você me abençoou com Seus sinais, maravilhas e milagres.           

Você enviou estes e eles me ajudaram a manter minha fé. Na realidade,             

nenhum inimigo foi capaz de nos atacar com sucesso, a menos que            

saíssemos de sua vontade. 

De 2007 a 2012, cometi muitos erros, a maioria deles causados pelo meu             

pobre entendimento das Escrituras. Minha ignorância permitiu que eu         

fosse levado pela pregação incorreta dos outros sobre o que você nos            

disse. Eu não sabia então, mas agora eu sei ... sim, está tudo bem              

revidar! Não se entregue ao inimigo quando Deus estiver com você na            

batalha. Você não deve se render até que Ele lhe diga. Ele então lhe dará               

ordens táticas enquanto estiver em batalha e entregará o inimigo em           

suas mãos. 

Enquanto eu nunca estava sozinha no mundo, muitas vezes me sentia           

sozinha. Eu muitas vezes ouvia pessoas que afirmavam ter sido enviadas           

por você. Esses outros cristãos alegaram que eram de você, mas           

claramente não eram. Não importa o quão mal eu lutei minhas batalhas,            

Você de alguma forma sempre nos libertou de todos eles. Muitas vezes,            

eu não tinha escolha no assunto. É doloroso relembrar alguns deles e            

tenho sido humilhado por tudo isso. 

Logo, meu pai, meus filhos estarão longe, começando suas novas vidas.           

Eu oro para que eu lhes dê as ferramentas adequadas para lutar. Eu             

queria muito estar inteiro novamente depois de todas essas guerras. Eu           

queria andar de novo na terra do meu coração, perto da base das             

cascatas no centro de Oregon. Eu choro quando penso nisso. Ainda           

assim, fui punido brutalmente lá e isso acabou me levando a mudar para             

as Tri-Cities no estado de Washington. Este foi o "lugar do deserto", onde             

eu entrei em comunhão mais íntima com você. 

Mais tarde ainda, Você sobrenaturalmente me trouxe, junto com todos os           

meus filhos, das Tri-Cidades, o deserto, para este lindo lugar remoto           

onde estamos atualmente. Aqui aprendi a me tornar Seu amigo e aprendi            

sobre Seu amor por nós. Nós vimos milagres após o milagre aqui. Cada             

um de nós testemunhou seus milagres. Todos nós também tivemos          

sonhos e visões de você, incluindo meus filhos… 

Meu filho mais velho teve um sonho na sexta-feira santa. Um cordeiro            

andou até ele e colocou ao lado dele. O cordeiro foi então seguido pelo              
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aparecimento de três raposas. Minha filha também teve um sonho de           

algo sobrenatural no dia anterior. Obrigado Pai, que nosso lar seja           

despertado de nosso sono por essas pequenas bênçãos. No entanto, tudo           

o que sei é isso ... Eu desisto da minha vida para você, pai. 

Meu coração é seu. Estas não são palavras ociosas ... Eu realmente as             

quero dizer. Suas palavras são uma lâmpada para os meus pés e uma luz              

para o meu caminho. Não há jornada maior na Terra do que a jornada              

orquestrada por Jesus, o Amante de nossas almas. Eu faria tudo outra            

vez. Eu não teria desistido de nada além de uma vida cheia de escuridão              

vazia e coisas que não satisfazem. Isso seria como uma sede que nunca             

se apaga. 

Eu desistiria de tudo por um momento dado pela sua respiração em meu             

corpo morto. Você determina nossos dias aqui, pai, como soldados da           

justiça em um lugar escuro. Alguns de nós são até mesmo retirados da             

batalha antes da luta e trazidos para casa para os seus propósitos. No             

entanto, outros são treinados, blindados e agora estão esperando por          

nosso General, Jesus, para nos chamar para a batalha. Embora eu tenha            

sido apenas um escriba, sinto que minha caneta é uma arma e o papel              

em que escrevo é meu campo de batalha. 

Oh Pai, eu não sei se eu realmente entreguei minha vida para os Seus              

propósitos. Eu dou isso a você, embora não seja para mim determinar            

que campo, batalha ou campo devo trabalhar. Estas são suas decisões           

sozinho. Enquanto isso me deixa indeciso sobre o tempo, estou então           

certo de Deus. Enquanto isso me deixa inseguro de como, então estou            

certo de seu plano perfeito. Enquanto isso me deixa inseguro de onde, eu             

estou certo de que você tem um local. 

Suspiro ... estou cansado, pai. Por favor, me fortalece. Se eu não for             

curado ainda, por favor, permita-me viver a vida mais plenamente. Eu te            

amo! Você me deu tudo. Por favor, me permita mais tempo. Me vendo             

Transformado… não tenho palavras. É como o sonho de toda garotinha de            

ser princesa. Meu vestido era elegante. Meu cabelo estava tecido com           

flores. Eu não quero continuar descrevendo como eu parecia estar ali com            

meu Noivo, Jesus, pois não quero parecer arrogante. Obrigado, padre,          

obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava novamente no Rio da Vida, onde Jesus estava enchendo nossos            

vasos e os assinando. Jesus estava reclinado e conversando com seus           

anjos. Às vezes ele parecia sério, mas, em outras ocasiões, estava rindo.            

Enquanto eu via mais navios, eles ainda não haviam sido preenchidos. Eu            

sentei e os observei de longe por um bom tempo. Fiquei admirado com a              
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beleza deste lugar, com a majestade de Jesus e com a força dos anjos, os               

guerreiros mais fortes que você já viu. 

Eu ri quando estava testemunhando o mais incrível 'grupo de homens'           

(na verdade, Jesus e Seus anjos) enquanto eles estavam dando um           

tempo depois de uma longa tarefa na qual eles ficaram encantados           

fazendo. O que Jesus e os anjos poderiam estar falando? Enquanto Jesus            

é Deus e os anjos são Seu exército, eles claramente também eram bons             

amigos. Quando me aproximei, pude ouvir os anjos contando suas          

histórias para Jesus sobre tudo o que eles estavam testemunhando na           

Terra. Algumas das coisas sobre as quais conversavam eram sérias, mas           

outras eram mais alegres. 

Eu então ouvi Jesus dizer aos anjos em voz alta, alto o suficiente para eu               

ouvir: “Oh sim, onde está Erin? Erin? Todos eles estavam rindo e muito             

felizes. 

Eu: "Estou aqui, Senhor". 

Senti-me um pouco envergonhado porque, da perspectiva deles, pode ter          

parecido que eu estava espiando por trás de uma das pedras. 

Jesus: “Bem, olá!” 

Ele sorriu e sentou-se. Os anjos também sorriram para mim, mas depois            

voltaram para suas atividades e preparativos. 

Eu: “Oh, você não tem que terminar seu tempo porque eu cheguei.            

Enquanto eu estava gostando de observar todos vocês, eu estava          

começando a me sentir mais como um espião. ” 

Jesus:“ Eu sabia que você estava lá, Erin. Afinal de contas, fui eu que te               

chamei aqui. ” 

Eu:“ Por que você não me ligou diretamente para este lugar em vez de              

me ver de todos vocês de lá? ”Eu apontei para vários pedregulhos perto             

da cachoeira. 

Jesus: “Por que você acha?” 

Eu: respirei fundo. “Eu sei que há uma grande razão para isso, pois você              

faz tudo perfeitamente. Senhor, não há nada além de você. Quanto a            

mim, não sei por quê. ” 

Jesus:“ Eu fiz isso para que você pudesse observar o fato de que eu…              

sim, eu mesmo… faço pausas! Eu descanso, Erin, e você também           

deveria”. 

Eu:“ Sinto muito, Senhor, por não ter feito isso até recentemente. Bem,            

para ser perfeitamente honesto, não tive escolha a não ser descansar           

devido à minha recente luta contra a gripe. Na realidade, eu trouxe isso             

para mim. ” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, há uma razão para descansar. É pelo meu            

comando. Por que você acha que isso é? ” 
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Eu:“ Nosso corpo precisa disso? ” 

Jesus:“ Bem, sim, mas esta é apenas uma razão parcial. Agora, vamos            

olhar para estas embarcações aqui. Estas embarcações ainda estão         

aguardando para serem preenchidas e seladas. Eles não se enchem. Em           

vez disso, eu gosto de preenchê-los. Meus obreiros aqui, os anjos, se            

deleitam em suas designações também. No entanto, não há nada de           

errado em descansar para comungar com os amigos e se deleitar com            

isso. Isso mantém nosso trabalho alegre e digno de louvor, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu entendo. Eu me sobrecarreguei me esforçando para           

fazer as tarefas quando meu corpo claramente estava me dizendo que eu            

precisava de uma pausa. Eu fiquei doente com a gripe, pois estava então             

suscetível a doenças. Eu também tenho sofrido muito. Eu chorei muito           

esta semana também. Eu principalmente faço isso quando minha família          

não consegue me ver. Oh Senhor, tenho estado desencorajado         

ultimamente. Tantos dias passam e me sinto tão inútil em minha           

condição atual. ” 

Jesus:“ Bem, o inimigo ganha uma posição quando não há descanso.           

Embora eu tenha lhe dado força além do normal em casos de            

emergência, você deve descansar. Você não é Deus, Erin, e até mesmo            

Deus descansa. ”Ele sorriu quando disse a próxima parte. “Sim, Erin, eu            

estou advertindo você agora. Eu faço isso porque amo você. Quando seu            

corpo é negado descanso, sua mente pensa coisas que não são de mim.             

Seus pensamentos então correm soltos. O mesmo é verdade no sentido           

inverso. Se seus pensamentos correm uma corrida selvagem com         

imaginação e empreendimentos pecaminosos, assim também seu corpo        

se tornará fraco. ” 

Eu:“ Estou fazendo isso agora? ” 

Jesus:“ Não, Erin, eu disse isso para ilustrar que o reverso também pode             

seja verdadeiro. Pensamentos obsessivos podem levar a atividades        

irracionais. Uma vez entregue a eles, o homem não é mais estável. Agora             

respire, Erin, e não se preocupe. Esta é uma lição de ensinamento sobre             

o descanso, não sobre paranóia. Ele riu. 

Eu: rindo. “Eu nunca ouvi você usar esse termo antes. Isso foi            

engraçado!” 

Jesus:“ Hmm, isso é interessante. Bem, tenho quase certeza de que usei            

esse termo em Minha Palavra em algum lugar. Ele olhou nos meus olhos             

e sorriu. Eu senti um download. 

Eu: “Saul. Claro, Saul. Ele teve isto! ” 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, Erin, mas tem mais. Ele foi entregue por            

causa de seu pecado, mas também porque não descansou. No entanto,           

mesmo quando ele fez, mesmo assim ele não estava sem problemas. Há            

6 



muito mais também. Hoje é uma lição de descanso, não de possessão            

demoníaca. Isso não tem lugar aqui. No entanto, estou mostrando          

apenas que a exaustão pode levar a problemas quando um homem é            

instável. 

“Quando um homem é estável e escolhido por Deus, mas então começa a             

agir contrariamente aos Meus mandamentos, tudo sem descanso, então         

espera que o homem seja humilhado. Meus mandamentos não são          

'sugestões' ou eu os nomearia como tal. ”Eu ri. "Você poderia imaginar o             

mundo hoje se eu tivesse dado a eles Dez Sugestões em vez dos Dez              

Mandamentos?" Ele riu. “Muito poucos os seguem como são. Quem          

seguiria a lei? Agora, há muitas coisas em seu coração. 

Ele olhou para mim e eu fui pego apenas olhando para ele. Eu o amo               

tanto que lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Eu caí           

de joelhos e coloquei meu rosto no chão enquanto chorava. Jesus tinha            

um olhar tão belo e compassivo no rosto dele quando olhou para mim.             

Minha boca tremeu e meu corpo tremeu. 

Eu: “Oh Senhor, como eu te amo. Eu sinto muito por ter ficado bravo              

com você ultimamente. Eu tenho sido desencorajado, cansado e         

assustado. Eu estou sem palavras. ” 

Ele se abaixou para ajudar a me trazer para sentar ao lado dele em uma               

rocha. 

Jesus: “Erin, você raramente fica sem palavras. Isso é impossível. Ele           

sorriu para mim com tanta compaixão. “Eu conheço suas ações. Em seu            

sonho, eu coloquei uma porta aberta. ”Só então, eu vi a porta, branca             

como uma pérola, com três painéis e uma grinalda enorme de 153 peixes             

de prata. “Esta porta, Erin, ninguém pode fechar. Enquanto você tem           

muito pouca força, você ainda manteve a Minha Palavra e nunca me            

negou ... ”Ele sorriu. “… Mesmo quando irritado ou cansado. Você           

entende o que estou dizendo aqui e o que lhe mostrei? ” 

Eu:“ Não, Senhor. Quem pode saber se você não mostra? Quem pode            

saber se você não lhes concede isso? É preciso a glória de Deus para              

esconder um assunto e a honra dos reis para procurá-lo. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, pois estou prestes a fazer algo em seus dias em que              

você não acreditaria mesmo se lhe dissessem. Eu enchi o seu vaso e o              

selei, assim como outros. ”Ele então apontou para alguns vasos ainda           

vazios. “Estes também serão preenchidos. Agora, Erin, o que há nesses           

vasos não é apenas Água Viva, mas também vinho novo, o mais            

escolhido. Eu salvei o meu melhor vinho para o último, entendeu? 

Embora pareça que estou ocioso, estou longe de estar ocioso, pois agora            

deixarei meus sinais e maravilhas claros. Todos saberão que eu te enviei            

... Ele apontou para os vasos novamente. “… Assim como tudo isso. A             
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terra foi agitada e meus campos foram cultivados. As chuvas suavizaram           

o solo. Lágrimas ainda escorriam pelas minhas bochechas. Ele estendeu a           

mão e enxugou-os com o polegar. “Erin, por que você chora?” 

Eu: “Eu tive um sonho, Senhor. Além disso, suas igrejas estão sendo            

profanadas. Seus santos estão sendo perseguidos e abatidos. As crianças          

estão morrendo em número recorde de mortes horríveis. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas isso é 'como está escrito'. Mesmo que você tenha             

visto em maravilha esperando por sinais, você está agora surpreso          

porque você não percebeu que muitos desses sinais o teriam assistido           

com horror. ” 

Eu:“ Embora isso seja verdade, Senhor, eu também temo que tudo isso            

vai se tornar ainda pior! ” 

Jesus:“ Bem, a 'bola' está rolando agora e eu não estou parando.            

Enquanto estiver visível, em breve deixará de ser culpado por um           

indivíduo em particular. Em vez disso, ele se tornará culpado de Mim.            

Veja, o inimigo sabe o curso do tempo também como esteve uma vez             

aqui e sabe o que procurar. O que você está vendo e experimentando             

agora é chamado de "postura", como se estivesse em um jogo de blefes.             

É aí que ser inchado, mentir e arrogante torna-se difundido. 

“Isso também aconteceu antes. Começa pequeno, mas quando dois ou          

mais estão reunidos, ele rapidamente ganha força. Durante a semana          

anterior ao Meu sacrifício, a postura havia começado. Eu conhecia os           

pensamentos traiçoeiros daqueles que desejavam o mal. Eles estavam         

com medo de Mim porque gostavam de seu poder e pecado. Eles sabiam             

que, por suas mentiras, eu seria crucificado. No entanto, mesmo isso não            

foi suficiente e eles desejavam ainda mais punição. 

“O que eles não perceberam, a princípio, foi que a maneira como eu vim              

e como eu morri, bem como a minha ascensão, era um cumprimento            

exato da profecia. No entanto, não demorou muito para que eles           

soubessem. Eles sabiam disso! Eles sabiam disso, mas também tinham          

uma maneira que esperavam, um modo não escrito pré-concebido em          

que imaginavam que seu salvador viria. Enquanto estava cumprido da          

maneira que eles conheciam as Escrituras, ainda não estava cumprido de           

uma maneira que eles achavam que deveria ter sido. 

“No entanto, muitos outros realmente acreditavam. Muitos que não         

sabiam nada sobre Mim, sabiam naquele dia que certamente eu era e sou             

o que digo que sou. Como parece que eu tenho estado relativamente            

quieto por dois mil anos, embora eu realmente não tenha sido, muitos            

não Me conhecem e muitos mais não se importam. Como os soldados            

romanos, falo aos corações daqueles a quem chamo. 
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“O ladrão na cruz ao meu lado foi considerado mais digno do que aqueles              

que serviram no Templo de Deus. Você, Erin, não é considerado digno por             

aqueles que pretendem me servir. Você não é o que é esperado. Quando             

isso acontecer, haverá muita raiva. Erin, haverá ranger de dentes quando           

todos estes forem assinados e preenchidos. ” 

Eu:“ Senhor, quando isto acontecerá? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, entregue-se a mim. Entregue suas ambições para          

mim. Encontre alegria e descanse. Deleite-se em Mim e eu lhe darei os             

desejos do seu coração. ” 

Eu:“ Eu não entendo. Eu pensei que estava fazendo isso. De alguma            

forma eu adiei minha própria cura? ” 

Jesus:“ Não, Erin, não! Se você fosse, você não estaria aqui comigo. Eu             

estou apenas deixando você saber para descansar e não se preocupar. ” 

Eu:“ Senhor, e sobre o meu sonho ontem à noite? O que esse sonho              

significa? Eu tenho um coração partido disso. Eu só conhecia algumas           

pessoas no meu sonho. ” 

Jesus:“ Diga-me o seu sonho. ”Sorri como eu sabia que ele já sabia disso. 

Eu: “Havia muito para este sonho… 

Sonho 2, “Uma jovem tem dois meses para viver ”... 

Meu corpo era jovem. Eu era jovem. Eu fiz amizade com uma mulher em              

um evento de oração. Ela tinha uma menina de sete ou oito anos.             

Enquanto meus filhos também estavam em algum lugar neste evento,          

eles agora estavam crescidos. A mulher era uma mãe solteira. Ela era            

uma mulher maior e muito gentil. Enquanto ela geralmente aparentava          

ser caucasiana de pele clara, seus braços e mãos às vezes apareciam            

como uma mulher de pele escura. 

De alguma forma, senti que essa mulher representava 'ambas as raças'           

ou 'todas as raças'. Sua filha era tão doce e muito inteligente. Ela tinha              

um grande senso de humor e dizia coisas engraçadas. De algum  

modo, de repente, soube que ela estava doente terminal, mas não tinha            

certeza com o quê. No final da reunião de oração, a mulher e sua filha               

vieram até mim… 

Mulher: “Você gostaria de se reunir em um parque em algum momento.            

Seria ótimo conhecer algum lugar onde minha filha pudesse brincar com           

seus filhos. ” 

Eu: Para a mulher:“ Isso seria ótimo ”. Agora falando para a filha:“ Então,              

qual é o seu nome? O que você gosta de fazer? ” 

Garota:“ Meu nome é Savannah e eu amo cantar ”. 

Eu:“ Isso é divertido. Você vai, por favor, cantar para nós? 

Sem hesitar, a garota começou a cantar com uma voz inacreditavelmente           

sobrenatural. Meus filhos podiam ouvi-la cantar e se aproximaram dela.          
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Eles ficaram impressionados com seu talento incrível e cantaram junto          

com ela. 

Mulher: “Aqui está um endereço. Vamos nos encontrar lá amanhã. ” 

Eu:“ Parece bom ”. 

No dia seguinte, fui ao endereço que meu amigo me dera. Foi um hospital              

infantil. Na sala de espera, havia tantas crianças esperando para serem           

vistas e admitidas. Eu podia ouvir suas histórias enquanto conversavam          

umas com as outras. Savannah e sua mãe saíram da área do hospital             

cerca de vinte minutos depois do que ela havia me dito. 

Enquanto ambos pareciam abatidos, não disseram nada a respeito do          

porquê. Savannah me abraçou. Eu poderia dizer que eles não queriam           

falar sobre o que aconteceu. Eu andei com eles pela calçada e nós             

conversamos. Savannah viu meus filhos à frente e ela correu para eles.            

Eu me virei para a minha amiga ... 

Eu: "Está tudo bem com Savannah?" 

Mulher: Ela começou a desmoronar em lágrimas. “Ela tem dois meses           

para viver. Dois meses ... não mais, mas talvez até menos. 

Estendi a mão e abracei-a. Eu estava em choque porque a filha não             

parecia tão perto da morte. 

Eu: “Bem, talvez não. Você nunca sabe o que pode acontecer. ” 

Mulher:“ Quando ela morrer, eu ficarei sozinho neste mundo. Eu não terei            

ninguém. Ela certamente estará no céu, mas eu ficarei sozinho. Minha           

estrela brilhante, meu único filho, terá ido embora. ” 

Sonho 2 descrição... 

“… Senhor, fiquei impressionado com a clareza desse sonho. Por que era            

uma mulher e uma criança que eu nunca conheci? Muitas das crianças na             

sala de espera estavam sozinhas. Como isso é possível? Eu era jovem e             

magro fisicamente, mas minha idade atual mentalmente. Por que eu          

estava hesitando, por seu comando, para curá-la? Por que, Senhor? ” 

Jesus:“ Há muitas crianças negligenciadas em toda a terra. Muitos não           

têm lar. Muitos foram trocados por dinheiro para fins malignos. Muitos           

adoeceram com doenças incuráveis. Muitos foram assassinados por        

aqueles em quem confiaram. Mesmo que todos residam aqui comigo          

agora, por que eu permitia tais coisas? ” 

Eu:“ Eu não sei. Você ama tanto as criancinhas e elas são suas. ” 

Jesus:“ Erin, você acredita que eu tenho um propósito maior para isso?            

Enquanto as ações do homem são sem sentido, as ações de Deus nunca             

são sem sentido. Essas crianças também são meus guerreiros, Erin. Eu os            

chamei. Agora por que? É porque estou preparando meus campos para o            

plantio, para a chuva. Você foi mudado em seu sonho, ainda não            

chamado para curar ainda ou exibir Minhas ações impressionantes até          
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que eu disse. Erin, você verá coisas difíceis e quando eu te ligar para              

servir, você servirá. 

“Todos vocês, estes navios, servirão vinho novo criado a partir da Água            

Viva. No entanto, até que tudo isso esteja completo, você só observará.            

Então, em um momento final, você será chamado para curar o coração            

partido e proteger aqueles que não podem se proteger. Você vai mostrar            

ações impressionantes, mas não até eu ordenar. Quando o fizer, você           

estará em uníssono e não hesitará. Nunca houve tal movimento de Deus            

na história nem jamais haverá outra vez, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, descanse, observe, ore e faça como eu te chamei. Eu te             

amo, Erin. Eu conheço os desejos do seu coração e estes são bons. ” 

Ele estendeu a mão e me segurou. Eu podia sentir sua respiração. Sua             

calma me fez sentir calma. Ele é poderoso e simplesmente perfeito. Então            

eu senti ele rindo. 

Jesus: “Erin, você está medindo meu fôlego?” 

Eu: “Sim, Senhor. Eu me sinto segura aqui. É tão linda e pacífica. ” 

Jesus:“ Eu estou vivo, Erin. Eu ressuscitei. Eu sou quem eu digo que sou              

e farei tudo o que prometi, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, Erin, descanse e regozije-se! Isso é bom. Ele sorriu para            

mim. 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-331/ 

Jesus e Um Respingo no Rio 

27 de abril de 2019 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

É pouco depois das 18h de sábado e meu coração está partido! Algo em              

mim é inquieto e instável. O tempo continua, minuto após minuto, hora            

após hora, dia após dia, semana após semana e mês após mês. O estado              

do mundo está mudando rapidamente, mesmo quando estamos parados.         

Como disse um dos nossos filhos, "as coisas estão mudando, mas parece            

que estamos parados". 

Pessoalmente, nunca vi tantas portas fechadas acontecerem para tantos         

antes. Normalmente somos bem-sucedidos em tudo o que fazemos,         

sorrisos, mas, desta vez, nenhuma grande mudança nem porta aberta          

está sendo apresentada. Eu vejo atrasos divinos em relação ao meu           

tratamento médico. Arquivos perdidos e registros, não por minhas mãos,          

causaram um atraso de dois meses. Então há um atraso com outro            

especialista por razões semelhantes. Estou novamente em uma longa         

lista de espera. 

Minha unidade de marcapasso precisa ser alterada e atualizada, mas          

ainda não estou em um nível crítico. Ainda tenho alguns meses até que             

haja alguma urgência. Enquanto isso, outra hérnia apareceu, agora na          

frente do meu torso. Suspiro ... então eu estava em outra lista para o              

meu tumor cerebral. Isso também, por algum motivo, eu fui removido.           

Nada disso é minha culpa, mas agora precisamos reenviar uma nova           

referência. 

É tão óbvio que isso é Deus demorando porque eu pude ver um sendo              

atrasado, mas todos eles? A sério? Deus apenas nos mantém pendurados           

lá como, a esta altura, nós realmente não deveríamos ter deixado           

nenhum meio. Chegamos ao final dos nossos recursos em junho, salvo o            

inesperado, e depois disso, teremos muito pouco. 

Esta é a preocupação que tenho de ter decepcionado as pessoas. E se eu              

tiver ouvido errado, padre? Eu escrevi tudo como você instruiu? Foi tudo            

isso por um ano diferente? Embora não pareça, só você sabe. Pai, só você              

sabe! Eu tenho observado vários sinais pessoais de Você e todos foram            

cumpridos, exceto por um. No entanto, este está perto de ser cumprido e             

pode acontecer muito rapidamente. Eu compartilharia o que é isso, mas           

me disseram que não (assim eu não vou). 
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Todos os dias, nós verificamos e assistimos. Meu marido é um detentor            

de data e investiga sua palavra, suas tradições e história sobre padrões e             

possíveis resultados. Comigo, sou tudo sobre os sinais, maravilhas,         

sonhos e milagres. Com cada sinal que você envia, eu digo: “Certamente            

estamos perto! Certamente Deus é grande! Pai, nós colocamos tudo o           

que temos diante de ti. 

Nós não somos amantes de nós mesmos aqui, mesmo com adolescentes.           

Nós temos trabalhado em remover nosso senso de egoísmo e egoísmo.           

Temos sido extremamente humildes como uma família, coletivamente.        

Com a nossa família, nós compartilhamos responsabilidades e todos nós          

ajudamos, mas eu me vejo queimando. Eu estou ficando cansado. Logo,           

todas essas crianças terão ido embora e começarão suas próprias vidas. 

Com meus filhos, as dificuldades de longo prazo serão tais que, sem cura             

completa, eles sempre viverão conosco. Eu oro por amor a eles tanto            

quanto quero por cada um deles para viver uma vida plena e            

enriquecedora. Aqui, há poucos recursos para eles. Então, Senhor, se o           

plano é viver aqui 'como está', por favor, faça um caminho para eles. 

Eu olho em volta e há tantas coisas para as quais fui educado. Há muitas               

maneiras de ganhar a vida, mas, em vez disso, estou ficando mais doente             

a cada dia. Pai, no caminho da minha vida, perdi um sinal ou um desvio               

em algum lugar? Eu sinto como se tivesse. Não me entenda mal, pai, sou              

grato por minha vida com você. No entanto, você ainda não está cansado             

de ouvir minhas tristezas, minhas queixas, minhas petições e minhas          

reflexões? 

Se você é, por favor me perdoe e talvez apenas me cure desde que eu sei                

que você pode tão facilmente se foi em seu tempo. Isto é ainda mais              

triste para mim, pois a primavera tem sido muito tarde aqui. Tínhamos            

rajadas de neve há apenas alguns dias, apesar de ter derretido           

rapidamente. Bem, pelo menos as árvores estão finalmente começando a          

brotar. Meu pequeno Chip (o esquilo) está de volta também, despertado           

de seu sono. 

Ontem à noite, eu estava em um sono profundo com um sonho épico             

quando o telefone estava com um telefonema fraudulento. Foi às 8:00 da            

manhã. Eu tinha certeza que cairia no sono novamente, mas os músculos            

tensos e o sistema climático se aproximavam e tinham outros planos para            

mim. Suspiro ... por mais um dia. Às vezes é difícil ver meus filhos              

começando a se preocupar. Eu vejo uma preocupação real em seus olhos,            

como todos sabemos que precisamos de algo para acontecer no horário           

de verão. 

Foi cinco anos desde o meu acidente em 8 de Maio de 2014 e ainda sem                

tratamento. Senhor, eu sei que isso é por causa de você, mas ainda é              
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difícil de compreender. É realmente injusto. Pai, isso é realmente injusto.           

Eu fui roubado de tempo com meus filhos. Por favor, tenha piedade de             

mim! Por favor, tenha misericórdia de todos nós… e logo! 

Eu estou vindo de novo na verdade. Eu não quero minimizar tudo o que              

você fez por nós. Eu não quero que você fique com raiva de mim              

cantando a mesma canção de tristeza. Adicionando a este humor é que            

há chuva torrencial caindo fora e nosso pequeno riacho agora não é tão             

pequeno e tão furioso. 

Seu amor nunca falha e você nos ama em todas as coisas e durante todas               

as tempestades. Houve uma tempestade mais cedo e eu estava grata por            

estar segura lá dentro. Meu pai nos ama! Ele cuida de nós. Ele conhece              

nossos pensamentos ansiosos e nunca deixa de mostrar Seu amor          

duradouro. Obrigado pai! Nós te amamos tanto e com todos os nossos            

corações! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado na margem do Rio da Vida. Eu observei então, bem ali              

na minha frente, que Jesus pegou um vaso e o encheu com Água Viva.              

Ele estava alegre e nem um pouco consumido com qualquer preocupação.           

Eu poderia dizer pela confiança dele que Ele tem um plano estabelecido e             

que eu era apenas um observador. Sentei-me em silêncio enquanto o           

observava continuar a encher esses vasos com os anjos. 

Jesus: "Erin, você está quieto hoje." Ele sorriu para mim e continuou a             

trabalhar. 

Eu: “Sim, Senhor. Eu não estou me divertindo agora. Eu não sou uma             

boa companhia. ” 

Jesus:“ Bem, se você é capaz de fazer essa avaliação do seu estado             

atual, então é bom que você seja o tipo de companhia que eu gosto de               

estar. ” 

Eu: Sorrindo enquanto tremia minha cabeça. “Senhor, como você poderia          

me encontrar boa companhia agora? Honestamente, eu não posso nem          

ficar de pé comigo ultimamente. Eu sou miserável e tenho tantas           

preocupações agora. ” 

Ele se abaixou e me jogou um pouco da água do Rio da Vida. Eu ri                

enquanto eu simplesmente amo o lado lúdico dele. Sem pensar, peguei           

um pouco de água e estava prestes a jogar Nele. Felizmente, parei-me no             

tempo, pois não parecia certo para espirrar o Filho de Deus. Ele começou             

a rir de uma maneira que me trouxe muita paz. 

Jesus: “Oh Erin, Deus criou tudo isso, até mesmo esta Água Viva. Você             

acha que eu não posso me respingar daquele que eu amo? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, como você pode pegar qualquer coisa. É só que eu             

quero te honrar, Senhor. Sem Você, eu estaria morto há muito tempo. Eu             
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não teria mais filhos para criar. ”Comecei a chorar e até mesmo enquanto             

escrevo. “Quem sou eu para respingar o Grande Eu Sou? Certamente não            

este pequeno pardal. Oh Senhor, certamente não eu! ” 

Jesus: Rindo muito. “Oh Erin, você está muito sério hoje. Esta é uma             

época de grande alegria. Venha para o rio comigo. Venha! Ele pegou            

minha mão e me levou para a Água Viva com ele. “Agora, segure esta              

vasilha e eu a encherei. Você pode me ajudar com todo esse grupo. ”Ele              

apontou para trás e havia centenas, senão milhares, de navios esperando           

por lá. “Você está pronto para a tarefa? Apenas saiba disso, se você             

estiver ... ”Ele sorriu. "... você pode ter que suportar alguns respingos do             

rei!" Ele riu. 

Eu: sorrindo. “Oh Senhor, você é muito sábio. Você sabia o que eu             

precisava antes de fazer. Você levantou a minha cabeça para continuar. ” 

Jesus:“ Vamos lá, Erin! ”Ele fez sinal para eu pegar um grupo de             

pequenos vasos bonitos e entregá-los a Ele. “Eles não vão se preencher!            

Venha, Erin, chegou a hora! ” 

De repente tive energia e uma sensação de vida renovada. Ele trouxe de             

volta a minha alegria e meu coração estava feliz de novo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Eu te amo! 

Ele sorriu para mim. Ele então segurou um vaso, apontou para mim,            

colocou a mão em seu coração e sorriu. Ele então riu enquanto brincava             

comigo de novo. Senti tanto amor Dele que não pude deixar de sorrir e              

rir em troca. Como eu não poderia? Verdadeiramente não há ninguém           

como ele! 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-332/ 

Jesus e o Seu Grande Amor Para Cada Vaso 

12 de maio de 2019 

Recebido domingo, 5 de maio de 2019 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por seu amor eterno. Eu sou grato             

que, apesar do que o mundo vê como uma visão sombria para a nossa              

casa, você vê algo especial. Há dias em que minha dor é tão grande que               

minha caminhada é instável. Nos outros dias, meu cérebro parece não           

funcionar em plena capacidade e minha visão está embaçada. Ainda          

assim, e apesar disso, a alegria do meu coração é como uma criança,             

cheia de imaginação e possibilidades. 

No entanto, em outros dias, às vezes choro sem motivo pessoal. Em vez             

disso, choro pelo motivo do estado decadente do mundo. As coisas estão            

caindo bem diante dos meus olhos e isso é exatamente o que é relatado.              

Muito disso está oculto. Quando nós olhamos as notícias locais até           

agora… assustador! Nós costumávamos ser uma nação tão grande. Nós          

não toleramos e não abrigamos criminosos como o gangs. Estamos          

permitindo que eles consigam uma base em nossa nação. Em um sonho            

há alguns anos, Você mostrou gangues tomando as principais cidades. 

Na época, achei que isso seria impossível. Parecia improvável e algo não            

para a minha vida. Bem, como muitas outras coisas, eu não vi isso até              

que começou a se desdobrar diante de nossos olhos. Sinto muito, padre,            

por ter esperança de que esse dilema de gangue não viria a acontecer,             

mas, como sempre, você está certo. As cidades estão até protegendo           

esses criminosos enquanto falamos. Muito simplesmente, eles não se         

importam mais com seus cidadãos. No entanto, não são apenas          

atividades de gangues ... todo o crime está aumentando ... e           

rapidamente. 

Quanto ao meu marido, ele tem possíveis oportunidades de emprego. No           

entanto, quase todos eles estão em cidades onde não desejamos nos           

mudar. Tantas cidades que eu amava quando criança, como São          

Francisco, estão se tornando cada vez menos seguras. Era muito mais           

seguro quando eu era mais novo que eu era capaz de andar de mêtro              

(transporte ferroviário) para a bairro chinês de San Francisco com três           

dos meus amigos 'tão jovens'. Ainda não havia um senso real do mal e              
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todos os quatro pares de pais disseram que sim. Assim, com os nossos             

bilhetes custando apenas 55 centavos cada um caminho, lá fomos nós. 

Não me entenda mal, ainda havia áreas em que ninguém ousava entrar.            

No entanto, estes principalmente pareciam acontecer apenas em certas         

áreas e aprendemos a ficar longe das 'áreas ruins'. Quanto a crimes fora             

dessas áreas, raramente era algo mais do que uma invasão de casa ou             

pequenos furtos. Havia também os crimes ocultos que ocorriam perto dos           

pátios escolares, mas isso acontecia numa época em que essas coisas           

não eram cobertas pelas notícias, a menos que houvesse um corpo morto            

envolvido. 

Nós passamos a viver em uma daquelas 'áreas ruins' onde muitos dos            

crimes aconteceram. Minha mãe finalmente teve o suficiente e nos          

moveu. Fomos a um lugar onde os crimes ocorridos foram amplamente           

reduzidos. Ela estava certa em ficar preocupada e estou tão feliz por ela             

ter dado o passo corajoso de nos tirar de lá. Quanto à nossa atual              

situação familiar, estamos em um lugar seguro. Isso significa que nossos           

filhos não são realmente tão espertos na rua. Eles não foram realmente            

vítimas de outros crimes além de algo menor, como um lanche roubado. 

A outra tendência que estou percebendo é a das igrejas vazias. Essas            

igrejas abandonadas, agora apenas prédios vazios, pontuam a paisagem         

aqui. Os bancos costumavam ser preenchidos por aqueles que elogiavam          

você, mas agora eles se sentam assombrosamente vazios. A geração          

antes de mim que preencheu esses bancos agora está indo para Casa            

para Você. Infelizmente, a Palavra de Deus em seus lábios sai com eles.             

Agora há um movimento sistemático para fechar as vozes daqueles que           

defendem a retidão e a verdade, a Sua verdade, o Evangelho! 

O mundo está agora em queda livre. O mundo está caindo rapidamente.            

Onde você está, pai? Por favor, faça algo em breve. Reivindique aqueles            

que morreram nos bancos. Mostre seu poder. Pai, por favor silencie os            

escarnecedores. Oh Senhor, por favor envie milagres! Senhor, muitos de          

nós precisamos de seus milagres e não para mais tarde, mas agora! 

Como apenas um exemplo de muitos de nós precisando de um milagre,            

recebi a notícia desta semana do meu Neuro-oftalmologista. Em resumo,          

agora tenho três opções de tratamento. Duas dessas opções envolvem          

uma craniotomia do lado esquerdo do meu rosto e cabeça. Isso inclui            

meu osso da bochecha, testa, sobrancelhas e área dos olhos. A terceira            

opção é não fazer nada. Bem, estou optando pela terceira opção, mas            

também incluindo muita oração. As duas primeiras opções simplesmente         

não funcionam para mim, mas a terceira opção, esperar e rezar, me traz             

paz. 
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Obrigado, Pai, pela opção 'Não faça nada'! Esta opção é a única que             

depende de 100% de fé em você sozinho. Enquanto eu estava triste com             

a notícia que recebi deste médico, minha filha ficou excitada. Eu estava            

confuso no começo, mas ela me lembrou que eu receberia dois "relatórios            

médicos ruins". Bem, este é definitivamente o segundo. Eu tinha me           

esquecido dessa profecia e comecei a chorar sobre isso. Eu chorei, mas            

me senti em paz com a minha decisão. 

Até o médico concordou com minha decisão de "não fazer nada".           

Enquanto meu olho é doloroso às vezes, eu posso lidar com essa dor.             

Meu olho está esfregando contra o tumor quando olho em certas           

direções. Na minha última visita, o médico esperava que não houvesse           

mudança. Em vez disso, quando medidos e examinados, houve de fato           

mudanças que ele não esperava ver. É interessante ver um médico           

depois de ser muito casual e otimista para, de repente, ser muito sério e              

silencioso. Até mesmo sua postura mudou. 

De qualquer forma, eu realmente tenho lutado com um tipo de depressão            

esta semana. Eu derreti e chorei mais do que em muitos anos. Eu devo              

ter precisado disso. Ninguém poderia me consolar. Era apenas um bloco           

de lágrimas necessário. No entanto, no dia seguinte, decidi escolher a           

alegria para o dia inteiro. Decidi sorrir e me envolver, não importa quanta             

dor eu estivesse. Enquanto nesse clima de otimismo, decidi entrar em           

uma das lojas de artigos de segunda mão que é semelhante a loja             

usadas. Quando entrei, o recepcionista apontou para uma área. 

Greeter: “Temos xícaras em exposição à venda para o Dia das Mães.            

Estes não duram muito, pois são apenas US$ 5 cada. Não posso            

suportá-los e qualquer coisa que não tenha sido vendida provavelmente          

será descartada. 

Como seus comentários pareciam tão amargos e duros, eu não tinha           

motivos para não acreditar que ele estaria jogando essas coisas no final            

disso. Que atitude! Olhei para os dois cômodos que ele apontará e vi um              

mar de xícaras e pires. Eles eram tão bonitos que pareciam flores. Tinha             

que haver centenas de conjuntos dessas xícaras de chá, quase todas           

diferentes umas das outras. 

Me: “Obrigado, mas eu realmente não recolher xícaras de chá.” 

Greeter: “Bem, tente pensar nisso como mais como um presente para           

nós, pois não quero envolvê-los de volta para o armazenamento          

novamente.” 

Me: "Onde estão essas xícaras de chá?" 

Greeter: “Um dos clubes femininos simplesmente os deixou. Eles tiveram          

seu final 'Transformação Tea' na terça-feira (30 de Abril de 2019) e já             

não tinha qualquer utilidade para eles.”Eu sabia que clube ele estava           
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falando sobre como eu vi um cartaz de publicidade as pessoas a vir e              

participar da transformação final' Chá'. Eu ri quando eu sabia que as            

mãos de Deus estavam atrás de algo tão incomum como este. Eu decidi             

reunir alguns conjuntos de xícaras de chá. Eu baseei minhas seleções em            

um critério; que eu gostei de como parecia. Eu não virei as xícaras de chá               

para ver os fabricantes como eu simplesmente não tenho qualquer          

conhecimento real nesta área. 

Continuei a olhar ao redor quando vi dois carros familiares estacionarem.           

Quando chegaram, reconheci que eram alguns catadores que        

frequentavam a área. Cheguei à conclusão de que isso não era apenas            

um hobby, mas seus empregos em tempo real. Um dos homens que            

entrou na loja é um cavalheiro chamado Gary. Ele me reconheceu como            

nós tínhamos nos encontrado antes e ele acenou para mim. Eu acenei de             

volta. 

Enquanto eu já tinha escolhido todas as xícaras que eu queria, uma linda             

xícara de chá azul perto do caixa registrador chamou minha atenção. Foi            

em um lugar incomum longe de todas as outras xícaras. Quando levantei            

a xícara de chá e o disco para olhá-los, recebi uma leve "repreensão" do              

recepcionista. 

Greeter: “Eu sinto muito, mas isso foi deixado de lado por outra pessoa.” 

Eu: “Oh, isso é para Gary?” 

Greeter: “Sim. Gary ligou para a frente e pediu-nos que deixássemos isso            

de lado para ele. 

Eu ri de mim mesma, pois agora eu queria isso mais do que o resto. Não                

é como nossa natureza pecaminosa repentinamente "invejar" aquilo que         

não podemos ter? Claramente, o inimigo estava a caminho e orei ao            

Senhor para me perdoar por minha 'atitude gananciosa'. Quando olhei de           

novo para os dois cômodos de xícaras de chá, era como se um enxame              

de moscas tivesse descido sobre ele. Coloquei minha cesta no balcão,           

mas ainda estava em choque com o "frenesi da alimentação". 

Eu: sorrindo. "Bem, eu estou feliz que cheguei aqui cedo." 

Greeter: "É verdade, mas estes são 'apenas xícaras'!" 

Ele sinalizou para um dos voluntários para vir e me ligar. Depois que essa              

voluntária, uma senhora idosa, me ligou, embrulhou cuidadosamente        

cada pedaço de xícara de chá no papel. Ela tinha uma expressão tão             

pacífica no rosto que me lembrava dos "velhos tempos". 

Voluntário: “Estou muito feliz de ver que eles vão para um bom lar. O que               

você vai fazer com eles? ” 

Eu: sorrindo. "Bem, eu acho que vou tomar um pouco de chá." Nós dois              

rimos. “Eles são tão lindos. Eu até acredito que algumas delas são            
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pintadas à mão. No entanto, eu não estou inteiramente certo, pois não            

tenho meus óculos de leitura para verificar o fundo. ” 

Voluntário:“ Você sabia que muitas dessas xícaras são de duas gerações           

antes de mim? Acho que qualquer um deles ficaria tão feliz por estarem             

em suas mãos. Você os resgatou. Ela sorriu. “Você deveria levar todos            

eles. Existem centenas mais. O 'chá final' acabou e seus filhos não têm             

utilidade para eles. ” 

Hmm, isso parecia profético. Eu contive as lágrimas com o quão profundo            

tudo isso foi. O Senhor estava usando xícaras como lição para todos nós. 

Eu: “Não se preocupe, vou cuidar disso. Eles são especiais. No entanto,            

eu realmente não posso mais comprar nada disso agora. ”O recepcionista           

deve ter ouvido quando ele pulou dentro. 

Greeter:“ Não volte mais tarde do que na segunda-feira, como eu serei…” 

Eu: Interrompendo-o. "Você vai encontrar os restos com um taco de           

beisebol, certo?" 

Greeter: Rindo. “Ok, devo admitir que sou toda a conversa. No entanto, o             

que é verdade é que eu realmente odeio essas coisas. ”Ele apontou para             

as xícaras de chá. "Eu quero todos eles vendidos!" 

Voluntário: "Oh silêncio agora. Deixe ela estar a caminho. Estes estão           

indo para um bom lar. As senhoras ficariam tão felizes. No entanto,            

muitos deles já foram para casa. 

Agradeci e peguei minha caixa de xícaras. Mais pessoas estavam          

entrando pela porta e os dois quartos com as xícaras de chá estavam             

agora presos a pessoas. Quando cheguei ao meu carro, orei ao Senhor e             

agradeci-lhe pelas 'Transformation Tea Ladies'. Senti-me triste, embora        

tivesse a estranha sensação de que o chá da tarde de terça-feira fora             

escassamente frequentado. Talvez não houvesse ninguém lá além da         

pessoa empacotando as xícaras de chá em caixas para doação. 

Então eu fui para outra loja de segunda mão. Quando cheguei lá, um dos              

funcionários me reconheceu e ficou animado em me ver. Ele apontou           

para um item para o lado que ainda não havia sido apagado. Era uma              

cadeira de Adirondack com banco e mesa lateral iguais. Estes eram           

geralmente tão caros, ainda estavam à venda por apenas US $ 38 para             

todos eles. Brand new, estes geralmente valem algumas centenas de          

dólares, então fiquei emocionada. Isso normalmente teria sido algo que          

eu esperei, mas esse preço baixo era inédito. 

No entanto, meu dia ficou ainda melhor. Quando cheguei em casa, decidi            

procurar o valor das várias xícaras que acabara de comprar. Bem,           

acontece que as xícaras que eu escolhi 'apenas aconteceram' valem          

várias centenas de dólares. Eu estava em choque. Meus US$ 5 cada            

compra teacup foram realmente vale muitas vezes mais do que eu tinha            
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pago. Agradeci ao Senhor por sua generosidade, pois sabia que essas           

xícaras eram presentes tão maravilhosos Dele. 

No entanto, e em uma reviravolta incomum, o inimigo tentou me fazer            

sentir culpado por conseguir um acordo tão incrível nas xícaras de chá            

quando cheguei em casa. Eu queria saber se eu tinha feito algo errado             

aqui e foi e disse ao meu marido como eu estava me sentindo. 

Marido: “Por que se sentir culpado, Erin? É um presente especificamente           

para você de Jesus. É melhor com você ou com um dos "catadores"             

indiferentes?" 

Eu:" Não tenho certeza." 

Marido: "Bem, eu sou. Eles são muito melhores com você! Se eu fosse o              

dono original da taça, escolheria alguém que recebesse alegria, não          

apenas alegria da emoção de revendê-la novamente. Eu escolheria uma          

pessoa que contasse a história do 'Transformation Ladies Tea Club'. Por           

você comprá-lo, estes ainda terão vida e uma boa história para contar            

'sobre o chá'! ” 

Senti em meu coração que ele estava certo. Oh Pai, obrigado por sua             

maravilhosa lição de alegria. Você não só me deu alegria, mas também            

uma grande história. Você me recompensou com algo que eu nem sabia            

que queria. Você me deu algo que eu não esperava, todos com uma             

ótima história para compartilhar! Obrigado pai. Meu sonho ontem à noite           

foi muito incomum… 

Sonho 1, “O desabrigado prevalece”... 

Um cliente antigo me convidou para sua casa em um novo           

desenvolvimento. Quando cheguei, reconheci muitos dos itens que os         

ajudei a comprar vinte anos atrás. 

Cliente: “Oi Erin, estou feliz que você tenha conseguido. Você gostaria de            

ir jogar golfe? ” 

Eu prontamente concordei como estava em ótima saúde novamente e o           

tempo estava lindo. Eu estava transformado, mas operando no modo 'low           

beam'. Enquanto preparava os meus clubes e roupa, ouvi uma batida na            

minha porta. 

Cliente: “Acho que precisaremos cancelar por hoje. O curso está tendo           

mais problemas no buraco 17. Este também é 'Lote 17' do           

desenvolvimento e está perto do riacho. ” 

Eu:“ Eu não entendo. ” 

Cliente:“ Venha, eu vou te levar até lá. ” 

Enquanto nós dirigíamos, eu podia ver uma enorme quantidade de          

agulhas de drogas, resíduos humanos e outros resíduos. Parecia ainda          

pior do que alguns países do terceiro mundo que tenho visto em vários             
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comerciais de captação de recursos. Eu me senti um pouco mal do            

estômago. 

Eu: “O que é isto?” 

Cliente: “Bem, eles decidiram reivindicar esta terra e nenhum de nós está            

autorizado a enfrentá-los. Alguns de nossos filhos estão no         

acampamento. ” 

Eu:“ Sinto muito ouvir isso. Você chamou a polícia? Isso nem faz sentido.             

Este campo de golfe é um terreno privado. Certamente não é deles            

possuir! ” 

Cliente:“ Eu sei que isso não faz sentido, mas, neste momento, estamos            

apenas agradecidos por eles ainda não terem reivindicado nossa         

propriedade e virem à nossa casa. ” 

Eu:“ Como está? isso é possível? ” 

Cliente:“ Ah, é possível, tudo bem. Não podemos usar força para           

removê-los. Eles podem viver onde quiserem agora. ” 

Eu observei quando um grupo de homens do acampamento começou a           

correr em nossa direção. Eles estavam claramente vindo direto para nós,           

então rapidamente viramos o carro e fomos embora. 

Sonho 1 terminado… 

Recebido domingo, 12 de maio de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

Obrigado por um lindo dia aqui, um dia calmo antes da tempestade! Já             

faz algum tempo desde que você me ligou. Parece que não tenho me             

sentido muito bem ultimamente. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas             

desta vez é diferente. Estou tentando manter um coração alegre dentro           

de mim, mas não posso me esconder de você, pai. Você me conhece.             

Meu coração se quebra para o mundo, as crianças perdidas que estão            

sofrendo e as muitas com sonhos não realizados. 

Talvez a ideia dessa vida seja manter os sonhos pequenos e atingíveis, de             

modo que sempre os alcancemos. No entanto, Pai, por sua própria           

definição, pela história e pelos milagres de Jesus e daqueles que andaram            

com Ele, por que nossos sonhos deveriam ser pequenos e o impossível            

nunca seria possível? Que vida sem esperança sem sonhos! Quando eu           

era criança, meus sonhos eram meu lugar seguro. Na minha imaginação,           

sonhos eram atingíveis e bons. Nestas possibilidades, eu não estava          

desamparado e sem esperança. 

No entanto, depois de ser intimidado na escola, eu imagino ser um            

super-herói e voltar para que ninguém pudesse me machucar. Imaginei          

uma casinha linda no campo com um riacho, flores e uma cerca branca.             

Enquanto isso era inimaginável para mim como a nossa casa era           
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pequena, escura e assustadora e um lugar de luta, lutas, preocupações e            

problemas, eu ainda sonhava. Enquanto nossa casa era insegura, esparsa          

e deprimente, eu ainda sonhava. 

É por isso que amamos tocar por horas fora e longe de nossa casa.              

Quando mais tarde nos mudamos para uma cidade nova e mais segura,            

minha mãe conseguiu criar um lar maravilhoso para nós. Isto parecia ser            

quando a nossa vida familiar realmente começou. Infelizmente, isso não          

aconteceu até os meus 15 anos de idade e a experiência foi perdida para              

mim enquanto eu era um típico adolescente de "vontade livre". 

Eu meio que dou risada quando penso na minha vida quando criança.            

Meu irmão e eu passamos muito tempo fora da casa jogando. Eu era, por              

algumas definições, um tipo de 'garoto de rua' (embora não          

verdadeiramente, como eu tinha uma casa). Passei a maior parte do meu            

tempo brincando na rua ou sob as faixas do sistema ferroviário BART.            

Felizmente, praticar esportes naquela época envolvia pouco dinheiro e         

basicamente o que você estava usando. Tudo o que você precisava fazer            

era se inscrever e aparecer. 

Eu sempre estava me inscrevendo. Com a escola, eu sempre estava lá,            

mesmo quando estava doente. Havia sempre algo acontecendo e eu          

nunca quis perder um momento. Nos meus sonhos, eu seria o maior            

atleta do mundo. Eu seria o leitor mais incrível de livros. Eu tinha planos              

de ler todos eles ... na biblioteca. O mundo fora de nossa casa era meu               

tablet, um lugar onde eu às vezes até me esquecia de comer. 

Eu estava em todo o lugar e muitas vezes era imprudente. Eu só posso              

imaginar todas as vezes que meus anjos da guarda vieram em meu            

socorro! Pai, obrigado por enviá-los à mente meus modos descuidados.          

Quando criança, eu ansiava pelas possibilidades. Como adulto, olho para          

trás e reflito sobre o que nunca poderá ser novamente. Eu tenho            

lembranças de olhar para frente. Como cristão, eu ainda imagino você,           

pai, fazendo algo incrível, algo tão excitante. 

Eu imagino ser uma linda princesa, uma noiva nos jardins do meu pai. Eu              

imagino e sonho em ser jovem e vivo novamente, esperançoso de todas            

as possibilidades. Eu imagino meus filhos tendo uma infância real com a            

mesma excitação que tive quando criança. Eu imagino meu Príncipe, meu           

Senhor e Salvador, vindo a mim em um cavalo, branco como um            

relâmpago com as asas estendidas, uma enorme espada do lado dele e            

uma bela coroa de ouro. 

É com isso que eu sonho agora. Eu normalmente agora choro durante a             

adoração. Eu não posso me ajudar. Eu cresci nunca chorando, mas agora            

eu sou sempre uma canção de louvor de distância ou até mesmo um             

pensamento de você longe de uma chuva salgada. Às vezes são lágrimas            
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de alegria, às vezes de dor, às vezes de pesar por outro e às vezes são                

lágrimas de temor de você. 

Mesmo certas músicas seculares estão me levando às lágrimas         

ultimamente, enquanto parecem estar escritas com você em mente. Não          

estou falando de coisas óbvias como "Crushing Snakes", de Crowder,          

"Something broke today", de Jeremy Benjamin, ou um clássico como          

"The Revelation Song". Neste dia, foi "Young Again", de Chris Jones,           

"Forever Young", de Rod Stewart, e não consigo esquecer as letras           

assombrosas de "Just for You", de Lionel Richie. 

Pai, isso parte meu coração. Como posso sonhar quando vi o que vi?             

Como eu posso voltar? Meus filhos, sua infância, o trauma, bloqueiam           

suas lembranças mais felizes. Tudo o que tenho são fotografias para           

provas. No entanto, estes podem desaparecer, ser perdidos ou         

danificados e, em seguida, tudo é apagado. Então, pai, estou pedindo um            

milagre para eles. Eu realmente tive uma vida plena, mas meus filhos            

foram principalmente sem aventura. 

Embora a maioria das minhas imaginações de super-heróis não tenham          

se tornado realidade para mim, meus filhos ainda acreditam. Pai, eles           

acreditam plenamente no nosso maior super-herói ... Você! Então, no Dia           

das Mães, peço que suas promessas comecem a se manifestar na vida de             

nossos filhos. Eu entreguei três filhos maravilhosos e Tu, Pai, entregaste           

a todos nós através de Jesus. Você poderia ver em seu coração para             

entregar agora suas promessas hoje? Por favor? 

A primavera finalmente chegou aqui e as árvores estão florescendo.          

Bandos de aves migratórias estão no ar. Nosso gramado está quase           

precisando de um corte. O inverno foi longo. A primavera está atrasada e             

curta. O verão vem com uma vingança e a beleza da queda é passageira.              

Então vem o inverno mais uma vez. Quando, senhor? Quando você vai            

realizar meus sonhos? Eu sei que você me ama e ainda mais do que eu               

posso imaginar, mas eu realmente sinto que agora é a hora! 

Você me fez com o coração de uma criança novamente, mas meu corpo é              

o de uma mulher mais velha. Eu desejo estar em sua presença com o              

sopro do céu. Eu desejo beber do belo Rio da Vida. No entanto, sei que               

devemos trabalhar para você aqui na Terra antes de chegarmos lá. Pai,            

estamos prontos para o primeiro passo. Oh Senhor, meu vaso está           

doendo para ser fortalecido para o próximo passo. No entanto, não é só             

eu, mas muitos outros, aqui no Ninho e em outros lugares ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava no mirante no Jardim de Deus e pude ver o belo Rio da Vida                

além dos campos e flores. Campos. A abundância de animais e aves que             

vivem lá, tudo sem medo de um predador, é incrível demais para ser             
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descrita corretamente. É a coisa mais pacífica que você poderia imaginar.           

Eu pude ver filhotes de animais com suas mães. O céu é verdadeiramente             

um lugar de novo nascimento e novas possibilidades. 

Um pensamento surgiu na minha cabeça: "Hmm, se nada morre aqui,           

quão grande deve ser o céu?" Enquanto a Cidade de Deus, a Nova             

Jerusalém, tem uma medida, o Céu parece incomensurável, pelo menos          

da minha pequena perspectiva. Quando olhei para o horizonte e admirei o            

tamanho do céu, vi uma enorme águia voando no céu em minha direção.             

Eu podia ver isso subir. Estava começando a circular em minha direção. 

A águia era de tirar o fôlego e cada asa parecia ter 14 pés de               

comprimento. Então passou por mim e sumiu de vista. Suspirei e desejei            

ter minha câmera à mão. Enquanto eu continuava a procurá-lo através do            

belo vale de Deus, ouvi o arrepio de penas atrás de mim. Eu me virei               

para olhar e fiquei surpreso ao ver essa enorme águia agora pousar no             

chão bem atrás de mim. 

Suas penas brilhavam de bronze. Suas penas brancas na cabeça eram           

como uma linda pérola iridescente. Seu bico e garras eram de ouro            

cintilante. Eu então vi algo que eu não esperava ... seus olhos eram de              

um preto azulado impressionante. Eu nunca vi uma águia careca com           

outros olhos além de amarelo e preto. Seus olhos azuis brilhavam como            

jóias. A águia se afastou de mim como se fosse voar. 

No entanto, a águia, em vez disso, esticou as asas e fez um sinal sonoro               

e um suave bater de suas asas para subir a bordo. Eu não tive que ser                

perguntado duas vezes! Eu sabia que era hora de subir nas asas desta             

águia (Isaías 40:31). Eu ri quando percebi o quão pequeno eu era            

comparado a essa enorme águia. Assim que cheguei e, num piscar de            

olhos, ele se virou e saiu do mirante e do vale. 

A águia voou para oeste e depois circulou para o sul. Eu estava agora              

olhando o rio perto do afloramento rochoso e da cachoeira. Eu poderia            

então ver Jesus lá. Ele e os anjos ainda enchiam os vasos com água do               

rio da vida. Achei curioso que estivesse demorando tanto para encher           

esses vasos e aplicar Sua assinatura. Afinal, Ele não poderia          

simplesmente fazer isso com um simples aceno de Sua mão como Ele            

disse que poderia? 

Fiquei empolgado quando percebi que a águia estava circulando para me           

deixar com Jesus e os outros "trabalhadores" do anjo. Chegamos a uma            

clareira e aterrissamos. Eu rapidamente pulei as águias de volta. Antes de            

correr para Jesus, pensei em dar um abraço de agradecimento à águia.            

Eu passei meus braços ao redor de sua cabeça e o beijei. Quando eu olhei               

em seus olhos, ele parecia feliz, mesmo que ele ainda tivesse aquele            

olhar sério que todas as águias fazem. 
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Ao agradecer-lhe pelo voo divertido, ele esticou as asas e subiu no ar. Ele              

circulou a área um par de vezes, mas ele logo desapareceu de vista. Eu              

rapidamente me voltei na direção de Jesus para ver o que estava            

acontecendo. Olhei para a margem do rio e ainda havia tantos vasos a             

serem preenchidos e assinados. Tempo de confissão! Fiquei muito         

desapontado porque realmente queria que Ele terminasse. 

Jesus sorriu para mim e acenou para eu vir. Eu não tive que ser              

perguntado duas vezes. Eu corri para Ele imediatamente. Ele assinou um           

vaso, encheu-o e depois entregou-o a um anjo. O anjo então pegou o             

vaso e voou tão rápido quanto a águia apenas fez. 

Jesus: “Erin, onde você esteve?” 

Eu: “Você sabe, Senhor… aqui e ali”. 

Ele esticou e pegou na minha mão. Ele então me trouxe para Ele para              

abraçá-lo. Ele estava tão feliz e otimista que eu não pude deixar de sorrir. 

Jesus: “Eu senti sua falta. Estou feliz que você esteja aqui. ” 

Eu:“ Sou grato, Senhor. Eu sou grato por estar aqui. Obrigado! ” 

Jesus:“ Foi uma bela visão vê-lo subindo na águia ”. 

Eu:“ Sim, foi maravilhoso. Eu só queria que fosse na Terra, como é aqui              

no céu com você. Nada do que escrevo ou digo sobre o que vejo ao meu                

redor pode captar adequadamente as maravilhas de Você, Senhor, ou          

este lindo lugar que preparou para nós aqui. Comecei a chorar. 

Jesus: “O que está errado, Erin? Você não gostou da bela vista da             

primavera aqui? É outono na parte sul do jardim. Talvez você prefira            

isso? ” 

Eu:“ Oh, uau, isso é legal. Esqueci que este Jardim está nas quatro             

estações o tempo todo. Oh Senhor, é apenas isso ... bem ... eu estou              

apenas desanimado! Eu quero tanto ter tudo o que Você me mostrou            

para acontecer. Eu quero viver para ver isso. Há alguns dias que eu até              

saúdo a morte para poder estar aqui. No entanto, eu principalmente           

quero começar nossa luta na Terra em nosso estado Transformado. Eu           

quero viver para ver os milagres, mas ... ” 

Jesus:“ Ah, entendo ... você está novamente desanimado pelo tempo. Eu           

nem sequer permiti o afundamento do tempo pelos seus relógios para           

que você parasse de se concentrar naquilo sobre o qual você não tem             

controle? Ele sorriu e riu. 

Eu: “Senhor, esta tem sido a Sua vontade o tempo todo?” 

Jesus: Rindo. “Conte-me sobre todos os problemas do seu relógio.” 

Eu: “Bem, eu tenho cinco pequenos relógios no meu escritório. Um é            

operado por bateria e está sempre atrasado cerca de uma hora. Um está             

correndo muito rápido e avança cerca de cinco minutos por dia. Eu tenho             

esse 'relógio de oito dias' que é duas horas e 20 minutos rápido. O              
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pequeno relógio de porcelana pintado à mão mantém o tempo exato, mas            

o sinal sonoro está desligado. Quando chega a meio-dia, só cinco sinos            

soa ao invés de doze. Está fora. Eu então tenho dois que são overwound              

e com bom aspecto, mas não se movem. Um está congelado às 3:00. O              

outro está enterrado com coisas na frente dele. ” 

Jesus:“ Sim, mas um dia em breve, todos esses relógios darão o tempo             

correto. No entanto, você está esquecendo um dos seus relógios. E           

quanto ao enorme relógio sobre sua cabeça que está lá há quatro anos? ” 

Eu:“ Ah, sim, eu esqueci disso. Eu provavelmente deixei este por acaso,            

visto agora como apenas uma decoração de parede. Um dos parafusos se            

soltou e nunca mais foi o mesmo. ” 

Jesus:“ Bem, então, Erin, não fique preso no tempo ou no que você             

percebe como falta disso. Eu não te dei as limitações que você tem. No              

entanto, você só pode ganhar precisão pelo que a Minha Palavra diz que             

os dias serão assim. Você é incapaz de adivinhar tudo isso. Por quê? ” 

Eu:“ Eu não sei ”. 

Jesus:“ Bem, eu sei. É porque só meu pai sabe o dia ou a hora. Você só                 

pode concluir que a hora final está sobre a Terra pelos sinais. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas eu não estou procurando por 'aquele tempo'. Eu            

já sei que esta é uma época de mistério. Neste momento, estou            

procurando pelo tempo de nossa transformação, o tempo da grande          

colheita de almas. Este será um tempo como nenhum outro na história,            

um tempo de Seus milagres manifestados, um tempo de Suas flechas           

sendo arrancadas de Seu tremor. Este será o "Grande Dia da Mudança", o             

seu preenchimento desses vasos. Não seremos como os valentes homens          

de valor da antiguidade? Não estaremos exibindo atos impressionantes? ” 

Jesus: Rindo. “Oh, você quis dizer 'aquele dia'.” 

Eu: Sorrindo como eu sabia que Ele sabia o que eu queria dizer. “Sim,              

Senhor, 'aquele dia', aquele 'Grande e Terrível Dia' do Seu.” 

Jesus: “Se eu fosse revelar a data disto para você, então Seu inimigo             

também saberia. Erin, você deve confiar em como eu estou fazendo tudo            

isso, ok? Enquanto isso, você não foi sustentado e cuidado? ” 

Eu:“ Sim ”. 

Jesus:“ Você está com fome ou sem roupa? ” 

Eu:“ Não, Senhor. ” 

Jesus:“ Seus pneus furados foram consertados? " 

Eu:" Sim, Senhor "(Nós tivemos dois apartamentos nos últimos 12          

meses.) 

Jesus:" Bem, então, Erin, certamente você pode Me deixar terminar Meu           

bom trabalho aqui. Hmm, talvez você prefira que eu pule o resto deles?             
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”Ele apontou para os vasos ainda a serem cheios enquanto sorria para            

mim. 

Eu: rindo. “Oh meu Deus não! Por favor não! Por favor termine!            

Desculpe, Senhor, sinto muito! Eu estou apenas impaciente por causa da           

dor em que estou enquanto espero pelo Seu tempo. ” 

Jesus:“ Erin, esta espera foi ainda maior para Mim. Muitos dos Meus            

santos foram às Cortes de Deus, em Seu Altar, e clamaram. Eu acabei de              

começar a desvendar muitos mistérios nesta hora final, coisas que estão           

escondidas há muito, muito tempo. A evidência está aumentando e cada           

dia traz outra resposta à profecia. Por favor, entenda que você recebeu            

alguma revelação, mas não tudo. 

“De propósito, dei apenas o suficiente para aumentar seu desejo de olhar            

e observar. Eu fiz isto para que, quando todas as coisas ocorrerem que eu              

lhe tenha dito com antecedência, o seu Rei seja glorificado, então você            

entenderá porque eu fiz isto da maneira que eu tenho. Erin, este é o              

plano perfeito de Deus, um plano para capturar os corações daqueles que            

eu chamei, aqueles que me amam. 

“Embora você me ama, Erin, lembre-se que eu te amei primeiro. Um dia             

em breve, você será como você era em sua juventude, mas muito            

melhor. Você vai mostrar ações impressionantes. Você vai escalar uma          

parede, mas ainda mais do que isso e no momento adequado. Quando            

tudo isso acontecer, você finalmente dirá: 'Foi perfeito para todos os           

chamados por Deus'. Essas visões e sonhos são um presente de mim.            

Estes sonhos foram escondidos à vista de todos para aqueles que estou            

preparando para os Meus propósitos. ” 

Eu:“ Obrigado por estes sonhos, Senhor! ” 

Jesus:“ Erin, eu me delicio com seu amor pelos outros e por suas             

maravilhas como o coração de uma criança. Este é um tesouro para mim.             

Até os anjos perguntam sobre você e perguntam sobre os anjos que eu             

designei para você e sua família. Ele sorriu e me cutucou. “Todos nós             

corremos juntos aqui e estamos bem unidos.” Os anjos trabalhando ao           

redor de Jesus assentiram em concordância e acenaram para mim.          

“Quando você se sente assustado e imagina se você foi preterido, eu te             

chamo para Mim… 

● Primeiro, por sinais em sua caminhada diária 

● Então por maravilhas 

● Então eu envio mais e mais 

● Eu então envio presentes de amor 

● Então mais sinais 

● Então, finalmente, você está aqui 
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● Erin, usando estes, eu chamo você aqui. ” 

Ele então baixou uma infinidade de diferentes sinais que Ele havia           

enviado para mim. Havia tantos apenas nas últimas semanas. Na          

realidade, havia quase muitos para contar. Os sinais que foram fornecidos           

vieram de maneiras únicas: 

● Por outros, particularmente aqueles no Ninho 

● Pela natureza e pelo ambiente 

● Por canções, tanto seculares quanto cristãs 

● Pela confirmação em meu Espírito a todos esses 

Jesus: “Eu te busco, Erin, e você me persegue. Este é um relacionamento             

saudável. Agora, eu sei que você se machuca quando eu não faço as             

coisas de acordo com seus cronogramas. No entanto, lembre-se de que           

eu me machuco quando você não executa esses cronogramas através          

daquele que os criou. Talvez não seja tudo sobre "o seu tempo". Ele riu.              

“Talvez seja por isso que confundi seus relógios… então você me           

consultaria”. 

Eu: “Ok, ok…” Eu estava rindo tanto. "Sério, você não se machuca, não             

é?" 

Ele olhou para mim e depois para os anjos. 

Jesus: “Tudo bem, todos vocês me conhecem há muito tempo. Eu fui            

ferido? Você já viu? ” 

Ele estava sorrindo quando os anjos se entreolharam e sorriram. Eles           

então olharam para Jesus e cada um respondeu em vários tons de voz:             

“Sim, Senhor, é claro”. Eles estavam todos sorrindo e rindo. Todos           

sabiam ao que ele estava se referindo. Ele então apontou para mim e             

depois para todos os vasos. 

Jesus: "Eu tirei algumas listras para todos vocês aqui, então, sim, Erin."            

Ele então me mostrou as mãos e as cicatrizes. “Como você acha que isso              

acontece quando aqueles que afirmam amar-Me nem sequer querem Me          

conhecer? Como se sente quando aqueles que afirmam amar-Me não vêm           

a Mim com frequência? Como se sente quando eles finalmente Me           

ajoelham devido a alguma tragédia, mas depois não voltam a Me de            

novo, embora eu tenha atendido a seu pedido? Que tal aqueles que vêm             

a Mim fielmente, mas são cruéis para com aqueles que os rodeiam? ” 

Eu:“ Sinto muito, Senhor. Eu sou culpado de esperar muito de você. Eu             

nunca quero te dar por garantido. Sinto muito por fazer isso, Senhor! ” 

Jesus: Apontando para os vasos ainda a serem preenchidos. "Eu estou           

falando sobre por que eu tenho todos estes aqui." Ele então apontou para             
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mim e me abraçou. “Eu estou falando porque eu tenho você aqui. Eu             

chamei muitos de vocês e agora peçam que você me pressione. Ligue            

para mim e eu responderei. Você vai ouvir de mim. Você é minhas cartas              

de amor para as nações. Eu não te abandonei, mas eu te ocultei como              

uma flecha no meu Quiver. Todos esses navios são Minhas Setas e logo             

serão liberados. O melhor vinho está nestes. Agora se alegrem, Erin,           

regozije-se! Eu ouvi seus gritos. Eu estou aqui com você. Eu te amo! ” 

Eu:“ Sinto muito, Senhor. Eu sei que te magoei. Eu te amo. Eu sinto              

muito! ” 

Jesus: Sorrindo. "Não se preocupe, Erin, como eu aceito suas desculpas e            

já perdoei você." Rindo. “Apesar de ter que perdoá-lo muitas vezes antes,            

eu ainda não o tenho aqui no Céu Comigo? Não se preocupe como eu              

nem me lembro disso. Olha, Erin, você está agora usando um lindo            

vestido e não tem defeito na presença do rei. Alegra-te, Erin, como o rei              

está fascinado pela sua beleza. ” 

Ele então estendeu a mão e arrancou uma flor próxima. Foi a mais bela              

rosa do coração de ouro que eu já vi. Ele sorriu quando me entregou. 

Eu: chorando. “Eu amo isso, Senhor! Eu te amo! Ele me abraçou. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-333/ 

Os Vasos de Jesus Estão Mais da Metade de Serem Terminados 

20 de maio de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado por um maravilhoso três últimos dias com minha família! Nós           

tivemos um fim de semana divertido. Eu sei que te faz feliz quando             

encontramos alegria, por isso estamos trabalhando nisso, apesar de         

nossas circunstâncias iminentes. Correndo um 'navio apertado' está        

drenando. Parece que há três vezes mais "desculpe, isso não é possível            

agora" para "claro, podemos fazer isso". Ainda assim, nós Te          

agradecemos, Pai, porque Tu nos sustentaste e não nos abandonou. 

Preocupo-me menos com a fé de meu marido e eu em relação à fé de               

nossos filhos, uma vez que estamos mais preparados para os tempos de            

lutas do que eles. Por exemplo, eu cresci ouvindo sobre problemas           

financeiros diariamente. Tudo estava difícil naquela época. Para nós, um          

'splurge' foi apenas ter carne durante a refeição. Agora, parece que até            

as frutas e os legumes se tornaram caros o suficiente para também ser             

um "alarde". 

Em resposta, espero começar um pequeno jardim em breve. Houve uma           

geada há alguns dias atrás, então estou rezando para começar nas           

próximas duas semanas. Suspiro ... outro verão se aproxima e ainda           

mais incerteza. Eu finalmente recebi um telefonema de um grande          

hospital em Seattle. Se nada mudar em breve, serei visto no final de             

julho por dois especialistas diferentes. Houve um erro no meu          

processamento, então perdi vários meses antes de ser colocado na lista           

de compromissos. 

É claro que isso também era outro atraso divino. Afinal de contas, já se              

passaram mais de cinco anos desde o meu acidente e sem cirurgias, não             

uma, embora eu precise de várias e não tenha feito nada "por conta             

própria" para evitá-las. Tenho certeza de que há tantas pessoas lá fora            

como eu que estão esperando sem alternativas reais. Embora eu saiba           

que esse atraso divino tem sido parte de seu incrível plano, ainda tem             

sido difícil para mim. 

Enquanto isso, e pela primeira vez, eu pude ser mãe e esposa em tempo              

integral. Oh sim ... e um filho de Deus em gratidão. Essa lesão me deu               

tempo para fazer coisas que eu nunca tive a chance de fazer antes, mas              

sempre quis. Não foi fácil embora. Minha saúde se deteriorou          

rapidamente, especialmente no último ano, e novos problemas        
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aumentaram. Parece que o mundo ao meu redor progride enquanto          

pareço divagar. 

Obrigado Pai, como minha graça salvadora tem sido seu amor. Você cuida            

de mim diariamente e me mostra Seu amor de infinitas maneiras           

diferentes. Eu tive tempo para parar e pensar em tudo o que Você fez ao               

meu redor. Você enviou animais para me manter sorrindo. Você enviou           

novos pássaros para nossos alimentadores. Você enviou águias no céu          

acima de nossa casa. Você enviou estranhos que sorriem e abrem uma            

porta. Você enviou lindos amanheceres cheios de cores. Você até enviou           

coroas do arco-íris ao redor do sol nascente. 

Ao pôr do sol no final do dia, Você então traz uma pintura perfeita no               

céu. À noite, podemos ouvir loons do lado de fora chamando por seu             

companheiro. Depois de alguns minutos, ouvimos uma resposta distante.         

Depois disso, os dois de alguma forma se encontram. No entanto, e            

acima de tudo, você também enviou amigos, muitos aqui no Ninho, para            

escrever notas com palavras encorajadoras. Que pai misteriosamente        

maravilhoso você é, Senhor! 

Nossa casa está começando vários jejuns começam na quarta-feira, 22 de           

Maio de 2019. Continuaremos esses jejuns durante quarenta dias como          

os nossos recursos em breve estará em 'suporte de vida' começando           

pouco antes do final de junho de 2019. Como tal, estamos acreditando e             

confiando em você para um milagre. Estamos à procura de 'The Open            

Door'! Estamos à procura de um milagre edificante depois de          

experimentar cerca de quatorze meses de extrema dificuldade e         

incerteza. 

Dito isto, esta também tem sido uma época de grandes milagres. Nós            

assistimos você operar milagres, pai. Ainda assim, pedimos que continue          

a nos proteger e nos mantenha próximos. Por sua vez, observei o            

crescimento espiritual de nossa família aumentar. Meus filhos se         

tornaram mais maduros em você, pai. Nenhum de nós é perfeito, mas            

agora eles são um exemplo ambulante de você de muitas maneiras sutis.            

Que presente! 

Toda vez que reflito sobre tudo isso, fico sobrecarregado de gratidão.           

Obrigado, Senhor ... apenas agradeço de todo o meu coração. Eu           

continuo a ver seus sinais e maravilhas como você chama a todos nós.             

Você às vezes faz isso de maneira tão sutil, mas não para aqueles que              

estão assistindo. Tome a recente corrida de cavalos Preakness como          

apenas um exemplo: 

● Este foi o 144º funcionamento do Preakness 

● O vencedor foi um cavalo de três anos de idade (nascido em 17 de              

Abril de 2016) chamado 'Guerra de Desejo' 
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● Seu pai (ou pai) é chamada 'Frente de Guerra' 

● Sua mãe (ou mãe) é chamada de 'Visões da Claridade' 

● Um evento extremamente raro também ocorreu durante a corrida -          

um cavalo terminou a corrida inteira sem um jóquei (ele caiu no            

portão de abertura)! 

Senhor, Você é engraçado como isso parece ser Você falando para o            

mundo de uma maneira sutil, mas à vista de todos aqueles que estão             

olhando para você. Eu sou fascinado por cavalos e os amo. Senhor, é             

óbvio como Você os fez que também ama cavalos. Embora eu não possa             

andar a cavalo na minha condição atual, uma vez eu amei fazer isso. Eu              

apenas sei que você permitirá que eu monte a cavalo novamente, talvez            

até aqui na Terra. Ontem à noite, tive vários sonhos. Um em particular se              

destacou para mim. 

Sonho 1, “Minha Filha encontra um bebê”… 

Minhas filhas e eu fomos a uma cidade distante. Embora eu não tenha             

reconhecido completamente a localização da área em que estávamos,         

acreditava que a cidade era em São Francisco. Quando olhei ao redor,            

parecia que metade da cidade estava agora em ruínas. Isso parecia ser            

causado por incêndios resultantes de grandes explosões em algum tipo          

de evento. Aqueles que foram perdidos como resultado dessa destruição          

pareciam ter estabelecido cidades-tendas. 

Essas cidades de tendas foram montadas no Parque Golden Gate, no           

Parque Lincoln e no Parque Presídio. Achei isso estranho, pois a maioria            

das instalações do parque também havia sido destruída. Quando olhei          

para fora desta área devastada, vi que várias catedrais icônicas enormes           

estavam queimando ou ainda estavam fumando. Caminhei um pouco até          

uma dessas catedrais queimadas antes de passar para um homem ao           

lado de uma. 

Eu: “Você poderia me dizer o que aconteceu aqui?” 

Cara: Olhando para mim como se eu fosse louco. “Sério, senhora? Olhe            

ao seu redor! ” 

Eu olhei para onde ele estava apontando e vi corpos humanos           

carbonizados em uma área do parque. Parecia que a maioria deles tinha            

as roupas completamente queimadas. Tive a sensação de que o que quer            

que tenha ocorrido aqui era muito escuro. Fui até uma mulher que            

chorava sobre um dos cadáveres. 

Eu: “Você poderia, por favor, me dizer o que aconteceu aqui?” 

Mulher: Mal capaz de falar. “Eles queimaram as igrejas e as despiram            

nuas. Ninguém os ajudaria porque eles não nos ajudariam. ” 
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Enquanto eu ainda não entendia completamente tudo o que aconteceu,          

de repente percebi, graças ao Espírito Santo, que um evento devastador           

ocorreu primeiro e depois igrejas foram destruídas e pessoas mortas em           

retaliação por eles serem percebidos como não fazendo o suficiente          

depois que este evento devastador ocorreu. Como eu estava balançando          

a cabeça em toda a destruição, ouvi o som de passos. Eu olhei e minha               

filha mais velha estava lá segurando um bebê. 

Eu: “De quem é esse bebê?” 

Filha: “Alguém deixou aqui para morrer. No entanto, Deus me chamou           

para cuidar disso. Ele me disse onde devemos ir em seguida. ” 

Logo chegamos a uma casa longe dessas áreas devastadas. A casa           

parecia ser uma combinação de três casas em que eu já morava. Parecia             

que estávamos de alguma forma agora em algum lugar no Oregon, mas            

eu não tinha certeza. Logo após a chegada, saímos para buscar           

suprimentos para o bebê, incluindo roupas de cama, fraldas e outros           

itens. Nós então os trouxemos para a casa e esperamos que o resto de              

nossa família chegasse. 

Em um ponto, eu tinha caminhado para o outro lado da casa. Foi aberto              

aos elementos. Nesta área, havia muitos animais minúsculos que vieram          

para o abrigo. Além de cuidar do bebê, decidimos cuidar desses animais            

também. Logo percebemos que, embora os predadores ainda estivessem         

espreitando e esperando por nossos “convidados” do lado de fora, eles           

não puderam entrar nessa parte da casa. 

Sonho 1,  descrição... 

Pai, esta é a segunda vez que vi (possivelmente, se não for provável) San              

Francisco em ruínas nos meus sonhos. Eu não entendo o que isso            

significa. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Eu estava mais uma vez no esquecimento de Deus, olhando através do            

Vale de Deus de tirar o fôlego. O contraste da minha 'pequenez' com a              

enorme abundância de primavera de tamanho de Deus era óbvia. Olhei           

em volta e vi enormes flores e trepadeiras florescendo, paisagismo          

perfeito e outro crescimento natural, todos perfeitamente em ordem. Não          

havia ervas daninhas aqui para sufocar a preciosa vida de caules e brotos             

tenros. 

Havia pássaros bonitos, borboletas e combinações incríveis destes. Essa         

combinação é difícil de descrever, além de notar que eles eram           

impressionantes, resistentes e com belas canções. Eu podia ouvir os sons           

da água saindo de uma fonte próxima. Eu ouvi chilrear e cantar pássaros             

tomando banho. Era como se eles não tivessem medo de nada aqui ... e              

eles não o fizeram. Eles estavam felizes e confiantes. 
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Quando olhei e estudei essas criaturas curiosas, senti uma cutucada no           

meu braço. Eu olhei para trás e lá antes de mim estava a enorme águia               

novamente. Eu estendi a mão e abracei-o. Ele abriu as asas e fez sinal              

para eu subir de costas. Eu fiz e logo voamos sobre o vale. Eu não tinha                

medo, absolutamente nada. Quando você está no Céu, você não tem           

medo algum, apenas um 'temor' saudável e respeito que sempre se deve            

ter por Deus e Seu Filho. A águia circulou e sobrevoou as pastagens do              

vale. 

Eu olhei para baixo e vi Jesus e os anjos ocupados novamente no rio.              

Jesus olhou para mim e acenou. Eu estava tão animado para vê-lo            

novamente. A águia logo pousou em uma rocha maciça. Depois de dar            

um abraço na águia, ele voou para longe. Havia degraus que desciam da             

grande rocha em que havíamos pousado. Enquanto eu circulava os          

degraus, pude ver que ainda havia embarcações sentadas esperando para          

serem preenchidas. Eu fiquei desapontado. Jesus estava na base da rocha           

sorrindo para mim. Eu pulei em seus braços e o abracei. 

Jesus: rindo. "Estou feliz que você veio!" 

Eu: "Estou feliz que você ligou!" 

Jesus: "Eu vejo que você tem estado ocupado." 

Eu: "Não, Senhor. Como você sabe, eu poderia estar muito mais           

ocupado. ” 

Jesus:“ Você está desapontado. Eu pude ver seus pensamentos.         

Lembre-se, eu conheço você. ” 

Eu:“ Perdoe-me, Senhor, como Você sabe o que é melhor para todos nós             

e eu não quero… ”Eu comecei a chorar. Sentei-me na base da rocha e              

comecei a chorar. “O mundo está piorando, Senhor, e muito rapidamente.           

Eu estava apenas desanimada. Eu esperava que as embarcações fossem          

concluídas. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus:“ Estou contente por você estar mantendo sua esperança.         

Enquanto isso ainda vai demorar um pouco mais, só sei que estamos            

mais da metade do tempo para a conclusão. Tudo isso é feito com             

cuidado especial, Erin. Não apenas criei estes vasos, mas os enchi cada            

um com um vinho diferente e depois com o Meu Selo. Um anjo não pode               

fazer aquilo que Deus, meu Pai, me ordenou que fizesse. 

“Com cada um, grande cuidado é tomado. Isso foi predito na Minha            

Palavra e planejado desde o começo dos tempos. Isso não pode ser            

apressado. Terminaremos no 'dia perfeito'. Eu sei que você está          

desanimado. Se eu parasse, então estes ... ”Ele apontou para os vasos            

que cobriam a margem do Rio da Vida. “… Não seria mais parte do que               

Deus planejou desde o começo.” 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, perdoe-me. ” 
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Jesus: Sorrindo. "Você está perdoado. Agora eu sei que você está           

preocupado e incerto do futuro. No entanto, não seja. Eu tenho você.            

Você confia em Mim com sua vida? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, claro. É só que… bem… estou com medo. Não quero             

que você fique zangado com meus modos preocupantes, embora eu          

esteja ansioso. E se eu te entendi errado? E se eu escrevesse algo             

errado? E se ... ” 

Jesus:“ Hmm… bem, Erin, então eu tenho você exatamente onde eu te            

chamei para ser. Eu não te chamei na perfeição. Eu te chamei em             

completa imperfeição. Eu poderia então usar você para escrever         

enquanto se entregava a Mim para Meus propósitos. Eu escolhi você.           

Você não escolheu. Eu sabia o que estava fazendo. 

“Eu não estou esperando até você chegar aqui apenas para destruí-lo           

completamente com raiva. Eu não sou volátil. Eu não me movo para cima             

e para baixo como as ondas no oceano. Escute, quando você já teve             

medo de Mim quando esteve aqui comigo? ” 

Eu:“ Nem uma vez, Senhor! Claro que não! Embora eu tenha certeza que             

você tem estado irritado comigo às vezes. ” 

Jesus:“ Não, Erin, eu não tenho. Você falou mal de Mim. ” 

Eu: Chorando. “Talvez seja apenas porque agora estou me irritando. Oh           

Senhor, talvez seja apenas que eu tenha me cansado da minha posição.            

Eu me canso da minha incapacidade de estar em plena fé o tempo todo. ” 

Jesus:“ Você é um vaso de Deus… meu vaso. Eu não vou te quebrar.              

Tomei cuidado em criar você. Eu fiz você ficar de pé. Você foi feito na               

minha imagem. Você é maravilhosamente feito. Você deu sua vida pelos           

meus propósitos. Portanto, confie em Mim com você. Confie em Mim com            

o que dei a você e a quem enviei para estar com você. 

“Eu te amo, Erin. Eu te fiz perfeito em meus olhos. Meu amor é              

incondicional. Existe uma razão pela qual você suportou tudo o que você            

tem. Há uma razão pela qual eu enviei aqueles em sua vida para ajudar.              

Veja, todos esses navios são especiais. Cada um é feito à mão por mim.              

Estes estão prestes a ser completados também. No entanto, há uma           

ordem para tudo isso. ” 

Eu:“ Senhor, as árvores estão florescendo aqui. O verão está para           

chegar. ” 

Jesus:“ Eu sei, Erin. Você sabe pelos sinais que você está certo. Tome o              

coração um pouco mais. Seja paciente com Deus que Seu tempo seja            

perfeito ... ”Ele riu bem humoradamente quando Ele então borrifou um           

pouco de água em mim. “… E então serei paciente com você.” 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, seja paciente comigo. ” 
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Jesus:“ Erin, respire profundamente o ar rarefeito do céu. Lembre-se          

disso porque é onde está o seu Lar. Nações serão abaladas. As coisas vão              

estar em alvoroço. No entanto, você não ficará abalado porque estou com            

você. Agora, tenha coragem, pois eu venci o mundo, entendeu? 

Ele sorriu quando se aproximou e me abraçou. Senti tanta paz e a ponto              

de ser indescritível. Se todos soubessem como isso seria na Terra, cada            

pessoa seria um devoto seguidor do Mestre do Universo e do Amante de             

nossas almas. Mesmo em nossa pequenez, Ele nos ama tanto. 

Jesus: “Erin, vou enviar ajuda para você. Não se preocupe. Eu tenho            

você. Eu sei o que você tem, incluindo quantos pães e quantos peixes.             

Agora, me dê sua cesta. Confie em Mim para multiplicar tudo o que você              

tem, então você terá ainda mais sobrando. ”Ele sorriu. “Agora,          

regozije-se, Erin, pois ouvi seus gritos e te abençoarei.” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-334/ 

Jesus e Muitos Sinais Para Contar 

2 de junho de 2019 

Recebido domingo, 26 de maio de 2019 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Obrigado pelos sonhos! Obrigado por tudo o que fez. Pai, eu olho para             

você em tudo. Eu procuro direções, sinais e maravilhas em tudo que você             

faz. Nada nesta vida tem significado para nenhum de nós além de você.             

Tudo é uma perseguição. Uma pessoa poderia trabalhar toda a sua vida,            

fazer as coisas certas de acordo com o mundo, ter os investimentos            

certos e ser totalmente seguro... 

...entretanto, quando um evento trágico ocorre, ou mesmo uma série          

deles, a vida pode mudar rapidamente. Há tantas coisas que podem           

ocorrer para mudar a dinâmica da vida de uma pessoa, coisas como uma             

lesão, uma doença incurável, velhice ou demência. Às vezes, o tempo se            

move mais rápido do que nossos planos podem acompanhar: 

● uma família sofre grande perda, mas eles amam você. Seu nome é            

falado com fé na mesa deles. Ainda assim, eles não aparecem pelo            

mundo como abençoados ou privilegiados por você. Eles têm         

muitos testes permitidos por você. 

● Outro agregado familiar mora ao lado desta família, mas prospera          

com grande riqueza material. Eles têm um ótimo status e ajudam a            

arrumar a grama e manter todas as aparências externas. Seus          

filhos recebem o melhor de tudo que o mundo tem para oferecer.            

Quando as tempestades chegam, suas casas são poupadas e até          

prosperam com as perdas de seus vizinhos. Eles não parecem ter           

nenhum teste de você. 

Pai, esses vizinhos ricos não precisam de você. Seus corações estão longe            

das coisas que você oferece. Os ímpios prosperam. Os ímpios evitam e            

muitas vezes zombam daqueles que te amam e te servem. Embora isso            

nem sempre faça sentido para nós, sei que Você faz todas as coisas pelo              

bem daqueles que colocam todo o seu coração em amar você. Eu amo             

você, pai! 

Nossas bênçãos por causa de você são maiores que as tempestades da            

vida que procuram nos destruir. Você permite esses problemas e perdas           

para nos trazer completa misericórdia para você. Nós então te buscamos           
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em todas as coisas. Você também permite que nossos problemas sejam           

uma medida de como os outros tratam o Seu pessoal. Você chama seu             

anjo para medir o nível do amor do homem para aqueles que            

experimentam problemas. 

Aqui, eu sou ridicularizado pelos nossos vizinhos abaixo de nós. Estou           

cansada disso. Eu sei que não é apenas minha imaginação. Eu às vezes             

uso uma bengala para me estabilizar, especialmente de manhã, quando          

saio para alimentar os pequenos animais. Eu experimentei o riso de           

esculachos dos seus carros quando eles me veem e passam por mim. Eles             

não acham que eu os vejo, mas eu vejo. Eu apenas me afasto, mas às               

vezes também me faz chorar. 

Pai, houve um tempo em que isso não aconteceria. Eu sei que há outros              

que se perguntam "onde está o seu Deus agora?" No entanto, eu sei pai.              

Você está aqui e você toma cada nota. Você vê toda injustiça. Você             

restaura o que foi perdido e devolve tudo o que o inimigo roubou. 

As tempestades no meio dos EUA estão devastando todas as áreas das            

raízes da minha família. Uma casa fica, outra se foi. Uma universitária            

sobrevive, outra desaparece. Oklahoma, Missouri, Illinois, Iowa, Kansas e         

outros estados estão sendo martelados pelo ar instável. Isso está criando           

tornados inacreditáveis. 

Eu li um dos comentários horríveis feitos sobre isso. Uma pessoa           

escreveu: “Por que alguém com metade do cérebro vive nessas áreas?           

Por que o resto de nós tem que pagar por isso? Uau, deixe suas próprias               

palavras condená-los, Pai. Os julgamentos dos ímpios são tão brutais.          

Pai, você dá e tira. Bendito é o teu nome e grande é o teu trabalho ... 

● Algumas pessoas que te perseguem nunca verão as Tuas bênçãos          

se manifestarem aqui 

● Algumas pessoas ganharam e perderam e ganharam novamente e         

viram as Tuas bênçãos e milagres 

● Algumas pessoas que tu levantastes para serem uma bênção estão          

plenamente conscientes de que tudo vem de você. 

Estas são as tuas pessoas. Você ama a todos nós. Devemos orar por             

proteção uns pelos outros. Nunca devemos nos zangar quando somos          

passados em favor de outro. Nunca devemos ficar com ciúmes do que            

outra pessoa tem. Precisamos lembrar que você é o autor e finalizador de             

nossa raça. Você é o Determinante dos nossos dias e Aquele que ama             

nossas almas. 

Neste mundo, há um preço, um custo, para viver nesta terra. Há quase             

sempre um credor e um mutuário, um dono e um inquilino. Uma coisa é              

certa ... o investimento mais caro nesta vida é você, pai. Não é uma vida               
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fácil para um seguidor de Jesus e não importa se você é rico ou pobre.               

Nossa recompensa está no céu e nossa recompensa está com você, pai. 

Pressionamos diariamente com plena fé, sabendo que somos tropas         

terrestres na batalha pelo Seu Reino contra tudo o que vem contra nós.             

Há dias em que meu corpo físico não está em sintonia com minha mente.              

Minha mente tem planos grandiosos, grandes idéias e uma missão a           

cumprir. Meu corpo tem suas próprias idéias. Meu corpo ganha contra a            

minha vontade às vezes. Ultimamente, mesmo pequenas coisas causam         

grandes transtornos. 

Eu devo admitir que me pergunto se verei suas promessas nesta vida            

como eu esperava. Estou com medo, Pai. Estou rodeado de observadores           

de data e devo confessar que também sou um observador de encontros.            

Adoro uma ótima data no seu calendário, bem como padrões que levam a             

eles. Muitos se alinham com as profecias da Bíblia. Eu fico procurando por             

você mesmo quando as melhores datas vêm e vão. Seu tempo tem e             

sempre será ... perfeitamente seu. 

Recebido domingo, 2 de junho de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Obrigado por outro dia. Você enriqueceu nossas vidas nos          

guiando em Seu caminho, não no nosso. O "Caminho do Senhor" é um             

caminho pessoal difícil, mas também enriquecedor, recompensador e até         

aventureiro. Uma vida de entrega ao caminho de Deus é uma jornada de             

confiança em algo que não podemos ver. É uma jornada em que sabemos             

que Ele está lá, apesar da falta de manifestações espirituais "visíveis e            

naturais". 

Mesmo assim, sabemos que Ele está lá, então acreditamos. Não importa           

o que aconteça, acreditamos que Sua Vontade boa e perfeita para nós            

será manifestada através das provações, testes, tempestades, cavernas,        

desertos e impasses em nossa jornada. Eu amo você, pai. Eu sei como             

vim para você. Eu entendo como este doloroso processo de refinamento           

foi necessário para me trazer aqui. Eu estou apenas admirado todos os            

dias sobre como Você pode pegar alguém como eu e gentilmente me            

guiar por esse caminho da vida ... bem, na realidade, nem sempre            

'gentilmente'. 

Ainda estou em um tipo de jejum que estou antecipando para continuar            

por quarenta dias. Por causa dos meus problemas de saúde, decidi criar            

um tipo diferente de fast. Durante quarenta dias, estou longe de comidas            

indulgentes, fast foods, alimentos adoçados, grãos e amidos. Eu também          

estou tentando evitar coisas que eu participo quando estou severamente          
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sob estresse, coisas como gorduras, açúcares e outros ingredientes         

nocivos. Hoje marca décimo primeiro dia do jejum. 

Embora esse jejum não tenha sido fácil até agora, pelo menos eu me             

sentindo minha mente mais clara e estou tendo mais energia. Estou           

alegre. Eu também tenho louvado a Deus mais freqüentemente através          

de adoração e oração. Eu também estou acreditando em outros que estão            

sobrecarregados e sofrendo porque eu simplesmente sei que Você é o Pai            

de todos os milagres e também os tem. 

Na noite de quinta-feira, tive um sonho muito vívido. Então eu tive outro             

sonho vívido, um mais curto, na noite de sexta-feira. Eles eram sonhos            

tão incríveis que eu me lembro deles claramente. 

Sonho 1, “Um Show de Palco Estrelando uma Árvore” ... 
Eu estava em um corpo jovem. Minha família, assim como meus amigos            

mais próximos, estavam todos juntos em um grande ginásio com um           

palco. Estávamos reunidos em oração para 'A Noite da Grande          

Revelação'. Enquanto estávamos nos reunindo, algumas mulheres que        

não reconhecemos se aproximaram de nós para expressar o desejo de se            

juntar a nós. 

Mulher 1: “Somos 'Amigos do Caminho'!” 

Mulher 2: “Gostaríamos de abençoá-la com uma oração positiva.” 

Todos nós estávamos tão confiantes e entusiasmados com o que Deus           

estava prestes a fazer conosco que não questionamos o pedido dessas           

mulheres. 

Mulher 1: “Precisamos de você para formar um círculo e dar as mãos.             

Agora, feche os olhos.” 

As mulheres começaram então a falar sobre todos nós. No começo, eu            

podia ouvir suas palavras, mas logo não consegui ouvir o que elas            

estavam dizendo. Eu estava agora ficando mais sonolenta e mais          

sonolenta. Eu então ouvi a Voz do Senhor instantaneamente me acordar           

do meu sono ... 

Senhor: Alto e severo. "Acorde. Todos vocês, acorde agora! ” 

Só então, todos nós acordamos. Nós olhamos para as mulheres          

novamente. Enquanto elas pareciam gentis e boas enquanto chegavam,         

elas agora pareciam malvadas. Percebemos agora que estávamos        

claramente sendo colocados sob um feitiço de sono. Paramos de formar           

um círculo e em vez disso nos reunimos como um grupo à parte delas. As               

mulheres más fizeram o mesmo. Estávamos prestes a dizer algo a eles            

quando ouvimos o movimento do palco. 

A cortina se levantou e lá, diante de nossos olhos, estava a visão mais              

incrível que eu já tinha visto. Era uma bela árvore plantada no centro do              

palco. Toda a área foi iluminada da maneira mais surpreendente. A luz            
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vinha de dentro, por cima, por trás e até pelas raízes. Neste ponto, as              

mulheres más tinham caído de joelhos por medo. 

Quanto a nós, já havíamos formado várias linhas de frente para o palco.             

Mais de nós estavam chegando e agora estávamos formando linhas.          

Todos continuamos a encarar o palco. Impressionante! A árvore tinha          

folhas brancas e o tronco parecia prata e porcelana. Estava vivo. De            

repente, ouviu-se um estrondo de trovão e todos aplaudiram. A música           

depois logo começou. 

Enquanto ficávamos olhando para o palco, as folhas se separaram da           

árvore na forma de pequenos pássaros brancos. Os galhos vazios que           

restaram formaram a Cruz. A cruz foi logo adornada sobrenaturalmente          

com 12 frutas, cada uma diferente. Nós todos aplaudimos e caímos de            

joelhos. Deus estava nos dando um espetáculo tão bonito que seria           

absolutamente impossível para o homem replicar, não interessa o         

tamanho do orçamento para fazer a peça teatral. 

Final do Sonho  

Sonho 2, “Duas Aranhas Enormes”… 

Havia duas aranhas muito grandes. A primeira simplesmente estava         

parada e eu a esmaguei imediatamente com uma pedra grande.          

Enquanto eu originalmente acreditava que a segunda aranha era apenas          

a sombra da primeira aranha, não foi assim. Olhei com mais cuidado e             

fiquei horrorizado ao perceber que era uma aranha gigantesca na parede           

do fundo do auditório / sala de aula. Embora difícil de medir, o saco da               

aranha parecia ter cerca de 60 cm de diâmetro e as pernas pareciam             

variar de 2 a 3 metros cada. 

Eu gritei por ajuda para chamar a atenção de todos para essa aranha na              

parede do fundo. Quando se viraram para olhar, a aranha saltou para            

uma coluna muito grande e enrolou-se nela mesma. As pessoas          

rapidamente pararam de olhar, pois não viram a aranha lá. Tudo que eu             

sabia era que essa aranha não ia sair pelo "poder do homem". 

Final do Sonho 

Já que esses dois sonhos foram extremamente claros, eu só sabia que            

eles eram provavelmente uma mensagem Sua. Pai, obrigada por tudo.          

Você está tão acima e além de incrível. 

Também quero agradecer-lhe por todos os encontros que estamos tendo          

com os pássaros em nossos comedouros e por aí fora. Novos pássaros            

estão sendo enviados por você e aparentemente diariamente. Tinham         

cores de cor laranja brilhante, pássaros canoros azuis pequenos,         

pica-paus, centenas de tentilhões amarelos, buntings índigo, grackles e         

agora nossos beija-flores estão de volta. Em um dia ensolarado, esses           

pássaros parecem jóias ao sol. 
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Quando eu era jovem, costumava pensar que as pessoas que gostavam           

de pássaros eram velhas ou estranhas. Eu admito que simplesmente não           

era um observador de alimentador de pássaros. Isto é, até que comecei a             

ver como é único cada pássaro é, quão bonitas suas músicas, quão            

incríveis suas penas… bem, a lista continua e continua. No entanto, neste            

ponto da minha vida, procuro os sinais de Deus em mais coisas do que              

apenas "Seus pássaros". Eu também procuro por Seus sinais no seguinte: 

● Eventos climáticos Eventos 

● geológicos Eventos 

● astronômicos, especialmente o sol, a lua e as estrelas 

● As atividades da natureza - animais, pássaros e todas as outras           

criaturas vivas 

● As atividades do homem - tanto por Seu povo como pelos filhos do             

inimigo 

Cada ano eu digo: 'Pai, você tem que estar perto'. No entanto, outro             

marcador ou data passa e eu penso: "Bem, certamente temos outro           

encontro que parece ainda melhor!" Oh Pai, eu apenas sei que Você se             

deleita com aqueles que Você está procurando por você em admiração.           

Nós somos como crianças aqui. Somos pequenos. Nós temos apenas uma           

pequena parte de um quadro maior. Você, Pai, sabe todas as coisas. 

Você conhece os tempos e as estações. Você sabe! Você nos protege e             

nos mantém perto. Nós duvidamos de nossas habilidades todos os dias,           

mas eu nunca duvidei de você. Você pode fazer todas as coisas. Pai, eu              

oro para que você em breve nos use. Estamos no final das nossas             

reservas. Recebemos algumas notícias desanimadoras. Nenhuma porta se        

abriu para meu marido. Sem a Sua intervenção, temos que viajar para            

ver especialistas em julho e isso tira muito de mim. 

Suspiro ... Pai, você sabia de antemão que ainda estaríamos nessa           

posição. Por favor, Pai, abra essa porta para nós. Estou cansado de dizer             

aos meus filhos: 'Eu não sei. Não tenho certeza. Continue orando sobre            

isso. Na realidade, não tenho ideia do que é o seu tempo. Você é Deus e                

eu sou Erin. Eu sou pequeno e você é grande. Eu não tenho respostas,              

nem planos, nem rumo... só você faz. Nós, como uma família,           

enfrentamos um futuro incerto e quatro de nós estão jejuando agora. Pai,            

por favor nos ajude. Pai, precisamos de encorajamento! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na frente de Jesus às margens do Rio da Vida             

no Céu. As mangas de Jesus estavam enroladas 'para o trabalho' e Ele             

estava enchendo um vaso, abençoando-o e selando-o. Ele então entregou          

a nave a um anjo e ela foi embora. Ele acenou com a cabeça em direção                
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a outro anjo e o anjo jogou-lhe uma bela toalha. Ele enxugou as mãos e               

veio até mim com as mãos para fora. Ele me segurou perto quando             

comecei a chorar. 

Eu: “Oh Senhor, parece que estou sempre chorando aqui agora. Eu me            

sinto tão chorosa. ” 

Eu senti o riso de Jesus sair de Seu peito enquanto minha face estava              

contra ele. Ele me afastou um pouco para poder olhar nos meus olhos.             

Quando Ele sorriu, notei que Seus dentes eram perfeitos e brancos. Sua            

pele era de tom amarelo-oliva e radiante. Seus olhos eram de um verde /              

azul brilhante. Suas características faciais eram esculpidas e fortes. Ele é           

perfeitamente Jesus. Ele é perfeitamente Deus. Sua personalidade é         

incrível. 

Quando estou aqui, Ele me trata como faria com uma filha, um amigo ou              

alguém realmente próximo a Ele. Ele ama incondicionalmente. Quando         

Ele olha para mim, posso sentir sua aprovação de mim. Há momentos em             

que falei coisa errada sobre um assunto, mas sua correção é sempre            

gentil. Ele está sempre tranquilo e em controle. Ele carrega-se com a            

confiança que alguém teria quando você já conhece o resultado de uma            

história. 

Seu sorriso me enche de alegria a ponto de ser indescritível. Ele é rápido              

para consolar. Ele é gentil, mas firme para nos corrigir. Ele é envolvente,             

caloroso, engraçado e fascinante, tudo em um. Ele me faz sentir como se             

eu fosse a única que importa quando estou com Ele, mas Ele faz com que               

cada pessoa se sinta da mesma maneira só porque Ele pode e só porque              

Ele é Deus. Sua orientação e capacidade de ver tudo, passado e futuro, é              

incomparável. 

Eu: “Oh Senhor, eu desejo que todos possam ver Você assim. Você é             

perfeito. Muitos adorariam você como eu. Você é meu melhor amigo.           

Você é tudo para mim. Você nunca me machucaria. Você é meu defensor,             

meu conselheiro e minha rocha. Eu te amo! ” 

Jesus: sorrindo. “Oh Erin, enquanto eu sei que você está sofrendo tanto,            

por favor, continue segurando firme. Há esperança no horizonte. Olhe ...           

” 

Ele apontou para as duas longas filas de vasos que permaneceram para            

Ele preencher, assinar e entregar. Comecei a tentar contar quantas          

pessoas ficaram. Ele riu e mudou meu foco de volta para ele. 

Jesus: "Você vai estar aqui um pouco se você continuar ..." 

Eu: "Eu sinto muito, Senhor, eu estava apenas esperando ... bem, eu            

estava ... bem ...". Eu soltei um suspiro. 

Jesus: “Eu sei, Erin. Eu conheço suas preocupações. Eu conheço todos os            

seus sonhos. Eu ouvi suas orações e aquelas por quem você ora. Eu             
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pretendo responder a todos eles porque eles são bons. Por favor, seja            

diligente e continue no curso em que você está. Se você quer saber sobre              

algo ou alguém, basta perguntar e eu responderei imediatamente.         

Quando você ligar, eu responderei. Eu enviarei ajuda dos anjos. Veja, um            

dos anjos até Me jogou uma toalha. ” 

Ele apontou atrás de mim e eu me virei para olhar. O anjo que havia lhe                

jogado a toalha estava rindo. No entanto, havia também todo um exército            

de anjos agora atrás de mim. Que visão deslumbrante. Eles estavam           

todos sorrindo para Jesus e para mim. O anjo que jogou a toalha estava              

agora tão poderoso que achei que ele tinha que ser um arcanjo. A outra              

coisa que me fez pensar assim foi que ele tinha uma armadura diferente             

do resto. 

Jesus: “Meus anjos são maiores do que qualquer exército conhecido na           

Terra ou no Céu.” 

Eu: “Estou feliz que ele estava jogando a toalha em vez de Você 'jogando              

a toalha'!” 

Todos eles riram da minha piada. Eu agora me sentia tão confortável com             

todos eles que decidi perguntar a Jesus e a todos eles uma pergunta             

estranha. 

Eu: "Posso perguntar a todos vocês sobre o que vocês conversam quando            

não estou aqui?" 

Todos riram novamente. Jesus sorriu e olhou para mim com tanta           

gentileza. 

Jesus: “Bem, da mesma forma que amigos que têm histórias para trocar            

e viram muitas coisas que seus inimigos tentaram. Veja, todos nós           

estavam presentes quando a um terço

dos anjos foram lançados. Há     

 
     

coisas sobre as quais ainda falamos. Foi uma coisa difícil para o Céu,             

como todos nós nos reunimos com Meu Pai. Nós estávamos perto. Há            

coisas que estão acontecendo hoje, e mesmo quando falamos, também          

falamos. Erin, ainda há muito que você não entende, mas, um dia em             

breve, você vai. Apenas saiba que não estamos quietos aqui enquanto o            

mundo sofre. ” 

Eu:“ Por favor, Senhor, eu ainda quero saber mais. ” 

Jesus:“ Você não tem o suficiente no seu prato? ” 

Eu:“ Não, não, não, por favor, Senhor, estou bem. Sim, eu tenho o             

suficiente no meu prato. 

Jesus riu e todos os anjos também. 

Jesus: “Apenas saiba que Deus, meu Pai, conhece todas as coisas e me             

deu responsabilidade sobre todos. Você está sob o meu cuidado. Eu           

pedirei aos anjos que te protejam em tudo que fizerem. Agora, há muita             

atividade no mundo. Há guerras, rumores de guerras e coisas do gênero.            
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No entanto, não se preocupe; eu não me esqueci de você. Eu te ajudarei              

do Meu Santuário. As portas logo se abrirão de uma maneira que você             

não entende. A maneira como isso vai acontecer é muito melhor do que             

se você tivesse feito sozinha. Eu sei o que você precisa antes de             

perguntar. Vou até te jogar essa toalha antes que você precise, mas na             

hora certa. 

“Agora, há muitos que estão declarando um assunto para me provocar.           

Eles estão tentando fazer isso usando manipulação. Isto está errado.          

Deus não pode ser manipulado. Eu conheço sua necessidade e te           

abençoarei. Contudo, para aqueles que Me provocam à ira, pondo uma           

mascará e fazendo exigências, eles devem se arrepender e se humilhar.           

Eu não apareço em cerimônias. Eu apareço quando você me chama,           

assim como aqueles que eu chamo de amigo. Onde dois ou mais estão             

reunidos em Meu Nome, eu também estou. Erin ... ” 

Eu fiquei assustada e o interrompi sem perceber que eu tinha feito isso             

no começo ... 

Eu: Tremendo. “Senhor, o teu rosto tornou-se tão sério…” 

Jesus: “Erin, ore pela terra, assim como pelos líderes que coloquei no            

poder. Quando a onda de verdade varrer a terra e o inimigo do povo é               

exposto, haverá grande ira na terra. Isso acontecerá muito em breve. Há            

também vários planos para destruir Jerusalém e aqueles que a apóiam.           

Continue orando, Erin. ” 

Eu:“ Eu estava na água ontem à noite e, bem na minha frente, uma              

jovem águia pegou um peixe na minha frente. Em seguida, ela pousou            

em cima de um "Sinal de Perigo", a fim de comer o peixe. Quando vi isso,                

apenas ri, pois sabia que isso deveria ser um sinal de Você, Senhor. ” 

Jesus: “Quando eu enviar sinais, olhe as condições. Talvez a jovem águia            

representa aqueles que eu chamei, aqueles que estão pescando enquanto          

estão empoleirados em um "Sinal de Perigo". Ele riu. “Talvez a colheita            

continue no meio do perigo e, durante este tempo, você será como            

aquela jovem águia.” 

Eu: “Eu gostaria disso! A águia não tinha medo de mim. Ela era grande e               

forte”. 

Jesus: “ Você encontrou outra coisa a caminho ao lugar das águias.            

Conte-me sobre o que aconteceu. ” 

Eu: “Ah, sim… uma raposa atravessou a estrada e, um ou dois segundos             

depois, havia um gambá”. 

Jesus: “Então isso ocorreu antes do jovem avistamento da águia?” 

Eu: “Sim . Isso aconteceu poucos minutos um do outro. ” 

Jesus: “Cerca de vinte minutos, certo?”. Ele sorriu. 

Eu: “Sim. O tempo dessas aparições também é um sinal? ” 
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Jesus: “Erin, você poderia passar uma eternidade revisando os sinais.          

Fique em paz ao invés disso, quando um sinal vem claramente de Mim,             

você sabe, certo? ” 

Eu: “Sim. Isso foi tudo um sinal. ” 

Jesus: “Sim, mas assim foram as oito águias, o oriole e suas outras             

descobertas. Eu sou o Deus dos sinais e maravilhas. Está escrito. Você            

verá tantos sinais nos noticiários, sinais como nunca antes. Por quê? É            

porque eu chamei meus vasos para preparar e preparar-se para o           

serviço. Há uma guerra nos lugares celestiais e a queda está agora            

visivelmente se manifestando em eventos na Terra. 

“Mesmo que muitas vezes eu faço esses sinais tão claros e que não há              

engano, ainda assim muitos estão cegos. Há inundações em áreas que           

nunca viram inundações antes. As reservas de água estão quebrando.          

Pontes serão derrubadas. A terra está sendo dividida e humilhada. As           

terras arrogantes serão abaladas. O fogo atacará do céu, tudo agitado           

pelo inimigo. Ainda assim, Erin, por favor, não tenha medo.” 

Eu: Suspirando. “Obrigado, Senhor, mas eu esperava…” 

Jesus: “Pare, Erin. Por enquanto, você não pode saber com certeza o            

tempo de tudo isso. Isso é bom e de acordo com meu plano. Agora, há               

uma razão pela qual a terra está sendo preparada. Essas coisas já estão             

ocorrendo agora, e não no futuro. Como tal, por favor, não desanime.            

Enquanto o inimigo tem um plano, meu plano é muito maior. Agora, não             

se preocupe com isso, a menos que eu coloque em seu coração no             

momento adequado. Por enquanto, regozije-se, jovem águia, Minha        

Noiva, e vamos encontrar um peixe fresco.” 

Ele sorriu para mim com uma bondade infinita (difícil de descrever)           

enquanto pegava minha mão. 

Sonhe acabou.  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-335/ 

Deus e o Caminho é Revisitados 

9 de junho de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

O tempo tem sido incrível! É lindo. Não muito quente e não muito legal.              

Obrigado! Pai, estou impressionado com tudo o que você fez por mim. Já             

se passaram sete anos desde que fui chamado por você. Eu estava tão             

quebrada, tão desesperada e tão assustada. Eu tinha amigos, mas tinha           

tanto medo de compartilhar demais com eles. Eu estava com medo           

porque eu tinha um inimigo com dinheiro que estava esperando por uma            

chance de levar meus filhos para o tribunal. 

Eu nunca quis que meus amigos comprometessem a verdade. Eu sabia           

que, se eu compartilhasse, quando perguntas como "Seu amigo tem          

conversas com Jesus?", Bem, elas teriam que dizer a verdade. O           

problema com o tribunal é que eles não permitem 'mas'. Você não pode             

dizer "sim, ela fala com Jesus, mas ..." Objeção! Por favor, apenas um             

sim ou um não. Como resultado, guardei isso para mim e não            

compartilhei o que estava acontecendo com as pessoas mais próximas de           

mim. 

Eu olho para trás e você estava lá comigo a cada passo do caminho              

dizendo: 'Erin, este é o caminho ... entrar nele'. Você se tornou meu             

melhor amigo e meu maior confidente. Você sabia que eu fui tratado            

injustamente. Meu principal inimigo queria uma coisa de mim ... não ter            

que pagar um centavo em pensão alimentícia. Seu desejo era ter a            

custódia dos filhos para conseguir isso e ele esperava que isso           

acontecesse através da minha morte, mas não até depois de eu ter sido             

envergonhado. 

Ele realmente não queria as crianças. Ele só queria a aparência de ser um              

bom pai para sua família e amigos. Ele não queria a bagunça daquela             

coisa de "relacionamento amoroso" que os pais deveriam querer. A parte           

difícil para ele me levar ao tribunal foi o fato de que eu era uma boa mãe,                 

uma mãe cujo único pecado para o mundo não era ter tanto dinheiro. Ele              

não podia usar drogas, álcool ou problemas obsessivos como não havia           

nenhum. 

Ele não podia dizer que eu estava namorando como eu não estava. Ele             

até tentou usar o fato de que eu era uma mãe que trabalhava como uma               

ferramenta, dizendo que eu não tinha tempo para ser pai. Ele tentou usar             

meu amor por Jesus e minha freqüência à igreja como um problema,            
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tentando me pintar como um fanático religioso. No final, todos os seus            

esforços, dos quais houve tantos, acabaram fracassando. 

Sério, como é que um homem com acusações de abuso contra seus filhos             

tem uma posição favorável no tribunal? Como esse homem é favorecido           

por mim mesmo que haja um abuso documentado de mim e das crianças,             

incluindo um registro policial e provas policiais? Bem, eu vou te dizer por             

que em uma palavra ... Dinheiro! Nosso sistema de justiça tem um            

equilíbrio desigual e escalas baseadas em quem pode pagar. A justiça é            

cega, mas na verdade não significa justiça. 

Muito simplesmente, qualquer pessoa na América pode entrar com uma          

ação judicial contra você a qualquer momento. É melhor que, quando o            

fizerem, você tenha o dinheiro para provar sua inocência. Se não o fizer,             

você estará fora do tribunal e será considerado culpado por alguma           

advertência do advogado ou erro de procedimento. Isso aconteceu         

comigo. Muitos estão determinados a serem "culpados" simplesmente        

porque não tinham "dinheiro" para se defenderem. 

Enquanto isso não acontece 100% do tempo, parece acontecer 80% do           

tempo baseado em mim e meus outros amigos experimentam com pouco           

dinheiro em situações semelhantes. No final, perdi tudo para manter um           

advogado para defender minha capacidade de ser mãe contra o agressor           

de meus filhos. É uma questão de registro público. Meu inimigo até            

mesmo foi autorizado a selar os documentos e pagar para ter seu registro             

eliminado. Felizmente, isso só se aplicava a seu condado de estado, não            

federalmente ou em outros estados. 

Sim, eu tive um curso intensivo de justiça distorcida. Senti os efeitos            

colaterais das perdas financeiras mesmo depois de provar que era uma           

mãe adequada. Meu inimigo me roubou sete anos em todas essas           

batalhas judiciais. Ele me roubou sete anos por não poder pagar minhas            

atividades com meus filhos. Não houve normal durante este tempo. Não           

houve atletismo para as crianças. Não havia férias para eles comigo. 

Minha saúde então começou a falhar como eu estava agora um falido,            

mas também uma pessoa quebrada. Eu havia perdido tudo o que tinha,            

exceto por um pedaço de papel que confirmava que eu ainda era uma             

mãe que cuidava dos meus filhos. Eu tive que assinar pensão para            

crianças porque ele era esperto em esconder sua renda real quando sabia            

que acabaria perdendo. Porque eu não recebi nada do tipo de apoio de             

qualquer tipo deste "homem", eu estava agora enfrentando a segunda          

rodada de falências. 

Isso aconteceu porque eu não podia pagar minhas contas médicas. Não           

havia mais nada no final de cada mês. Eu não estava apenas quebrado,             

mas as lutas nos fizeram quebrar. As escolhas que fiz então foram as             
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únicas escolhas que restaram. Graças ao 'Obama No-care', meus US $           

300 por mês foram essencialmente jogados pela janela, pois não cobriam           

nenhuma das minhas contas médicas. Neste ponto, sete anos atrás, pai,           

eu fiquei com raiva de você. 

Eu não tinha vivido um estilo de vida luxuoso. Eu não tinha tirado férias              

elaboradas. Eu não tinha gasto o dinheiro em itens frívolos. Eu não tinha             

filhos em escolas particulares ou esportes caros. Eu passei por sete anos            

de inferno e me senti abandonado. Este inferno veio à tona e amplificou             

ainda mais quando fui para a formatura da oitava série do meu filho mais              

velho na St. Joseph's Catholic School no final da primavera / início do             

verão de 2012. 

Na sua graduação, sentei-me ao lado do auditório. e estava muito perto            

de uma enorme e lindamente esculpida cruz. Desde que seu pai fez a             

escola acreditar que eu era um maluco com suas mentiras contínuas, não            

havia lugar reservado para mim com as famílias das outras crianças. Eu            

me senti envergonhada e a distribuição de diplomas parecia         

dolorosamente lenta. 

Finalmente, quando meu filho mais velho veio para o seu diploma, meu            

nome nem sequer foi mencionado como sua mãe. As dúzias de rosas que             

foram entregues à mãe de cada criança foram dadas pelo meu filho mais             

velho à sua madrasta. Meu filho mais novo percebeu isso e ficou            

indignado. Ele se levantou e gritou: 'Ei, isso é para a nossa mãe! Ela está               

aqui! Meu inimigo olhou para mim com um sorriso de satisfação. Seu            

olhar era tão mal. 

Mantive a minha compostura e sorri e acenei, pois não queria lhe dar             

mais satisfação. Meu filho mais velho então veio e me deu um abraço e              

uma única rosa. Todo mundo estava olhando para mim enquanto eu           

corava mil tons de vermelho de vergonha. Não foi o suficiente para ele             

tentar roubar meus filhos? Não, não foi. O inimigo também queria que eu             

fosse esmagada e publicamente humilhada. 

Pai, graças a Ti, eu eventualmente teria todos os meus filhos juntos sob             

meus cuidados. Este foi e continua a ser um milagre. Na maior parte, o              

inimigo agora permanece longe deles. Ele mostrou suas verdadeiras         

escamas e motivos, tanto que todas as crianças agora o veem. Temos            

tido o cuidado de não dizer nada negativo sobre o nosso inimigo, para             

que possamos evitar todas as acusações de influenciar a opinião deles.           

No entanto, logo se tornou óbvio para eles o que ele representava como             

cobras são cobras. 

Então, pai, aqui estamos nós. Como um querido membro da Nest apontou            

para nós, sete anos se passaram desde que eu comecei a falar            

publicamente do meu tempo com você no Domingo de Pentecostes, 27 de            
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maio de 2012. Se usarmos Pentecostes domingos como nossa medida,          

hoje é, portanto, a minha sétimo aniversário. Eu viajei em uma jornada            

tão incrível com você. Você me levou através dos incêndios, das           

tempestades, das ondas quebrando e dos enxames de gafanhotos. 

Mesmo quando eu estava sendo caçado, realmente assombrado por         

chacais, Você nos levou de força em força. Pai, eu te amo ainda mais do               

que pensei ser possível. Você era meu Parente Redentor o tempo todo.            

Você me tomou como sua noiva ... 

● Você prometeu nos dar esperança e um futuro (Jeremias 29:11) 

● Você prometeu manter a nós e nossos filhos a salvo em uma casa             

perto de seu altar (Salmo 84: 3) 

● Você prometeu cobrir e nos protege (todo o Salmo 91 é incrível!) 

● Você nos prometeu que faria algo em MEUS dias, no qual não            

creríamos mesmo se nos dissessem (Habacuque 1: 5 e Atos 13:41) 

Pai, há nenhum deus gosta de você. Ninguém ouviu ou percebeu de            

ouvido. Nenhum olho viu um Deus além de Você, um Deus que age por              

aqueles que esperam por Ele, por você, por esperança. Toda a nossa            

esperança está em você (Isaías 64: 4 e 1 Coríntios 2: 9). Pai, você              

montou o palco. Para pegar uma linha do desenho chamado Kung fu            

Panda ... 

“Ontem é história, amanhã é um mistério. Hoje é um presente, é por isso              

que eles chamam de presente. ” 

Oh Pai, nada é garantido nesta vida além de Suas promessas. Nós temos             

fé em você. Você cumpriu muitas de Suas promessas e cumprirá todas as             

Suas promessas. Por favor, considere este dia para curar e nos           

transformar, pai. O único presente que tenho para te dar é tudo o que já               

é seu ... aquilo que bate dentro de mim e aquilo que mais importa para               

você ... meu coração. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em um belo bosque de árvores florescendo. Este bosque era            

semelhante a um bosque pela nossa casa que eu estava ontem tirando            

fotos. Os galhos das árvores estavam baixos no chão. Não havia caminho            

formal além da grama aveludada. Estava lindo e o sol brilhava           

intensamente. Ao dar um passo à frente, de repente percebi que ainda            

estava no meu corpo terrivelmente danificado. Fiquei desapontado        

quando me senti tão frágil. 

A única coisa fisicamente diferente da Terra era que minha visão estava            

completamente clara aqui. Não foi nada confuso. Desde que eu ainda           

posso andar neste corpo, é isso que eu decidi fazer. Enquanto caminhava            

pelo bosque, comecei a chorar. Chorei como nunca vi árvores tão bonitas            
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juntas em um só lugar. Quando olhei para as fileiras, o bosque pareceu             

continuar por quilômetros a minha frente. 

Eu: "Senhor, você está aqui?" 

Então ouvi um vento soprando suavemente através das árvores à          

distância. As flores estavam agora girando suavemente no ar como uma           

leve nevasca. Era tão incrivelmente bonito. 

Eu: "Senhor, és tu?" 

Então ouvi algo como uma orquestra ao longe. Era suave e bonito. Peguei             

meu vestido de linho e comecei a correr na direção dele o melhor que              

pude na minha forma terrena. Eu corri um caminho para a música, mas             

depois pareceu atrás de mim. Eu me virei e corri, mas depois pareceu ao              

meu lado. De repente, percebi que a música estava ao meu redor. No             

meio dessa música perfeita girando suavemente ao meu redor, ouvi a voz            

de Deus... 

Deus: “Erin, estou aqui com você. Não se preocupe ou tenha medo. Eu             

não te esqueci. Eu não te deixei doente. Farei o que prometi. 

Caí de joelhos, me curvei e comecei a chorar. Minhas lágrimas não            

pararam. Eu senti algo nas minhas bochechas. Abri os olhos e havia dois             

pequenos anjos com pequenos vasos coletando minhas lágrimas. Fiquei         

bastante surpreso ao vê-los, pois faz muito tempo desde que eu tinha            

visto esses anjinhos fofos. Enquanto eu continuava a chorar, eles          

juntaram cada gota das minhas lágrimas. 

Deus: “Erin, eu aceito seu presente. É mais fino que uma cesta de frutas              

de uma boa colheita. Eu também tenho um presente para você. Alegra-te            

por isso é diferente de qualquer outro. Agora levante-se! ” 

Eu imediatamente fiquei de pé. Olhei em volta e as árvores estavam            

agora espalhando tantas flores que era como uma nevasca, apenas          

bonita e reconfortante. Eu podia sentir o Espírito de Deus se movendo            

através deste bosque divino de árvores. Eu olhei ao redor e agora estava             

sorrindo. Eu vi um cervo, uma corça, à distância. 

De alguma forma, eu podia vê-la claramente, mesmo dentro da "nevasca           

da flor". Como coisas assim acontecem aqui no Céu é impossível de            

descrever, mas é fantástico. Eu senti que ela queria que eu a seguisse,             

então eu fiz. Logo chegamos à base da montanha onde ficavam o            

caminho de terra e o tabuleiro florestal. Eu imediatamente fiquei          

alarmado ... 

Eu: Chorando. “Oh não, pai, faz 14 anos e meio desde que eu cheguei              

aqui. Eu estava esperando por Transformação, não uma repetição deste          

caminho e ... ” 

Eu vi o cervo no caminho de terra à minha frente passar pelo portão. Ela               

olhou para trás e de alguma forma me disse para fazer o mesmo com              
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seus olhos gentis. Enquanto eu estava prestes a passar pelo portão desse            

lugar familiar, eu tinha algo a dizer a Deus primeiro. 

Eu: “Pai, como estou agora, não vou conseguir fazer mais sete anos. Por             

favor, Pai, eu preciso da Sua ajuda divina ”. 

Eu senti que Ele dizia que faria isso em meu Espírito sem realmente ouvir              

nada. Mais uma vez, difícil de descrever. Eu respirei fundo e atravessei o             

portão. O cervo ficou lá e me observou enquanto eu fazia isso. Eu estava              

novamente na base da Montanha de Deus. Eu respirei fundo novamente e            

exalei. 

Com fé, dei um passo à frente neste caminho de areia intrincadamente            

geometrizado e estampado. Eu fiz isso mesmo sabendo que meus passos           

estragariam os padrões perfeitos. Eu fiz isso porque sabia que Deus           

queria que eu fosse. Eu coloquei meu pé no caminho. A areia no caminho              

instantaneamente começou a explodir. Não demorou muito e a areia          

desapareceu completamente. 

Meu corpo tinha sido instantaneamente transformado ao mesmo tempo         

em que o vento soprava. Eu agora estava mudado e completamente           

curado! Minha respiração parecia sem esforço e meu corpo forte.          

Enquanto o caminho ainda estava lá, não havia mais areia. Foi ainda mais             

bonito. Olhei para o cervo e de alguma forma sabia que ela queria que             

eu corresse com ela. Corri o mais rápido que pude. Eu ri com alegria              

enquanto nós corríamos pelo caminho juntos. Eu me senti tão          

maravilhosa. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-336/ 

Por que Deus Mantém As Datas Em Segredo 

10 de Junho de 2019 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

preciso da Tua ajuda! Estou assustado. Por favor me conceda revelação e            

direção. Por favor, não fique zangado com a minha falta. Essa espera está             

me assustando, padre. Cada dia que vem e vai sem movimento me            

assusta. Eu sou responsável por escrever suas palavras "em breve", "em           

apenas um pouquinho" e "o tempo está com você". As pessoas confiam            

que eu ouço de você, então elas se mantêm firmes. No entanto, aqui,             

para mim, o peso nos meus ombros é imenso. 

Eu estou sendo sincero. Pai, eu sei que é a sua vontade sobre a minha               

vida, não a minha. No entanto, eu estou apenas me tornando mais            

quebrado e mais vazio a cada dia. Eu tenho tantos baldes vazios que             

estou sobrecarregado. Você deve preenchê-los como eu não posso. Por          

favor, não fique bravo. Por favor, tenha misericórdia de Sua filha quando            

eu pleitear com meu Pai, o Rei, meu Rei, nosso Criador e o Deus sobre               

todas as coisas, o Grande EU SOU. 

Pai, você me manteve vivo. Você continuou me dando Sua amizade, Seu            

amor e presentes através de tudo isso. Enquanto me sinto indigno de            

tudo isso, Deus, você sabe como sou grato por você todos os dias. No              

entanto, estou impressionado. À medida que os dias crescem, sinto falta           

da minha maravilha infantil. Sinto falta de viver, padre, pois muitas vezes            

sinto que estou morto agora. Vamos enfrentá-lo, eu me sinto morto em            

mim mesmo, mas quero muito viver. 

Mais do que qualquer outra coisa no mundo, desejo que todos nós            

sejamos curados. Eu amo como você nos entregou e tudo o que você fez              

por mim, mas estou com medo agora. Eu nunca quero avançar na sua             

frente. Quando você diz: 'Erin, é a hora, o tempo está chegando', o que              

isso significa? Oh Pai, por favor nos ajude. Eu sei que não pensei nessas              

coisas como você colocou tudo em mim. Como somos, não podemos           

planejar e não podemos nos mover. 

Estamos congelados. Meu coração está perturbado. Deveríamos estar        

desfrutando de uma vida maravilhosa, mas eu tenho que lutar com           

nossos vizinhos abaixo de nós. Eu ainda luto com L & I e, nos bastidores,               

meu ex-empregador. Eu fiquei muito doente. Você sabe tudo o que eu            

tenho acontecido e que estou com dor. Eu estou sobrecarregado e           
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pesado. Agora meus dois mais jovens estão prestes a partir para a casa             

do meu maior inimigo. 

Pai, você me deu outros hobbies que me mantêm em contato com            

aqueles para quem Você tem um plano. No entanto, para mim, o tempo             

está se esgotando. Pai, estou machucado a cada manhã que passa. Você            

está com raiva de mim? Eu te enfureço? Sinto muito, padre. Por favor me              

perdoe! Por favor, não me deixe morrer sem ver suas promessas           

cumpridas, meus amigos e familiares curados e nossa juventude         

restaurada. 

De repente, e sem aviso, Deus começou a falar comigo enquanto eu            

estava sentado em minha cadeira devocional. Suas palavras eram tão          

claras, era como se Ele estivesse sentado lá comigo. É claro que Ele não              

poderia estar literalmente sentado comigo, pois ninguém pode olhar         

diretamente para o brilho de Deus e viver ... 

Deus: “Erin, eu te criei e escolhi você. Fui eu que te levei através do Vale                

da Sombra da Morte e sou eu que te entregarei. Como eu poderia te              

esquecer? Não é possível. Eu declarei que suas 'temporadas de castigo'           

terminaram e Minhas promessas reinarão verdadeiras. Eu sei que você          

gostaria de um dia ou horário exato, porque você gostaria de planejar ou             

ter esperança. 

“No entanto, você também tem um grande inimigo vigiando tudo o que            

você e sua família fazem dia e noite. Ele sabe que você só ouviu falar               

dele. O inimigo está subindo. Assim também são aqueles que chamei,           

incluindo sua família. Este inimigo e seu exército rastreiam todos os seus            

passos para procurar por movimento. No entanto, seus verdadeiros         

desejos são para sua morte. Até agora, você não lhes deu nada "sólido"             

além de grandes histórias do céu. 

“Ele também gostaria de saber quantos navios sobraram. Se ele pode           

abater os vasos antes de usá-los, ele pode acabar com os Meus planos ...              

ou assim ele pensa. No entanto, não se preocupe, já que enviei um             

exército de anjos para protegê-lo em tudo que fizer. Não lhe direi mais             

sobre os detalhes do meu plano, porque isso seria um presente para o             

inimigo. Agora, eu falo com você através de outras línguas, sinais,           

maravilhas e revelações. No entanto, isso logo mudará para milagres,          

sinais e maravilhas. 

“Eu sei que você está desanimado como você pensou que ano passado foi             

a época e a temporada. Isso é compreensível, pois todas as coisas            

pareciam se apresentar como boas. Quando os marcadores das profecias          

foram alcançados, o inimigo se elevou na terra e a guerra continua nos             

lugares celestiais. Como resultado, seus sonhos não podem ser         
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publicados até que o Grande Movimento do Meu Espírito preencha todo e            

qualquer vaso. 

“Erin, este Grande Movimento virá em um dia que é importante para            

Mim, mas será de pouca consideração pelo homem. Lembre-se, e como           

você sabe, eu dei profecias de coisas para vir até milhares de anos de              

antecedência. O evento, o sinal ou a maravilha então acontece, certo? No            

entanto, quando essas profecias são dadas, quanto tempo depois disso, a           

menos que eu tenha dito especificamente a você? 

“No entanto, posso dizer-lhe isto… para as profecias que são          

especificamente para você, sua família e seus amigos, o prazo          

geralmente será dentro de três anos terrestres, mas também pode ser           

até sete anos. Agora, por que eu faria uma coisa dessas com você? É              

assim que aqueles que renunciam, aqueles que falam com seus lábios,           

mas em seus corações são adúlteros, vão cair como uma noiva errante. 

“No entanto, você continuou a ser uma Noiva observando atentamente e           

ansiosamente esperando por seu Noivo. Erin, você amadureceu em sua fé           

e amor muito além do que seria esperado. Estou orgulhoso de você.            

Enquanto você acredita que está quebrado agora, você está realmente          

doente de amor. Você ouve rumores de que seu noivo vem e você assiste              

todas as horas da noite e dia para ele. Sua casa nunca dorme, pois há               

vigias a cada hora para testemunhar. ” 

Eu:“ Pai, eu tive sete anos de castigo e agora sete anos de Seus sonhos               

de esperança. Para mim, pessoalmente, meu coração foi esmagado por          

toda essa espera. Receio não ter muita espera em mim. Eu te amo muito.              

Eu fiz isso para que os outros pudessem conhecer Você ... que incrível,             

inteligente e gentil Você é ... como generoso e protetor de nós. Oh, quão              

grande é o nosso Senhor e digno do nosso amor! 

“Quão incrível é o Céu e onde iremos residir. Que jóia, tesouro e presente              

inestimável Você é. Ninguém, nem um, pode perceber tudo de você. Eu            

não posso medir o seu amor, um amor que nunca acaba para aqueles que              

amam você. Tudo o que sou é um escriba de Sua carta de amor para nós.                

Isso é tudo ... apenas isso. Além disso, eu não fiz nada verdadeiramente             

grande na minha vida além de ter três filhos. No entanto, até meus filhos              

são apenas mais presentes de você. 

“Sou muito grata por eles também aprenderem a amar e conhecer você.            

Fora isso, não fiz nada no caminho das realizações terrenas. Eu falhei na             

maioria das coisas, mesmo quando dedicava grandes quantidades de         

tempo na tentativa de dominá-las. No entanto, tenho amigos. Eu tenho           

meu marido. Eu tenho meus filhos. Eu tenho um travesseiro confortável           

no qual deitar minha cabeça. Temos comida para comer e um teto sobre             

nossas cabeças. Somos abençoados. ” 
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Deus:“ Erin, eu ouvi seus gritos. Eu conheço os desejos do seu coração.             

Eu sou o dono do gado em mil colinas. Eu não vou deixar você ser               

derrotado. Eu não vou mandar você para a pobreza ou a escravidão. Eu             

vou abrir as portas. Eu vou chover as bênçãos e tanto que você não será               

capaz de contê-lo. 

“Agora, não lhe darei o dia nem a hora. No entanto, responderei suas             

orações porque você me ama. Meus planos são de que você viva e dance              

como você fez em sua juventude. Você vai, Erin, mas melhor ainda.            

Confie em Mim e farei com que seus planos, que também são Meus,             

sejam bem-sucedidos. Agora se alegrem, Erin, alegre-se. Eu te amo. ” 

Sonho acabou. 

 

PALAVRAS DE CONFORTO: Eu não senti nenhuma indicação de Deus           

de que nossa espera seria “anos ”, apenas que Ele já nos disse o que               

aconteceria anos antes! Eu só queria ter certeza de que ninguém entrasse            

em pânico por ainda haver 'anos de espera'. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ

ered/full-dreams/dream-337/ 

 

DEUS E O GRANDE PRESENTE ANTES DO ARREBATAMENTO  

 

16 de junho de 2019 (Feliz Dia dos Pais)  

 

Comunhão Querido pai, Sou muito grata por Você! Nas Tuas palavras, Tu            

és o Pai para os órfãos e o Defensor das viúvas. Você cavalga sobre as               

nuvens (Salmos 68:4). Quando vejo águias planando, penso em Você.          

Quando ouço os sons dos pássaros e o lamuriar das pombas, penso em             

Você. Quando vejo as cores e os detalhes de cada flor em galhos de              

árvores ou flores brotando da terra como fontes de cor, penso em Você.             

Quando vejo nova vida, penso em Você. Quando vejo os idosos, penso em             

onde muitos estarão com Você e serão jovens novamente. Eu Te louvo.            

Pai, um passeio com Você é como uma viagem emocionante. Existem           

tantas voltas e reviravoltas. Há momentos assustadores e grandes         

eventos que encantam nossos corações. Você nos leva pela jornada da           

Sua Vontade, mesmo que isso signifique momentos dolorosos e momentos          

esmagadores. Podemos entrar na fornalha da aflição, mas Tu estás nela           

conosco para que não sejamos consumidos. Cada dia aqui com Você é um             

presente, o presente a ser desembrulhado. Embora as Suas bênçãos de           

Você pareçam distantes em alguns dias, em outros dias Você nos dá uma             

porção de sinais e maravilhas. Você nos mostra que Você está presente,            

de tal maneira que somos dominados pela alegria e nossos corações           

sentem como se fossem estourar. Meu maior medo como filho de Deus é             

pensando que eu poderia tropeçar ou cair da Tua Vontade, vagando tão            

longe do caminho que Você traçou para mim que eu não conseguiria            

encontrar meu caminho de volta. Outro enorme temor é o de que, quando             

eu estivesse perdida, Você não me chamasse nem dissesse: ‘Erin, este é o             

caminho, ande nele’ (Isaías 30:21). Ele é tão enorme que Você pode nem             

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-337/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-337/


me convocar mais. Bem, na verdade, todos os três medos são igualmente            

horríveis para mim. Meu temor pessoal é de que eu tenha passado por             

estes incêndios, e então todos esses anos de textos escritos não tenham            

importância para ninguém. Temo que minha vida possa valer bem pouco           

para os outros e minha pegada perdida e distante seja removida depois            

que eu me for. Ou talvez aqueles mais próximos a mim, aqueles que             

testemunharam o cumprimento das Suas promessas vez após vez, se          

desviem de Você e não percebam o quão verdadeiramente incrível Você é.            

Pai, o véu sobre este mundo é tão grande que, desde o começo até ao               

fim, ninguém vê o que Você tem feito? Muitas pessoas pensam em Você             

apenas como ‘o pai da ira e castigo’. Outros pensam em Você apenas             

como ‘o deus que corta o divertimento, impõe os danos e permite as             

coisas ruins de acontecerem’. Essas mesmas pessoas gostam de fazer          

referência às histórias do Antigo Testamento, tentando provar através         

disso que Você é mau. Não descrevem os eventos completos. Esses           

malignos selecionam citações e eventos da história para acusar o Deus           

Vivo Que Salva. Então tentam convencer aos que te amam que a única             

recompensa em segui-lo é que a fornalha da aflição está preparada para            

nós. Enfim, esses malignos são tolos que escolhem uma narrativa tola e            

maldosa. Apenas Você é Deus, nosso Criador! Você sozinho faz a terra            

tremer quando Você fala. Você diz vida onde há morte nos vales. Você             

assopra nova vida para dentro de ossos secos. Você faz um exército            

avançar e uma vitória acontecer, não importam as chances. Você é           

complexo em todos os Seus caminhos. Não tenho traços de caneta           

suficientes para descrever adequadamente tudo o que Você é capaz ou o            

que Você fez desde o começo, e até hoje, e pela eternidade. A             

humanidade adora ídolos e coisas deste mundo por medo de que a Sua             

Vontade seja algo difícil. Eles fazem isso quando precisam assumir o           

controle sobre si mesmos. Eles são egocêntricos, mas alguns chamariam          

de ‘autoconsciência’. Isso é feito interiormente e trata-se de um erro que            

os afasta de Você. Quando Você nos chama, devemos renunciar tudo;           
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incluindo a nós mesmos, nossos ídolos, nossas habilidades, nossos         

motivos, nossas posses e nossos grandes planos. Tudo precisa ficar para           

trás e não há como para fazer exceções! Você até pode nos permitir fazer              

isso devagar, mas usualmente Você nos faz ter um cursinho intensivo e            

meticuloso sobre essas barreiras de acesso até Você. Quando nós          

finalmente removemos a nós mesmos, aí você atira nosso amontoado de           

barro na roda de oleiro que há na Sua Casa. Você então nos molda em               

vasos adequados a nós, representando assim o ‘toque de artista’ do           

Oleiro. Não é para ser conforme as inclinações do barro, mas sim o que é               

adequado ao Oleiro. É melhor, durante este processo, não dizer nada           

contrário à vontade do Oleiro. Quando fiz isso como ‘barro’, nunca me dei             

bem. O barro não deve ter lábios respondões em protestos, senão o Oleiro             

usará um outro pedaço de barro mais moldável. Quando damos tudo de            

nós mesmos a você, Pai, então Você nos aparece com um lindo vaso. Uma              

vez sendo vaso, Você então nos cobre de esmalte e nos coloca no forno ou               

no fogo, às vezes em altas temperaturas e, em outras, em algumas mais             

baixas. Você então nos deixa esfriar. Você então decide que alguns estão            

acabados e outros não estão. Então somos novamente esmaltados e          

colocados uma vez mais dentro do fogo. Às vezes, como no meu caso,             

parece que eu tenho vivido uma vida inteira naquele forno. Por várias            

vezes, fiquei zangada com Você quando outros que eu conhecia não           

tiveram que fazer isso. Foi tão difícil. Eu podia vê-los enquanto eu estava             

na fornalha e observava a forma como você os usava para grandes coisas.             

Eu finalmente percebi um dia que eu não tinha paciência e fé verdadeira             

em tudo que Você faz, Pai. Oh, não se enganem, eu absolutamente odeio             

a fornalha da aflição. Isso dói. É realmente difícil. Meu coração quebrou.            

Eu o senti muito quebrado, acreditei que estava danificado de verdade. Me            

senti abandonada e sozinha. Senti que tinha cometido um erro em algum            

lugar. Isso realmente se resume a três grandes erros que cometi quando            

confiei em meus inimigos para fazer a coisa certa em troca. Enquanto um             

só erro causa ondulações em série, três causam um tsunami de           
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problemas. Os erros que cometi foram ingênuos e bobos demais,          

sinceramente acreditei que eu merecia passar na fornalha o tempo das           

consequências. Pelo menos uma coisa certamente aprendi: que o inimigo          

nunca ‘joga limpo’. A sensação de que mereci isso acabou passando, já            

que a punição logo excedeu em muito os meus erros bobos. Foi muito             

desanimador. Eu observava o modo como meus amigos cristãos, alguns          

que eu havia trazido ao Senhor, me diziam: ‘É óbvio que você está             

pecando secretamente. Arrependa-se e seja salva.’ Olhei para tudo o que           

fiz e honestamente não conseguia encontrar nenhum ‘pecado secreto’. No          

entanto, eu acreditava que deve ter havido alguns deles, então me           

arrependi repetidas vezes por tudo o que tinha feito. Estou rindo sobre            

isso agora, mas me arrependi até por ter nascido. Passei por jejum e             

oração. Fui à frente na igreja, ajoelhada, repetidamente, tentando mudar          

meu rumo. Para piorar ainda mais, comecei então a perder credibilidade           

com meus amigos. Eles logo começaram a tratar a mim exatamente como            

Jó era tratado. Eles me evitaram depois disso. Então, aprendi a não falar             

sobre meus problemas. Enquanto meus filhos não ligaram para mim, o           

resto da minha família acabou se comportando bem. No entanto, Pai,           

durante este fundo de poço, Você veio por mim. Você me salvou de mais              

danos ainda. Você me chamou e eu respondi. Você logo se tornou meu             

Melhor Amigo. Você soprou nova vida em mim. Você me chamou de ‘flor             

no deserto’, e não ‘flor do deserto’. Você me chamou em amor e colocou              

meus pés sobre rocha sólida. Eu então continuamente O louvei por tudo o             

que Você fez. Ainda faço desse mesmo jeito hoje e farei desse mesmo             

jeito amanhã! Você gentilmente me mostrou onde estava durante meus          

momentos de dificuldade. Bem, Você nunca esteve afastado. Você nunca          

esteve afastado de mim. Você me encontrou. Eu então encontrei Você no            

processo. Oh Pai, simplesmente não consigo agradecer o suficiente por          

tudo Seu. Eu sou pequena, Pai, um minúsculo pardal. No entanto, Você,            

Pai, cavalga nas nuvens do Céu. Os pais terrestres podem falhar, mas Seu             
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amor nunca falha. Tu és o Pai dos órfãos. Eu Te amo tanto. Este é o Seu                 

dia, Pai, no Céu e na Terra!  

Jesus: “Erin, suba”.  

Fui chamada para um belo ‘jardim secreto’, dentro do Jardim de Deus. Eu             

nunca tinha estado aqui antes. Havia um pequeno prado com flores           

silvestres e ervas-doces. No centro desse prado havia uma bela árvore,           

diferente de qualquer árvore que eu já tinha visto antes. Sua forma era             

perfeita. Embora, de algum jeito, eu soubesse que essa árvore era antiga,            

ela parecia ainda jovem e bonita. Ao me aproximar da árvore, pude ver             

dois tipos de folhas juntas. Um tipo de folha era de uma prata brilhante e               

branca e o outro tipo de folha era de um verde vibrante. Eu podia ouvir               

pássaros cantando da árvore, mas não consegui ver nenhum. Sussurrei:          

‘Pai, você está aqui?’ Tão logo eu disse isso, todas as ‘folhas’ prateadas e              

brancas começaram a se soltar dos galhos da árvore, ficando somente as            

lindas folhas verdes. Acontece que, na verdade, as "folhas" prateadas e           

brancas eram milhares de pássaros! Foi uma das coisas mais lindas que            

eu vi na vida.  

Pude então ver os maravilhosos frutos sobre esta árvore. Contei doze           

variedades diferentes de frutos nos galhos. Os galhos estavam altos e eu            

não era capaz de alcançar os frutos. Me virei e me sentei sob a linda               

árvore, na proteção de sua sombra. Decidi esperar pelo Senhor lá. Eu            

podia ver a área ao redor e era tão vívida que não há igual sobre a Terra.                 

Sorri e agradeci a Deus por tudo isso. Fechei meus olhos e respirei fundo.              

Só então senti uma mão sobre o meu ombro. Era Uriel. Saltei para             

cumprimentá-lo.  

Uriel: ‘Deus requisita a sua presença.’ Ele estendeu a mão e           

imediatamente estávamos à porta de Deus para o Seu Tribunal. Uriel           

colocou bálsamo sobre os meus olhos e me conduziu através da porta à             

Sua presença. Eu podia ouvir o coro de anjos. Eles eram de longe             

superiores até mesmo do que o melhor dos corais aqui da Terra. Eles             

estavam cantando a versão Celestial da ‘Revelation Song’ [Canção do          
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Apocalipse]. Eles cantavam em camadas sobre camadas, todos em         

uníssono, um coral não comparável a nenhum coral na criação, mas um            

cujo propósito único é elevar Deus em Sua Sala do Trono. Meu coração             

saltava enquanto a música enchia completamente o meu ser e o consumia            

inteiro. Era o amor todo- consumidor de Deus no meu coração. Uriel me             

aproximou até o meu corpo desfalecer (na verdade, foram as minhas           

próprias células) na presença do Rei da Glória. Levantei meus olhos, mas            

tudo que eu podia ver era a Glória da presença de Deus em esmeralda,              

como cristais perfeitamente cortados ao sol. Era um milhão de feixes de            

luzes coloridas. Como de costume, eu seria incapaz de decifrar a Glória de             

Deus para descrevê-la adequadamente. No entanto, o grande volume de          

poder vindo do Trono de Deus é mais do que o poder do sol,              

provavelmente vários milhões de sóis, mas não teria meios de mensurar.           

Naquele exato momento, percebi o quão pequena eu era. Comecei a           

chorar conforme eu escrevia e o Espírito Santo me disse: ‘O que você está              

escrevendo é bom. Continue. Eu estou com você.’ Eu escutava o coro            

cantando ‘Santo, Santo, Santo’ com centenas de camadas de vozes. Eu           

sentia onda após onda de alegria vinda de Deus, pois isso era agradável a              

Ele. Quando meus olhos encararam o chão por um momento, pude ver            

que a safira azul ‘Mar de Vidro’ estava se movendo com a música. O Mar               

estava vivo, inclusive até as rochas estavam clamando pelo Deus que vive            

e sopra nova vida. Minhas lágrimas caíam enquanto eu soluçava. Comecei           

a me retratar ao meu Deus Pai por minha grande falta de fé. Me retratei               

pelo meu medo e incerteza.  

Deus: “Erin, Eu ouvi os seus clamores. Eu removi as suas iniquidades.            

Você está esvaziada diante de mim. Permita-Me enchê-la com a Minha           

presença.  

Eu: "Obrigada, Pai".  

Deus: “Eu não me esqueci de você. Eu enviei anjos ao seu respeito, para              

guardá-la em todos os seus caminhos. Eu salvei seus filhos dos seus            

inimigos e os removi. Eu os trouxe para você e eles serão também Meus              
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filhos. Não tenha medo das flechas flamejantes do inimigo, pois os fogos            

nelas logo as consumirão. Um dia, os filhos de Hamã não mais serão. Eu              

aceitei o presente do seu coração. É o meu tesouro. "Agora, estou prestes             

a lhe enviar um ‘Presente’. Quando este vier sobre você, Eu vou lhe dar              

instruções. Não fique com medo. Eu ouvi seus clamores. Aqueles que           

foram executados em nome do Meu Nome pleiteiam nos Meus Tribunais           

pela justiça, de dia e de noite. Eles não podem descansar até que a Minha               

promessa seja cumprida. Você não entende a totalidade disso agora          

mesmo, mas logo entenderá. Eu sei que você está ansiosa e seus filhos             

também estão. Entretanto, não fiquem ansiosos por nada, já que Eu sou            

seu Pai e sou o Doador das boas dádivas aos Meus filhos.  

Deus: “Eu tenho preparado você para estes tempos, mas você, em seu            

estado atual, pergunta: 'Como isto é possível?', pois você tem as           

limitações que vieram da punição do inimigo. No entanto, Erin, eu sou o             

Deus de toda a Criação, pois fui Eu que te criei e te escolhi para Meus                

propósitos. Da mesma forma Eu também escolhi outros. Todos vocês          

vieram através do fogo e não foram consumidos. Pelo contrário, seus           

corações permaneceram em mim. Eu portanto irei recompensá-los. Agora,         

animem-se pois Eu aceito as suas orações e petições. Abaixo dos pés do             

Trono de Deus, vi milhares de mártires orando a Deus por justiça. Eles             

deviam ter estado lá o tempo todo, mas era só nesse momento que eu              

pude vê-los. Quando olhei mais um pouco, percebi que não eram só            

milhares, mas centenas de milhares. Provavelmente havia ainda mais. Eu          

realmente não sabia, pois estava difícil de contar.  

Deus: “Erin, eu estruturei um grupo especial de ramos vindos diretamente           

das raízes do Meu Trono.”  

Ao longe, pude ver raízes indo para o azul ‘Mar de Vidro’. Isso era um               

pouco difícil de descrever, pois o Seu Trono e o Seu Estrado Para os Pés               

também eram feitos de metal precioso ao mesmo tempo. Eu vi           

ramificações de luz semelhantes a uma árvore gigantesca.  
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Deus: “Estes serão preenchidos com a sabedoria dos eruditos, mas com a            

aparência da juventude... como brotos delicados. Eles serão homens         

poderosos e valorosos, com grande habilidade e força. O mundo nunca viu            

tal demonstração. Este será o Meu ‘Presente Final’ para o mundo, Meu            

‘Chamado Final’ antes daquele ‘Grande e Terrível Dia’, quando o Meu Filho            

virá para remover aqueles para quem eu tenho preparado um lugar aqui            

no Céu (o Arrebatamento). “Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e           

nenhuma mente imaginou as coisas que eu tenho preparadas para aqueles           

que amam a Mim. Erin, escreva isso detalhadamente. Não tenha medo,           

mas tome coragem, pois todas as Minhas promessas serão comprovadas          

como verdade. Eu vou fazer algo em seus dias em que você não             

acreditaria mesmo se você fosse informada a respeito delas, entende?  

Eu: “Sim, Pai. Oh sim... Feliz Dia dos Pais! Eu te amo!” Então, ouvi sua               

gargalhada trovejante. Mesmo que o Seu riso seja impressionante e          

poderoso, também é de algum modo muito confortável. Abalou todo o           

Tribunal. O chão agiu como um ‘acordar’ da água quando uma coisa            

rápida a atravessa. Pude ver explosões de luz acompanhando Sua voz,           

mas eu ainda fui incapaz de contemplá-Lo.  

Deus: “Eu me deleito em Você. Eu te amo, Erin. Agora vá e demonstre              

grandes feitos em Meu Nome, pois Eu estou com você e abençoarei            

grandemente aqueles que a abençoarem. Agora lembre-se de ser forte          

corajosa, pois Eu estou com você.” Senti Uriel vindo me levar para fora da              

Sala do Trono de Deus. Os coros de anjos continuavam a cantar: "Santo,             

Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que está             

por vir!" Enquanto eu passava pela porta, virei-me para acenar em adeus.            

Então vi um flash de luz que, de alguma forma, eu soube que foi um               

aceno de volta do Pai.  

Uriel: “Anime-se. Não fique receosa ou desencorajada. Deus está com          

você. Ele enviou um exército de anjos para se encarregar das suas vindas             

e idas. Se regozije, Erin, pois o Rei está cativado por sua beleza. Ele está               
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com você e é poderoso para salvar. Você precisa descansar da sua            

preocupação.” Ele sorriu para mim como se soubesse mais.  

Eu: “Há algo realmente grande chegando, certo, Uriel? Eu vejo isso! Eu            

vejo isso em seus olhos! Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, ele              

sorriu, o que raramente faz.  

Uriel: “Todos os relógios do Céu, Erin. Não se preocupe, pois são mais por              

você do que contra você. Ele sorriu de novo. “Deus está satisfeito com             

você!” Fim do sonho...  
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-338/ 

Encontro com Jesus no Dia Seguinte à Minha Cirurgia de 

Marcapasso 

 

27 de Junho de 2019 

Comunhão… 

 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia aqui servindo você. Obrigado por um marido            

que te ama e estas páginas do jornal eu escrevo como um escriba de seu               

amor. Sem ele, não tenho certeza se algum desses estaria disponível           

para o Nest. Obrigado pelo presente de nossos filhos, crianças que oram            

a você. Que bênção eles são. Obrigado por amigos em todo o mundo,             

amigos que enviam amor e orações com frequência. Eu me sinto muito            

abençoada por eles. 

Estou cansada hoje. Estou em um estado desconfortável enquanto meu          

corpo se ajusta a esse novo objeto estranho no meu corpo. Meu filho             

mais velho brincou que eu tinha um aparelho de Cibernética. Bem, ele            

provavelmente está certo sobre isso. Foi engraçada o nome para mim.           

Enquanto procurava alguns papéis nesta manhã tentando encontrar um         

certo documento, notei que minha ferida estava sangrando onde eles          

haviam colocado a nova unidade. 

Eu apenas dei um suspiro profundo e comecei a chorar. Eu estava            

cansada. Eu queria morrer naquela hora. Só então, ouvi um estrondo           

alto na nossa janela. Um pássaro preto bateu com muita força. Ele            

estava tomando suas últimas respirações. Eu tentei chegar a isso, mas já            

era tarde demais. Um pequeno bebê macaco se aproximou e começou a            

circular o pássaro. A coisa mais curiosa, então, aconteceu quando ela           

tentou cutucar o pássaro. Ela tentou virá-lo. 

Eu tinha uma pequena toalha e peguei ele. Eu então levei para uma             

escova grossa longe da nossa casa. Quando voltei para a casa, olhei para             

trás e vi a pequena pedra correr para a porta. Estava agindo um pouco              

estranho, então fugiu. Voltei para o andar de cima e decidi escrever um             

sonho que tive na noite passada ... 

Sub-sonho 1 A descrição do "Diorama de David" começa ... 

Eu estava em uma loja de antiguidades com minha filha mais nova e             

uma de suas amigas. Estávamos nos divertindo olhando em volta          

quando notei um diorama antigo. Este era um local incomum no natural.            

Não havia preço. Eu me virei para o dono da loja. 
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Eu: "Com licença, mas o que você está pedindo para este diorama?" 

Dono da loja: "Oh, isso? Isso é muito antigo e raro. É uma das batalhas               

de David. ” 

Eu me virei e olhei para o diorama novamente. Os braços do jovem             

David haviam sido quebrados e seu estilingue estava caído no chão. O            

lugar onde Golias estava de pé só tinha os tornozelos e sandálias. Isso             

me fez rir. Enquanto havia outras cenas que eram intrigantes neste           

diorama, esta batalha se destacou para mim apesar das falhas. 

Proprietário da loja: “Então, o que você acha? É incrível, certo? ” 

Eu:“ Bem, eu acho que você poderia dizer isso. No entanto, todas as             

pessoas significativas são completamente sem membros ou cabeças.        

Muitos sumiram completamente. Na realidade, esse diorama está em         

péssimo estado ”. 

Dono da loja:“ Mesmo que valha muito mais, que tal US $ 33? ” 

Me: Relutantemente. “Ok, vendido.” 

Dono da loja: “Ei, eu tenho a Arca de Noé ali. Você deveria dar uma               

olhada. ” 

As garotas e eu fomos até uma exibição muito grande da Arca. Havia             

uma longa fila de animais entrando na Arca. No entanto, eu ri mais uma              

vez, já que nenhum animal tinha um par. 

Eu: rindo. “Algumas crianças devem ter levado um de cada par.” 

Dono da loja: “Sim, mas você ainda tem a ideia geral, certo?” 

Eu: “Bem, eu acho que o mundo acabou depois do dilúvio neste diorama.             

Com apenas um de cada animal, não haveria esperança de continuar a            

vida e povoar o mundo. ” 

Dono da loja:“ Olha, ainda tem potencial, certo? ” 

Olhei para as meninas e todos começamos a rir. Depois de pouco tempo,             

até mesmo o dono da loja não pôde deixar de juntar-se à nossa risada              

bem-humorada. 

Sub-dream 1 description over… 

Assim que terminei de escrever este sonho, ouvi a Voz do Senhor onde             

me sentei. Enquanto eu estava sentado em minha cadeira devocional,          

pude ouvir Sua Voz tão clara quanto clara poderia ser. 

Jesus: “Erin, Erin… alimente a minha ovelha”. 

Eu: Chorando. “Com o que, Senhor? O que eu tenho? ” 

Jesus:“ Erin, Erin… Meus peixes estão pulando ... eles estão prontos para            

serem pegos. ” 

Eu:“ Com o que eu tenho que pescar? ” 

Jesus:“ Erin, Erin… Meus campos estão prontos para a colheita. ” 

Eu:“ Senhor, como posso colher os seus campos? Por favor me mostre.            

Eu te amo, Senhor, com todo meu coração. Eu ainda estou aqui.            
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Mostre-me. Me equipar. Me treine. Fortalece-me. Me cure. Por favor,          

Senhor, pois sem isto de Ti, que bem sou eu? ” 

Jesus:“ Eu te dou o mundo, Erin, agora passo para receber isto. ” 

Eu:“ Senhor, eu não gosto deste mundo muito destes dias. No entanto,            

vou encontrar aqueles que você envia para mim. Sozinho, não posso           

fazer nada. Com você, eu posso escalar uma parede. Sem você, estou            

perdido. Mostre-me o que fazer. Tantas pessoas precisam de Ti, Senhor.           

” 

Jesus:“ Eu te dou o mundo. Você vai aceitar? ” 

Eu:“ Eu não sou deste mundo, mas apenas um estrangeiro esperando           

por você, meu Senhor, vir para mim. Eu sou um cidadão do Reino dos              

Céus, filha do Rei e Noiva do meu Senhor, o Noivo. O mundo me odeia               

porque primeiro te odiava. Os ataques que recebo do inimigo são diários            

e muitas vezes numerosos para contar. No entanto, nada disso está           

perto do que você teve que suportar, Senhor. 

“Eu não tenho nada para dar. Eu estou na fornalha há 19 anos desde a               

minha visão com Enoque e Elias. Eu passei esses 19 anos, ou 33,3% da              

minha vida, 'morrendo para mim mesmo'. Isso me deixou cansada e           

desgastada. Eu tenho muito poucos meios para cuidar dos outros como           

eu gostaria. Eu pegava órfãos sem pensar duas vezes, mas não sou            

capaz. A dor disso muitas vezes me domina. Senhor, eu anseio pelo dia             

em que você se levantará em nós. ” 

Jesus:“ Eu estou aqui, Erin. Pergunte-me. ” 

Eu:“ Senhor, eu vou perguntar mais uma vez… não, espere, por favor            

me perdoe, eu não perguntei antes… Senhor, as ovelhas, Suas ovelhas,           

estão com fome. Leve-me aos teus armazéns de comida para alimentar           

cada um aquilo que é bom direto do céu. Senhor, os peixes são             

abundantes e alguns estão agora tentando pular nas redes por conta           

própria. Por favor, conceda-me o conhecimento e a capacidade de trazer           

esses peixes, Seus peixes, para Suas redes e barcos. 

“Senhor, os teus campos estão prontos para a colheita e as tuas vinhas             

estão maduras com uvas doces, uvas tardias. Ajude-me, Senhor, como          

eu não tenho habilidades além de você para capturar esta janela de            

colheita e para produzir uma safra recorde de seus campos. No entanto,            

estou disposto. Ainda assim, isso parece impossível para mim como sou,           

como minha família é e como meus amigos são. Enquanto não somos            

capazes como somos, estamos dispostos e capazes através de você.          

Então, por favor, ajude-nos. 

"Por favor nos ajude. Por favor, ajude-nos e cure-nos. Por favor, envie            

milagres, atenha nosso quebrantamento e encha nossas vasos com Água          

Viva. Com você, podemos fazer todas as coisas. Além de você, não            
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podemos fazer nada. Senhor, por favor me ajude com esta comissão.           

Sem a sua cura, sou como Davi sem braços ou pior ainda. Com você              

todas as coisas são possíveis. Eu te amo. ” 

Jesus:“ Eu também te amo. Eu sou quem eu digo que sou. Em breve              

será feito para você lá como é aqui no céu.” 

Sonhe mais … 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-339/ 

Jesus e Nossos Pés Estão Preparados Para o Serviço 

30 de Junho de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado! Apenas obrigado. Obrigado que, quando estou com você, você          

está sempre seguro para estar com. Ao contrário do meu principal           

inimigo, você não foi enviado para me destruir. Pai, estou lutando agora e             

preciso da sua ajuda. Meus filhos estão sob ataque enquanto visitam este            

inimigo em andamento, o pai deles. A primeira coisa que ele fez foi             

começar seu interrogatório sem parar da minha filha e filho mais novo,            

mas principalmente meu filho. 

Ele puxou meu filho para longe em particular e disse todos os tipos de              

coisas horríveis sobre mim. Ele falou mentiras, atrás de mentiras, atrás           

de mentiras e essas mentiras estão sempre mudando. Enquanto isso, não           

o menosprezei e nem inventei nenhuma história. Meu filho estava muito           

chateado como seu pai afirma ter documentos judiciais que eu sou 'coisas            

horríveis demais para repetir'. 

Ele também descobriu que meu marido não está trabalhando. Cheirando          

a fraqueza, ele então disse ao meu filho que havia motivos para ele vir              

atrás de nós legalmente. Claro, isso tudo é infundado, mas o pai deles é              

um mestre manipulador e meus filhos têm Asperger. Eles simplesmente          

não têm chance contra ele e têm dificuldade em ver suas mentiras como             

resultado. 

Pai, esse inimigo fez coisas horríveis comigo e com seus próprios filhos.            

No entanto, o estatuto de limitações já expirou em seus crimes. Eu não             

tenho certeza se posso até mesmo voltar e pressionar as acusações por            

seus crimes, mesmo que eu quisesse. Vamos apenas dizer que seria           

difícil. O estado de Oregon criou mais limitações em suas leis há apenas             

dois anos. Antes disso, não havia limitações. 

Pai, a condição do coração que tenho hoje vem da droga que ele roubou              

na minha comida. Está no registro. Foi para o Grande Júri. A evidência             

está no depósito da polícia. Está tudo aí. Pai, ajude! Por que não fiquei              

contra ele anos atrás? Por que ele ainda está recebendo uma audiência?            

Onde está minha voz ou a voz de meus filhos? 

Pai, eu não perguntei antes, mas estou perguntando agora. Por favor           

administre a sua justiça. Nós fomos esquecidos. Meus filhos têm          

necessidades especiais. Isso foi causado quando o pai deles secretamente          

me drogava durante as duas gestações. Minha filha teria sido a mesma,            
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mas você me protegeu sobrenaturalmente para que ele não pudesse          

fazer isso durante minha gravidez com ela. 

Eu sei que isso é verdade, pois você me disse especificamente que as             

próprias aflições que meus filhos têm estão relacionadas ao que seu pai            

fez comigo quando ainda estávamos juntos. Pai, por favor, levante-se e           

ajude-nos. Por favor me ajude. Embora eu saiba que fiz coisas estúpidas            

quando criança, na minha juventude e na faculdade, tive uma          

compreensão limitada naquela época. Eu não era cristão. Qual é o meu            

crime? Por que ele pode continuar espalhando mentiras sobre mim? 

Enquanto meu inimigo afirma ser cristão, não há outra evidência além de            

que ele freqüenta a igreja. Com ele, não há modéstia, nem sabedoria            

nem língua rancorosa. Aqui estou com meus filhos e o inimigo está lá a              

cada esquina. Mesmo que nós não tenhamos apoio infantil dele, exceto           

por uma pequena quantia por um período muito curto, esse inimigo           

mente e diz a todos que ele está me pagando uma fortuna. Apenas mais              

de suas mentiras! 

Pai, eu passei por todos os papéis. Tantas pessoas vieram para nos            

ajudar enquanto eu aguentava os tribunais. Havia conselheiros,        

trabalhadores do caso, amigos, trabalhadores de creches e professores.         

Todos vieram em minha defesa com as declarações do tribunal. No           

entanto, no final, a pessoa com mais dinheiro pode destruir a outra            

pessoa, independentemente da inocência. Meu inimigo, graças a seus         

pais ricos, tem o bolso profundo. 

Pai, você me permitiu ser profanado. Eu até tive que provar que eu era              

uma boa mãe. Eu tive que fazer isso, não apenas no tribunal, mas             

também no tribunal da opinião pública e além. A evidência era           

esmagadoramente sólida contra esse homem, mas eu ainda tinha que          

assistir impotente, já que nada disso parecia importar para o juiz. Eu            

estava tão desanimado. 

O abuso desse homem logo fez com que meus filhos tivessem problemas            

de comportamento na escola. Vários professores relataram sinais de         

trauma para as autoridades enquanto os meninos estavam sob seus          

cuidados. Eu então descobriria muito mais tarde que ele ameaçaria          

secretamente e atacaria qualquer um que quisesse ajudar nossos filhos.          

Ele então encobria isso com mentiras bem elaboradas. 

Pai, não há limites para o mal dessa pessoa. Nas Escrituras, você diz que              

"a sabedoria é provada por seus filhos". Bem, pai, eu preciso que você             

me mostre isso. Eu vivi uma jornada difícil em um mundo injusto. Pai,             

meus filhos te amam e seus corações estão em seus caminhos. Eles oram             

por ajuda e você envia ajuda. Quão abençoada sou eu? 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Eu vi o Senhor no final do caminho. Seus braços estavam abertos. Eu             

estava em pé na beira de um enorme vinhedo. Voltei a olhar e vi um               

número recorde de colheitadeiras e anjos. Houve música alegre. Houve          

uma grande celebração de santos e anjos colhendo a vinha. 

Eu queria me juntar a eles e me divertir também, mas esse não era o               

"meu tempo" para isso. Eu me virei para Jesus e Ele agora chegou mais              

perto de onde eu estava. Peguei meu vestido de linho e corri. Lágrimas             

escorriam pelas minhas bochechas. Mesmo que meu coração parecia         

estar quebrado, eu ainda sentia alegria no Senhor. Eu ainda me sentia            

tão feliz por Ele ter me chamado. Eu corri direto para os braços Dele. 

Eu: “Senhor, fiz tudo isso por nada? O mal continua em seu curso e não               

tenho capacidade de impedi-lo. Eu preciso de você, Senhor. Estou          

cansada de ser caluniada. Estou cansada de ser maltratada por este           

homem e meus filhos também. Você não vai nos ajudar? ” 

Jesus:“ Oh Erin, você não entende quem você é para Mim? Eu sei tudo              

que você suportou. Eu conheço o escárnio, o ridículo e as mentiras. ” 

Eu:“ Senhor, eu te amo. Eu não sinto que fiz o suficiente. Não fiz o               

bastante? ” 

Jesus:“ Por Minhas Palavras a Simão (Lucas 7:44-47), 'Você vê essa           

mulher? Eu entrei em sua casa, você não me deu nenhuma água para             

meus pés, mas ela molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou-os            

com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas esta mulher, desde o              

momento em que entrei, não parou de beijar Meus pés. Você não colocou             

óleo em minha cabeça, mas ela derramou perfume em meus pés.           

Portanto, eu lhe digo, seus muitos pecados foram perdoados como seu           

grande amor demonstrou.  

Erin, sou eu Quem permitiu que isso viesse. ” 

Ele pegou minha mão e me levou para a linda piscina. Havia uma             

cachoeira em uma parede inteira. Houve também um final superficial. Lá,           

o Senhor pegou uma jarra de água e a despejou em uma bacia. Ele então               

colocou a bacia sob meus pés. Lágrimas agora estavam escorrendo pelo           

meu rosto. Ele então derramou água sobre meus pés. Ele então lavou            

meus pés com as mãos. Ele olhou para mim e sorriu. 

Jesus: “Belos são os pés que trazem boas novas.” 

Ele enxugou meus pés com um pequeno pano de linho. Ele então se             

aproximou de uma linda garrafa pequena que tinha esculturas incríveis e           

uma tampa. Ele tirou a tampa e derramou óleo sobre meus pés. A             

fragrância cheirava a mirra, gengibre branco e jasmim. Permaneci         

completamente em silêncio enquanto estava tendo dificuldade em        

compreender tudo o que Ele estava fazendo. Ele derramou mais um           

pouco do óleo na palma da mão e derramou sobre a minha cabeça. 
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Jesus: “Você não me escolheu primeiro, Erin, eu escolhi você. Eu nunca            

esqueci nem um momento de suas lutas, nem um. Contudo, em tudo,            

você veio a Mim como você é, em toda a sua falta, assim como em tudo                

que você ganhou. Eu derramo em você o óleo da alegria. No entanto, e              

muito mais do que isso, declarei que você está pronto e que Meu favor              

está sobre você. 

“Agora enviarei calamidades àqueles que fizeram uma maldade contra         

você. Seus atos malignos não darão em nada. Porém, desde que você            

colocou sua confiança em Mim para libertá-lo de seus inimigos em vez de             

seguir seu próprio curso contra eles, eu irei agora honrá-la acima de seus             

inimigos. ” 

Eu:“ Senhor, quem são meus inimigos? ” 

Jesus: Os Tribunais do Pai estão cheios de pessoas que alimentam o mal             

em busca de sua auto-edificação. No entanto, e mais ainda, o mal é             

provado por suas ações. Enquanto eles logo clamarão e declararão sua           

santidade, Meu Pai dirá: 'o que você fez pelos Meus servos?' Agora            

incapazes de mentir, eles vão confessar e, por seus próprios lábios, vão            

se condenar. 

“Agora, você é um sacerdócio real, Meu escolhido, aqueles que eu amo.            

Sou eu quem possui seus corações. Erin, eu amo minhas possessões. ”Ele            

sorriu e apontou para o meu coração. “Não se preocupe quando os            

homens parecem ter sucesso em seus maus caminhos. Eu te digo a            

verdade ... eles um dia não serão mais. Você vai procurá-los, mas eles             

desapareceram. 

“Erin, faz 14 anos desde que a justiça nos tribunais do mundo prejudicou             

você. Talvez você veja tudo isso corrigido muito em breve. Ele sorriu para             

mim de uma maneira que eu sabia que a palavra " talvez" não precisava             

ser mencionada. Eu ri. “Lembre-se de que estou com você aonde quer            

que você vá. Não te deixarei nem te abandonarei. Quando o mal vem             

como um golpe contra você, você não será prejudicada porque eu estou            

com você. 

“O que eles não sabem é que, quando eles atacam você, eles também             

estão me atingindo. Maldito seja o homem que vem contra mim. Eu vou             

proteger você. Eu salvarei seus filhos. Você está pronto para o que eu             

planejei para você? Ele sorriu novamente. “Eu prometo que vai lhe trazer            

alegria. A colheita está pronta e os trabalhadores são poucos”. Ele me            

cutucou bem-humorado. 

Eu: rindo. "Sim, senhor. Ei, talvez em homenagem a 14 anos, Você            

poderia me dar um grande discurso de João 14? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh, eu vejo, você está pronto para o 'envio divino para             

o mundo dos milagres'.” 
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Eu: “Bem, sim, por favor, Senhor. Como você sabe, eu não estou mais no              

'designer PJ'! ”Nós dois rimos. “Diga, e quanto a João 15, 16 ou 17.              

Jesus, sim, por favor, João 17 também!” 

Jesus: Ele ficou quieto enquanto pensava. “Enquanto você está         

perguntando sobre o que é bom, há muito mais nisso. Eu mostrei a você              

seu lugar comigo hoje. Embora isso seja semelhante, é um aplicativo           

diferente, um horário diferente. Eu não vou entregá-la para ser          

perseguida. Em vez disso, usarei seus belos pés para trazer boas-novas,           

boa comida, água limpa e remédio para curar pelo poder que lhe dou.             

Isto não será pelas mãos dos homens, mas por minhas mãos. Você é um              

povo escolhido, um sacerdócio real”. 

Eu:“ Como o 'Serviço Secreto', mas para o céu? Na terra como no céu? ” 

Jesus: Ele sorriu e riu. "Bem, sim. Você não pode estar separado de mim.              

Uma vez unida como uma Noiva com seu Noivo, elas não podem ser             

separadas. Minhas Palavras de que você fala eram avisos sobre o mundo,            

instruções sobre permanecer em Mim versus operar à parte de Mim. No            

entanto, isso é diferente para todos vocês, entendeu? 

“Eu estou em você e você em mim. Você não é um cidadão do mundo,               

mas do céu. Portanto, o Céu será visível em você para aqueles que             

habitam nas trevas. Agora regozije-se, Erin, como eu lavei seus pés e            

ungi você com o óleo da alegria. Agora venha comigo e deixe-nos            

desfrutar da 'Grande Celebração da Colheita'. Venha! ” 

Ele pegou minha mão e nós caminhamos juntos para a vinha. 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans

wered/full-dreams/dream-17port/ 

O Cântico dos Cânticos Começa a Florescer 

18 de Novembro de 2012 

Sonho começa … 

A atmosfera hoje estava escuro e pesada com fumaça. O ar estava muito 

frio e o solo estava coberto com uns doze centímetros de neve. Havia um 

batalhão inteiro de anjos; talvez mil ou mais. Haviam tantos acima de 

mim que seria praticamente impossível qualquer arma romper este 

escudo Divino. 

Eu ouvi uma batalha de proporções épicas acima de mim. O inimigo não 

era capaz de passar. Eu sei que ele queria me matar nesse dia, se ele 

tivesse permissão. Os anjos revestiam o caminho, estavam tão perto um 

do outro que as espadas formavam uma estrutura de metal acima de 

mim. 

Havia um vento leve e quente no caminho. Contudo, por fora estava 

muito frio fora do caminho. Quando esse vento morno batia nas espadas, 

fazia música e era incrível. Fiquei olhando para as espadas e elas eram 

incríveis. 

Breakthrough estava na base da escada com seu ‘assobio’ engraçado 

para chamar a minha atenção. Breakthrough me permitiu subir à escada 

primeiro. 

Eu notei que eu nunca prestei atenção a ele antes, exceto, pelo som que 

ele fazia e pelas chamas azuis que pareciam sair de suas asas. 

Em poucas palavras, Breakthrough era, em termos terrestres, 

incrivelmente bonito. Seus olhos irradiada com simpatia, mas ainda assim 

não têm a profundidade que Jesus tinha em seus olhos. Notei também 

que os olhos desse anjo parecia ter sempre uma pequena lágrima. 

Breakthrough sempre me acolheu com um sorriso e estava sempre feliz 

para me levar até a escada. Eu sabia por sua posição, que ele era o chefe 
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de um exército maior, talvez dos nossos anjos da guarda. Enquanto eu 

realmente não sei, só em ver os recursos que Deus preparou para nós e 

os detalhes meticulosos organizados pelo Rei que Ele é, nenhum detalhe 

é deixado de lado. 

Deus é tanto de ‘cérebro direito, criativo e romântico,’ como também de 

‘cérebro esquerdo, matematicamente lógico e altamente organizado’. Ele 

verdadeiramente é para todos e nós somos parte Dele. 

Enquanto eu subia, a escada estava alinhada com os anjos. Cada um 

segurando a escada com um braço e espada com o outra. Era intenso, 

enquanto eu podia ouvir a batalha furiosa em torno de mim. 

Meu anjo que estava na retaguarda fazia uma brisa com sua espada. Eu 

ficava pensando que se uma dessas espadas deslizasse e viesse até mim, 

isto certamente seria o meu fim. Eu sorri porque sabia que isto nunca iria 

acontecer. 

Eu desejaria que todos os nossos militares pudessem ver as formações 

que estes anjos guerreiros faziam juntos. Era realmente uma arte de 

guerra. Eu nunca pensei sobre a guerra como astuta antes. Certamente, 

alguém poderia ficar aqui e aprender muito mais sobre a arte de 

estratégia e de batalha que eu nunca soube que existia. Era 

verdadeiramente incrível. 

Eu me senti tão segura, protegida. Engraçado, eu não tinha nem sequer 

um cabelo fora do lugar, nem uma contusão, e ainda, aqui eu estava 

andando através do campo de batalha. Contudo, eu também não acredito 

que estava na pior parte dela. 

Hoje, no topo da escada, olhei ao redor para encontrar Jesus no Trono 

com Suas asas abertas aproximadamente dois terços. Ele estava falando 

com os 24 anciãos. Eles estavam reunidos abaixo Dele para conversar e 

discutir assuntos. 

A conversa parecia séria, mas, quando Jesus olhou para me ver, Ele 

imediatamente sorriu e brincou. Eles todos riram e um deles acenou para 

mim. O negócio era sério, mas, terminou de modo positivo. 
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Enquanto eu estava sendo escoltada pelo anjo que me saudava, Sucesso 

novamente estava perto do Portal. Quando o anjo intercalou seu braço no 

meu, ele começou a me levar por cima deste belo mar de cristal. Eu 

estava descalço e podia sentir o calor debaixo dos meus pés. 

Olhei por um momento para a mesa do banquete, não estava ainda 

totalmente preparada. Eu imediatamente fiquei desapontada porque eu 

queria jantar com o Rei. Eu olhei para Jesus e fiquei me perguntando se 

eu tinha vindo cedo demais. 

Anjo: “Santo, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso! 

Bem-aventurado é o Cordeiro que se assenta no Trono em Majestade. 

Santo é Ele!” 

Então, novamente a sinfonia Bittersweet(Doce e Amargo) começou a 

tocar enquanto eu me aproximava Dele. Jesu parecia tão ‘lindo’; por falta 

de uma palavra melhor, e Ele olha para mim como se estivesse satisfeito 

comigo. Eu fiquei de repente tímida e envergonhada por suas atenções. 

Ele se levanta para me saudar e gentilmente segura as minhas duas 

mãos. 

Jesus: “Venha comigo.” 

O momento que Ele tocou minhas mãos com a Dele, minhas roupas se 

transformaram em um belo vestido arejado e leve. Eu tinha uma coroa 

trançada; mas não uma coroa real; mais como uma coroa de uma 

donzela. 

Eu tinha um colar com jóias trançadas no meu cabelo. O colar caique caia 

na minha testa. Meu vestido parecia quase irlandês ou Norte-Europeu em 

sua origem. Haviam fitas de ouro trançadas em meu corpete. 

Pensamentos vieram a mim. 

Eu: “Qual a razão para todos esses vestidos, especialmente quando eles 

pareciam ser de diferentes partes do globo ou de diferentes nações?” 

Eu anotei mentalmente para pesquisar mais tarde. Jesus, começou a 

correr à frente de mim como se estivéssemos brincando de pega- pega. 
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Ele estava rindo e estávamos tendo um tempo ótimo. Mais pensamentos 

vieram a mim. 

Eu: “UAU, em todas as minhas representações de Jesus e em minha 

compreensão Dele, eu não sabia e nunca ouvi falar, Dele correndo.” 

Ele era, simplesmente, o atlético perfeito. Eu corri atrás com toda 

velocidade e Ele deixou eu O pegar debaixo dessa árvore bonita. A árvore 

era enorme, velha, requintada e com grandes galhos. Esta árvore era 

uma das vistas mais incríveis. 

Olhei ao redor para ver os anjos, estava acostumada a ver uma multidão, 

mas havia apenas um par de atendentes e Seu cavalo branco. Agora de 

volta a árvore; como posso descrever isso sem arruinar o visual? 

Bem, era uma árvore decídua com folhas bonitas. Tinha fruta, mas tinha 

a forma de um carvalho. Na realidade ela parecia conter aspectos de 

todas as variedades de árvores aqui da Terra. Não somente isto, mas 

havia várias frutas diferentes, com cada fruto sendo muito bonito. 

As folhas eram quase da mesma forma como das de árvores de álamo, 

mas elas formavam um coração. Quando as folhas se moviam faziam um 

som como sinos em harmonia, ou como um mini coral de anjos. Eu podia 

ver tantas cores nestas folhas. 

Ao lado da árvore havia um rio. O rio não era enorme, parecia um riacho. 

O rio continha truta arco-íris e a água era como água glaciar. Ajoelhei-me 

na beirada do rio. 

Eu estava em êxtase em ver esse rio. Eu já tinha visto um rio como este 

uma vez antes, perto do Chateau Lake Louise no Canadá, mas este rio 

nem se comparava. 

Os peixes no rio eram lindos; as belas trutas da cor do arco-íris, eram 

como se fossem verdadeiramente da cor do arco-íris. Eu ri sobre isso 

enquanto colocava a minha mão na água.” 

Jesus: “Você gostaria de beber?” 

Eu: “Sim.” 
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Naquele momento Ele pegou um bonito cálice dourado e o mergulhou no 

rio, tomou um primeiro gole como se testasse a água, em seguida, deu à 

mim. Estávamos bebendo do mesmo copo; eu estava bebendo água do 

Seu copo! As minhas lágrimas devem ter sido um indicador da magnitude 

do momento. 

Jesus: “O que está errado? Você não gosta de água?” 

Comecei a chorar, porque naquele momento percebi que eu era a mulher 

no poço. Estava quebrantada e eram muitas as minhas lágrimas. Um 

desses pequenos ‘mini anjos’ sobrevoou e recolheu minhas lágrimas, 

juntamente com um pouco da água do copo com um ‘mini balde’ e voou 

para isto ser gravado. 

Jesus se aproximou e me abraçou para me confortar. 

Jesus: “O que você provou no copo?” 

Eu: “Era tão rico, mas refrescante e doce.” 

Jesus: “Sim, essa água é boa.” 

Ele começou a rir. Seu sorriso era enorme. 

Eu: “Não quero quebrar o clima, mas, eu Te vi ontem, Você estava 

sobrecarregado. Não havia nada que eu pudesse fazer para confortar 

Você.” 

Jesus: “Sim, este é um momento muito difícil. O resultado é agridoce, 

mas, meu Pai sabe o Meu negócio e Eu entendo o Dele. Você não deve se 

preocupar, mas, se alegrar. Suas orações por Mim são carinhosamente 

estimadas.” 

Então, Ele me levantou do chão e me rodou em brincadeira. Nós voltamos 

para a árvore. 

Jesus: “Venha aqui e olha.” 

Quando olhei para o tronco da árvore, cada fibra de sua casca dava vida. 

A base da árvore era grossa, aproximadamente 3 metros e meio de 

diâmetro. Enquanto a minha mão rolava sobre ela, vi a vida das pessoas, 

bilhões de pessoas tecida naquele tronco. 
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Enquanto a minha mão corria sobre ele haviam ondas de luz e música e 

quando eu tirava a minha mão do tronco, parava. Quando eu coloquei 

minha mão de volta no tronco, ela ficava iluminado e emitia sons. 

Eu estava rindo. Ele começou a rir e parecia se divertir com a minha 

curiosidade. Eu me virei e O abracei e Ele me abraçou de volta. 

Eu: “Isto é incrível.” 

Jesus: “Que tipo de árvore você vê?” 

Eu: “Bem, ela é composta de vidas. É a Árvore da Vida?” 

Jesus: Rindo. “Sim.” 

Em seguida, com um aceno de Seu braço eu podia ver o corte transversal 

dentro dos anéis dentro dessa árvore. 

Me: “Que é isto?” 

Jesus: “Será que você não estudou isso na escola ou pensou sobre isso?” 

Eu ri e me lembrei das aulas de ciência e biologia. Eu falei 

cautelosamente, pois não fui boa aluna de Ciências. 

Eu: ”Os anéis representam a idade da árvore.” 

Jesus: “Sim, O que você ver? Olha mais de perto.” 

Eu vi muitos anéis e de repente percebi que eles eram sinais da história 

do Jardim do Éden e até antes disso. Eu percebi que eu fico esquecendo 

de colocar Jesus lá porque Ele parecia completamente moderno para mim 

aqui. 

Eu: ”Esta é uma árvore muito antiga.” 

Declarei, mas, percebi que não tinha conhecimento de tudo isso. 

Jesus: Ele sorriu. “Sim, ela é.” 

Ele me levou pela mão para o outro lado da árvore onde havia um belo 

cobertor na base do tronco. Alguns anjos tinham acabado de preparar um 

piquenique para nós. Eu estava feliz, mas, me virei para Ele com uma 

pergunta. 

Eu: ”Eu pensei que nós íamos jantar?” 

Jesus: “Eu sei que você pensou. A mesa está sendo preparada e ainda há 

muito para se preparar.” 
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De repente vimos como pelos olhos de um pássaro a mesa do Banquete. 

A mesa era enorme. Havia multidões de anjos preparando tudo isso 

juntos. 

Eu: “Eu pensei que Você tinha dito que os preparativos tinham 

terminado?” 

Imediatamente me contive, porque isto claramente não estava indo de 

acordo com os meus planos. Eu percebi que eu estava fazendo tudo, a 

respeito de mim e eu me arrependi por fazer isto. Jesus estava rindo 

como um marido o faria quando tinha uma surpresa especial para a sua 

esposa. 

Jesus: ”Sim, tudo está no lugar para a recepção, mas, você quer que seu 

alimento esteja frio ou o seu vinho fique ruim? 

Eu: Eu pretendi esta emburrada e resmungar. “Claro que não.” 

Jesus: “Olhe.” 

Lá, na nossa frente estava um mini banquete com o que se parecia ser 

uma pita torrada. Havia uma garrafa de vinho, mas, não uma garrafa 

moderna. A garrafa era de vidro queimado ou fiado com um invólucro de 

tecido de couro e jóias. Eu nunca vi nada parecido com isso. 

Nós nos reclinamos em posições confortáveis para comer essa comida 

magnificente. Todos os elementos estavam em frente de nós enquanto 

Ele rasgou o pão ao meio, me deu um pedaço. Ele então derramou vinho 

em apenas um cálice e Ele primeiro tomou um gole para se certificar de 

que era bom, em seguida, um anjo colocou mais vinho no copo e Ele me 

entregou a taça para eu beber. 

Jesus: “Por favor, Erin, coma um pouco de pão comigo.” 

Ele amorosamente tocou no meu cotovelo para levantar o pão até os 

meus lábios e comer o pão, ao mesmo tempo que Ele. Naquele momento, 

enquanto nós comíamos juntos do pão, pareceu tão simbólico do que Ele 

fez na Cruz e eu comecei a chorar. 

Jesus: “O que você está pensando?” 
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Eu: “Que momento inigualável, sem preço. Mil reis poderia me dar o 

dinheiro das nações, mas, por esse único momento, eu nunca iria 

trocá-lo.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Nós juntos nesta comunhão debaixo desta árvore.” 

Ele sorriu com tanto amor para mim que minhas mãos mal podem digitar 

esta parte do sonho. 

Eu: “Eu nunca fui amada desse jeito na Terra.” 

Jesus: “Você sempre foi amada desse jeito.” 

Eu: “Porque não antes, por que só agora?” 

Jesus: “Não são todas as coisas boas cobiçadas ou roubadas?” 

Eu: “Sim.” 

Lembrei-me, em um momento, cada vez que alguém roubou meus 

sonhos e com palavras frustraram as minha esperanças, e com isso 

destruindo minha alegria. 

Jesus: “Este é um momento perfeito.” 

Então, estendeu a mão e me entregou o copo. Eu esperei as instruções 

Dele. 

Jesus: “Erin, por favor beba.” 

Em seguida, pegou o copo da minha mão. Ele simbolicamente colocou o 

copo nos Seus lábios no mesmo local da onde eu havia bebido, para me 

mostrar que Ele era o meu Copeiro e estava cuidando de mim. 

Jesus: “Qual foi o gosto do que você provou?” 

Eu: Comecei a dar a Ele o ‘relatório do vinho’. “Era bom; tinha gosto de 

fruta, era grosso, vermelho, rico.” 

Jesus: Ele começou a rir. “Não realmente, o que você provou?” 

Ele me deu a taça novamente. Eu coloquei meus lábios para o local onde 

Ele havia bebido. 

Eu: “Eu senti que eu bebi em amor incondicional como nada na Terra. 

Quando eu bebi, e pude sentir o amor que Tu poderia ter por nós. Eu 

pude sentir o meu sangue sendo misturado com este vinho.” 
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Percebi que esta aceleração morna que eu provei do vinho foi o Seu amor 

incondicional derramado por mim, e na verdade por todos nós. 

Ele sorriu e acenou para os anjos limparem o cobertor. Nós dois nos 

deitamos perto um do outro. Era hora de olhar para as nuvens e imaginar 

formatos; eu amava isso quando era criança. 

Nós dois estávamos olhando para o céu deslumbrante. As nuvens não 

lançaram nenhuma sombra e nem bloqueavam a luz. Ele segurou a 

minha mão como um Pai amoroso seguraria a mão de sua filha. Ficamos 

lá por um longo tempo olhando para o céu. 

Eu: “Eu nunca quero ir embora.” 

Jesus: “Eu não quero que você vá nunca.” 

Quando Ele começou a levantar-se, eu notei que Seu cavalo estava 

deitado à beira do rio e se levantou quando Jesus se levantou. A capa de 

púrpura estava envolta por cima do Seu ombro. Ele usava Sua coroa 

enquanto me ajudou a montar em Seu cavalo. 

Ele me colocou na frente e ficou atrás com os braços segurando a crina 

do cavalo para ter certeza de que eu estaria segura. Então, fomos 

cavalgando para o Portal. Ele desceu primeiro e segurou a minha mão 

para me ajudar a descer. Ele se abaixou e segurou as minhas duas mãos 

e olhou diretamente para mim. 

Ele sorriu dentro dos meus olhos e segurou minhas mãos enquanto eu 

pisar no Portal. Indo embora estava ficando cada vez mais difícil e Ele me 

abraçou por um tempo bem longo. Nenhuma palavra foi falada. Minha 

cabeça estava pressionada direta sobre o Seu coração e isso formava 

uma parte da canção. 

Ouvi a versão da Bittersweet Symphony Celestial tocando. Finalmente 

quando eu tive que ir, Jesus disse ‘tchau por agora’ para mim no Portal. 

O Portal fechou enquanto eu descia. Os anjos estavam na mesma 

formação de antes. Oh como eu odiei retornar para a Terra desta vez. 

Sonho terminou…  

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights reserved, copies only allowed as per written 

permission)© 2019 SparrowCloud9. All Rights Reserved. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere

d/full-dreams/dream-18port/ 

O Cântico dos Cânticos se Eleva 

19 de Novembro de 2012 

Sonho começa … 

Eu estava passando muitas provações ultimamente. Eu não queria assistir 

ou ler qualquer coisa que atrapalhasse as mensagens dos sonhos, cheguei 

ao ponto de uma crise ontem depois do Sonho 17. 

Estava tentando entender, por que o Senhor havia me escolhido para isto. 

Eu recebi a minha resposta e de jeito, eu acho que sempre soube, mas 

mesmo assim era difícil de entender que eu poderia ser usada para alguma 

coisa depois de ter uma vida como a minha. 

Eu não conseguia dormir ontem a noite, rolei e virei na cama. Eu finalmente 

me levantei às 3h45 da manhã, fui orar e tomar a Santa Ceia. Até que eu vá 

morar no Céu, a Ceia do Senhor será uma prática que eu vou fazer sempre. 

Tenho estado em oração por Israel pois é nossa irmã. Eu tenho orado por 

Jesus e o para o Céu descer. Tudo parece estar se desenrolando diante dos 

nossos olhos. Essa foi a minha oração a Deus esta manhã: 

Querido Pai, 

Senhor, Seu Filho significa tudo para mim. Por favor não deixe que nada 

venha separar Jesus de mim. Eu nunca quero estar aparte dEle porque Ele é 

a minha porção e o meu cálice para sempre. Se eu não viver além deste dia, 

então, minha vida será completa. Eu O procuro onde quer que estou. 

Eu olho para Ele em tudo que faço, nunca conheci na Terra este amor, mas, 

sempre ansiava por isso. 

Você viu algo em mim que era digno, apesar de eu não ver isso, fui criada 

para Você. Você enviou Seu Filho, Jesus, para mim. 

O cuidado Divino e a cobertura que Você forneceu sobre mim e minha 

família é incrível. Que os dias que eu permanecer aqui na Terra sejam 

divinos e me tornando em uma filha de linhagem real. 
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Não há maior amor do que o que Você ofereceu por nós em Jesus. Seu Filho, 

Jesus, é meu amor e eu não posso pensar nEle sofrendo de qualquer 

maneira. Que Você possa abençoar a Ele e O guardar. Possa Ele ser 

abençoado. Que a Tua perfeita vontade seja feita, assim na Terra como no 

Céu. 

O Sonho começa… 

Eu notei hoje, que o caminho tinha o dobro de anjos do que na minha última 

visita. Desta vez eles formavam um telhado completo de luz ao longo do 

caminho. A batalha continua sendo travada por cima de nós. 

Há um grupo diferente de anjos, singularmente grandes, que lutam na 

cúpula. Quando me aproximei do caminho nesta manhã, vi a cabeça do 

dragão negro. Ele saiu da fumaça contra mim quando me aproximei do 

caminho. Sua cabeça era do tamanho de minha casa. 

Ele queria me devorar. Vários anjos começaram a atacar esta besta para 

evitá-lo. Eu vi suas espadas cortando o dragão e também ouvi o som do 

metal quebrando. O dragão não estava indo para baixo. 

Vários anjos me colocaram sob a cobertura do caminho. Fiz uma pausa por 

um momento enquanto o meu coração disparou. Eu corri rapidamente para 

a escada, ainda havia 12.7cm de neve no chão. 

O anjo da vitória me cumprimentou novamente. Desta vez a arte da guerra 

estava incrementada e a escada estava cheia de anjos. O anjo da vitória foi 

na frente primeiro e meu anjo de retaguarda estava subindo por trás de 

mim. 

Os sons eram ensurdecedores. Contudo, eu ainda pude ouvir vozes na 

fumaça chamando pelo nome. Porque as vozes eram familiar para mim, eu 

comecei a concentrar-me nas vozes. O anjo da vitória (Breakthrough) se 

virou rapidamente e colocou as mãos sobre meus ouvidos para me abrigar 

do som das vozes. 

Então, naquele momento o dragão vermelho se moveu à minha esquerda e 

ele era enorme. Vi uma parede de cerca de 182.8 cm de altura de escamas 

vermelhas Eu ouvi o som desta besta. Era como nos velhos filmes de 
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Godzilla, mas o som era mais alto e horripilante. Ele estava tentando 

destruir a mim e a escada. 

Vários anjos vieram e me protegeram. Um dos anjos parecia de alta 

hierarquia e sua aparência era semelhante à de um dos arcanjos que tinha 

ido atrás do dragão. O anjo retirou uma enorme espada e deu uma estocada 

no dragão. O dragão rapidamente recuou. Eu pude ver a parede de 

vermelho movendo-se ao longo da paisagem. 

O grito que o dragão deu por causa do ferimento foi tão alto que balançou a 

escada dentro da cúpula protetora. No entanto, eu tinha tantos anjos lá, que 

eu sabia que não iria ser machucada. 

O anjo da vitória me puxou para o Portal. 

Agora, eu ainda não expliquei o que é o Portal, mas, é muito maravilhoso. 

Enquanto subo na escada e estou olhando para cima, não vejo nada mas 

nuvens grossas e não há nenhum buraco visível. Então, quando chego perto 

do topo, as nuvens de repente se partem um pouquinho e então subo 

através delas. Quando subo acima das nuvens por um curto tempo, lá eu 

estou, no Céu, num lugar completamente separado e num cenário 

maravilhoso. 

Quando olhei para baixo através do Portal, vi anjos que os anjos que 

revestiam a escada estavam lutando na escuridão. Quando eu saí do Portal, 

o ar passou de espesso, úmido e frio à uma temperatura leve, clara e 

perfeita. 

Enquanto estava de pé no Portal, eu procurei por Jesus. Lá estava Ele, em 

Seu Trono, com Suas asas abertas quase ¾ hoje. Elas eram muito bonitas e 

brilhantes. Ele não estava se encontrando com ninguém hoje, somente eu. 

Mais uma vez, enquanto o anjo que me recebe, me acompanhou em direção 

a Ele, ouvi o música da Symphony Bittersweet tocando. O interessante é que 

essa música constrói e continua subindo enquanto eu chego mais perto dEle. 

Meu coração começou a acelerar. 

Enquanto eu estava caminhando em direção a Ele, Seu cavalo branco se 

aproximou e cutucou meu cotovelo direito para me cumprimentar. Notei que 
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o cavalo tinha algo como trigo em sua boca, vários pedaços. Virei-me e 

beijei o lado do Seu nariz e Ele me encorajou a levar o trigo para Jesus. O 

cavalo, então, ficou atrás, como eu também. 

Enquanto caminhava até Jesus, um grande shofar tocou. O som do shofar 

era bonito. Eu me virei para ver de onde o som estava vindo. Havia um anjo 

impressionante com este belo shofar. Era tanto translúcido quanto 

luminescente. 

Pendurado no shofar estavam borlas azuis. Havia guarnição de prata 

gravada ao redor do shofar. Ele era um dos mais belos shofar que eu já 

tinha visto. O som estava fazendo as células do meu corpo tremer até que o 

som finalmente parou. 

O shofar então parou. Houve silêncio por 3 minutos. Não tenho certeza como 

eu sei disso. Durante três minutos os efeitos do shofar vibravam através do 

meu sistema e dos meus ouvidos. Os anjos então cantaram, “Santo, Santo, 

Santo é o Cordeiro, que está sentado no Seu Trono, Ele é Santo e Justo, 

Justo e Verdadeiro, Santo Ele é.“ 

Então, houve um silêncio. Finalmente, o anjo falou para mim. 

Anjo: “Vá para o Rei. Vá para o Cordeiro.” 

O anjo me disse que eu poderia ir até Jesus agora e a música começou a 

tocar novamente. Corri até Ele, eu não podia esperar. Ele se levantou de 

Seu trono para me receber. Jesus saiu de Seu Trono para me receber. Os 

degraus eram quase 2 metros de altura. 

Ele pegou minha mão esquerda, pois minha mão direita segurava o trigo. 

Olhei dentro dos olhos dEle e vi um campo de trigo. Lá me vi sentada neste 

campo em um sonho há 3 meses atrás. Eu estava vestida de branco. O trigo 

estava soprando, pequenos pedaços estavam soprando dEle. O sol estava 

brilhante. 

No tempo que tive este sonho, era 1 de Setembro de 2012. Eu lembro da 

data porque faltavam 7 dias para o casamento do meu colega de trabalho, 

que seria no dia 8 de setembro de 2012. Eu olhei para Jesus e senti que eu 

deveria descrever Ele para vocês. 
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Ele tem feições muito forte com aqueles belos olhos verdes e azuis que 

penetravam a alma. Enquanto os meus olhos procuraram Seu rosto, eu vi 

que Seu cabelo era branco como a neve e era como seda. Eu olhava para Ele 

agora com um amor que eu nem sabia que poderia amar alguém desse jeito. 

Não havia nenhuma mancha nEle porque Ele é perfeito, lindo! Sua coroa era 

de ouro com sete pináculos em cada ponta. Sob esses pináculos estavam 

milhares de jóias incrustadas. Cada jóia de Seu peitoral tinha uma 

representação e vi muitos arco-íris refletindo dessas jóias. 

A luz de Sua eminência fazia a luz do que parecia ser muitos arco-íris refletir 

de Sua coroa. Ele sorriu enquanto gentilmente pegou o trigo da minha mão 

direita. 

Jesus: “Venha, Eu tenho algo para te mostrar.” 

Ele estava em Sua armadura completa. Eu notei que Suas asas 

desapareceram no minuto em que saímos da dos degraus do Trono. No lugar 

das asas Ele tinha uma capa de veludo roxo. Ele segurou o trigo e a minha 

mão novamente. 

Ele andou à minha frente e eu O seguia. O cavalo estava perto da base dos 

degraus do Trono. Minha roupa desta vez era bonita, de primeira classe, de 

prata, uma armadura sobre um simples mas elegante vestido branco. 

Contudo, não era uma armadura completa como uma que usaria em uma 

guerra, mas mais como a dEle; um um peitoral do formato do corpo, com 

botas de prata esterlina completas com caneleiras. Eu tinha uma espada no 

meu lado esquerdo. Meu vestido por baixo da armadura era feito de linho 

lindo. 

Meu cabelo estava trançado para trás. Eu tinha uma coroa de 12 flores de 

diferentes variedades trançadas no meu cabelo. Haviam fitas de tecido de 

metal provenientes dele. Ele montou primeiro no cavalo e fui atrás e 

descansei a minha cabeça no ombro Dele. Enquanto nós cavalgávamos a 

Sua espada se chocava com a minha bota. 
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Nós passamos por fontes e riachos, pomares, prados e florestas. Havia uma 

pequena aldeia pitoresca onde todos acenaram para Ele quando nós 

cavalgamos por lá. Ele sorriu e acenou para eles. 

Por fim, nos aproximamos de um campo de trigo, o mesmo do meu sonho 

do 1 de setembro de 2012. Ele deu um tapinha no Seu cavalo e ele se 

abaixou para nos ajudar a descer. Um anjo veio e me ajudou a desmontar. 

Depois disto, Jesus desmontou e ficou de pé no campo de trigo. O vento 

soprava no trigo. O trigo estava pronto para ser colhido. Desta vez Ele não 

me abraçou. Eu queria que Ele me abraçasse e Ele sabia. 

Jesus: Sorrindo. Então Erin, o que está errado?” 

Eu: Demonstrei que estava chateada. ”Eu estava com saudades de Você e 

eu vim através desta enorme batalha para chegar aqui.” 

Ele sorriu, se aproximou de mim e me pegou do chão um pouco acima do 

chão. Ele me rodopiou, me beijou na bochecha, me colocou no chão e me 

abraçou. 

Jesus: “O que, você pensou que Eu não te amo mais?” 

Eu: “Eu estava preocupada que estivesse desagradado a Você.” 

Ele sorriu e olhou para baixo no meio do trigo. No meio havia uma bela rosa 

vermelha perfeita, Ele a pegou como também um outro objeto grande e 

brilhoso. Um anjo pegou este objeto, enquanto Jesus se aproximou de mim. 

Jesus pegou a rosa e colocou-a no meu cabelo, acima da minha orelha 

esquerda. Eu fiquei chocada quando rosa começou a fazer música. 

Rosa: Repetindo. ”Erin, você é amada pelo Rei e o Rei te ama com todo o 

Seu coração.” 

Jesus: Sorrindo e rindo.”Ai então, Erin, será que isso ajuda?” 

Eu saltei sobre Ele com o meu vestido de armadura bonito e joguei meus 

braços em torno dEle. Eu olhei nos olhos Dele e eu pude ver todos os 

sentimentos de amor que eu já tive. Todo sentimento de saudade, alegria e 

euforia, estava todos vindo de Seus olhos gloriosos. 

Como já falei, se lembre, isso não foi sensual de maneira nenhuma, mas, 

um amor Divino muito semelhante ao que é encontrado no Cântico dos 
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Cânticos. De fato, eu me senti segura no Seu Amor enquanto Ele 

gentilmente me abraçava. 

Jesus: “Ok.” 

O anjo lhe entregou o objeto a Jesus. Eu vi que o objeto era na verdade uma 

foice. Jesus tirou Sua capa. 

Jesus: Erin, espera aqui do lado.” 

Então, eu O vi cortar o trigo com a foice. Quando olhei novamente para o 

campo, de repente centenas de milhares de anjos apareceram para ajudá-Lo 

a cortar o trigo. 

Eu: “Mas, Senhor, a época de colheita já passou.” 

Ele: “Mas, ela não apenas começou?” 

Eu olhei e vi um pouco de trigo que tinha sido cortado algum tempo atrás e 

estava deitado ao lado das margens do Rio da Vida. Eu percebi que a 

colheita teve duas temporadas. Devo ter parecido confusa. 

Jesus: “Vem.” 

O anjo me entregou a foice e Jesus me instruiu como cortar o trigo com Ele. 

Enquanto nós cortávamos, os anjos iam recolhendo atrás de nós. Meus 

feixes eram tão pequenos comparados com os feixes grandes Dele. 

Jesus era, sem dúvidas, o melhor Ceifeiro. Quando terminamos, eu estava 

exausta. Ele pegou o cálice de uma bolsa sobre o cavalo e mergulhou-o no 

Rio. Novamente, Ele provou em primeiro lugar, e então entregou-o para 

mim. 

Jesus: Erin, beba.” 

Eu bebi do mesmo lugar em que Ele havia bebido. Ele me abraçou e me 

acompanhou até Seu cavalo. Ele me ajudou a montar o cavalo e então 

amarrou um feixe de trigo em um pacote pequeno na parte de trás. Então, 

nós voltamos para o Portal. 

O cavalo era um animal incrível e muito bonito. Quando voltamos para o 

Portal, Seu cavalo se abaixou e Jesus me ajudou a desmontar. 

Jesus: “Oh, sim, uma outra coisa.” 
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Ele virou-se para um tipo alforge na sela sobre o cavalo e puxou um pano 

bonito, retangular, de linho fino e branco. Ele gentilmente colocou isso no 

topo da minha cabeça. Fiquei confusa. 

Jesus: Ele sorriu e deu uma risada. ”Vai chover.” 

Ele achegou-se para beijar minha bochecha e rapidamente saltou sobre o 

cavalo para retornar ao Trono. Eu sorri quando vi Sua capa desaparecer e 

Suas asas estavam de volta. Vi as 24 pessoas vestidas começando a se 

reunir de novo. Ele se virou e acenou para mim. 

Anjo: “Olhe para a Palavra. A colheita está pronta e o tempo está chegando. 

Veja isto e se alegre.” 

Sonho acabou… 

Que bênção foi este sonho. Eu tenho que correr. Estou orando para que este 

sonho abençoe a todos. 

Amor e bênçãos….Sparrow 
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ESCRITURAS AS CONTIDAS EM CADA UM DOS SONHOS 

(ATUALIZADO PARA O SONHO 330) 

  

PORTÃO DO CÉU 1 - O CONVITE 

(Sonhos do Senhor de setembro de 2012 a janeiro de 2013) 

  

  

Sonho 1  - O Começo - 1 de setembro de 2012 - Caminho 1 

Referências bíblicas: Habacuque 1: 5; Isaías 54; Jeremias 29: 1-12; Salmo           

29; Salmo 91 

Sonho 2 - Cinco Anjos, Cinco Caixas - 7 de outubro de 2012 - Caminho 2 

Referências bíblicas:  Apocalipse 2: 7 

Sonho 3  - A Colheita de Trigo - 20 de outubro de 2012 - Caminho 3 

Referências bíblicas: Isaías 54; Salmo 29 

Sonho 4  - Todos são imperfeitos - 21 de outubro de 2012 - Caminho 4 

Referências bíblicas: Mateus 11:28 

Sonho 5  - As recompensas do Senhor - 3 de novembro de 2012 - Caminho5 

Referências bíblicas: Apocalipse 2: 7 

Sonho 6  - EUA está na Palavra - 6 de novembro de 2012 - Caminho 6 

Referências bíblicas: Oséias; Joel; Joshua; Salmo 23; Salmo 34; Salmo 45;           

Salmo 78; Salmo 83; Zacarias 

Sonho 7  - Confie no Senhor - 7 de novembro de 2012 - Caminho 7 

Referências bíblicas: Isaías 65; Isaías 66; Salmo 33; Salmo 46; Salmo 91 

Sonho 8 - Os Dragões Negros e Vermelhos - 8 de novembro de 2012 -               

Caminho 8 

Referências bíblicas: Apocalipse 2: 7 

Sonho 9 -  Decepção no mundo - 9 de novembro de 2012 - Caminho 9 

Referências bíblicas: Daniel 9 

Sonho 10 - Todos têm propósito no fim dos tempos - 10 de novembro de               

2012 - Caminho 10 

Referências das escrituras: Ageu; Salmo 23; Salmo 91; 

Sonho 11 - Êxodo em Massa do Ocidente - 11 de novembro de 2012 -               

Caminho 11 

Referências bíblicas: Furos / cicatrizes nas mãos de Jesus; Salmo 23; Salmo            

91; Canções sendo cantadas no Céu 

S onho 12 - O Anel de Fogo - 13 de novembro de 2012 - Caminho  12 

Referências bíblicas: Salmo 45; Canção de Salomão; Canções sendo         

cantadas no Céu 
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Sonho 13 - Por que uma “mulher pequena” foi escolhida - 14 de novembro              

de 2012 - Caminho 13 

Referências bíblicas: cantos cantando no céu 

Sonho 14 - A Bíblia tem um batimento cardíaco - 15 de Novembro de 2012               

- Caminho 14 

Referências das escrituras:  

Obadias; Salmo 45; Salmo 68 

Sonho 15 - Cântico dos Cânticos Experiente - 16 de Novembro de 2012 -              

Caminho 15 

Referências das Escrituras: Apocalipse 2: 7 

Sonho 16 - Cântico dos Cânticos Continua - 17 de novembro de 2012 -              

Caminho 16 

Referências bíblicas: Gênesis; Gênesis 1: 6; Isaías 54; Salmos; Canções          

sendo cantadas no Céu 

Sonho 17 - Canções de Flores de Canções - 18 de novembro de 2012 -               

Caminho 17 

Referências bíblicas: Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 18 - Cântico de Canções Aumenta - 19 de novembro de 2012 -              

Caminho 18 

Referências das escrituras: Cantares de Salomão; Canções sendo cantadas         

no Céu 

Sonho 19 - O Cântico dos Cânticos é Mal-Entendido - 20 de novembro de              

2012 - Caminho 19 

Referências das escrituras: Isaías; Isaías 54; Canções sendo cantadas no          

Céu 

Sonho 20 - Palavras Amargas Tentam Parar os Sonhos - 23 de novembro             

de 2012 - Caminho 22 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 6: 1-11; Jeremias 29: 13-14; Salmos;          

Salmo 34; Salmo 45; Salmo 91; Salmo 119: 145; Canções sendo cantadas            

no Heaven 

Dream 21 -  The Pérola - 25 de novembro de 2012 - Caminho 23 

Referências das escrituras: Josué; Salmo 45; Salmo 46; Salmo 83; Canções           

sendo cantadas no Céu 

Sonho 22  - Egito - 27 de Novembro de 2012 - Caminho 24 

Referências das escrituras: Efésios 6: 10-18; Esther; Isaías 52: 7; Salmo           

16; Salmo 23; Salmo 103; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 23 -  Cavar Mais Fundo - 28 de novembro de 2012 - Caminho 25 

Referências das Escrituras: Esther; Ageu; Joshua; Salmo 94; Salmo 103;          

Salmo 113; Salmo 114 

Sonho 24 -  Cave Mais Fundo Ainda - 2 de dezembro de 2012 - Caminho 26 
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Referências das escrituras: Daniel; Efésios; Ezequiel; Ageu; Isaías; Joel;         

Salmo 83; Romanos 16 

Sonho 25  - Pés - 4 de Dezembro de 2012 - Caminho 27 

Referências das Escrituras: Efésios 6: 10-18; Isaías 52: 7; Apocalipse 4: 8;            

Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 26 -  A Batalha Invisível - 7 de dezembro de 2012 - Caminho 28 

Referências das escrituras: Daniel; Efésios 6: 10-18; Ester; Ageu; Ageu 2:           

6-9, 21-22; Oséias 3; Isaías; Jeremias; Miquéias; Provérbios 2; Salmo 16;           

Salmo 17; Salmo 110; Zacarias 

Sonho 27 - A Contagem Regressiva Final - 12 de dezembro de 2012 -              

Caminho 29 

Referências das escrituras: 2 Coríntios 4: 16-18; Isaías 54: 2; Josué 24:15;            

Lucas 11:25; Mateus 18: 9; Salmo 51: 7; Canções sendo cantadas no céu;             

Zacarias 13: 1 

Sonho 28  - O Céu Esta Descendo - 13 de Dezembro de 2012 - Caminho 30 

Referências das Escrituras: 1 Coríntios 6: 19-20; Esther; Ezequiel; Ageu;          

Hebreus 12; Isaías; Isaías 61; Salmos; Salmo 23; Salmo 45; Apocalipse 2;            

Romanos; Romanos 6; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 29 -  A Última Chamada - 16 de dezembro de 2012 - Caminho 31 

Referências bíblicas: 2 Crônicas 20:15; Daniel; Efésios; Revelação;        

Romanos; Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 30  - Ele está vindo - 20 de dezembro de 2012 - Caminho 32 

Referências bíblicas: Habacuque 1: 5 

Sonho 31  - Nossa Casa Celestial - 21 de dezembro de 2012 - Caminho 33 

Referências bíblicas: Amós; Esther; Ageu; Joshua; Salmo 23; Salmo 34;          

Salmo 103; Revelação; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 32 - As Vésperas do Natal - 24 de Dezembro de 2012 -              

Desvendando 1 

Referências das escrituras: Esther; Habacuque 1: 5; Isaías; Malaquias;         

Mateus; Salmo 91; Apocalipse 

Sonho 33 - Jesus Como Uma Criança - 25 de dezembro de 2012 -              

Desvendando 2 

Referências das escrituras: Amós; Habacuque; Joel; Naum; Salmo 17;         

Salmo 23; Salmo 34; Salmo 45; Salmo 91 

Sonho 34 -  Dores de parto - 29 de dezembro de 2012 - Desvendando 3 

Referências das escrituras: Mateus; Mateus 24; Mateus 25; Zacarias 

Sonho 35 -  Desafio Infantil - 31 de Dezembro de 2012 - Desvendando 4 

Referências das Escrituras: Hebreus 12; Isaías 62; João 15; João 16;           

Lamentações; Filipenses 1 

Sonho 36 -  A Ponte - 2 de janeiro de 2013 - Desvendando 5 
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Referências das escrituras: Daniel; Deuteronômio 4; Deuteronômio 12;        

Ageu; Jeremias 50; Salmo 45; Salmo 46; Zacarias; Zephaniah 

Sonho 37 -  O Naufrágio e Navegação - 8 de janeiro de 2013 - Desvelando 6 

Referências das escrituras: Atos; Salmo 23; Salmo 45; Salmo 46; Salmo 84;            

Revelação; Tessalonicenses 

Sonho 38 -  O faraó e a Albânia - 11 de janeiro de 2013 - Desvendando 7 

Referências das escrituras: Êxodo; Habacuque 1: 5; João 10; Mateus 24;           

Apocalipse 3: 14, 17-22; Apocalipse 4; Zacarias 10; Zacarias 11 

  

 PORTÃO DO CÉU 2 - O FERREIRO 

(Sonhos do Senhor de janeiro de 2013 a maio de 2013) 

  

Sonho 40 - Os Anjos Caídos e as Diretrizes de satanas - 24 de janeiro de                

2013 - Glória 2 

Referências bíblicas: Ezequiel 28: 12-17; Gênesis 3:15; Isaías 14: 12-15;          

Lucas 10:18; Malaquias; Filipenses 4: 8; Salmo 39; Salmo 40; Salmo 41;            

Salmo 82; Salmo 83; Salmo 104; Revelação; Apocalipse 2: 7-10; Apocalipse           

12: 11-13 

Sonho 60 -  A Escada - 28 de abril de 2013 - Mini 10 

Referências das escrituras: Atos 2; Deuteronômio 16: 9; Esther; Êxodo 34;           

João 3: 5; Levítico 23:15; Levítico 25; Mateus 24; Salmo 45 

  

PORTA DO CÉU 3 - AS MANSÕES 

(Sonhos do Senhor de maio de 2013 a outubro de 2013) 

  

Sonho 64 -  A Raça - 26 de maio de 2013 - Min. 13 

Referências bíblicas: Atos; Esther; Ezequiel; Oséias; Joel; Lucas 7; Salmo          

45; Salmo 91; Canção de Salomão; 1 Timóteo; 2 Timothy 

Sonho 75 - Um Passeio Pela Minha Mansão no Céu - 21 de julho de 2013 -                 

Céu 3 

Referências das escrituras: João 14: 2 

Sonho 127 - O Leão e a contagem regressiva dos 50 dias - 29 de junho de                 

2014 - Céu 51 

Referências bíblicas: Gênesis; Gênesis 1: 5; Job 4; Salmo 91; Canções           

sendo cantadas no Heaven 

Sonho 138 - A Montanha de Deus e o Observatório - 12 de novembro de               

2014 - Profético 1 

Referências das escrituras: Atos 2: 19-20 

Sonho 258 -  Jesus e um aviso urgente! - 6 de setembro de 2017 

Referências das escrituras: Isaías 49; Salmo 45 

Sonho 259 -  Deus e a Quebra da Aurora - 17 de setembro de 2017 
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Referências bíblicas: Atos 13:41; 2 Crônicas 20:15; Ester 8: 8; Gênesis 37;            

Habacuque 1: 5; Ageu 2: 5,18,23; Isaías 30:18; Isaías 33:22 e tudo; Isaías             

49:17; Isaías 61; Isaías 62: 11-12 e todos; Jeremias 42:11; João 16:23;            

João 17; Josué 1: 5; Lamentações; Naum 1: 7; Salmos; Salmos 10: 2-4;             

Salmo 17: 8; Salmo 40; Salmo 46; Salmo 72; Salmo 75: 7; Salmos 77:14;              

Salmo 121; Romanos 3: 4; 2 Timóteo 3: 2-4; Zacarias 2: 7; Sofonias 3:              

14-20 

Sonho 260 - Luto pela Nossa Grande Nação Uma Vez - 2 de outubro de               

2017 

Referências bíblicas: João 10:27; Levítico 16; Levítico 23; Mateus 5: 17-20;           

Mateus 6:24; Romanos 7 

Sonho 261 -  Jesus, o Grato e o Mundo - 4 de outubro de 2017 

Referências das escrituras: Salmos 16: 8 

Sonho 262 - Jesus e as Manchas da Uva da Colheita - 10 de outubro de                

2017 

Referências das escrituras: Isaías 61 

Sonho 263 - Jesus e o retorno aos tempos da nossa juventude - 13 de               

outubro de 2017 

Referências das escrituras: Gênesis 

Sonho 264 -  Deus, Seu Convênio, Seu Arco-Íris - 19 de outubro de 2017 

Referências bíblicas: Isaías 61; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 265 -  Jesus e os Falso Labores - 29 de outubro de 2017 

Referências bíblicas: Jeremias 32:27; Lucas 18:27 

Sonho 266 -  Jesus e a Raça Continuam - 20 de novembro de 2017 

Referências bíblicas: Apocalipse 2: 7 O 

Sonho 267 -  Jesus e a Mudança nas Estações - 29 de novembro de 2017 

Referências bíblicas: Isaías 30 

Sonho 268 - Jesus e Minha Dança de Alegria no Céu - 3 de dezembro de                

2017 

Referências bíblicas: Jó 6:10; 1 Pedro 4:13; 1 Pedro 5: 9-10; Apocalipse 21:             

4 

Sonho 269 - Entrando na Batalha com Jesus e os Oito Sinos - 11 de               

dezembro de 2017 

Referências bíblicas: 2 Samuel 22 

Sonho 270 -  Deus e 'Considerai este dia' - 17 de Dezembro de 2017 

Referências das Escrituras: nenhuma 

Sonho 271 - Andar com Jesus para uma Cerimônia Especial - 27 de             

Dezembro de 2017 

Referências bíblicas: Salmo 45; Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 272 -  Jesus e a Teia Mundial de Alerta - 31 de dezembro de 2017 

Referências bíblicas: 2 Timóteo 3  
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Sonho 273 -  Jesus e o Ano do Favor do Senhor - 14 de janeiro de 2018 

Referências das escrituras: Jeremias 29:11 

Sonho 274 - Jesus: “O Teu Treino no Deserto Está Quase Terminado” - 5 de               

Fevereiro de 2018 

Referências bíblicas: 1 João 2:16  

Sonho 275 - Jesus e o Comércio Para o Novo Perfeito Sapatos - 11 de               

fevereiro de 2018 

Referências bíblicas: Eclesiastes 12: 6; Isaías; Isaías 52: 7; Canções sendo           

cantadas no Céu 

Sonho 276 - Jesus, a Guerra Revolucionária e o Mapa - 18 de fevereiro de               

2018 

Referências bíblicas: Mateus 6: 9-13 

O Sonho do Marido de Erin - Correndo pelas Ondas Enfurecidas - 26 de              

fevereiro de 2018 

Referências bíblicas: nenhum 

Sonho 277 - Uriel, Portas, falsos ídolos e ingratos convidados - 15 de abril              

de 2018 

Referências bíblicas: Êxodo 12; Hebreus 12; Isaías 43:19; Salmo 28: 7;           

Apocalipse 3: 8; (ref. ao Sonho 252) 

Sonho 278 - Jesus, os Problemas e a Porta Revisitada - Sunday, 6 de maio               

de 2018 

Referências das escrituras: Jó 2: 9; Mateus 6: 9-13; Apocalipse 3: 8 e 22:              

1; Anjos cantando no paraíso 

Sonho 279 -  Enoque e Elias vêm nos encorajar - 9 de maio de 2018 

Referências bíblicas: Ester; Gênesis 5: 18-24; 1 João 4: 4; 1 Reis 19;             

Apocalipse 22: 1 

Sonho 280 -  Jesus e os Primeiros Oito Dias de Sivan - 15 de maio de 2018 

Referências bíblicas: Ester; Êxodo 19: 6-15; Lucas 4:18; Mateus 5, 6 e 7             

(Sermão da Montanha e As Bem-Aventuranças); Mateus 6: 9-13; Salmo 45;           

Salmo 46 

Sonho 281 - Jesus e a Tempestade Furiosa Logo Cessarão - 21 de maio de               

2018 

Referências bíblicas: Gênesis 8: 1-5; Lucas 4:18; Marcos 4: 35-41; Mateus           

6: 9-13; Mateus 8: 23-27 

Sonho 282 - Jesus e Nossa Necessidade de Confiar Nele - 10 de junho de               

2018 

Referências bíblicas: Hebreus 12: 1-2; Jeremias 29:11; Mateus 6: 9-13;          

Mateus 7: 24-27; Salmo 46:10 

Sonho 283 -  Deus, Uriel e Dia dos Pais - 17 de junho de 2018 

Referências bíblicas: Isaías 43: 2; Jeremias 10: 6-10; Mateus 6: 9-13;           

Salmos 118; Apocalipse 4: 8 
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Sonho 284 - Jesus, Relógios, Passarinhos e Borboletas - 26 de junho de             

2018 

Referências bíblicas: Daniel 9: 24-27; Hebreus 13: 8; Mateus 6: 9-13;           

Mateus 24: 32-35; Salmo 90:10 

Sonho 285 -  Deus, UC Berkeley e Uma Porta Aberta - 1 de julho de 2018 

Referências bíblicas: Atos 2:27; Habacuque 1: 5; Isaías 40:31; Isaías 41:           

10-13; Jeremias 29:11; Mateus 6: 9-13, 34; Provérbios 3: 6; Salmo 16:19;            

Salmo 37: 4; Apocalipse 3: 8, 10 

Sonho 286 -  Jesus e Humildade da Humilhação - 11 de julho de 2018 

Referências bíblicas: Êxodo 13: 21-22; Êxodo 14: 19-30; Habacuque 1: 5;           

Mateus 6: 9-13; Números; Salmo 46: 5; Salmo 50:10 

Sonho 287 -  Jesus e o Altar de um avô para o Senhor - 12 de julho de 2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 6: 19-20; Ezequiel 37: 1-13; Isaías 60: 1;            

Jeremias 10: 6; Mateus 6: 9-13; Neemias 9: 6; Salmo 18; Salmo 30 

Sonho 288 - Um Anjo Anuncia que o Rei Está Chegando - 13 de julho de                

2018 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 1:20; Salmo 3: 3; Zacarias 9: 9 

Sonho 289 - Um Anjo Cuida de Erin Enquanto Espera o Rei - 14 de julho de                 

2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 12; João 5: 1-15; Mateus 6: 9-13;           

Apocalipse 22: 1 

Sonho 290 - Os Anjos Costuram Erin Em Seu Vestido de Noiva - 15 de julho                

de 2018 

Referências bíblicas: Salmo 45; Zacarias 9: 9 

Sonho 291 - Um Anjo fornece Erin com Sapatos Para Trazer as Boas Novas              

- 16 de julho de 2018 

Referências bíblicas: Isaías 52: 7; João 5: 1-15; Mateus 6: 8-13; 1 Pedro 5:              

7; Salmo 37: 4; Salmo 45; Salmos 50:10; Zacarias 9: 9 

Sonho 292 - Um Anjo Nos Encoraja a 'Confiar n'Ele Um Pouco Mais' - 18 de                

julho de 2018 

Referências bíblicas: Jeremias 29:11; Mateus 6: 9-13; 1 Pedro 5; Salmo 45;            

Zacarias 9: 9 

Sonho 293 - Um Anjo Anuncia Que a Piscina Está Aberta Agora - 20 de               

julho de 2018 

Referências bíblicas: Isaías 52: 7; Isaías 53: 5; Isaías 61: 3; Salmo 3: 3 

Sonho 294 - Uriel, o Vestido de Formatura e o Vestido de Noiva - 11 de                

agosto de 2018 

Referências bíblicas: Atos 2: 2; Hebreus 2: 4; Mateus 6: 8; Salmo 45 

Sonho 295 - Um Sonho Incomum, Visita e Visão de Deus - 12 de agosto de                

2018 
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Referências bíblicas: 1 Coríntios 6: 19-20; Êxodo 3:14; Isaías 43: 2, 10;            

Isaías 49:16; João 4:14; João 15:16; Mateus 6: 9-13; Salmo 34; Salmo 62:             

2; Apocalipse 22: 1-5 

Sonho 296 - Uriel, Transformação e 'O Jejum da Noiva' - 20 de agosto de               

2018 

Referências bíblicas: Eclesiastes 9: 7, 11: 1; Efésios 4: 6; Ester 4: 15-16;             

Isaías 7:15; João 6: 32-35, 50-71; Juízes 6: 19-20; Levítico 2:13; 26:26;            

Lucas 4:18; 18:27; 21:25; Mateus 4: 4; 5:13; 25:10; 26:26; Salmo 77:14 

Sonho 297 - Alegrai-vos e Proclame "O Ano do Favor do Senhor" - 27 de               

agosto de 2018 

Referências bíblicas: Enoque 49; Isaías 49:16; Isaías 61; Mateus 6: 9-13;           

Salmo 45 

Sonho 298 - Uriel e Remoção do Velho para Permitir o Novo - 1 de               

setembro de 2018 

Referências bíblicas: Ester 4:14; Isaías 43:19; Mateus 6:10; Apocalipse 7: 1 

Sonho 299 - Uriel e Asas Incríveis Para Nós Voarmos - 6 de setembro de               

2018 

Referências bíblicas: Colossenses 1: 9-18; Isaías 40:31; Jó 33: 15-16;          

Salmo 37: 4 

Sonho 300 - Uriel e Um Sedutor ex 'rei' Ressurgem - 8 de setembro de               

2018 

Referências bíblicas: Gênesis 9:11; Mateus 6: 9-13, 6: 25-31; 8:16; 12:15;           

14:14; 15: 29-31; 19: 2; 21:14 

Sonho 301 - Deus e os Tempos Se Tornarão Mais Escuros e Mais Escuros -               

14 de setembro de 2018 

Referências bíblicas: Joel 2: 7; Mateus 6:10; 10: 8; Salmo 18:29 

Sonho 302 - Deus e Trabalhar na Presença do Bem e do Mal - 21 de                

setembro de 2018 

Referências bíblicas: Colossenses 1: 9-18; Isaías 61: 2; Mateus 6:10; Salmo           

91 

Sonho 303 - Deus e Descanse e Regozije-se Neste Dia - 23 de setembro de               

2018 

Referências bíblicas: Ester 4: 15-16; Isaías 40: 4; Isaías 52: 7; Mateus            

6:10; Filipenses 4: 4 

Sonho 304 - Jesus e as Flechas Ocultas Que Em Breve Serão Reveladas -              

14 de outubro de 2018 

Referências bíblicas: Colossenses 2:13; Isaías 1:18; Lucas 4:10; Mateus 6:          

9-13; Filipenses 4: 4; Salmo 37:24; Salmo 45; Salmo 46; Salmo 91 

Sonho 305 - Jesus e Um Caminho Serão Feitos Para Nós - 21 de outubro de                

2018 
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Referências bíblicas: Gênesis 2 e 3; Isaías 43: 1-21; Jó 2: 9; Mateus 6:33;              

Filipenses 3:14; Salmo 45 

Sonho 306 - Jesus e Por Que Não Poderíamos Ter Sido Curados Até Agora -               

28 de outubro de 2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 6:19; 2 Coríntios 1:20; Êxodo 32: 4;           

Hebreus 4:13; Job 1; Lucas 22:31; Mateus 22: 37-39; Provérbios 5:21;           

Salmo 7:11; 2 Timothy 3 

Sonho 307 - Um Sonho Curto do Vestido de Casamento Perfeito - 3 de              

novembro de 2018 

Referências bíblicas: Oséias 2: 16-23; Mateus 6: 9-13; Romanos 8:          

18-19,23; 

Sonho 308 - Deus e as comportas dos 40 dias abriram - 12 de novembro               

de 2018 

Referências bíblicas: Habacuque 1: 5; Isaías 1: 27-31; Isaías 47: 10-17;           

Isaías 49:16; Isaías 61; Mateus 6: 9-13, 19-21; Mateus 24:35; 1 Pedro            

1:25; Salmo 37: 12-15; Salmos 91:11; Salmo 102: 12-13; Salmo 119: 89;            

Apocalipse 6: 9-11; 

Sonho 309 - Uriel e Uma Batalha Contra o Inimigo Agora Expulso - 14 de               

novembro de 2018 

Referências bíblicas: Daniel 10:13; 12: 1-4; Deuteronômio 7: 7-9; Efésios          

6:12; Oséias 4: 6; Isaías 5:13; 11:10; João 16:13; Levítico 26: 7-9; Mateus             

9: 37-38; 24: 3-30; Salmo 2: 2-3; Salmo 22:10; Apocalipse 6: 9-10; 13:             

7-10 

Sonho 310 - Você Não Acreditaria Mesmo Se Lhe Dissessem! - 20 de             

novembro de 2018 

Referências bíblicas: 2 Crônicas 20: 24-26; 2 Coríntios 2:14; Habacuque 1:           

5; Salmos 8: 2; 18: 3,28-29; 23: 4; 40: 3; 47: 1-2; 91: 4; 96: 1-3; 106:                 

47; 149: 6-7; Apocalipse 5: 9-10; 6: 9-11; 14: 3; 2 Samuel 22: 19-21;              

Cantares de Salomão 2:14 

Sonho 311 - Deus, Uma Águia e Dando Graças em Ação de Graças - 22 de                

novembro de 2018 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 6: 2; Êxodo 19: 1-5; Oséias 2: 21-23;            

Isaías 40:31; Jeremias 29: 11-14; Mateus 6: 9-13; Salmo 136; Apocalipse           

3:11; Romanos 9: 23-26 

Sonho 312 -  Uriel e os Sete Vales Distintos - 2 de dezembro de 2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 15: 1-4; Gênesis 19: 15-25 Josué 7: 24-26;            

1 Reis 2:37; Lucas 10: 2; Mateus 22: 36-40; Salmo 18:29; 23: 4; 147: 3;               

Apocalipse 16:16; 20: 14-15; 21: 8; 1 Samuel 17 

Sonho 313 - Uriel e Um Sonho de Cura Será a Nossa Verdadeira Cura - 5                

de dezembro de 2018 
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Referências bíblicas: Deuteronômio 31: 6; Isaías 60: 1; Josué 1: 3-9;           

Mateus 5: 2-1, 15-16; Salmo 122: 6 

Sonho 314 -  Uriel e a Roda do Infortúnio - 6 de dezembro de 2018 

Referências bíblicas: Deuteronômio 31: 6; Hebraico 13: 5; Josué 1: 3-9;           

Malaquias 3:10; Mateus 5: 3-11; Apocalipse 19:11 

Sonho 315 - Uriel e o Padrão de Jó em nossas vidas - 7 de Dezembro de                 

2018 

Referências bíblicas: Jó; Salmo 45; Salmo 144 

Surpresa! - Uma prévia do Sub-Dream 3 de 316 !! ………………….… .Sunday,            

16 de dezembro de 2018 

Referências bíblicas: Mateus 5: 4; Romanos 8:28 

Sonho 316 - Jesus e o Reino Serão Em Breve Visíveis - 18 de dezembro de                

2018 

Referências bíblicas: Deuteronômio 30: 3-13; Habacuque 1: 5; Isaías 52: 7;           

Jeremias 32:17; João 3:16; Mateus 4:17; 6: 9-13; 19:26; Filipenses 2:           

10-11; 3:20; Provérbios 8:11; Salmo 23; Romanos 8: 38-39 

Sonho 317 - Jesus e Uma Escolha entre Duas Caixas de Prêmio - 1 de               

janeiro de 2019 

Referências bíblicas: Daniel 10:19; Habacuque 1: 5; Isaías 61: 2; Lucas           

23:43 

Sonho 317b - Trechos de uma Palavra Pessoal com Jesus - 15 de janeiro de               

2019 

Referências bíblicas: Isaías 40; Isaías 43; Joel 2; Salmos 45; 46; 91;            

Apocalipse (Todos) 

Sonho 317c - Trechos de uma Palavra Pessoal com Jesus - 20 de janeiro de               

2019 

Referências bíblicas: Isaías 54:17; João 7:38; João 14:27 

Sonho 318 -  Jesus e Deus Controlam o Tempo - 27 de janeiro de 2019 

Referências bíblicas: Enoque 49: 1-3; Isaías 38: 8; 43: 18-19; 61: 2; Josué             

10:13; 2 Reis 20:11; Mateus 6: 9-10; 1 Pedro 5: 7; Apocalipse 21: 5; 22:12 

Sonho 319 - Jesus, o Exército de Deus e os Gafanhotos - 4 de fevereiro de                

2019 

Referências bíblicas: Deuteronômio 31: 6-8; Ester 4:14; 9:10; Habacuque         

1: 5; Isaías 9: 6-7; 61: 2; Joel 1; Joel 2; Joel 3:14; João 1:17; 14: 3; 15:                  

9-17; Josué 1: 5; Lucas 12:52; Mateus 24: 6-7, 10, 36; Números 25: 3-5;              

Filipenses 3:14; Salmos 21:11; 46: 4-5; 106: 28; Apocalipse 1:18 

Sonho 320 - A Colonização Espalhada de Jesus e dos Gafanhotos - 10 de              

fevereiro de 2019 

Referências bíblicas: Gálatas 5: 22-23; Habacuque 1: 5; Hebreus 13: 5;           

Isaías 41:12; Lucas 4:18; 7:35; Mateus 6: 25-34; 24:32; Salmos 30: 5;            

91:11; Cantares de Salomão 2:10 
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Sonho 321 - Jesus e Orações Após Um Bebê Precioso Morrer - 13 de              

fevereiro de 2019 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 1:20; Isaías 49: 2; Joel 2; Lucas 1:37;            

Mateus 6: 9-13; 27: 52-53; Números 23:19; Salmos 30: 5; 147: 3;            

Apocalipse 1:18 

Sonho 322 -  Jesus e Nada Pode Impedir o Filho - 25 de fevereiro de 2019 

Referências bíblicas: Efésios 2:13; Ester 4:14; Habacuque 1: 5; Isaías          

43:19; 65:24; Jeremias 33: 3; Joel 2; Mateus 5: 14-16; 7: 7; 19:26;             

Mateus 21:21; 24:38; 1 Pedro 1: 18-19; Salmo 18:30; Apocalipse 22:12;           

Romanos 3: 24-25; 8: 35-39; 2 Samuel 22:15 

Sonho 323 -  Quatro Sub-sonhos Pós-Transformação - March 3, 2019 

Referências bíblicas: 2 Crônicas 20:15; 1 Coríntios 15:45; 2 Coríntios 3:18;           

Efésios 2: 5; 3: 20-21; 1 Pedro 3:18; Romanos 8:11 

Sonho 324 - Jesus e Espanar Nossos Prostitutos de Louisville - 4 de março              

de 2019 

Referências bíblicas: Atos 3:24; Gênesis 1; Hebreus 8:12; Isaías 52: 7; Joel            

2; João 3: 6; 15: 5,15; 1 João 3: 1; 4:18; Marcos 16: 15-18; Mateus 25:                

1-12; 28:18; Neemias 8:10; Salmos 45; 109: 26; Apocalipse 4:11; 7 todos;            

14 todo o 

Sonho 325 - Jesus Nos Leva de Volta ao Seu Estúdio de Cerâmica - 17 de                

março de 2019 

Referências bíblicas: Gênesis 1; Isaías 49:16; 64: 8 Jeremias 18: 1-4; Joel            

1; Mateus 19:26; Filipenses 2:13; Apocalipse 7: 1-8 

Sonho 326 -  Uriel e o Prelúdio - 21 de março de 2019 

Referências bíblicas: Isaías 49:16; Mateus 25: 1; Salmos 45:11; Romanos          

8:28 

Sonho 327 -  Jesus e o Abalo dos Ímpios - 24 de março de 2019 

Referências bíblicas: Ezequiel 37: 1-4; Gênesis 12: 3; Hebreus 13: 8; Joel 2;             

João 3:16; Lucas 4:18; 21: 25-28; Mateus 10: 8 21:21; 25: 1-13:            

Provérbios 28: 1; Salmos 47: 6; 86:12; 121: 3; Apocalipse 6:10; 12: 7-17 

Sonho 328 -  Deus e os Milagres Nas Colinas de Golan - 4 de abril de 2019 

Referências bíblicas: Ester 3; Mateus 5-7; 6: 9-13; Salmos 91:11; 1 Samuel            

26; Cantares de Salomão 2 

Sonho 329 - Jesus e Nossos Vasos Estão Sendo Assinados - 17 de abril de               

2019 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 1: 9; Gênesis 8: 20-22; Isaías 49:16; 53            

tudo; João 12: 1; 1 João 3; Josué 2: 1; Lucas 11:20; 2 Pedro 3:10;               

Provérbios 25: 2; Salmos 11; 91; Apocalipse 1 todos; 14 todos; 19: 11-21;             

22: 1 

Sonho 330 -  Jesus Ressuscitou, e assim Sua Noiva - 21 de abril de 2019 

11 



Referências bíblicas: Atos 2:17; 2 Crônicas 20:15; 1 Coríntios 15:45; 2           

Coríntios 3:18; Efésios 2: 5; Êxodo 3:14; 20: 8-10; Gênesis 2: 2-3; Hebreus             

2: 4; 13: 5; Isaías 53 todos; Jó 14: 5; Joel 2:28; João 2:10; 14:27; 16:33;                

Lucas 24: 5-6; Mateus 9: 16-17; 11: 28-30, 1 Pedro 3:18; Salmos 37: 4;              

55: 6; 119: 105; Apocalipse 22: 1; Romanos 8:11; 9: 5; 2 Timóteo 3 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere

d/full-dreams/scriptures2/ 

 

ESCRITURAS USADAS PELOS SONHOS 

(ATUALIZADAS PARA O SONHO 330) 

 

Nota: O ‘D’ mudo representa dream ou sonho. Então, por exemplo, ‘D11’            

seria ‘Sonho 11’.  

 

A 

Atos (D37; D63; D64; D94; D205; D214; D256; 

Atos 1 (D63; D128 vs.10-11; 

Atos 2 (D54 v.4; D60 todos; D96 v.17; D138 vs.19- 20; D141 vs.19-20;             

v.17; D169; D214 v.17; D215 v.20; D285 v.27; D294 v.2; D330 v.17; 

Atos 3 (D324 v.24; 

Atos 4 (D54; 

Atos 7 (D71 v.59; 

Atos 13 (D207 v.41; D239 v.41; D253 v.41; D259 v.41; 

Atos 26 (D144 vs. 15-18; 

Atos 27 (D37 v. 13; 

  

Amós (D31; D33; D56; D178; D205; 

Amós 1 (D148 v.6; 

  

C 

1 Crônicas (D46; 

1 Crônicas 4 (D82 vs. 9-10; 

1 Crônicas 16 (D49 v.33; 

1 Crônicas 21 (D46 v.1; 

1 Crônicas 28 (D172 v.20; 

2 Crônicas 20 (D29 .15; D68 v.26; D74 v.26; D78 v.26; D156; D259 v.15;              

D310 vs.24-26; D323 v.15; D330 v.15; 

  

Colossenses (D205; 

Colossenses 1 (D299 vs. 9-18; D302 vs. 9-18; 

Colossenses 2 (D304 v.13; 

1 Coríntios (D226; 

1 Coríntios 1 (D329 v.9; 

1 Coríntios 2 (D82 v.9; 

1 Coríntios 5 (D51 v.8; 

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/scriptures2/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/scriptures2/


1 Coríntios 6) (D28 vs. 19-20; D226 vs. 19-20; D244 .20; D287 vs.19-20;             

D295 vs.19-20; D306 v.19-20; 

1 Coríntios 12 (D52 vs.8-11; D289; 

1 Coríntios 13 (D52 vs.1-7; D162 vs .4-6; 

1 Coríntios 15 (D51 v.20; D312; D323 v.45; D330 v.45; 

2 Coríntios 1 (D63 v.4; D288 v.20; D306 v.20; D320 v.20; 

2 Coríntios 2 (D310 v.14; 

2 Coríntios 3 (D323 v.18; D330 v.18; 

2 Coríntios 4 : D27 vs.16-18; 

2 Coríntios 6 : D20 vs 11-11; D94 v.18; D311 v.2; 

  

D 

Daniel (D9; D24; D26; D29; D36; D41; D47; D48; D49; D54; D59; D70;             

D100; D102; D112; D113; D128; D143; D149; D182; D205; D210; 

Daniel 2 ( D175 vs.21-22; D195 vs.21-22; 

Daniel 4 (D49 vs.10-12; 

Daniel 5 (v.26 D184; v.25 D218; 

Daniel 7 (D39; v.25 D112; 

Daniel 9 ( D47 v.16, vs.21-23; D63; D182 vs.24-26; D284 vs.24-27; 

Daniel 10 (D47 v.4, vs. 13-14; D309 v.13; D317 v.19 ; 

Daniel 12 (D47 v.1; D309 vs.1-4; 

  

Deuteronômio (D42; D161; D205; 

Deuteronômio 4 (D36; 

Deuteronômio 7 (D42 vs.1-2; D309 vs. 7-9; 

Deuteronômio 8 (D51 v.2; D115 v.8; D190 v.8; 

Deuteronômio 12 (D36; 

Dt 16 (D60 v.9; 

Dt 20 (D41 v.17; 

Dt 25 (D151 vs.17-19; 

Dt 28 (D63 v.23; v.7 D143; D145 v.12; 

Dt 30 ( D180 v.6; D316 vs.3-13; 

Deuteronômio 31 (D175 v.8; D216 v.6; D313 v.6; D314 v.6; D319 vs.6-8; 

Deuteronômio 32 (D151 v.11; 

  

E 

Eclesiastes (E205; 

Eclesiastes 1 (D252 v.9; 

Eclesiastes 2 (D252 v.24; 

Eclesiastes 3 (D92 v.11; 

Eclesiastes 9 (D296 v.7; 
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Eclesiastes 11) (D296 v.1; 

Eclesiastes 12 (D275 v.6) ; 

  

Enoch 49 (D297; D318 vs.1-3; 

  

Efésios (D24; D29; D205; 

Efésios 1 (D112 v.3; D175 v.11; 

Efésios 2 (D322 v.13; D323 v.5; D330 v.5; 

Efésios 3 (D323 vs. 20-21; 

Efésios) 4 (D113 v.4; D296 v.6; 

Efésios 5 (D224 v.14; 

Efésios 6: 10-18 (couraça de Deus) (D22; D25; D26; D146; D257 v.17;            

D309 v.12; 

Ester (D22; D23; D26; D28; D31; D32; D53; D54; D56; D57; D32; D53;             

D54; D56; D57; D59; D60; D64; D97; D99; D101; D113; D116; D118;            

D126; D128; D131; D140; D145; D168; D196; D205; D237; D279; D280; 

Ester 2 (D101 vs.15-18; 

Ester 3 (D101 v.12; D328; 

Ester 4 (D145 v.14; D296 vs.15-16; D298 v. 14; D303 vs.15-16; D319            

v.14; D322 v.14; 

Ester 5 (D58; D124 v.3; 

Ester 8 (D101 vs. 7-10; D259 v.8; 

Ester 9 (D101; D319) v.10; 

  

Êxodo (D38; D109; D161; D205; 

Êxodo 3 (D295 v.14; D330 v.14; 

Êxodo 6 (D38 vs.6-9; D101 vs.6-8; 

Êxodo 12 (D41 vs. 43-48; D277; 

Êxodo 13 (D286 vs.21-22; 

Êxodo 14 (D286 vs.19-30; 

Êxodo 17 (D41 v.6; 

Êxodo 19 (D280 vs.6-15; D311 vs.1-5; 

Êxodo 20 ( D330 vs. 8-10; 

Êxodo 24 (D41 v.12; 

Êxodo 32 (D306 v.4; 

Êxodo 34 (D60; D194 vs.15-16; D218 v.10; 

  

Ezequiel (D24; D28; D48; D50; D64; D102; D103; D205; D243; 

Ezequiel 1 (D180 v.28; 

Ezequiel 16 (D197; 

Ezequiel 28 (D40 vs.12-17; D41; D42; D116 vs. 12) -19; 
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Ezequiel 35 (D102; 

Ezequiel 36 (D103; D209; 

  

Ezequiel 37 (D51; D102; D117; D169; D180 todos e vs.15-28; D231; D234;            

D243; D287 vs.1-13; D327 v.1-4; 

Ezequiel 38 (D180; D185 vs.15- 16 

Ezequiel 43 (D100; 

Ezequiel 47 (D49 v.12; D216 vs. 8-9; 

  

Esdras (D114; D205; 

  

G 

gálatas (D205; 

Gálatas 2 (D191 v.20; 

Gálatas 5 (D52 vs 19-23; D159 vs 19-23; D227 vs 19-23; D320 vs 222-23; 

Gálatas 6 (D159; 

  

Gênese (D16; D70; D87; D88; D97; D102; D106; D107; D113; D127;           

D141; D161; D205; D263; 

Gênese 1 (D16 v.6; D88 v.1; D112 vs.14-18; D127 v.5; D220 v.2; D324             

todos; D325 todos; 

Gênesis 2 (D305; D330 vs.2-3; 

Gênesis 3 (D40 v.15; D83; D305; 

Gênesis 5 (D159 vs.21-24; D168) vs.21-24; D279 vs.18-24; 

Gênesis 6 (D40 v.6; D41 v.4; D159; D179 v.9; D217; D231 v.4; 

Gênesis 7 (D217 todos e v.11; 

Gênesis 8 (D217 todos e v.14; D281 vs.1-5; D329 vs. 20-22; 

Gênesis 9 (D41 vs. 20-27; D300 v.11; 

Gênesis 12 (D72 v.3; D180; D327) v.3; 

Gênesis 13 (d179 v.17; D180; 

Gênesis 14 (D180; 

Gênesis 15 (D180; 

Gênesis 16 (D180; 

Gênesis 17 (D180; 

Gênesis 19 (D312 vs.15-25; 

Gênesis 23 (D41 e todos v.4; 

Gênesis 28 (D43 vs. 10-19; 

Gênesis 32 (D97 v.26; D141 v.8, v26; 

Gênesis 37 (D259; 

Gênesis 45 (D47; D185 v.5; 

Gênesis 46 (D185 vs. 2-4 
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Gênesis 49 (D63 v.25; 

Gênesis 50 (D192 vs. 20-21; 

  

H 

Habacuque (D33; D117; D205; 

Habacuque 1: 5 (D1; D30; D32; D38; D52; D68; D82; D191; D207; D218;             

D222; D223; D239; D246; D250; D253; D259; D285; D286; D307; D310;           

D316; D317; D319; D320; D322; 

Habacuque 2 (D146 vs.15-16; 

  

Ageu (D10; D23; D24; D26; D28; D31; D36; D39; D97; D117; D196;            

D205; D238; 

Haggai 1 (D111 v.11; 

Haggai 2 (D26 vs.6-9, vs.21- 22; D259 v.5, v.18, v.23; 

  

Hebreus (D161; D205; 

Hebreus 2 (D294 v.4; D330 v.4; 

Hebreus 4 (D214 v.16; D306 v.13; 

Hebreus 8 (D324 v.12; 

Hebreus 10 (D187; 

Hebreus 11) (D54 v. 5; D92 v.6; D133 v.6; D168; 

Hebreus 12 (D28; D35; D175 v.2; D277; D282 vs.1-2; 

Hebreus 13 (D237 v.2; D252 v.8; D284 .8; D314 v.5; D320 v.5; D327 v.8;              

D330 v.5; 

  

Buracos / cicatrizes nas mãos de Jesus (D11; D50; D86; D90; 

  

Oséias (D6; D64; D141; D149; D205;  

Oséias 2 (D26 v.14; D63 vs.14-16; D97 vs.14-23; D180 vs. 11-23; D307            

vs.16-23; D311 vs. 21-23; 

Oséias 3 (D26; 

Oséias 4 (D309 v.6; 

Oséias 9 (D50 v.10; 

Oséias 14 (D149 v.8;  

Oséias 16 (D50; 

  

I 

Isaías (todos) (D19; D24; D26; D28; D32; D41; D48; D59; D83; D102;            

D116; D128; D196; D205; D209; D225; D243; D257; D275; 

Isaías 1 (D304 v. 18; D307 vs.27-31; 

Isaías 2 (D100; 
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Isaías 5 (D201; D309 v.13; 

Isaías 7 (D296 v.15; 

Isaías 8 (D196 v.18; 

Isaías 9 (D100 v.6; D175 v) .6; D185 v.2; D319 vs.6-7; 

Isaías 11 (D180 vs.11-12; D182 vs.1-5; D309 v.10; 

Isaías 12 (D132 vs.2-3; D211; 

Isaías 13 (D211; 

Isaías 14 (D40 vs.12-15; D116 vs.12-15; v.12 D240; 

Isaías 16 (D57; 

Isaías 17 (D50; D54; D56; D57; 

Isaías 18 (D57; 

Isaías 19 ( D50; D54; D56; D57; 

Isaías 20 (D57; 

Isaías 21 (D57; 

Isaías 22 (D57; D137 e todos vs.20-25; 

Isaías 23 (D57; 

Isaías 24 (D57; 

Isaías 28 (D43; 

Isaías 29 ( D224; 

Isaías 30 (d179 v.21; D208 vs.15-33; v.21 D219; v.20 D225; v.18 D258;            

v.18 D259; D267; 

Isaías 32 (D129 v.2; 

Isaías 33 ( D99; D259 todos e v.22; 

Isaías 35 (D102; 

Isaías 38 (D318 v.8; 

Isaías 40 (D54; D111 v.31; D151 v.31; D285 v.31; D299 v.31; D303 v. 4;              

D311 v.31; D317b; 

Isaías 41 (D72 v.10; D112; D175 v.10; D285 vs. 10-13; D32 1 v.12; 

Isaías 42 (D100; D162; D207; 

Isaías 43 (D132 v.2; D151 v.2; D156 v.6; D162; D175 v.16; D203; D277             

v.19; D283 v.2; D295 vs.2 , 10; D298 v.19; D305 vs.1-21; D317b; D318             

vs.18-19; D322 v.19; 

Isaías 44 (D203; 

Isaías 45 (D179; D203; D224 v.9; D237; 

Isaías 47 (D307 vs. 10-17; 

Isaías 48 (D179 v.17; 

Isaías 49 (D51 v.16; D112; D156 v.25; D197 vs.15-16; D211 vs.15-16;           

D258; D259 v. 17; D295 v.16; D297 v.16; D307 v.16; D320 v.2; D325             

v.16; D326 v.16; D329 v.16; 

6 



Isaías 52 (D22 v.7; D25 v.7; D58 v.7, D118 v.7, D201 v.7, D204 v.7, D206               

v.7, D209 v.7, D228 v.7, D245 v.7, D255 v.7, D256 v.7; D275 v.7; D291              

v.7; D293 v.7; D303 v.7; D316 v.7; D324 v.7; 

Is 53 (D46; D209; D244; D293 v.5; D329; D330; 

Isaías 54 (D1; D3; D16; D19; D27 v.2; D50; D85 v.17; D155 v.17; D209              

todos e vs. 7-9; D237; D317c v.17; 

Isaías 57 (D176 vs.1- 2; 

Isaías 60 (D142; D287 v.1; D313 v.1; 

Isaías 61 (D28; D39; D50; D77; D97; D103; D190 vs. 1-3; D223; D234;             

D259; D262; D264; D293) v.3; D297; D302 v.2; D307; D317 v.2; D318            

v.2; D319 v.2; 

Isaías 62 (D35; D39; D50; D259 vs. 11-12; D259; 

Isaías 63 (D39; 

Isaías 64 (D39; D325 v.8; 

Isaías 65 (D7; D39; D70 vs.21-23; D322 v.24; 

Isaías 66 (D7; D39; D200; 

J 

Tiago (D92; D147; D161; D192; D193; D194; D201; D205; 

Tiago 1 (D105 v.23; D117 v.17; D203 v.26; 

Tiago 4 (D187 v.17; 

Tiago 5 (D151 vs. 7-8; 

  

Jeremias (todos) (D26; D48; D72; D99; D102; D149; D169; D192; D205;           

D225; D232; D243; 

Jeremias 1 (D72 v.14; 

Jeremias 4 (D180 v.4; D187 v.17; 

Jeremias 8 (D50; 

Jeremias 9 (D72; 

Jeremias 10 (D283 vs.6-10; D287 v.6; 

Jeremias 17 (D42 vs.5-8, v.7; D49; D190 vs. 7-8; 

Jeremias 18 (D325 vs.1-4; 

Jeremias 29 (D1 vs.10-12; D20 vs.13-14; D50 vs.15-19; D72 vs.10-14;          

D112; D165 vs.10-12; D169 todos e vs. 5-10; D273 v.11; D282 v.11; D285             

v.11; D292 v.11; D311 vs. 11-14; 

Jeremiah 30 (D47 v.7; D193 v.7; 

Jeremiah 31 ( D209; 

Jeremias 32 (D265 v.27; D316 v.17; 

Jeremias 33 (D79; D322 v.3; 

Jeremias 38 (D225; 

Jeremias 42 (D169 v.10; D259 v.11; 

Jeremias 50 (D36; 
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Jeremias 51 (D39 v.59; 

  

Trabalho (D65; D68; D72; D84; D87; D90; D92; D97; D101; D110; D111;            

D149; D161; D181; D182; D189; D192; D205; D236; D238; D239; D250;           

D315; 

Jó 1 (D306; 

Tarefa 2 (D278 v.9; D305 v.9; 

Jó 4 (D127; 

Jó 6 (D268 v.10; 

Jó 14 (D178 v.5; D330 v.5; 

Jó 33) (D299 vs.15- 16; 

Jó 38 (D146 v. 22; 

Jó 42 (D79 v.10; D80 v.10; 

  

Joel (D6; D24; D33; D62; D64; D65; D97; D205; D214; D256; 

Joel 1 (D65 vs.4-7; D319 todos; D325 todos; 

Joel 2 (D39 v.23; D96 v.28) ; D97 vs.18-32; D151 v.31; D191 v.20; D209              

vs.25-28; D215 v.31; D301 v.7; D317b; D319; D321; D322; D324; D327;           

D330 v. 28 

Joel 3 (D319 v.14; 

  

João (todos) (D56; D77; D94; D101; D205; D236; 

João 1 (D51 v.29; D171 vs.2-3; D185 v.5; D237 v.18; D319 v.17; 

João 2 ( D330 v.10; 

João 3 (D60 v.5; D316 v.16; D324 v.16; D327 v.16; 

João 4 (D295 v.14; 

João 5 (D70 v.17; D86 vs. 17-29) ; D196 v.16; D289 vs.1-15; D291             

vs.1-15; 

João 6 (D86 vs.39-44, v.54; D184 v.35, v.41, v.48, v.51 ; D296 vs. 32-35,              

50-71; 

João 7 (D49 v.38; D317c v.38; 

João 8 (D142 v.12; D184 v.12; 

João 9 (D196; 

João 10 (D38; D184 v); 0,7, v.9, V.11, V.14; v.1 D215, v.9; v.27 D260; 

João 11 (D102; D184 v.25; 

João 12 (D329 v.1; 

João 14 ( D54 v.12; D75 v.2; D76 v.2; D78 v.2; D82 v.2, vs.13-15; D105               

v.2; D184 v.6; D211; D219 v.6; D317c v .27; D319 v.3; D330 v.27; 

João 15 (D35; D184 v.1, v.5; D196 v.5; D246; D257 v.5; D295 v.16; D319              

vs. 9-17 D324 v.5, 15; 
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João 16 (D35; D52 v.8; D95 v.13; D175 v.13; D185 v.33; D246; D259             

v.23; D309 v.13; D330 v.33; 

João 17 (D246; D259; 

João 18 (D218 vs 37-38; 

João 19 (D91 vs 31-37; 

João 21 (D69 v.11); 

  

1 João (D144; D161; D193; D194; D201; D236; 

1 João 2 (v.16 D274; 

1 João 3 (D324 v.1; D329; 

1 João 4 (D48 v.4; D71 v.4; D187 v. 4; D279 v.4; D324 v.18; 

1 João 5 (D38, v.13; 

2 John (D161; D193; D194; D201; D236; 

3 João (D161; D193; D194; D201; D236; 

  

Jonas (D50; D54; D88; D117; D131; D171; D173; D205; D246; 

  

Josué (D6; D21; D23; D31; D65; D143; D165; D205; 

Joshua 1 (D259 v.5; D313 vs.3-9; D314 vs.3-9; D319 v.5; 

Joshua 2 (D329) 1; 

Josué 3 (; 

Josué 5 D 41 v.10; D43 v.10(D43 v.11; D44 v.10; 

Josué 6 (D43; 

Josué 7 (D187 v.21; D312 vs.24-26; 

Josué 10 (D169; D318 v.13; 

Joshua 24 (D27 v.15; D167 v.9; 

  

Jubileus (D86; 

Judas (D161; D193; D201; D205; D236; 

Judas 1 (D41 v.6; 

Judas 14 (D227); 

  

Juízes (D205; 

Juízes 6 (D296 vs.19-20; 

K 

1 Reis 2 (D42 vs.2-4; D312 v.37; 

1 Reis 17 (D159 vs. 7-24; D168 vs. 7-24; 

1 Reis 18 (D90; D91; D159 vs.16-46; D168 vs.16-46; 

1 Reis 19 (D50 v.19; D90; D91; D279; 

2 Reis 2 (D43 vs.1-11; D128 vs.1) -11; D202 vs.23-24; 

2 Reis 4 (D50 vs.38-41; 
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2 Reis 6 (D70; 

2 Reis 7 (D115; 

2 Reis 20 (D46 v.13; D318 v.11; 

2 Reis 25 (D84 vs.27-30; 

L 

Lamentações (D39; D47; D56; D201; D205; D259; 

Lamentações 3 (D35; 

Lamentações 5 (D109 v.15); 

  

Levítico (D161; D205; 

Levítico 2 (D296 v.13; 

Levítico 13 (D212; 

Levítico 14 (D212; 

Levítico 16) (D116 todos e v.22; D260; 

Levítico 23 (D49 v.40; D60 v.15; D260) ; 

Levítico 25 (D60; D78 v.10; 

Levítico 26 (D296 v.26; D309 vs.7-9; 

  

Lucas (D128; D205; D255; 

Lucas 1 (D57 vs.5-8; D321 v.37; 

Lucas 4 (D174; D280 v.18; D281 v.18; D296 v.18; D304 v.10; D320 .18;             

D327 v.18; 

Lucas 5 (D192 v.32; 

Lucas 6 (D223 vs.37-38; 

Lucas 7 (D64; D320 v.35; 

Lucas 8 (D223 v.16; 

Lucas 9 (D50 vs. 61-62; 

Lucas 10 (D40 v.18; D67 v.27; D98 v.27; D191 vs. 16-22; D312 v.2; 

Lucas 11 (D27 vs.25; D54 v.52; D329 v. 20; 

Lucas 12 (D92 vs.27-40; D148 v.48; D149 v.7; D178 v.7; D228 v.27; D319             

v.52; 

Lucas 13 (D50 vs.6-9; 

Lucas 15 ( D109 v.24; 

Lucas 16 (D41 v.26; 

Lucas 18 (D265 v.27; D296 v27; 

Lucas 19 (D50 vs. 41-44; D180 vs. 40-44; D192 v.40; 

Lucas 21 (D47) ; D174 v.19; D296 v.25; D327 vs 25-28; 

Lucas 22 (D306 v.31; 

Lucas 23 (D82 v.43; D88 v.43; D317 v.43; 

Lucas 24 (D51 v. 16; D330 vs.5-6; 

M 
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Malaquias (D32; D40; D168; D205; D250; 

Malaquias 3 (D314 v.10; 

Malaquias 4 (D42; D54 v.5; D215 v.5; 

  

Marcos (D128; 

Marcos 3 (D246; 

Marcos 4 (D134 v.22; D281 vs.35-41; 

Marcos 10 (D201 vs.14-16; 

Marcos 11 (D80 v.25; 

Marcos 13 (D47 v.23; D231 vs.27-29; 

  

Mateus (D32; D34; D54; D59; D65; D128; D169; D205; D255; D256; 

Mateus 3 (D42 vs.1-6; D213 v.2; 

Mateus 4 (D213 v.17; D296 v.4; D316 v.17; 

Mateus 5 (D181; D216 v.13; D223 v.15; D236 v.3-11; D246 v.3; D260            

vs.17-20; D280; D296 v.13; D313 vs.2- 10, 15-16; D314 vs.3-11; D316           

Surpresa v.4; D322 vs.14-16; D328; 

Mateus 6 (D92 v.33; D147 v.25; D158 v.21; D181; D280; D291 v.8; D294             

v.8; D298 v.10; D300 vs.25-31; D301 v.10; D302 v.10; D303 v.10; D305 v.             

33; D308 vs 19-21; D318 vs. 9-10; D320 vs.24-34; D328; 

Mateus 6: 9-13 (Oração do Senhor) (D55; D56; D66; D80; D174; D178;            

D188; D238; D250; D255; D278; D280; D281; D282; D283; D284; D285;           

D286; D287; D289; D291; D292; D295; D297; D300; D304; D307; D308;           

D311; D316; D321; D328; 

Mateus 7 (D41 vs. 7-8; D014 vs. 7-8; D105 vs. 7-8; D106 vs. 7-8; D181;               

D213 vs.16-20; D215 vs.13-14; D223 vs.21-23; D237; D239 todos ev .6;           

D280; D282 vs.24-27; D322 v.7; D328; 

Mateus 8 (D281 vs.23-27; D300 v.16; 

Mateus 9 (D123 v.37; D309 vs.37-38; D330 vs.16-17; 

Mateus 10 (D54 v.4 1; D213 v.7; D301 v.8; D327 v.8; 

Mateus 11 (D4 v.28; D42 vs. 7-18; D330 vs. 28-30; 

Mateus 12 (D50 vs.39-40; D165 v.37; D300 v15; 

Mateus 13 (D47 v.23; D53 vs .31-32; D205 vs.3-9; D212 V.27; 

Mateus 14 (D56 v.27; D300 v.14; 

Mateus 15 (D300 vs. 29-31; 

Mateus 16 (D54 v.19; D260 v .24; D324 vs.15-18; 

Mateus 17 (D42 vs. 20-22; D50 v.23; D53 vs. 20-22; D129 vs. 20-22; 

Mateus 18 (D27 v.9; D80 vs. 21-22; D122 vs.21-22; D123 vs.21-22; D201            

v.10; D249; 

Mateus 19 (D70 v.28; D300 v.2; D316 v.26; D332 v.26; D325 v .26; 

Mateus 20 (D50 v.19; D246 v.16; 
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Mateus 21 (D300 v.14; D322 v.21; D327 v.21; 

Mateus 22 (D147 vs.36-40; D194 v.14; D198 v.14; D306 v.37-39; D312           

vs.36-40; 

Mateus 24 (todos e tamb v29-30) (D34; D38; D50 vs. 32-34; D60; D96;             

D169; D199 v.30 ; D200; D201; D212 vs.37-38; D217 vs.37-39; D237;           

D248 v.37; D284 vs32-35; D308 v.35; D309 vs.3-30; D319 vs. 7,10,36;           

D320 v.32; D322 v.38; 

Mateus 25 (D34; D61; D96; D113; D220 vs. 20-21; D296 v.10; D324            

vs1-12; D326 v.1 ; D327 vs.1-13; 

Mateus 26 (D81 v.41; D111 v.29; D296 v.26; 

Mateus 27 (D174 v.43; D224 vs.51-53; D321 vs.52-53; 

Mateus 28 (D214 vs.18-20; D224 v.1; D324 v.18; 

  

Miquéias (D26; D205; 

Miquéias 6 (D52 v.8; 

Miquéias 7) (D50 vs.1-4; 

  

N 

Naum (D33; D39; D128; D180; D205; 

Naum 1 (D259 v.7; 

  

Neemias (D99; D131; D182; D205; 

Neemias 8 (D110 v.10; D324 v.10; 

Neemias 9 (D287 v.6; 

  

Números (D113; D161; D205; D286; 

Números 13 (D41 v.33; D65; 

Números 14 (D65; D165 vs.18-19; 

Números 23 (D321 v.19; 

Números 25 (D128 vs. 7-13; D319 vs.3-5; 

  

O 

Obadias (D14; D205; 

  

P 

1 e 2 Pedro (D161; D193; D194; D201; D236; 

1 Pedro 1 (D187 vs.3-6; D223 v.7; D308 v.25; D322 vs.18-19; 

1 Pedro 2 (D151 vs .4-5; D214 v.9; D253 v.9; 

1 Pedro 3 (D236; D323 v.18; D330 v.18; 

1 Pedro 4 (D268 v.13; 

1 Pedro 5 (D99 v.5; D268 vs.9-10; D291 v.7; D292; D318 v.7; 
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2 Pedro (D99; D147; D226; 

2 Peter 2 (v.4 D41; D217; 

2 Pedro 3 (D146 vs 3-4; D226 vs.14-18; D329 v.10; 

  

Philemon (D205; 

  

Filipenses (D205; 

Filipenses 1 (D35; 

Filipenses 2 (D316 vs. 10-11; D325 v.13; 

Filipenses 3 (D305; D316 v.20; D319 v.14; 

Filipenses 4 (D40 v.8; D70 vs.6) -7; D175 vs.4-9 e 19; D204 v.8; D303 v.4;               

D304; 

Profetas - livros de 'profetas menores' (D48; 

Provérbios (todos) (D45; D89; D120; D191; D205; 

Provérbios) 2 (D26; 

Provérbios 3 (D45 v.19; D179 vs.5-6; D285 v.6; 

Provérbios 4 (D43 v.23; D45 v.7; D95 vs.21-22; D98; 

Provérbios 5 (D306) v.21; 

Provérbios 6 (D67 vs.16-19; D143 vs.16-19; 

Provérbios 8 (D316 v.11; 

Provérbios 9 (D172 vs.9-11; 

Provérbios 15 (D251 v.11; 

Provérbios 16 ( D95 v.24; D103 v.18; 

Provérbios 17 (D251 v.3; 

Provérbios 18 (D63 v.10; D165 v.21; 

Provérbios 20 (D154 v.10; 

Provérbios 25 (D45 v.2; D237 v. 2; D255 v.2; D329 v.2; 

Provérbios 28 (D327 v.1; 

  

Salmos (todos) (D16; D20; D28; D45; D46; D90; D128; D205; D259; 

Salmos 1 (D49 v.3; D112 vs. 1-6; D164; 

Salmos 2 (D309 vs.2-3; 

Salmos 3 (D143; D288 v.3; D293 v.3; 

Salmos 5 (D48; 

Salmos 7 (D155 vs.14-16; D306 v.11; 

Salmos 8 (D95 v.2; D112 v.3; D310 v .2; 

Salmos 10 (D259 vs.2-4; 

Salmos 11 (D329; 

Salmos 12 (D113; D220 v.6; 

Salmos 16 (D22; D26; D47; D179 v.11; D194 v.9; D197; D200 ; D262 v.8;; 

Salmos 17 D285 v.19(D26; D33; D207; D237; D259 v.8; 
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Salmos 18 (D63 v.10; D117; D191; D287; D301 v.29; D310 vs.3) , 28-29;             

D312 v.29; D322 v.30; 

Salmos 19 (D165 v.14; 

Salmos 20 (D145 vs.1-2; 

Salmos 21 (D145 v.11; D185 v.7; D319 v.11) ; 

Salmos 22 (D309 v. 10; 

Salmos 23 (D6; D10; D11; D22; D28; D31; D33; D37; D44; D47; D48;             

D50; D53; D54; D56; D68; D87; D88; D123; PE; D163; D175 v.3; D177;             

d179; D310 v.4; D312 v.4; D316; 

Salmos 27 (D86; EP; D177; v.10 D211; 

Salmos 28 (D277 v.7; 

Salmos 29 ( D1; D3; 

Salmos 30 (D109 v.5; D287; D320 v.5; D321 v.5; 

Salmos 31 (D99; 

Salmos 32 (v.8 D175; D219 v.8; 

Salmos 33 (D7; 

Salmos 34 ( D6; D20; D31; D33; D57; D162; D190; D191; D295; 

Salmos 37 (D201; D285 v.4; D291 v.4; D299 v.4; D304 v.24; D308 vs.             

12-15; D330 v.4; 

Salmos 38 (D77 v.10; 

Salmos 39 (D40; 

Salmos 40 (D40; D77 vs. 4, 6, 11-12; D259; D310 v.3; 

Salmos 41 (D40; 

Salmos 42 (D43v.9; 

Salmos 44) (D53; D56; D57; 

Salmos 45 (D6; D12) D14; D2O; D21; D28; D33; D36; D37; D47; D48;             

D50; D53; D37; D47; D48; D50 D53 D54 D56 D57 D60 D64 D68 D80 D85               

D87 D90 D93 D99 D117 D140 ; D152; D154; D156; D157; Ederin Prayer             

=PE;D162; D164; D168; D169; D175; D177; d179; D191; D193; D203;          

D207; D237; D240; D241; D258; D271; D280; D2O2; D291; D292; D294;           

D297; D304; D305; D315; D317b; D324; D326 v.11; 

Salmos 46 (D7; D21; D36; D37; D47; D48; D53; D56; D57; D93; D99;             

D117 v.5; D128; D143; 152 v.5; EP v.5; D164; D175; D179; D180;            

D185 v.2, v.5; D224 v.5; D203; D207; D227; D234; D237 D241; D259;            

D280; D282 v.10; D286 v.5; D304; D317b; D319 vs.4-5; 

Salmos 47 (D57; D95 versus 1-5; D310 vs1-2; D327 v. 6; 

Salmos 50 (D104; D148 v.10; D152;v.10; EP D211 v.10; D286 v.10; D291            

v.10; 

Salmos 51 (D27 v.7; 

Salmos 55) (D330) v.6; 

Salmos 62 (D295 v.2; 
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Salmos 64 (D241; 

Salmos 65 (D241; 

Salmos 68 (D14; D197; D207 v.13; D241; 

Salmos 72 (D99; D259; 

Salmos 73 (D99; 

Salmos 74 (D144; 

Salmos 75 (D259 v.7; 

Salmos 77 (D140; D259 v.14; D296 v.14; 

Salmos 78 (D6; 

Salmos 82 (D40; D48; 

Salmos 83 (D6; D21; D24; D40; D48; D128; 

Salmos 84 (D37; D48; D68; D107; D140; D147; D207; 

Salmos 86 (D327 v.12; 

Salmos 87 (D196 v.7; 

Salmos 90 (D56; D99; D220 v.12; D284 v.10; 

Salmos 91 (D1; D7; D10; D11; D20; D32; D33; D54; D56; D64; D79 v.15;              

D99; D127; D140 todos e vs.14-16; D158; D200; D223; D231; D234;           

D237; D254; D302; D304; D308 v.11; D310 v.4; D317b; D320 v.11; D328            

v.11; D329; 

Salmos 94 (D23; 

Salmos 96 (D310 vs.1-3; 

Salmos 101 ( D137; 

Salmos 102 (D308 vs. 12-13; 

Salmos 103 (D22; D23; D31; D87; D111; D112; D137; D140; EP; 

Salmos 104 (D40; 

Salmos 106 (D310 v.47; D319 v.28) ; 

Salmos 109 (D342 v.26; 

Salmos 110 (D26; 

Salmos 113 (D23; 

Salmos 114 (D23; 

Salmos 118  (D283; 

Salmos 119 (D20 v.145; D58 V.105; d179 V.105; D191 v. 105; D194 v.105;             

D308 v.89; D330 v.105; 

Salmos 120 (D1 91; 

Salmos 121 (D100; D146; D259; D327 v.3; 

Salmos 122 (D144; D313 v.6; 

Salmos 125 (D130; D144; 

Salmos 126 (D130; 

Salmos 127 (D130; 

Salmos 135 (D41; 

Salmos 136 (D41 ; D311; 
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Salmos 137 (D41; 

Salmos 138 (D41; 

Salmos 139 (D41; D87; D139; D175 v.5; D187 vs.23-24; 

Salmos 144 (D315; 

Salmos 147) (D155 vs. 10-11; D312) v.3; D321 v.3; 

Salmos 149 (D310 vs.6-7; 

  

R 

Apocalipse (D29; D31; D32; D37; D40; D41; D47; D53; D54; D56; D59;            

D91; D103; D120; D161; D182; D184; D191; D193; D194; D201; D205;           

D246; D317b; 

Apocalipse 1 (D128 v.7; D135 v.8; D136 v.8; D319 v.18; D321 v.18; D329;             

Apocalipse 2 (D2 v.7; D5 v.7; D8 v.7; D15 v. 7; D28; D40 vs. 7-10; D43                

v.17; D44 v.17; D82 v.7; D108 v.7; D125 v.7; D126 v.7; D153 v.7; D160              

v.7 D221 v.7, D222 v.7, D229 v.7, D230 v.7, D233 v.7, D235 v.7, D242 v.7,               

D247 v.7, D266 v.7, 

Apocalipse 3 (D38 vs.14-22 e todos; D54 vs. 20-21; D104 v.20; D112 vs.             

20-21; D120 v.8; D148 vs. 7-8; 

D258 vs. 7-8; D277 v.8 ; D278 v.8; D285 vs. 8,10; D311 v.11; 

Apocalipse 4 (D25 v.8; D38; D180 v.3; D283 v.8; D324 v.11; 

Apocalipse 5 (D42; D214 vs .9-10; D310 vs.9-10; 

Apocalipse 6 (D308 vs.9-11; D309 vs.9-10; D310 vs.9-11; D327 v.10; 

Apocalipse 7 (D298 v.1; D324) tudo, D325 vs.1-8, 

Apocalipse 10 (D180 v.1, 

Apocalipse 11 (D43 v.4, v.12; 

Apocalipse 12 (D40 vs.11-13; D47 todos; D116 vs. 4; D191 v. 11; D223             

v.7; D327 vs. 7-17; 

Apocalipse 13 (D309 vs. 7-10; 

Apocalipse 14 (D77 v.3; D310 v.3; D324; D329; 

Apocalipse 16 (D312 v.16; 

Apocalipse 19 (D314 v.11; D329 vs. 11-21; 

Apocalipse 20 (D41 vs.1-3, v.10; D312 vs.14-15; 

Apocalipse 21 (D70 v. 5; D194 vs.23-25; D268 v.4; D312 v.8; D318 v.5; 

Apocalipse 22 (D74 v.1; D136; D194 vs.3-5; D215 vs.14-15; D249 .15;           

D250; D278 v.1; D279 v.1; D289 v.1; D295 vs.1-5; D318 v.12; D322 v.12;             

D329 v.1; D330 v.1; 

  

Romanos (D28; D29; D205; D214; 

Romanos 3 (D259 v.4; D322 vs.24-25; 

Romanos 6 (D28; 

Romanos 7 (D260; 
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Romanos 8 (D307 vs.18-19,23; D316Surprise v.28) ; D316 vs.38-39; D322          

vs.35-39; D323 v.11; D326 v.8; D330 v.11; 

Romanos 9 (D63; D311 vs.23-26; D330 v.5; 

Romanos 10 ( D69 vs.9-10, v.13; D214 v.13; 

Romanos 11 (D224 v.8; 

Romanos 13 (D73 vs. 11-13; D224 vs. 11-12; 

Romanos 16 (D24; 

  

Rute (D57; D59; D130; D131; D173; D205; 

Rute 1 (D173 v.16; 

Rute 3 (v.10 D132; 

  

S 

1 Samuel 3 (v.10 D98; 

1 Samuel 15 (v.3 D103; 

1 Samuel 17 (D131; D132; D152; D171; D312; 

1 Samuel 26 (D328; 

2 Samuel (D46; 

2 Samuel 7 (D89 vs .1-29; 

2 Samuel 14 (D92 v.14; 

2 Samuel 22 (D155 vs. 19-20; D245; D269; D310 vs. 19-21; D322 v.15; 

2 Samuel 24 (D46; 

  

  

Canções sendo cantadas no Céu (D11; D12; D13; D16; D17; D19; D20;            

D21; D16; D17; D19; D20; D21; D22; D25; D19; D20; D21; D22; D25;             

D27; D28; D29; D31; D43; D50; D97; D100; D103; D111; D112; D113;            

D117, D127, D135, D163, D169, D170, D171, D172, D173, D174, D175,           

D177, D178, D179, D181, D186, D190, D191, D192, D193, D195, D196,           

D197, D198, D202; D204; D205; D208; D213; D217; D245; D250; D254;           

D256; D264; D271; D275; D278; 

  

Cânticos (D12; D18; D54; D57; D61; D64; D67; D117; D146; D151; D157;            

D168; D173; D186; D240; D252; 

Cânticos 2 (D166 vs. 11-13; D177 vs 0,2-3; D201; D310 v.14; D320 v.10;             

D328; 

Cânticos 4 (D194 v.15; 

Cânticos 6 (v.3 D210; D213 v.3; 

Cânticos 8 (D51 v.5; D157 v.6; 
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T 

Tessalonicenses (D37; D128; D205; 

1 Tessalonicenses (D47; 

1 Tessalonicenses 4 (v.3 D187; 

1 Tessalonicenses 5 (D89 vs.16-18; 

  

1 Timóteo (D64; D65; D128; 

1 Timóteo 2 (D244 v.6; 

1 Timóteo 4 (D146 v.1; 

2 Timóteo (D42; D64; D65; D128; 

2 Timóteo 1 (D115 v.7; 

2 Timóteo 2) (D42 vs.3-7; D175 v.12; D232 v.21; 

2 Timóteo 3 (D259 vs.2-4; D272; D306; D330; 

  

Tito (D205; 

  

Z 

Zacarias (D6; D26; D34; D36; D48; D53; D57; D128; D205; 

Zacarias 2 (D259 v.7; 

Zacarias 4 (D41 v.10; D43; 

Zacarias 9: (D258 v.14; D288 v .9; D290 v.9; D291 v.9; D292; 

Zacarias 10 (D38; D39; 

Zacarias 11 (D38; D39; 

Zacarias 12 (D39; 

Zacarias 13 (D27 v.1; D39; 

Zacarias 14 (D39; D100) ; 

  

Sofonias (D36; D39; D205; 

Sofonias 3 (D51 vs.16-17; D259 vs.14-20; 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/about-the-books/ 

 

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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Sonhos do Céu e Interpretações  

 

Sobre o autor: Erin Aleshire  

 

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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