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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!” 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias permitidas somente 
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Fonte: 
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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...  

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

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

d/full-dreams/dream-3port/ 

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 
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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!  
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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. 

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

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

wered/full-dreams/dream-4port/ 

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            

3 

12



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...

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

somente conforme permissão por escrito.
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-invitation/dream-excerpt-from-the-invitation/ 

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          

6 
19



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 

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

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

2 
29



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… 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos 
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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…

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

permitidas somente conforme permissão por escrito 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere 
d/full-dreams/dream-8port/ 

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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Fonte: 

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

d/full-dreams/dream-9port/ 

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 

2 
42



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) 

© 2019 SparrowCloud9. All Rights Reserved. 
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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. 

Copyright© 2012-2018 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights 

reserved, copies only allowed as per written permission) 

© 2019 SparrowCloud9. All Rights Reserved. 

4 
66



Fonte: 

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

d/full-dreams/dream-13port/ 

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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Fonte: 

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

d/full-dreams/dream-14port/ 

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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Fonte: 

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

d/full-dreams/dream-15port/ 

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 

1 
76

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-15port/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-15port/


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… 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights 
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Fonte:  

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

wered/full-dreams/dream-16port/  

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. 

Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights reserved, copies only allowed as per 
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Fonte: 

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

ed/full-dreams/dream-19port/ 

 

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.” 

5 

93



 

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. 

  

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-20port/ 

 

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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permission) 
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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.” 
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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              
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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              
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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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Fonte: 
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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             
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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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Fonte: 

https://docs.google.com/document/d/1Cg0IMynyXpRE8HCvcVkitXB7sOkW3rgdpWy6BJ15L0M 

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               

7 

149



 

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             
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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. 
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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…  
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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             
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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          
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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.  

 

 

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-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…  
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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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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.” 

6 

242



 

“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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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            

9 

252



 

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           
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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              
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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              
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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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Fonte: 

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

uestions-answered/full-dreams/dream-60port/ 

 

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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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-64port/ 

 

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.” 

7 

310



 

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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