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Jesus e o Exército Falsificado do Inimigo 

Recebido quarta-feira, 17 de julho de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

Hoje seria um excelente dia de mudança! Pode este dia ser o dia? Isso              

ainda não acabou. Houve muitas portas ao nosso redor começando a           

fechar. É triste, na verdade. No entanto, algo interessante aconteceu          

ontem. Tudo começou depois que deixei meu filho mais velho no           

dentista. Eu dirigi então a um brechó a alguns quarteirões de distância.            

Foi lá que vi um dos meus inimigos. 

Este inimigo também não era pequeno. Essa pessoa me transformou em           

um credor quando ela levou minhas coisas para vender em sua loja em             

consignação e não me pagou. Mesmo assim, eu ainda era gentil com ela             

porque entendia as dificuldades de ser proprietário de uma empresa. O           

que tornou isso ainda mais desconfortável foi que ela também era a            

pastora de adoração na igreja que freqüentávamos, o lugar onde nossos           

filhos foram batizados. 

A parte difícil é que ela e o marido alegaram que você falou com ela               

sobre as coisas que me preocupavam em comprar seus negócios. Eu           

sabia que este não poderia ser o caso, como você me disse            

posteriormente, e em termos inequívocos, que eu não deveria comprar          

seus negócios. Tudo isso foi há quatro anos e, apesar de eu ter entrado              

em contato com ela algumas vezes desde então, ela preferiu me evitar e             

até agiu como se estivesse com raiva de mim. 

Bem, quando nos encontramos ontem, foi como se tivéssemos nos          

esquecido das coisas anteriores. Acabamos falando por mais de uma          

hora. Estava curando. Parecia que ela ficará humilhada com toda a           

provação. Pai, eu sei que o que ela fez para mim, ela realmente fez com               

você, porque estes eram realmente seus itens. Você me deu esses itens            

e não era meu lugar julgá-la ou condená-la. 

Eu estive do outro lado e é difícil e doloroso. Enquanto ela finalmente me              

pagou alguma coisa, ainda era apenas uma fração do valor com o qual             

tínhamos originalmente concordado. Durante a sua liquidação posterior,        

um evento que não me foi dito e acidentalmente surgiu durante a            

condução, uma crise irrompeu. Minhas antiguidades foram marcadas        

como estando em 'espera' e estavam vendendo para muito menos do           

que nós tínhamos concordado. Telefonei para a mulher e disse que           

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-342/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-342/


estava recuperando meus itens. Felizmente, ela não brigou comigo sobre          

isso. 

Nós carregamos os itens que foram deixados em nosso carro estacionado           

do lado de fora. Foi um ajuste apertado, mas nós carregamos todos os             

itens. Fiquei aliviada por termos colocado tudo no nosso carro. No           

mesmo mês de setembro e apenas três semanas depois, minha mãe           

morreu. Este foi um setembro tão difícil há quatro anos (2015). Mesmo            

quando recebia o pagamento final, o insulto foi adicionado ao prejuízo.           

Essa mulher me pagou, mas depois inferiu que eu deveria ter limpado            

sua dívida. Ela estava obviamente tentando me pintar como ímpio. 

Enquanto eu teria perdoado a dívida se você tivesse me dito, você não o              

fez. Sua arrogância resultante e indignação justa que se seguiu foi           

realmente injusta. De qualquer forma, era agora quatro anos depois e ela            

não parecia mais nutrir qualquer amargura. Nós até terminamos nossa          

grande discussão com um abraço sincero. Obrigado por isso, padre. Esta           

reconciliação foi muito curativa. Agora estou orando por minha cura          

física. 

Pai, estou preocupado com algo relacionado à minha saúde. Você disse           

que eu não teria mais testes, mas vejo os médicos novamente na            

próxima semana. O que está acontecendo? Estou preocupado que possa          

haver alguns que possam pensar que sou falso se eu revelar que ainda             

tenho mais alguns testes chegando. Alguém próximo a nós, um leitor de            

longa data desses sonhos, vem nos tratando de uma forma estranha           

desde que descobrimos a cirurgia do meu marcapasso. Estou apenas          

nervoso que possa haver outros que possam ver com desdém esses           

testes futuros. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente no bosque de aspenos. Olhei para a vinha e            

não vi ninguém ali. Os anjos, os trabalhadores e os cavalos não estavam             

mais lá. Eu clamei ao Senhor. Jesus apareceu diante de mim no final do              

caminho. Ele sorriu para mim com tanta gentileza que eu imediatamente           

quis correr para Ele. Peguei a bainha do meu vestido de linho e corri. Eu               

estava sorrindo e rindo enquanto corria para os braços dele. 

Jesus: “Por que você pegou a bainha do seu vestido?” 

Eu: Pensei nisso por um momento. “Hmm, fora do hábito. Eu acho que             

fiz isso para evitar tropeçar e cair. ”Eu comecei a rir. “Bem, acho que é               

bobagem.” 

Jesus: “Você não precisa se preocupar em tropeçar e cair aqui. Agora            

tente novamente, mas desta vez sem pegar a barra do seu vestido. Vá             

em frente, Erin, não há problema em correr. ”Eu me virei para o caminho              
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e, por hábito, alcancei minha bainha. "Uh uh uh." Ele riu quando ele             

balançou a cabeça. 

Eu: “Oops, sim, desculpe! Ok, aqui vou eu! ” 

Assim que comecei a correr, meu vestido automaticamente pegou a          

altura perfeita para correr. Eu olhei para baixo e pude ver meus pés.             

Enquanto corria mais rápido, o pano ajustou-se automaticamente um         

pouco mais para atender às minhas habilidades de expansão. Quando          

cheguei ao vinhedo, gritei de alegria. 

Eu: “Woooo hoooo! Isso é incrível, Senhor! Uau, que legal isso! ” 

Ele estava rindo enquanto acenava para eu voltar para Ele. Eu me virei             

para correr de volta e, apenas por uma fração de segundo, me abaixei             

para a bainha novamente. Eu parei instantaneamente quando vi Jesus          

sorrir para mim e sacudir a cabeça. Eu ri tanto que me encolhi de tanto               

rir. Depois de me segurar, deixei minha bainha em paz e comecei a             

correr de novo. Quando cheguei, pulei nos braços do Senhor. Nós dois            

estávamos rindo. 

Eu: “É difícil ensinar um velho cão novos truques.” 

Jesus: “Bem, você não é um cachorro nem velho. No entanto, concordo            

que os hábitos são difíceis de quebrar. Erin, é bom ver você rindo de              

novo. ” 

Eu:“ Você me faz alegre, Senhor. Eu descubro algo novo aqui toda vez             

que você me chama. Você é incrível. Esse tecido ... ”Eu olhei para ele e               

senti com minhas mãos. “… É viver e respirar. Parece o melhor dos             

algodões, lençóis e sedas, mas tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho            

ideia do que é isto, mas é como nada na Terra. ” 

Jesus:“ Sim, mas não é só isso, isso não é terreno e sempre permanece              

limpo. Não há necessidade de lavar roupa aqui. 

Pensei no que ele disse por um momento. Nós dois rimos juntos quando             

finalmente percebi o que ele queria dizer. Não mais lavanderia! Quão           

incrível é isso! 

Eu: “Claro, Senhor, não há roupa no Céu, pois nada é solitário ou se              

torna impuro.” 

Jesus: “Quando for a hora de você residir aqui, isso ainda levará algum             

tempo para você envolver seu pensamento em torno disso. . Havia           

santos que chegaram aqui que lavaram suas roupas nas pedras do Rio da             

Vida. Os anjos então lhes explicaram a tecnologia celestial de não mais            

impureza. Mesmo que eu esteja lhe dizendo isso com antecedência, não           

se surpreenda se você ainda se perguntar onde fica sua lavanderia ou            

lava-louças. 

“Dito isto, alguns santos ainda desejam lavar suas roupas já limpas. No            

entanto, eles devem esperar a cabeça tremendo e sorrindo dos anjos.           
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Quando perguntei a um dos santos por que ela ainda lavava suas roupas,             

ela disse: 'Eu me banho no Rio da Vida, portanto eu também tomo             

minhas roupas aqui. Eu posso então pendurá-los à luz do sol para secar.             

Eles são então perfumados pelo ar rarefeito e puro do Céu. ' Esta foi uma               

boa resposta, então eu abençoei ela pensando. Até mesmo os anjos           

agora sorriem sobre isso. ” 

Eu:“ Oh Senhor, você me faz tão feliz por estar aqui com você. Você me               

faz feliz. O mundo está ficando louco agora e quero dizer louco. É muito              

assustador. ” 

Jesus:“ O tempo está sobre eles. Os exércitos do inimigo estão em plena             

armadura de batalha. Como a ocupação está agora em capacidade, vocês           

agora estão testemunhando todo tipo de mal e rebelião. Há uma ordem            

para isso, mas é difícil ver em meio aos comportamentos estranhos que            

você está testemunhando. Olhe para o avanço subjacente do exército do           

inimigo. 

“É inteligente, mas eu ativei o sábio para ver isso. Os que eu chamei de               

sábios logo brilharão tão brilhantes quanto o sol neste grande momento           

de problemas e trevas. Isso será diferente de tudo que o mundo já viu              

antes. Aqueles que trazem as Boas Novas, converterão muitos à justiça.           

Aqueles sob seu cuidado serão salvos porque eu estou com eles. ” 

“ Sim, Erin ... ”Ele sorriu. "... você é parte disso, minha pomba e pardal."               

Ele riu. Enquanto isso, você observará os padrões dos ímpios enquanto           

eu os divido entre eles. Não se preocupe o suficiente para engajar o             

inimigo, pois logo vou fortalecê-lo e direcioná-lo nos caminhos que você           

deve seguir. 

“Agora, você está preocupado com suas próximas consultas médicas. Por          

quê? Volte e leia especificamente o que eu lhe disse, mas não tire             

conclusões precipitadas dessa vez. 

Fiz uma pequena pausa para encontrar a citação que me preocupava. Eu            

rapidamente anotei e depois voltei para Ele. 

Me: “Ok, então, em um sonho em 25 de Fevereiro de 2019, Você me              

disse, 'que não seja mais uma consulta médica, de ter terminado os            

testes.” 

Jesus: “Bem, é fácil supor que significava uma coisa, mas, se você não             

tem certeza, tudo que você precisa fazer é Me perguntar em vez disso.             

Se você olhar para isso de novo, eu lhe disse que, além de uma consulta               

futura, uma consulta que ocorreu desde então e que parecia lhe trazer            

más notícias, seus testes acabaram. Agora, o que você acha que eu quis             

dizer com 'testes'? ” 

Eu:“ Bem, eu tinha assumido que você queria dizer 'exames médicos'. ” 
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Jesus:“ Não, Erin, é maior que isso, uma bênção muito maior. O que             

você prefere que eu diga ... 'seus exames médicos acabaram' ou 'todos            

os seus testes terminaram'? ” 

Eu: Sorrindo. “Claro, todos os testes!” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, seu pensamento era muito pequeno. Eu te disse            

que sua nave está acabada. Isso significa que eu não estou mais            

enviando você de volta através da fornalha de aflição. Seu refinamento           

está completo. Estou satisfeito. Não tenho necessidade de testar sua          

capacidade de manter a água viva e derramar como eu lhe chamo,            

entendeu? Suas tentativas terminaram e meu teste para várias fraquezas          

em seu shell acabou. 

“Agora, pessoalmente, sei que você estava pensando em 'curar', então          

você está muito desanimado. No entanto, não seja. Sua evidência falará           

por si e as testemunhas serão numerosas demais para contar. Esta é            

uma boa notícia, uma ótima notícia. Aqui, comigo, estão os profetas           

antigos. Seus nomes estão escritos em Minha Palavra. 

“Erin, há grandes celebrações aqui como suas profecias de Mim estão           

finalmente sendo cumpridas na Terra como no céu. Santos aqui estão           

assistindo isso também. Há muita excitação e preparativos, mas, por          

enquanto, não posso dizer mais nada… bem, exceto para acrescentar que           

'eu te amo'. Eu amo o seu coração de reconciliação. Você não tem nada              

contra ninguém e isso me traz alegria. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. No entanto, eu tenho as coisas contra aqueles           

que me prejudicaram e a meus filhos. Eu sei que faço isso. Eu sinto              

muito. ” 

Jesus:“ Erin, você deu estas pessoas para mim. Sua embarcação não           

será fraturada sob pressão como eu estou em você. Ser sábio e antecipar             

os movimentos de um inimigo não é acusá-los. Você os liberou para Mim,             

mas a sabedoria não remove sua memória dos eventos. Segurando          

acusações contra seus inimigos significaria que você é juiz e júri em vez             

de Deus no Trono. Portanto, seja encorajado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas às vezes imagino o problema deles e até mesmo             

a sua morte. ” 

Jesus:“ Sim, mas como isso faz você se sentir? ” 

Eu:“ Eu realmente me sinto triste por eles. Eu quero justiça, mas ainda é              

uma emoção tão difícil. ” 

Jesus:“ Bem, isso é bom. Isso significa que sua embarcação não estará            

comprometida sob a ameaça do mal, pois você está confiando em Mim ...             

”Ele sorriu. "... mesmo quando eu digo corra e não pegue a bainha do              

seu vestido." Ele riu. 
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Eu: “Senhor, não há ninguém em nenhum lugar mais sábio do que você.             

Por favor, preencha-me com a sua água 'sábia' viva. Ah, e por favor,             

adicione um pouco de cura também. Por favor? ” 

Jesus:“ Eu vou, Erin, eu vou. Todas as minhas promessas são           

verdadeiras. Lindos são os pés que trazem esta Boa Notícia. Aqueles que            

coloco perto do Meu altar não serão prejudicados. Aqueles que eu chamei            

estarão debaixo das Minhas asas, entendeu? Nenhum inimigo irá         

prejudicá-los. Agora encontre alegria hoje. Logo sua sabedoria brilhará         

como o sol ao amanhecer. ” 

Eu: Sorrindo quando apontei para Jesus. “Você quer dizer resplandecer          

como 'o Filho de Deus'.” 

Jesus: “Eu vejo que a sabedoria já está brilhando em você.” Ele apontou             

para o meu coração. 

Eu: "Só por causa de você". 

Jesus: Sorrindo. “Uma outra coisa… não fique desanimado quando parece          

que o mal está sendo bem sucedido. Eu lhes digo a verdade… vejo tudo e               

eles… bem, o resultado deles… um dia, você não os verá mais, então ore.              

A Grande Colheita das Almas está escrita e chegou a hora. 

“No entanto, o mesmo acontece com a abordagem falsificada da colheita           

de almas do inimigo. Essa será a grande separação, a grande divisão.            

Não se preocupe, pois aqueles que eu chamei atravessarão em um leito            

seco do rio, entendeu? Sou eu quem separa os mares. Agora se alegre,             

Erin, porque isso é bom. 

Ele me abraçou e sorriu. 

Sonhe acabou 
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