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Fonte: 

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

As Mansões 

Sonhos do Senhor de maio de 2013 a outubro de 2013 

Trechos de “Uma Viagem da Minha Mansão no Céu” 

Nestes vinte e quatro sonhos que formam este terceiro livro, o Senhor            

nos mostra que nossa esperança reside em um vida pacífica no céu. Ele             

nos prometeu um lugar para morar no Céu e estes são descritos em             

detalhes aqui em “The Mansions”. Enquanto eu faço o meu melhor para            

descrever o que Deus tem reservado para nós, as palavras simplesmente           

não descrevem adequadamente tudo isso. Põe desta forma; seja o que for            

que eu descreva, fique bem melhor e ainda assim será insuficiente. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com            

os outros. Por exemplo, embora o tema de residir em The Mansions sejam             

nossas mansões no Céu, como seria de esperar, os temas dos outros            

sonhos contidos em O Convite, O Ferreiro, A Casa de Deus, O Êxodo, As              

Profecias e A Hora Final, como bem como a tribulação, todos residem em             

cada um desses livros, incluindo este como o tema de The Mansions, por             

vezes, aparece em cada um deles também. 

Embora haja muito neste livro sobre onde iremos residir, o seguinte é o             

lugar onde o Senhor primeiro me leva publicamente em uma excursão           

pela minha Mansão no Céu. Lembre-se, Ele nos ama do mesmo jeito,            

então isso não é para ser um “ei, olhe para o que eu tenho”, mas sim                

para ser um “olhar para o que o Senhor está fazendo por todos nós”. Por               

favor, tenha isso em mente quando você visualizar o que todos poderiam            

estar esperando por nós com Ele ... 

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

Sonho 75 - a Volta da minha mansão no Céu 

21 de julho, 2013 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia e por não desistir de mim. Eu te amo, Senhor.               

Perdoe-me por minhas transgressões esta semana. Por favor, perdoe         

aqueles que se rebelaram contra mim também. Senhor, isso tem sido           

difícil, pois todas as áreas da minha vida estão sob ataque. 
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Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava com 25 anos de novo hoje, quando vi Jesus à distância e corri               

até ele. Ele se levantou da grande rocha em que estava sentado para me              

abraçar. 

Jesus: “Erin, estou tão feliz por você ter vindo. Eu senti sua falta. ” 

Eu:“ Oh, Senhor, sinto muito por não estar aqui. Aqui é onde eu mais              

precisei ser. ” 

Jesus:“ Erin, nunca esqueça seu primeiro amor. ” 

Ele pegou minha mão e sorriu e riu. Ele me levou até uma das árvores               

com frutas, onde há várias dessas árvores no Céu em vários lugares. De             

início, pensei que havia apenas uma árvore, mas bem na frente da            

cidade, onde os santos chegam, está o rio da vida, junto com as fileiras              

dessas árvores. Há árvores regulares com frutas também, onde todas elas           

reabastecem um instante depois que uma fruta é colhida. 

Jesus: "Erin, você está pensando." Eu estava rindo e ele também estava. 

Eu sim. Eu estava apenas curioso sobre a localização dessas árvores.           

Percebo que eles estão perto do Rio da Vida e dos brotos do rio. ” 

Jesus:“ Bem, seria razoável pensar que a Árvore da Vida estaria sempre            

perto do Rio da Vida. Ambos trabalham juntos. ” 

Eu:“ Eu percebi que é tão bonito aqui. Eu nunca notei a grande rocha que               

você descansa antes. ” 

Havia recortes como assentos foram esculpidos neles. Se eu pudesse          

relacioná-lo com uma pedra na Terra, era como uma laje de granito            

chamada "Bianco Antico". Era branco com veios de bronze prateado e           

algumas granadas de platina. 

Eu: "Senhor, essa rocha parece viva quanto mais eu pareço e é realmente             

bonita". 

Ele me entregou um pedaço de fruta e eu dei uma mordida. Tinha gosto              

de melancia e pêssego com damasco. Uau, o gosto foi incrível e eu tive              

um grande sorriso. Ele estava me observando com prazer, pois sabia que            

eu ficaria fascinado com isso. 

Jesus: “Isso é bom, certo?” 

Eu: “Senhor, como você cria tudo isso? Como você sempre me conhece?            

Você me apresenta coisas aqui que eu nem percebi que eram uma versão             

amplificada de todas as coisas boas na Terra, como as uvas, o solo e a               

fruta? ” 

Jesus:“ A diferença é que antes da queda da Terra o Jardim em A terra               

era linda, abundante e perfeita. Lembre-se de estudar as coisas desde o            

começo antes da morte. Este ponto na Terra foi formado por Deus. 
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“No entanto, quando o pecado ocorreu e Adão e Eva foram expulsos, eles             

perderam o acesso à pequena porção do Céu na Terra. Eles perderam a             

capacidade de comer da Árvore da Vida e banhar-se no Rio da Vida. 

“Lentamente, depois disso, a Terra começou a decair. O relógio, ou           

relógio de sol, começou a reversão da vida abundante. A cada tique do             

relógio e a cada segundo, havia mais morte, decadência e doença. 

“Aqui no céu, isso não é nada como a Terra. Estou mostrando apenas             

coisas que têm relação com as coisas na Terra. A terra é uma pequena              

sombra do céu, e uma pobre nisso. Você sabe disso. 

“Sua vida na Terra está se tornando mais difícil porque você viu mais e              

mais aqui. Seus sonhos e visões que lhe concedi arruinaram você para a             

Terra. Você tem me evitado e acabado esse sonho ”. 

Eu:“ Senhor, eu tenho? Esta é minha parte favorita dos sonhos. Meu            

tempo com você no céu é o meu momento mais feliz. Por que eu faria               

isso? ” 

Jesus:“ É simples. Você deseja estar aqui. Não há palavras para descrever            

com precisão o que você viu. No entanto, você ainda tem um fardo para              

compartilhar e retransmitir isso para seus amigos, para que eles também           

sejam encorajados. Você foi designado para o jornalismo e este nunca foi            

o seu plano ” 

Ele riu. Eu ri com Ele como realmente não gosto de escrever nada. 

Eu: “Eu realmente preciso de aulas de gramática e pontuação básicas.” 

Jesus: “Você é exatamente a escolha certa, Erin. Se apenas a gramática e             

a pontuação forem corrigidas posteriormente, o conteúdo ainda        

permanece inalterado, entendeu? Se você começar a pensar sobre essas          

coisas, sentirá falta da própria essência de Mim. Continuar. Se eu           

quisesse um estudioso, ligaria para o serviço, ok? Agora, você foi atacado            

durante este tempo, correto? " 

Eu:" Sim. Julho foi um mês brutal. Eu acreditava que era um lembrete             

gentil para voltar ao meu primeiro amor. ” 

Eu ri, me curvei e fiz uma reverência para ele. Ele riu. 

Jesus: "Erin, você entende os padrões completos dos sonhos, as histórias,           

as seqüências e por que eu faria tudo isso agora?" 

Eu: "Eu acredito que o momento é porque somos apenas momentos de            

algo que vai mudar a humanidade . Eu acredito que você está vindo em              

breve. ” 

Jesus:“ Eu falei com outros não perto de você, mas em diferentes            

círculos, culturas e países. Existem padrões. O momento é baseado em           

um momento em que seu foco precisa ser Eu e aqui. Tem havido coisas              

desde o começo. Isso tudo está no seu Guia de Campo, a Palavra da              

Verdade. 
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“Lembre-se, Israel é a medida e o relógio de sol. Você recebeu as             

informações com antecedência. Alguma informação é tão clara quanto o          

cristal. Outras informações estão ocultas e esperando para serem         

reveladas. No entanto, todas as informações estão lá. Os sonhos são um            

mistério, mas há algumas coisas que você pulou. ” 

Eu:“ Senhor, eu estava pensando em um outro dia que foi coordenado            

com Efraim. Eu vi o estacionamento que foi formado sobre o local do             

Templo. Você me mostrou que, em um ponto, este era um campo de             

campo ou lixão de um oleiro. Eu então ouvi que a terra foi comprada. 

“A outra coisa que vi em um sonho foram algumas medidas da cidade de              

Jerusalém. Embora eu não seja agrimensor, há algo nisso, mas não           

entendo. Havia coisas no céu noturno que eu não entendia. Que tal o             

naufrágio e o significado do número lá? ” 

Jesus:“ Você está agora pedindo ajuda? Você tem me pedido para revelar            

os três, mas apenas um veio e saiu. O que você estava procurando? ” 

Eu:“ Senhor, como você sabe, eu não sou erudito. Por favor, use o que              

nos foi dado para revelar as coisas para nós. Melhor ainda, você pode             

apenas me dizer e então nós podemos saber. ” 

Jesus:“ Erin, há uma razão para 'uma aldeia'. Muitas pessoas têm           

habilidades que podem ajudar. Você deve aprender a trabalhar juntos. O           

que há é bom, mas ainda há mais. Você deve reconhecer ajuda quando             

chegar. 

“A sabedoria também vem com a experiência. Demasiadas vezes, os          

aldeões querem diariamente orelhas com cócegas. Às vezes, existem         

tesouros enterrados no campo. Há muita informação que você recebeu          

nessas visitas. O que você gostaria? ” 

Eu:“ Bem, se eu tiver um problema com encanamento, eu chamo um            

encanador. Se eu tiver uma praga, eu chamo um exterminador. Se não            

consigo entender o plano elétrico, telefono para um eletricista. ” 

Jesus:“ Finalmente, bom, Erin. Então você gostaria de alguma ajuda com           

levantamento e talvez história judaica, arqueologia e sites? Talvez         

astronomia também? ” 

Eu:“ Existe uma maneira de enviar ajuda se você não a revelar            

diretamente? ” 

Jesus:“ Erin, há uma razão para eu fazer isso. É para seu benefício, assim              

como para os outros. Esta é uma boa confirmação. Através dos           

estudiosos, você pode obter revelação, mas a revelação, como você sabe,           

tudo vem do Espírito Santo. É preciso a glória de Deus para esconder um              

assunto e a honra dos reis para procurá-lo. Tudo o que você precisa fazer              

é pedir. ” 
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Eu:“ Senhor, peço agora ajuda. Por favor, Senhor, se você está realmente            

vindo em breve, abra as comportas e derrame o conhecimento que           

buscamos para que possamos entender e ser encorajados. ” 

Ele acenou para que eu desse outra mordida na fruta. Eu comecei a rir.              

Eu fiz e a fruta estava maravilhosa. 

Jesus: “Agora, estabelecemos que você gostaria de mais ajuda. Você vai           

voltar e procurar um tesouro enterrado em seu campo. Você vai me            

perguntar quando precisar de ajuda, certo? ”Eu aceno“ sim ”. “Muito bem,            

Erin. Então, o que mais eu sinto falta aqui? ” 

Ele estava claramente esperando por mim para perguntar. 

Eu: "Você estava me mostrando o céu". 

Jesus: "Sim, o seu lugar." Ele começou a rir. 

Eu: “Eu te amo muito, Senhor. Você é tão incrível. Estou tão honrado que              

você me amaria tanto. Você deveria ter ficado com raiva de mim da             

última vez e me queimado. Em vez disso, você me persegue. Comecei a             

chorar. 

Jesus: “Muitas pessoas não percebem que a Minha Palavra é baseada no            

amor; o amor pelos corações. Deus olha para o coração. A história da sua              

vida está escrita em seu coração e é uma carta de amor para Mim tão               

certa quanto você está aqui hoje. Não se esqueça do coração. 

Não se engane, a Terra poderia ter sido destruída a qualquer momento,            

assim como Sodoma e Gomorra, mas isso ainda não aconteceu. As           

pessoas que não me seguem, e mesmo algumas que o fazem, acreditam            

que sou um castigador; um salvador cruel e assustador apenas esperando           

nas sombras por um movimento ou pecado falso, então você está           

apagado. 

Eu estava rindo e balançando a cabeça. 

Eu: “Senhor, uma vez pensei que você fosse assim.” 

Jesus: “Sim. Se este fosse meu caráter, você teria ido há muito tempo             

atrás. Nós dois rimos como Ele estava certo. “O inimigo é o falsário que              

ensina que o bem é ruim e que o mal é bom, entendeu? Não seja               

enganado. No entanto, muitos se basearão na falta de compreensão do           

Meu amor. Você entende por que você está aqui? ” 

Eu:“ Não, Senhor, não totalmente. Eu olho ao redor, vejo você e então             

você me dá boas-vindas mesmo quando você deveria estar me          

repreendendo. Você não desiste de mim quando acredito que os outros o            

fazem. Estou acostumada ao amor condicional. Eu aprendi primeiro sobre          

o amor incondicional da Bíblia. 

“O Espírito Santo iluminaria a carta de amor das Escrituras para que eu a              

recebesse. Com Você permanecendo comigo e revelando as Escrituras na          
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aplicação 'quase ao vivo', é como se Você tivesse me dado uma            

experiência holográfica avançada de Você completamente. 

“Eu tenho todas as experiências de um filme fantástico, mas isso é real             

para mim. Meu corpo responde e até meu marcapasso responde em           

batidas registradas. Eu gostaria que houvesse, ou seja, uma maneira que           

meus amigos pudessem experimentar Você gosta de mim, Senhor. É um           

milagre. Eu estou viciado em você e na Bíblia viva como meus filhos             

gostam de jogos de vídeo. ” 

Jesus: Rindo. “Erin, o Céu é muito mais avançado que a Terra. Você não              

pode nem falar de tecnologia celestial como está além dos controles           

remotos, torres de celular e hubs. Não há necessidade de um satélite. 

“Tecnicamente falando, o 'centro de satélites' é o trono de Deus. Todas as             

correntes vêm dele através do rio da vida. As correntes alimentam tudo o             

que você vê aqui. Não há necessidade de baterias, pois nada morre. Da             

última vez, peguei sua mão e estávamos na piscina. Venha aqui. 

Eu ando até ele. Ele pega minha mão e aperta suavemente. Em um piscar              

de olhos, estou em pé em um belo caminho de paralelepípedos com            

pedras de jaspe esculpido. Há canais de água fluindo nas paredes ao            

redor do caminho. 

Há plantas hera incríveis com flores desabrochando perfumadas saindo         

dessas paredes. Eu estou na frente de uma bela mansão moderna cortada            

ao lado desta montanha. Eu olho para trás e vejo o vale abaixo de nós. 

Jesus: "Erin, olhe onde estávamos." 

Ele aponta para uma crista distante tão distante que, com olhos humanos,            

eu não conseguia enxergar tão longe. O caminho serpenteia para frente e            

para trás nas curvas da montanha. A meio caminho, vejo um jardim com             

um lago. Eu começo a chorar. 

Eu: “Senhor, eu vi isso em meus sonhos. Este é o meu lar nas              

montanhas. ” 

Jesus:“ Sim, muito bom. Os trabalhadores estão quase acabados. Venha. 

Ele me leva ao topo do caminho. Há uma série de taças que despejam              

água nos canais em ambos os lados do caminho. O som é incrível e estou               

em lágrimas. Ele me leva até algumas escadas de pedra esculpidas. Eles            

eram como ouro e calcário branco, mas com aparência de concreto, mas            

mais profundo. 

Antes de mim é o lar mais surpreendente, um lar muito maravilhoso para             

mim. Eu estou chorando enquanto escrevo. O jardim da frente tem grama            

bonita e é preparado tão perfeitamente que seria inigualável na Terra. 

Eu trabalhei em mansões em várias áreas do país e vi casas incríveis             

projetadas pelos melhores arquitetos residenciais do mundo, mas nunca         

vi nada assim. 
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As janelas estão voltadas para o vale. Eles parecem que são cortados das             

melhores taças de cristal, como Riedel ou Baccarat. Aqui estou eu,           

falando de janelas no céu! Eu vejo a base do Lar, ou fundação, e é feito                

de uma rocha sólida. Eu vejo raios que na Terra seriam de aço, mas, aqui               

no céu, eles são de bronze polido. Meu queixo caiu. 

Jesus: “Erin, você gosta do que vê?” Ele sabia que eu gostava. 

Eu: “Senhor, o que você quer dizer com os trabalhadores estão quase            

acabados? Você não poderia acenar com a mão e ter isso completo em             

um instante? ” 

Jesus:“ Claro, mas o que isso faz para os trabalhadores? Há pessoas que             

pediram para servir na conclusão do seu Lar na montanha. Eles adoram            

servir. Se eu tivesse você aqui hoje, disse que preciso que você trabalhe             

com uma equipe em uma mansão sem orçamento e que a única restrição             

seria capturar a essência da pessoa ou cliente que a ocupará. não faça             

isso? ” 

Eu:“ Oh, que divertido. Sim, adoraria. Eu vi algumas lojas na cidade com             

todos os tipos de coisas ... ” 

Ele estava rindo da minha excitação. 

Jesus: “Erin, os trabalhadores do seu Lar são aqueles que receberam os            

arquivos do 'escritório de registros'. Houve anjos designados para cada          

um de vocês que registra tudo o que você gosta desde o começo. Os              

registros são formulados e, em seguida, é montada uma equipe de           

projeto exclusiva composta por arquitetos, designers, paisagistas,       

projetistas, pedreiros, carpinteiros e costureiras. 

“Ah sim, não vamos esquecer os artistas. Essa equipe é montada por            

mim. Toda vez que você trabalhava em um projeto que amava, toda vez             

que via algo que fazia você sorrir e todos os sonhos na Terra que não               

eram realizados; tudo veio neste grande projeto. 

“Erin, este é apenas o seu lar nas montanhas. Então, pelo que você vê até               

agora, o que você acha da fé na tecnologia terrena? ” 

Eu:“ Isso não se compara. É impossível. É maravilhoso demais para mim.            

Posso ver mais? ” 

Jesus:“ Você precisa ter algumas surpresas quando chegar aqui. ” 

Ele estava brincando comigo. Ele me acompanhou ao longo de algumas           

rochas planas, cinzeladas e grandes que saíam de um lago raso. Nós            

caminhamos de um passo para o outro. Havia belos pezinhos cintilantes           

que saltavam da água para louvar a Jesus enquanto caminhávamos. Foi           

fascinante. Chegamos a um ponto onde havia duas enormes paredes de           

água que entravam na lagoa. O som era tão lindo. 

Jesus: "Agora, Erin, olhe para cima." 
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Acima de mim havia algumas janelas de vidro. Jesus acenou com as mãos             

e o copo pareceu desaparecer. Ele agarrou minha mão e nós estávamos            

instantaneamente no segundo andar desta mansão, MINHA mansão !! Eu          

ainda acho difícil acreditar e chamar isso. 

Agora estávamos em pé na "minha" sala de estar. Havia uma ponte que             

ia de um espaço da casa para outra parte da casa que cruzava as paredes               

de água abaixo. Eu me lembrava vagamente de ver uma casa como essa             

na Terra uma vez e foi incrível. 

Eu: "Senhor ..." Eu mal conseguia falar. Eu estava segurando minha           

respiração e as lágrimas estavam fluindo. “Esta é como uma casa que vi             

uma vez, mas você acenou com as mãos e o vidro desapareceu. Isto é              

similar a uma 'parede de nana' na Terra, mas facilmente cem gerações            

adiante no futuro. ” 

Jesus: Sorrindo. "Sim eu conheço. Você sabe por que eu os coloco deste             

lado especificamente? ” 

Eu:“ Não. ” 

Jesus:“ Você amou o som da água desde que era criança. Isto é para que               

você possa ouvi-lo na entrada do seu Lar e enquanto você está dentro             

também. 

Eu estava chorando. Como ele sabia disso? Eu olhei ao redor do espaço e              

prendi a respiração. O mobiliário era como Kreiss, mas personalizado. Eu           

vi diante de mim um corte que parecia a "Coleção Kreiss Azul". Uau, isso              

é tão caro. 

Eu: “Senhor, vejo aqui as coisas que eu especifiquei para os clientes. Eu             

estava cobiçando, Senhor? ” 

Jesus:“ Não. Você não deseja mais, especialmente nos últimos cinco anos           

desde a sua primeira experiência no céu. Quando você observou como           

algo é bonito, você nunca foi mais longe em seus pensamentos porque já             

não valeu a pena o custo. Você trocou a busca dessas coisas pela busca              

de Mim e do Céu. Por causa disso, eu recompensei você. Agora, sente-se             

nisto. ” 

Eu: comecei a chorar. “Senhor, é como estar sentado em uma nuvem.            

Isso é melhor que 'Kriess' e ainda mais fino que 'Scalamandre'. O tecido é              

de seda fina e branco. Como posso ter móveis brancos? ” 

Estou rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu olhei para o detalhe nas             

costuras; tal finery. Eu senti que isso era maravilhoso demais para mim.            

O chão era feito de tábuas extremamente grandes de madeira de uma            

árvore muito velha e alta, ou árvores. Estes foram raspados à mão e se              

encaixam perfeitamente, além de 'Owen' e além de feitos à mão dos            

Amish. A madeira tinha muita profundidade. Incrível! 

Eu: “Senhor, o chão é incrível. Qual é a história sobre isso? ” 
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Jesus:“ Este andar é muito único e muito especial. A equipe de design do              

Heaven sabia que você apreciaria isso. Eu chamo esses pedaços de           

madeira, 'Páginas da Minha Vida na Terra'. Como você se lembra, eu sou             

um carpinteiro. Eu realmente tinha esquecido. “Esse piso é solicitado por           

muitos santos aqui. Você vai gostar disso. ” 

“ Há madeira de memória aqui. Há pedaços de madeira feitos de árvores             

desde o início do Jardim na Terra, mas em termos Celestiais. Então, aqui             

é uma prancha da Arca. Aqui, há uma prancha de cedro do Primeiro             

Templo. Por aqui é um pedaço de azeitona do Getsêmani. Aqui está uma             

prancha da Casa de Davi. 

“Estes foram destruídos na Terra e muito queimados, mas as boas           

lembranças foram recuperadas. Há coisas aqui que você descobrirá com o           

tempo, mas veja como é bonito. ” 

Eu:“ Senhor, como há madeira suficiente para colocar as Casas de todos            

aqui? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, na Terra, havia florestas inteiras destruídas ao          

longo do tempo. Faça as contas. Certamente haverá muito no Céu. ” 

Eu:“ Senhor, eu amo este andar. Qual é a espécie de madeira? ” 

Jesus:“ Bem, vamos ver; temos acácia, oliveira, murta, cedro e carvalho.           

Todos estes são mencionados na Bíblia. Este é apenas um dos itens            

divertidos que você vai gostar aqui. Olhe, Erin. ” 

Eu me virei e, bem diante de mim, havia uma parede de janelas para o               

quintal dos fundos. Ele acenou com as mãos e as janelas se retraíram nas              

paredes. O copo era transparente e impossível na Terra. 

O quintal estava perfeitamente preparado. O pátio era feito de pedra           

branca, como pedra calcária e mármore, mas não tinha veios nem           

polimento alto. Era natural e consistia em pavimentos muito grandes,          

como tijolos de dois metros e meio de altura. Isso seria virtualmente            

impossível na Terra sem máquinas complexas. 

Jesus: “Erin, seus pensamentos?” 

Eu: “Senhor, o chão deste pátio seria impossível de se replicar na Terra.             

Que pedreira fez isso? Opa, desculpe, Senhor, estamos no Céu e Deus é o              

Criador. Isso está além da minha compreensão. Como será possível que           

eu esteja andando em algo tão maravilhoso para a eternidade? ” 

Jesus: Rindo. “Erin, essas são coisas realmente pequenas no Céu que têm            

um conceito terreno que você pode entender. Há muito mais. Não basta            

parar por aqui. ” 

Eu:“ Senhor, aqui te vejo em tudo. Mesmo servindo aos outros é alegre.             

Eu não fui escravo para trabalhar aqui, mas você me deu um lugar bonito,              

muito além da minha ideia do que eu merecia. Eu sou tão abençoado.             

Como eu posso ser abençoado? Não terei escolha a não ser desejar            
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louvá-lo constantemente aqui. Já que a adoração é tão incrível aqui, eu            

sei que constantemente te louvarei. ” 

Ele sorri e me mostra o resto da área nas costas. Os jardins são muito               

grandes. Não tenho a certeza quantos acres os jardins são, mas muito            

grandes. 

Vindo do lado de fora, há uma piscina muito longa canalizada de cerca de              

oito pés de largura e nove metros de comprimento. No interior, as            

paredes são revestidas, o que parece, uma safira cortada. Há fontes           

surgindo em uma linha até o fim. A cada metro e meio há cerca de seis ou                 

sete fontes. Cada fonte brilha com a água esmeralda verde-clara que           

brilha. 

Há jasper curvo e espreguiçadeiras de mármore na piscina, onde você           

pode sentar-se meio imerso na água. Há belos móveis de pátio           

aparentemente de ferro preto masculino. Este tinha espessas almofadas         

de ouro escuro que combinavam com o exterior robusto, mas ainda           

intocado do Lar. 

Eu olho para o lado. Lá, comecei a me virar em 180 graus. O Lar envolve                

o pátio. Eu olho para a minha direita e vejo uma abertura onde há a cama                

mais confortável. 

Eu: “Senhor, dorme no céu? Por que precisaríamos dormir? ” 

Jesus: Sorrindo. “O céu não é um lugar de descanso e relaxamento? Onde             

você está pensando que vai passar todo o seu tempo de descanso; comer             

frutas rejuvenescedoras e tomar banho no rio da vida? O descanso não é             

bom na Terra? Não seria ainda melhor aqui? ” 

Eu:“ Eu acho? Presumi que, como não há escuridão, não precisaríamos           

dormir. ” 

Jesus:“ Eu entendo, mas há mais nisso. Eu sei que isso parece estranho,             

mas lembre-se do sono mais tranqüilo que você já teve? ” 

Eu:“ Eu mal consigo me lembrar disso. Não tenho certeza se já            

experimentei isso. Eu sei que, quando eu durmo sem dor, é difícil acordar.             

” 

Jesus:“ Pense no céu como um lugar onde você não tem nada. Na Terra,              

Erin, falta e você não dorme direito? Você não dorme em paz. Aqui, você              

descansa em paz e alegria após um dia satisfatório de serviço. Você então             

acorda, totalmente descansado, feliz em acordar e em completo louvor,          

pois o Senhor é bom. Quando você descansa aqui pela primeira vez, não             

será um conceito fácil de entender, mas também é uma forma de            

adoração. ” 

Eu:“ Eu acho que eu podia ver pessoas discutindo isso, mas, para mim,             

faz todo o sentido. Senhor, eu adoraria dormir em perfeita paz como um             

bebê. Eu adoraria dormir e não sentir dor ao levantar. Que glorioso,            
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realmente. O quarto é tão bonito e eu posso dormir com paredes abertas.             

Eu posso ouvir o som das fontes! 

”Jesus: ‘Agora vem desta montanha, à distância, eu podia ver o lado uma             

grande piscina com uma cachoeira saindo do lado da montanha. A piscina            

está completamente iluminada. Ao redor da piscina há um grande grupo           

de álamos que aparentemente formam um arco. As folhas estão se           

movendo na brisa e a música está vindo delas. É de tirar o fôlego. 

Jesus me vira e vejo uma área onde as fontes esguicham do chão e fazem               

grandes arcos de cerca de três metros de altura e dois de largura. Cada              

fonte é iluminada. 

Além disso é a piscina e casa. À minha esquerda, há uma grande cabana              

com um teto retrátil e uma cadeira muito grande, quase como uma cama.             

Há travesseiros por toda parte. Existem incríveis fãs de polias; grandes           

folhas curvas que são anexadas aos lados das paredes que se movem            

para frente e para trás. Eu sorri e ri. Eu tinha especificado algo assim,              

mas não tão elaborado, com um cliente anos atrás. Os fãs são feitos por              

uma empresa chamada "Fanimation". 

Eu: “Senhor, não posso acreditar como isso é incrível. Como eu mereço            

um lar que, em termos terrestres, não tem preço? Ele sorriu para mim             

enquanto eu dizia isso com tanta alegria em seu rosto. 

Jesus: “Erin é porque você é inestimável para mim. Algum dia, muito em             

breve, você verá as Mansões do seu amigo; uma que eles pediram para             

você projetar, então eles estão esperando para ter seu Lar completo até            

que todos cheguem. ” 

Eu estava chorando. Eu não podia acreditar que alguém esperaria que eu            

estivesse aqui primeiro. 

Jesus: “Erin, olhe aqui.” 

Eu vi o Lar ao lado do meu. Foi um belo 'estilo mediterrânico' sentado à               

beira do lago. Foi incrível. Eu tinha trabalhado em uma casa de 14.000             

pés quadrados no rio em Portland que é 'Mediterrâneo', mas certamente           

nada como isto. Isso foi absolutamente incrível. 

Eu: “Qual amigo é esse?” 

Jesus: “Você saberá em breve. Ah, e não se preocupe com os amigos que              

estão esperando por você. Eles têm outro lar. Não há espera negativa ou             

mansões inacabadas deixando o cliente 'fora no frio'. Não há atrasos na            

construção. 

Ele estava rindo. Eu ri tanto porque esta é a natureza do negócio de              

construção de casas. Nenhum atraso é simplesmente desconhecido na         

Terra. 

Jesus: “Você está feliz e encorajado?” 
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Eu: “Senhor, era um conceito pequeno antes e algo nos meus sonhos. Eu             

pensei que talvez fosse um produto da minha imaginação super          

amplificada. No entanto, isto, Senhor, isto não está nem perto do que eu             

imaginei. Eu sou tão abençoado. ” 

Jesus:“ Erin, você precisa saber que sua dor e sofrimento aqui e sua             

perseverança têm uma recompensa. Você nunca teve uma casa na Terra.           

Você sabe quantos sonhos para outros você ajudou a facilitar na Terra?            

Quantas pessoas ricas confiaram em você com seus sonhos? 

“No entanto, enquanto fazia tudo isso, você ficava do lado de fora,            

sabendo que isso não era provável para você na Terra? Você pensa por             

um momento que eu não queria ir direto para você e mostrar-lhe os             

planos que tenho para você e mostrar-lhe meu amor por você? ” 

Eu: Chorando. “Senhor, eu não exigi isso. Eu nunca poderia imaginar isso.            

Eu ainda te amaria mesmo que tivesse uma pequena casa aqui. Isso é tão              

elaborado ”. 

Jesus:“ Eu nunca te esqueci; nem sequer uma vez. Eu amo mostrar isso             

para você. Eu sabia que você amaria este lugar. Aqui você pode            

descansar. Aqui, não há hipoteca para atender. Aqui, suas dívidas foram           

pagas. Aqui você não tem dor. Aqui você não tem punidor. Você está             

seguro comigo no céu. 

“Eu não te disse que você teria um ninho perto do Meu Altar? Eu desejei               

poder mostrar-lhe completamente o que tenho aqui para você. Meu favor           

não será removido. Lembre-se do seu lugar e onde você mora, ok?            

Venha. 

Ele pega minha mão. Imediatamente, estamos em um lugar muito alto no            

céu. Eu vejo a propriedade. É enorme e deslumbrante. Eu vejo outras            

propriedades com muitos recursos surpreendentes. Eu estou apenas em         

admiração e choque. É como a Terra, mas apenas todas as coisas boas e              

maravilhosas que são incríveis, então todas são aperfeiçoadas aqui. 

No leste, vi a bela cidade de ouro. Eu podia ver o trono. A glória do trono                 

refletia uma luz de cristal do tipo "Reidel" nas janelas de todos, lançando             

um belo espectro de luz em cada Lar. 

Eu: “A tecnologia aqui é realmente incrível. Está tão avançado. Você está            

certo sobre o Trono, onde Deus está sentado, sendo ainda mais brilhante            

que o sol. Toda a vida surge de Deus. Jesus, você é o criador de todas as                 

coisas novas. Você nos ama tanto ”. 

Quando olho através da paisagem, vejo montanhas, vales, lagos, rios,          

áreas tropicais e montanhas cobertas de neve. Atordoado, eu olho para           

alguma coisa, mas talvez seja uma miragem? Se não for uma miragem,            

acredito que estou vendo um campo de golfe! No entanto, é o campo de              
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golfe mais elaborado que já vi. Parecia tão divertido. Olhei mais um pouco             

e também vi beisebol e campos de futebol. 

Jesus: Ele está rindo. “Então, você estava pensando que o Céu não tem             

pesca, recreação e esportes? Realmente? ” 

Ele então aponta para um grande lago. No lago havia enormes catamarãs            

com velas. Cada um desses na Terra valeria pelo menos um milhão de             

dólares. Parecia haver algum tipo de corrida gigante acontecendo. Uau,          

eu poderia dizer que isso foi divertido para todos! 

Eu: “Acho que estamos tão enraizados no ensino que as atividades de            

lazer, como essas, são decadentes e não fazem parte do Céu. Foi-me dito             

por uma pessoa que supostamente viajou aqui que todas as crianças têm            

que fazer para se divertir é girar no ar e jogar algo como futebol. 

“Honestamente, pelo que eles escreveram, nada parecia muito divertido         

no céu. Eu acho que esperava vir e não fazer nada além de adorar e               

servir e que era isso e aquilo. ” 

Jesus:“ Erin, pense sobre o que é o Céu e não o que o Céu não é. Não há                   

uma pessoa que não esteja residindo aqui e possa afirmar que conhece o             

Céu. Olha quantas vezes você esteve aqui. Você pode afirmar ser um            

especialista? ” 

Eu:“ Não. ” 

Jesus:“ O que se alinha mais com o caráter de Deus; que você vem aqui e                

encontra alegria na escravidão ou que você encontra alegria e louva a            

Deus em todas as coisas aqui? Então, você queria ser um atleta            

profissional em algum momento. Não seria divertido finalmente ter esse          

buraco em um? 

“Você não pode desfrutar de dança ou música aqui? Você não gosta de             

assistir uma orquestra ou até mesmo um jogo de futebol? Quem te disse             

que faltou aqui? Oh sim, aquele que foi expulso e talvez apenas um             

'pequeno' amargo sobre isso. ”Ele riu. “Agora, você acredita no castigador           

ou no Amante da sua alma nisso? Aquele que se deleita com a completa              

alegria de minha filha pelo lugar que preparei para ela? ” 

Eu estava chorando. Eu estendi a mão e abracei-o. 

Eu: “Senhor, eu sei que você está vindo em breve. Minha mansão é             

perfeita agora e a mobília que vi é atual para o tempo 'agora'. Estamos              

chegando em casa muito em breve, certo? ” 

Jesus:“ Erin, eu estou terminando sua mansão. Se eu tiver preparado um            

lugar para você, por que colocaria itens datados em algo em que você não              

vai morar por alguns anos? Mais uma vez, pense sobre isso. Quando você             

orou sobre o moribundo em 2003, o que o Espírito Santo disse ao homem              

que estava a horas de ir para casa? ” 

13 
13



Eu: Eu comecei a chorar. “Você falou, através de mim, o seguinte: 'Os             

toques finais estão quase completos. Os anjos estão pendurando o          

balanço da sua varanda agora mesmo. '” 

Jesus:“ Então o que aconteceu? ” 

Eu:“ Aparentemente, ele orou a Ti por isso desde que ele era um             

garotinho. Ele e todos na sala sabiam que você estava falando, não eu. ” 

Jesus:“ Quando o homem foi para casa? ” 

Eu:“ Creio que ele se foi naquele mesmo dia. No entanto, ainda não estou              

pronto. Eu ri. 

Jesus: “Eu te deu esse medidor para você ficar em alerta porque você             

nunca sabe quando as últimas coisas estão para acontecer. Você nunca           

sabe, se você dormir essa noite, se amanhã é o dia que acordará em              

Meus braços.” 

Me: “Obrigado por essa benção, Senhor.” 

Jesus: “Eu te amo Erin. Eu me alegro com você ‘Pardals’ e Eu cuido de               

todos vocês.” 

Erin: “Oh, obrigado, Senhor.” 

Jesus: “Agora, fique encorajada, seja forte e tenha fé. Eu tenho preparado            

um lugar para você.” 

Sonho terminou… 

Alegremente, benção…Erin 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-75port/ 

 

UM TOUR NA MINHA MANSÃO NO CÉU 

 

21 de Julho de 2013 

 

Comunhão 

Querido Pai, obrigada por mais um dia e por não desistir de mim. Eu Te               

amo Senhor. Perdoa os meus pecados desta semana. Por favor, perdoa           

aqueles que pecaram contra mim também. Senhor isso tem sido tão difícil            

e todas as áreas da minha vida estão sendo atacadas. 

Jesus: “Erin, vem aqui.” 

Hoje estou com 25 anos de idade e quando vi Jesus, corri para Ele que se                

levanta da pedra grande em que estava sentado para me dar um abraço e              

me receber. 

Jesus: “Eu estou tão feliz que você veio, senti sua falta.” 

Erin: “Oh Senhor sinto muito por não ter estado aqui onde eu mais preciso              

estar.” 

Jesus: “Erin, nunca se esqueça do seu primeiro Amor.” 

Ele estava com um sorriso quando pegou a minha mão e andou comigo             

até uma árvore com frutas. No Céu há muitas árvores frutíferas em várias             

partes. Pensei que só havia uma árvore, mas fora da Cidade, onde os             

santos chegam, está o Rio da Vida onde há muitas fileiras de árvores.             

Também existem aquelas comuns com frutas, e nessas, nunca faltam          

frutas. 

Jesus: “Erin, você está pensando!” (Eu estava rindo e Ele também). 

Erin: “Sim, eu só estava curiosa a respeito da localização dessas árvores.            

Notei que elas estão às margens e nas ramificações do Rio da Vida.” 

Jesus: “Bem, seria com razão que a Árvore da Vida estivesse sempre            

próxima do Rio da Vida. Ambos trabalham juntos.” 

Erin: “Eu vejo que é tão lindo aqui. Essa grande pedra em que Você              

descansa. Eu nunca reparei isso antes.” 

Havia recuos como se cadeiras estivessem esculpidas nela. Se eu pudesse           

relacioná-la com uma pedra na Terra seria com uma laje de granito            

chamado Bianco Antico. Era branca com nervuras de bronze de prata e            

algumas talhas de platina. 

Erin: ”Senhor esta pedra parece viva quando olho mais de perto. É            

realmente bonita.” 

Ele me dá um pedaço de fruta e dei uma mordida, tinha um sabor de               

melancia e pêssego com damasco. Uau, isso tinha um sabor incrível e eu             

estava com um grande sorriso. Ele me observava com prazer, pois sabia            

que eu iria ficar fascinada com isso. 

Jesus: “Isso é bom, certo?” 
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Erin: “Senhor, como Tu criaste tudo isso? Como é que Você sempre me             

conhece? Você me apresenta para coisas aqui que eu nem havia percebido            

que era uma versão ampliada de todas as coisas boas na terra; como as              

uvas, o solo, e as frutas?” 

Jesus: “A diferença é que antes da queda na Terra, o Jardim era lindo,              

abundante e perfeito. Lembre-se de estudar as coisas lá do começo antes            

da morte. Este ponto na Terra foi formado por Deus. No entanto quando o              

pecado ocorreu, Adão e Eva foram expulsos, e perderam o acesso a esta             

pequena porção do Céu na Terra. Eles perderam a habilidade de comer da             

Árvore da Vida e de banhar no Rio da Vida. 

“Depois disso, a Terra começou a apodrecer lentamente, a decair. O           

relógio ou relógio de Sol começou a inverter a vida abundante. Com cada             

batida do relógio, cada segundo mais morte, podridão, doenças. 

“Aqui não existe nada como na Terra, e Eu só estou te mostrando coisas              

que você pode relacionar com o que vê lá. A Terra é uma pequena sombra               

do Céu, e uma comparação pobre. Você sabe disso. 

“Sua vida na Terra está ficando mais difícil porque você tem visto mais e              

mais do Céu. Seus sonhos e visões que Eu te dei estragaram você para              

Terra. Você tem Me evitado e terminado este sonho.” 

Erin: ”Senhor, eu tenho? Esta é a parte dos sonhos que eu mais gosto.              

Meu tempo Contigo no Céu é para mim o tempo de maior alegria, por que               

eu faria isso?” 

Jesus: “É simples, você almeja estar aqui. Não existem palavras para           

descrever cuidadosamente o que tem visto. Você tem um peso para           

compartilhar e relatar aos teus amigos para que eles também sejam           

encorajados. A você foi dada a missão de reportar e isso nunca foi o seu               

plano.” 

Ele sorriu. Eu ri também porque não gosto de escrever. 

Erin: “Eu realmente preciso de aulas de gramática e pontuação.” 

Jesus: “Você é a escolha certa Erin. Se a gramática e a pontuação são              

corrigidos mais tarde, então o conteúdo continua sem modificações,         

entende? Se você começar a pensar nessas coisas você vai perder Minha            

própria essência. Continue, se Eu quisesse um estudioso, Eu teria          

escolhido um, ok? Agora, você tem sido atacada durante esse tempo,           

correto?” 

Erin: “Sim, Julho tem sido um mês bruto. Eu creio obviamente que foi             

somente um lembrete para que eu voltasse ao meu primeiro Amor.” 

Eu sorri me curvei e O reverenciei. 

Jesus: “Erin, você entende os padrões completos dos sonhos, das          

histórias, das seqüências e o porquê de Eu fazer tudo isto agora?” 

Erin: “Eu creio que o tempo é porque nós estamos a alguns momentos de              

algo que mudará a humanidade. Eu creio que Tu voltarás breve.” 

Jesus: “Eu falei com outras pessoas distantes de você, em círculos e            

culturas diferentes – e países. Existem padrões. O tempo está baseado em            

um tempo vindouro onde sua atenção precisa estar em Mim e aqui no             
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Céu. Existem coisas que foram colocadas no lugar desde o começo, isso            

está tudo no seu Manual de Instrução – a Palavra da Verdade. 

“Lembre-se que Israel é o indicador – o relógio do Sol. A você foi dada a                

informação com antecedência. Algumas informações claras como cristal,        

outras escondidas e só esperando para serem reveladas, mas tudo está lá            

nos sonhos. Estes são um mistério, mas existem algumas coisas que você            

pulou.” 

Erin: “Senhor, eu estava pensando numa delas outro dia, uma que se            

ajusta com Efraim. Eu vi o estacionamento que foi feito no lugar do             

Templo – o qual em algum ponto Você me mostrou que tinha sido o              

campo do oleiro ou um monturo de lixo. Então fiquei sabendo que aquele             

campo tinha sido comprado. 

“Outra coisa, em um dos sonhos eu vi as medidas da Cidade de             

Jerusalém, mas não sou agrimensor, existe uma coisa com relação a isso,            

e eu não entendo. Havia coisas no céu noturno que não entendi e o              

naufrágio além do significado daquele número lá.” 

Jesus: “Você agora está me pedindo ajuda? Você tem Me pedido para            

revelar as três, mas apenas uma veio e foi embora. O que você estava              

procurando?” 

Erin: “Senhor, eu não sou nenhuma estudiosa como Você sabe – por            

favor, use o que nos foi dado para revelar as coisas a nós. Melhor ainda,               

Você pode simplesmente me dizer e então podemos saber.” 

Jesus: “Erin, há uma razão para uma vila. Muitas pessoas têm habilidades            

que podem ajudar. Você deve aprender a trabalhar em conjunto. O que            

existe é bom, mas ainda há mais. Você deve reconhecer ajuda quando ela             

vem. 

“Sabedoria também vem com a experiência. Com muita freqüência e          

diariamente, os moradores da vila querem palavras agradáveis aos         

ouvidos – ao invés disso, por vezes, há tesouros enterrados no campo. Há             

uma grande quantidade de informação que foi dada a você nessas           

visitações ou sonhos, o que você gostaria?” 

Erin: “Bem, se eu tiver um problema com o encanamento, eu chamo um             

encanador. Se eu tiver uma praga, então eu chamo um exterminador. Se            

eu não consigo descobrir a parte elétrica em um plano, então eu ligo para              

um eletricista.” 

Jesus: “Finalmente, bom Erin. Então, você gostaria de alguma ajuda com           

o levantamento, talvez a história judaica, talvez arqueologia e sites?          

Talvez astronomia?” 

Erin: “Há uma maneira de Você poder enviar ajuda se não a revelar             

precisamente?” 

Jesus: “Erin, há uma razão pela qual Eu faço isso. É para o seu benefício,               

como também para o de outros. Essa é uma boa confirmação. Através dos             

estudiosos você pode ganhar revelação, mas a revelação, como você sabe,           

vem do Espírito Santo. É necessária a Glória de Deus para ocultar certas             
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coisas, e a honra de reis para descobri-las. Tudo que você tem que fazer é               

pedir.” 

Erin: “Senhor, eu estou pedindo ajuda agora. Por favor, Senhor, se Você            

está realmente voltando em breve, então abra as comportas do Céu e            

despeje o conhecimento que nós procuramos para que possamos entender          

e ser encorajados.” 

Ele acenou para que eu desse outra mordida na fruta. Eu comecei a rir –               

eu dei, era maravilhosa. 

Jesus: “Agora nós oficializamos que você gostaria de ter mais ajuda. Você            

vai voltar e procurar tesouro enterrado em seu campo. Você vai Me            

perguntar quando precisar de ajuda, certo? (sacudi a cabeça). Muito bom           

Erin. Então, o que mais está Me faltando aqui?” Ele claramente estava            

esperando eu perguntar. 

Erin: “Você estava me mostrando o Céu.” 

Jesus: “Sim, o seu lugar.” Ele começou a rir. 

Erin: “Eu te amo tanto Senhor. Você é tão incrível. Sou tão honrada por              

me amares tanto. Você deveria ter ficado com raiva de mim da última vez              

que estive aqui e até ter me queimado, mas, em vez disso Você corre              

atrás de mim.” (Eu comecei a chorar). 

Jesus: “Muitas pessoas não entendem ou percebem que a Minha Palavra é            

baseada no amor – o amor pelos corações. Deus olha para o coração. A              

história de sua vida está escrita em seu coração e é uma carta de amor               

para Mim tão certa como você está de pé aqui hoje. Não se esqueça sobre               

o coração. 

“Não se engane, a Terra poderia ter sido destruída em qualquer momento,            

assim como Sodoma e Gomorra, mas isso ainda não aconteceu. Pessoas           

que não Me seguem, e até mesmo algumas que o fazem, acreditam que             

Eu sou um Carrasco, e um Salvador assustador e cruel, apenas esperando            

às escondidas para um movimento em falso ou pecado, então ser           

aniquilado.” 

Eu estava rindo e balançando a cabeça. 

Erin: “Senhor, houve um tempo que pensei que Você fosse assim.” 

Jesus: “Sim, e se este fosse o Meu caráter, você teria ido embora há              

muito tempo.” (Nós dois rimos, Ele estava certo). “O inimigo é falso, e             

ensina que o bom é mal e que o mal é bom, entende? Não se deixe                

enganar – muitos serão enganados com base na sua falta de compreensão            

do Meu amor. Você entende por que você está aqui?” 

Erin: “Não Senhor, não totalmente. Eu olho em volta, vejo Você, me dá as              

boas-vindas quando deveria estar me repreendendo. Você não desiste de          

mim, quando acredito que outros o fariam. Estou acostumada com amor           

condicional, aprendi sobre o amor incondicional pela Bíblia. 

“O Espírito Santo ilumina a carta de amor da Escritura para que eu possa              

recebê-la. Com Você ficando comigo e me revelando as Escrituras ao vivo            

– aplicação quase que imediata – É como se Você ridicularizasse a            
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tecnologia moderna da Terra e me dado uma experiência holográfica de Ti            

completamente. 

“Eu tenho todas as experiências de um filme fantástico, mas, isso é real             

para mim. Meu corpo responde até mesmo meu marca-passo cardíaco nas           

batidas registradas. Eu gostaria que existisse ou houvesse uma maneira          

para que meus amigos pudessem experimentar Você como eu         

experimento Senhor. É um milagre. Eu sou viciada em Você e na Bíblia             

viva assim como meus filhos gostam de vídeo games.” 

Jesus (Ele estava rindo): “Erin, o Céu é muito mais avançado do que a              

Terra. Você não pode sequer falar de tecnologia porque está além do            

controle remoto, torres de celulares e eixos – não há necessidade de um             

satélite. 

Tecnicamente falando, o Centro de Satélites é o Trono de Deus. Todas as             

correntes vêm dele através do Rio da Vida. As correntes alimentam tudo            

que você vê aqui. Não há necessidade de baterias, porque nada nunca            

morre. Da última vez, Eu peguei sua mão e nós fomos à lagoa. “Venha              

aqui.” 

Caminho até Ele que pega a minha mão e a aperta suavemente. Em um              

piscar de olhos estou de pé em um bonito caminho esculpido com pedras             

jaspes e canais de água que fluem sobre os muros que o cercam. 

Há plantas incríveis com botões de flores perfumadas saindo dessas          

paredes. Eu estou de pé em frente a uma bela mansão – moderna –              

lapidada dentro do lado dessa montanha. Olho para trás e vejo o Vale             

abaixo de nós. 

Jesus: “Erin, olha onde nós estávamos.” 

Ele aponta para um cume distante tão longe que, com olhos humanos eu             

não conseguiria ver. O caminho serpenteia para frente e para trás em            

ziguezague para cima dessa montanha. No meio deste, vejo um jardim           

com um lago. Começo a chorar… 

Erin: “Senhor, eu já vi isso em meus sonhos, esta é a minha Casa da               

montanha?” 

Jesus: “Sim – muito bem. Os trabalhadores estão quase terminando.          

Vem.” 

Ele me leva para o topo do caminho. Há uma série de taças que despejam               

água nos canais em ambos os lados deste lugar. O som é incrível. Estou              

chorando. Ele me leva até algumas escadas de pedras esculpidas – como            

ouro e calcário branco – com aparência de concreto, mas mais profundo. 

Na minha frente está a Casa mais incrível – maravilhosa demais para            

mim. Estou chorando enquanto escrevo. O jardim da frente tem uma           

grama linda – preparada com tanta perfeição – que certamente não há            

uma na Terra. 

Trabalhei em mansões em várias áreas do país, e vi incríveis casas            

projetadas pelos melhores arquitetos (residências de arquitetos) no        

mundo – mas nunca vi nada assim. 
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As janelas estão de frente para o Vale. Elas parecem que foram lapidadas             

do melhor cristal, como o Riedel ou Baccarat. Aqui estou eu, falando de             

janelas. Vejo a base da Casa, ou fundação, é de uma rocha sólida. Vejo              

vigas que na Terra seriam de aço – aqui elas são de bronze polido. Eu               

estava de boca aberta. 

Jesus: “Erin, você gosta do que vê?” Ele sabia que eu gostei. 

Erin: “Senhor, que queres dizer quando disse que os trabalhadores estão           

quase terminando? Você não poderia acenar com a mão e ter essa            

mansão completa em um instante?” 

Jesus: “Claro, mas o que isso faz para os trabalhadores? Há pessoas que             

pediram para servir na conclusão de sua Casa na montanha. Eles gostam            

de servir. Se fosse para Eu ter você aqui hoje e dissesse que preciso de               

você para trabalhar com uma equipe em uma mansão sem nenhuma           

preocupação com o dinheiro, e a única restrição seria capturar a essência            

da pessoa ou do cliente que irá ocupá-la – você não faria isso?” 

Erin: “Oh, seria um divertimento. Sim, eu adoraria. Vi algumas lojas na            

Cidade, com todos os tipos de coisas…” 

Ele estava rindo da minha felicidade. 

Jesus: “Erin, os trabalhadores em sua Casa são aqueles a quem foram            

dados os arquivos do escritório ou sala de registros. Houve anjos           

atribuídos a cada um de vocês, que grava tudo o que você gosta, desde o               

início. Os registros são formulados, em seguida, uma equipe exclusiva          

daqui, constituída por arquitetos, desenhistas, paisagistas, autores,       

pedreiros, carpinteiros e costureiras. Ah, sim, não vamos esquecer         

artistas. Esta equipe é montada por Mim. Toda vez que você trabalhou em             

um projeto que amou, cada vez que viu algo que lhe fez sorrir, cada sonho               

na terra que não foi realizado – tudo veio neste grande projeto. 

“Erin, esta é apenas a sua Casa da montanha. Então, do que vê, até              

agora, o que acha sobre a fé na tecnologia terrestre?” 

Erin: “Isso não se compara – é impossível. É maravilhoso demais para            

mim. Posso ver mais?” 

Jesus: “Você precisa ter algumas surpresas quando você chegar aqui!” 

Ele estava brincando comigo. Ele me acompanhou ao longo de algumas           

rochas grandes cinzeladas e lisas lapidadas que saíam de uma lagoa rasa.            

Nós caminhamos degrau a degrau. Havia belos peixinhos cintilantes que          

pulavam para fora da água para louvar Jesus enquanto nós          

caminhávamos. Era fascinante. Chegamos a um ponto onde havia duas          

paredes de água enormes que iam para a lagoa. “O som era tão lindo.” 

Jesus: “Agora Erin – olhe para cima.” 

Acima de mim estavam janelas de vidro. Jesus acenou com as mãos e o              

vidro desapareceu. Ele agarrou minha mão e fomos instantaneamente ao          

segundo andar da mansão, MINHA mansão! Ainda acho difícil de acreditar           

e chamá-la assim. 

Estávamos agora na ‘minha’ sala de estar. Havia uma ponte que passava            

de um espaço para outro através das paredes de água abaixo. Uma vez,             
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lembro-me vagamente de ver uma casa como essa na Terra, e era            

incrível. 

Erin: “Senhor…” Eu mal podia falar, estava segurando a minha respiração,           

lágrimas estavam escorrendo. ”Esta é como uma casa que eu vi uma vez,             

mas Você acenou Suas mãos e o vidro desapareceu – isto é semelhante a              

uma parede de Nana na Terra, mas são como 100 gerações no futuro.” 

Jesus (Ele está sorrindo): ”Sim, Eu sei. Você sabe por que Eu as coloquei              

especificamente do lado de cá?” 

Erin: “Não.” 

Jesus: “Você amou o som da água desde que era uma criança. Isso é para               

que possa ouvi-la sobre a entrada da sua casa e enquanto você está lá              

dentro, também.” 

Eu estava chorando – Como ele sabia disso? Olhei ao redor do espaço e              

prendi a respiração – a mobília era como Kreiss, mas a formalidade – eu vi               

diante de mim um corte que se parecia com a Coleção Azul de Kreiss.              

Uau, isso é tão, caro.” 

Erin: “Senhor, vejo coisas aqui que eu tinha especificado para clientes. Eu            

estava cobiçando, Senhor?” 

Jesus: “Não, você não cobiça mais – principalmente nos últimos 5 anos,            

desde a sua primeira experiência no Céu. Quando você comentava sobre           

quão linda uma coisa é, você nunca pensava muito a respeito, porque já             

não valia a pena o custo. Você trocou a busca destas coisas para buscar a               

Mim e as coisas do Céu, por causa disso, Eu recompensei você. Agora vai,              

sente-se nisso.” 

Erin (comecei a chorar!) “Senhor, é como estar sentada em uma nuvem.            

Isso é mais fino do que Kriess e até mesmo mais fino do que              

Scalamandre. O tecido é de seda fina de chenille e branco – como posso              

possuir mobília branca?” 

Estou rindo e chorando ao mesmo tempo. Olhei para o detalhe nas            

costuras – tal elegância – maravilhosas demais para mim. O piso era feito             

extremamente de tábuas largas de madeira, de uma árvore ou árvores           

muito antigas e altas. Essas são lixadas à mão e se encaixam tão             

perfeitamente – além do Owen e além do que pessoas Amish fazem. A             

madeira tinha tanta profundidade. Realmente incrível. 

Erin: ”Senhor, o piso é incrível. Qual é a história sobre isso?” 

Jesus: “Este piso é muito original e muito especial. A equipe do projeto no              

Céu sabia que você iria gostar. Estes pedaços de madeira Eu chamo de             

“Páginas da Minha Vida na Terra.” Como você se lembra, Eu sou um             

carpinteiro. Eu tinha esquecido, na verdade. Este piso é requisitado por           

muitos santos aqui. Você vai gostar disso. 

“Há madeira Memória aqui. Existem pedaços de madeira feitos de árvores           

desde a criação do Jardim na Terra – mas em termos Celestiais. Então,             

aqui está uma tábua da Arca. Aqui está uma tábua do primeiro cedro. Aqui              

está um pedaço da Oliveira do Getsêmani. Aqui está uma tábua da Casa             

de Davi. 
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“Estes foram destruídos na Terra e queimados demais, mas as boas           

lembranças foram resgatadas. Há coisas aqui que você vai descobrir ao           

longo do tempo, mas veja como é bonito.” 

Erin: “Senhor, como há madeira suficiente para colocar em lares de todo            

mundo aqui?” 

Jesus: “Erin, na Terra havia florestas inteiras destruídas ao longo do           

tempo. Faz o cálculo. Certamente haverá uma abundância no Céu.” 

Erin: “Senhor, eu amo esse piso. Qual é o tipo de madeira?” 

Jesus: “Bem… Acácia, Oliveira, Murta, Cedro, Carvalho. Tudo isso é          

mencionado na Bíblia. Esses são apenas uns dos itens divertidos que você            

vai desfrutar aqui. Olhe Erin.” 

Virei-me e logo à minha frente estava uma parede de janelas para o             

quintal. Ele acenou com as mãos e as janelas foram recolhidas nas            

paredes. O vidro era sem emenda e impossível na Terra. 

O quintal era perfeitamente cuidado. O pátio era feito de pedra branca            

como calcário e mármore, mas não havia nervura e não era polido com             

fino acabamento. Era natural e era feito de grandes pavimentos – como            

tijolos de 2.4 m X 3.65 m. Mais uma vez, praticamente impossível na             

Terra sem maquinaria complexa. 

Jesus: “Erin, seus pensamentos?” 

Erin: “Senhor, o piso deste pátio, seria impossível duplicar ou fazer na            

Terra. Qual pedreira fez isso? Oops!, desculpe Senhor, nós estamos no           

Céu e Deus é o Criador. Isto está além da compreensão e como isso é               

possível que vá andar sobre uma coisa tão maravilhosa pela eternidade? 

Jesus (Ele estava rindo): “Erin, realmente essas são pequenas coisas no           

Céu que têm um conceito terreno para que você possa entender. Há muito             

mais – e não para por aqui.” 

Erin: “Senhor, aqui vejo Você em tudo, até mesmo servir aos outros é             

alegria. Eu não me escravizei para trabalhar aqui, mas mesmo assim Você            

me deu um belo lugar, muito além da minha idéia do que mereço. Eu sou               

tão abençoada, como posso ser tão abençoada? Eu não terei escolha a não             

ser Te louvar constantemente Neste Lugar. Uma vez que a adoração aqui            

é tão incrível, eu sei que vou Te louvar constantemente.” 

Ele sorri e me mostra o restante da área na parte de trás. A propriedade é                

muito grande, não tenho certeza de quantos hectares, mas muito grande. 

No lado de fora existe uma piscina longa canalizada cerca de 2,4 m de              

largura e 9,1m de comprimento. No interior, as paredes são revestidas no            

que parece ser uma safira lapidada. Existem fontes surgindo em uma linha            

ao longo do caminho, a cada 1,5 m há cerca de 6 a 7 fontes. De cada                 

fonte jorra água com luz verde (como esmeralda) que brilha. 

Existem cadeiras espreguiçadeiras curvadas de jaspe e mármore na         

piscina onde você pode sentar-se e ficar meio imersos na água pela            

metade, incrível. Existem móveis lindos no pátio, ferro preto, almofadas          

masculinas, mas grossas de ouro escuro que correspondem ao exterior          

robusto ainda intocado da casa. Eu olho para o lado e lá começou a girar               
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em torno de 180 graus. A casa se envolve em torno do pátio. Olho para a                

minha direita e vejo uma abertura onde há a cama mais confortável. 

Erin: “Senhor, há sono no Céu? Por que precisaríamos dormir?” 

Jesus (Sorrindo): “Não é o Céu um lugar de descanso e relaxamento?            

Onde você está pensando que você vai gastar todo o seu tempo de             

descanso? Comendo frutas e tomando banho rejuvenescedor no Rio da          

Vida? Não é bom descansar na Terra? Não seria ainda melhor aqui?” 

Erin: “Pensei que, uma vez que não há escuridão, acho que não seria             

necessário dormir.” 

Jesus: “Eu entendo, isso parece estranho, mas se lembra do sono mais            

agradável que você já teve?” 

Erin: “Eu não consigo me lembrar disso, e não tenho certeza se realmente             

experimentei isso, sei que quando durmo sem dor, é difícil acordar.” 

Jesus: “Pense no Céu como um lugar onde você não tem falta de nada;              

significando que na Terra Erin, você não dorme direito, não é? Você não             

dorme em paz. Aqui você descansa em paz e alegria depois de um dia              

gratificante de trabalho, depois acorda totalmente descansada, feliz por         

acordar e em louvor completo, pois o Senhor é bom. Quando você            

descansar aqui, não vai ser um conceito fácil de entender, mas é também             

uma forma de adoração.” 

Erin: “Eu acho que poderia ver pessoas discutindo ou argumentando isso,           

mas para mim faz todo o sentido. Senhor, eu gostaria de dormir em             

perfeita paz como um bebê. Gostaria muito de dormir e não ter nenhuma             

dor ao me levantar. Como é glorioso realmente. O quarto é tão bonito e              

posso dormir com paredes abertas, posso ouvir o som das fontes.” 

Jesus: “Agora vem por aqui.” 

Eu vejo a distância, daqui do lado da montanha – uma grande lagoa com              

uma cachoeira que sai do seu lado. A lagoa é completamente iluminada.            

Ao redor da lagoa há uma enorme… – como arcos – de álamos, as folhas               

estão se movendo na brisa e música está vindo deles. É de tirar o fôlego. 

Ele me vira e eu vejo a casa ao longe. Vejo uma área onde fontes estão                

saindo do solo e fazendo grandes arcos de cerca de 3,7 m de altura por               

2,1 m de largura. Cada um é iluminado. 

Além dali está a piscina e a Casa. Na minha esquerda está uma grande              

cabana com um teto retrátil e uma grande cadeira quase como uma cama,             

há almofadas em todos os lugares e incríveis ventiladores, folhas grandes           

e curvadas que estão ligadas aos lados das paredes que abanam para            

frente e para trás. Eu sorri e gargalhei, tinha especificado algo assim, mas             

não tão elaborado com um cliente de anos atrás. Os abanos foram feitos             

por uma empresa chamada Fanimation. 

Erin: “Senhor, não posso acreditar o quão incrível isto é. Como é que             

mereço uma Casa que em termos terrenos não tem preço?” Ele sorri. Ele             

tem tanta alegria em Sua face. 

Jesus: “Erin é porque você não tem preço para Mim. Algum dia, muito em              

breve você vai ver as mansões de seus amigos, uma que eles solicitaram             
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que você desenhasse, eles estão esperando para ter a Casa deles           

concluída até que todos cheguem”. 

Estava chorando, não podia acreditar que alguém iria esperar para eu           

estar aqui em primeiro lugar. 

Jesus: ”Erin, olhe para cá.” 

Vi a Casa ao lado da minha; havia um belo estilo mediterrâneo na piscina.              

Era incrível. Eu tinha trabalhado em uma casa de 1,3 metros quadrados            

sobre um rio em Portland que é Mediterrâneo, mas nada como isso,            

absolutamente incrível! 

Erin: “Que amigo (a) é esse?” 

Jesus: “Você vai saber em breve, ah e não se preocupe com os amigos              

que estão esperando por você, eles têm outra casa. Não há esperas            

negativas mansões inacabadas deixando o cliente “de fora no frio.” Sem           

atrasos de construção!” 

Ele estava rindo. Eu ri tanto, porque realmente essa é a natureza deste             

negócio. 

Jesus: “Você está feliz e encorajada?” 

Erin: “Senhor, era um conceito pequeno antes; algo em meus sonhos.           

Tive uma imaginação super ativa e ampliada, mas isto Senhor? Isso não            

chega nem perto do que pensei. Sou tão abençoada.” 

Jesus: “Erin, você precisa saber que a sua dor e sofrimento e sua             

perseverança aqui tem uma recompensa. Você nunca possuiu uma casa          

na terra. Sabe quantos sonhos para outros você ajudou a facilitar na            

Terra? Quantas pessoas ricas confiaram em você com os sonhos deles? 

“No entanto, você ficou do lado de fora sabendo que isso não seria             

provável na Terra! Você pensa por um momento que Eu não queria vir             

direto a você e mostrar os planos que tenho para ti? Para mostrar a você               

Meu amor?” 

Erin (chorando): “Senhor, não exigi, e nunca imaginei isso. Eu ainda Te            

amaria, mesmo se tivesse somente uma casa pequena aqui. Isto é tão            

trabalhado.” 

Jesus: “Eu nunca te esqueci nem uma vez. Eu adoro mostrar isso para             

você. Eu sabia que iria amar esse lugar. Aqui você pode ter descanso, não              

há financiamento de casa para pagar. Aqui suas dívidas foram pagas. Você            

não tem dor, não tem nenhum punidor. Você está segura Comigo no Céu. 

“Eu não disse que você teria um ninho perto do Meu altar? Eu desejava              

poder te mostrar plenamente o que tenho aqui para você. Meu favor não             

será removido. Lembre-se de seu lugar, onde você reside, ok? Venha.” 

Ele pega a minha mão. Imediatamente nós estamos em um lugar muito            

alto no Céu. Eu olho para baixo sobre a propriedade. É enorme e             

deslumbrante. Vejo outras propriedades, com muitas características       

surpreendentes. Estou abismada e em choque. É como na Terra, mas           

todas as coisas boas e maravilhosas lá são incríveis e aperfeiçoadas aqui. 
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Para o Leste vi a bela Cidade de Ouro. Eu podia ver o Trono. A Glória que                 

sai do Trono reflete o tipo de cristal Reidel nas janelas de todos e dá um                

belo espectro de luz em cada Casa. 

Erin: “A tecnologia aqui é realmente incrível; tão avançada. Você está           

certo; o Trono onde Deus está sentado é mais brilhante que o sol. Toda a               

vida brota de Deus! Jesus, Tu és o Criador de todas as coisas novas. Você               

nos ama tanto.” 

Quando olho em toda esta paisagem, vejo montanhas, vales, lagos, rios,           

áreas tropicais, montanhas cobertas de neve. Eu acho que se não estiver            

vendo uma miragem, estou vendo um campo de golfe? Ele é o mais             

elaborado que já vi. Parece tão divertido. Não vejo também campos de            

beisebol e campos de futebol? 

Jesus (Ele está rindo…) “Então, você estava pensando que o Céu não tem             

pescaria, recreação e esportes? Sério?” 

Ele, então, aponta para um grande lago com catamarãs enormes com           

velas – estes barcos custam um milhão de dólares. Parece estar           

acontecendo uma competição gigante. Uau, eu podia dizer que isso era           

divertido para todos. 

Erin: “Eu acho que nós estamos tão enraizados com o ensinamento de que             

as atividades de lazer como essas são parte decadente e não do Céu.             

Foi-me dito por outra pessoa que alega ter visitado o Céu que o que todas               

as crianças fazem para se divertir é girar no ar e jogar algo parecido como               

futebol. Honestamente pelo que eles escreveram nada parecia tão         

divertido no Céu. Eu acho que esperava vir para cá e adorar e servir; era               

só isso e somente aquilo.” 

Jesus: “Erin, pensa sobre o que o Céu é, e não o que não é. Não há uma                  

pessoa sequer que esteja morando aqui que declara que conhece o Céu.            

Olhe quantas vezes você já esteve aqui; você pode dizer que você é uma              

especialista?” 

Erin: “Não.” 

Jesus: “O que mais se alinha com o caráter de Deus? Que você vem aqui e                

encontra alegria na escravidão ou em que você encontra alegria e louva a             

Deus em todas as coisas aqui? Então você queria ser uma atleta            

profissional em certo ponto, não seria divertido finalmente ter que acertar           

em cheio a bola no buraco em golfe? 

“Você não pode desfrutar de dança ou música aqui? Você não pode se             

divertir indo assistir a uma orquestra ou mesmo a um jogo de futebol?             

Quem te disse que havia falta de coisas aqui? Oh sim, aquele que foi              

expulso e um pouco rancoroso sobre isso. Agora, você acredita no punidor            

ou no Amor da sua alma? Naquele que se deleita com a alegria completa              

da Minha filha sobre o lugar que preparei para ela?” 

Eu estava chorando. Estendi a mão e O abracei. 

Erin: “Senhor, eu sei que Você está voltando em breve, minha mansão            

está perfeita agora e os móveis que eu vi são atuais para o tempo              

“agora”, estamos vindo para Casa muito em breve, certo?” 
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Jesus: “Erin, Eu estou terminando a sua mansão. Se Eu preparei um lugar             

para você, por que Eu iria colocar itens com data em algo que você não               

vai morar por anos por vir? Mais uma vez, pense sobre isso. Quando você              

orou pelo homem moribundo em 2003, o que o Espírito Santo disse ao             

homem que estava a horas de voltar para Casa?” 

Erin (eu comecei a chorar): “Você falou isso através de mim: ‘Os últimos             

retoques estão quase completos. Os anjos estão pendurando seu balanço          

na varanda agora.” 

Jesus: “Então o que aconteceu?” 

Erin: “Aparentemente, ele havia orado a Você sobre isso desde que era            

um menino. Ele e todos na sala sabiam que Você estava falando, não eu.” 

Jesus: “Quando o homem foi para Casa ou o Céu?” 

Erin: “Acredito que ele se foi naquele dia, mas eu ainda não estou pronta.” 

Jesus: “Eu te dei isso como um indicador para estar em alerta, porque             

você nunca sabe quando os toques finais estão sendo feitos. Você nunca            

sabe se vai dormir esta noite, se amanhã é o dia que acorda em Meus               

braços.” 

Erin: “Obrigada por esta bênção, Senhor.” 

Jesus: “Eu te amo, Erin. Tenho prazer nos Pardais e Eu cuido deles.” 

Erin: “Oh, obrigada Senhor.” 

Jesus: “Agora, seja encorajada, seja forte e tenha fé. Eu preparei um            

lugar para você.” 

A Visão Acabou. 

Lágrimas, Bênçãos… Erin 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-house-of-god/ 

 

A Casa de Deus 

 

Sonhos do Senhor de outubro de 2013 a fevereiro de 2014 

 

Trechos de “Porta da Frente de Deus” 

 

Nestes vinte e três sonhos que formam este quarto livro, Jesus me leva para              

uma visita pessoal à Sua Casa no Céu . Enquanto eu mais uma vez faço o                

meu melhor para descrever como é a Sua Casa, as palavras simplesmente            

não descrevem adequadamente tudo isso. Põe desta forma; seja o que for            

que eu descreva, fique bem melhor e ainda assim será insuficiente. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros, com              

o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com os            

outros. Por exemplo, embora o tema que resida em A Casa de Deus seja a               

Mansão de Jesus no Céu, como seria de esperar, os temas dos outros             

sonhos contidos em O Convite, O Ferreiro, As Mansões, O Êxodo, As            

Profecias e A Hora Final, bem como a tribulação, todos residem em cada um              

desses livros, incluindo este como o tema da casa de Deus, por vezes,             

aparece em cada um deles também. 

Embora haja muito neste livro sobre onde o próprio Senhor já reside, o             

seguinte é o lugar onde o Senhor primeiro me leva publicamente em uma             

excursão pela Sua Mansão pessoal no céu. Tenho certeza que você vai            

concordar que esta casa é perfeitamente Jesus, onde esta mansão é de            

alguma forma despretensiosa, mas ainda completamente digna do rei dos          

reis e do Senhor dos senhores ... 

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

Sonho 104 - A Porta da frente da Casa de Deus 

 

Janeiro 11, 2014 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia. Obrigado por seu grande amor. Quando penso em             

tudo o que você fez, Senhor, fico espantado e isso me deixa de joelhos.              

Você é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas você também é meu Pai e                

Criador. 

Você tricotou minha forma no ventre da minha mãe. Você tomou um            

cuidado especial comigo e eu sou para sempre sua. Apenas alguns anos            

atrás, eu passava pelos movimentos de orar "a Deus", mas não tinha a             

menor idéia de para quem estava orando. 
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Agora, pai, você está vivo para mim e você vive em meu coração. Eu vi o                

seu rosto. Eu vi o lugar que você preparou para todos nós e estou sem               

palavras. Eu te amo tanto quanto sou humanamente capaz, mas você me            

ama ainda mais do que isso. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Hoje, eu estava em uma porta muito grande. Tinha um arco de pedra com              

uma enorme pedra angular no centro, onde a pedra fundamental sustentava           

o arco. A porta era antiga. Era feito de uma madeira não indígena da Terra,               

mas era algo como cedro, acácia e oliveira. 

Foi esculpida em padrões geométricos por artesãos qualificados. Na Terra,          

isso seria esculpido por lasers. Havia duas partes na porta. Havia uma            

grande aldrava feita de bronze, mas polida em uma pátina profunda. 

A aldrava era na forma de um belo leão. O leão tinha um rosto muito gentil;                

Não é assustador como alguns são. Na boca do leão havia um anel muito              

grande de ouro. As alças da porta eram muito grandes e, como as portas              

tinham cerca de três metros de altura, as alças tinham 45 cm de altura. 

As alças eram pesadamente esculpidas em bronze e incrustadas em ouro.           

Houve um buraco de chave. Isso me fez sorrir. O buraco da fechadura era              

feito de pérola e emoldurado em ouro. Enquanto eu passava a mão sobre             

ela, me perguntei que tipo de chave havia nessa porta. Havia um feixe de              

luz muito brilhante vindo pelo buraco da fechadura. 

Eu: “Senhor, és tu do outro lado? Você vai me deixar entrar? 

Eu não ouvi nada. Fiquei parado por um momento e pensei nas Escrituras             

referentes às portas. Eu pensei sobre a minha temporada agora e me            

perguntei sobre as coisas pelas quais eu vinha pedindo em meu coração,            

mas não realmente procurando por Ele. Ouvi música do outro lado da porta             

e comecei a rir. 

Eu: "Tudo bem, Senhor, eu sei que você está exigindo algo de mim." 

Eu me inclinei para olhar dentro do buraco da fechadura, mas era muito             

brilhante para ver o interior. Eu pensei novamente sobre coisas que eu tinha             

lutado sozinho e não entreguei tudo para ele. Eu olhei para o lugar onde eu               

estava. Eu estava no topo de um grande conjunto de escadas. 

Eu estava na entrada de uma propriedade muito grande. Meus olhos se            

concentraram e comecei a olhar em volta de mim. Eu percebi que esta era              

uma das portas para a verdadeira Casa de Deus. Meu coração disparou. Eu             

olhei para o que eu estava vestindo. 

Eu estava usando um lindo vestido de linho e seda que descia até meus              

tornozelos. Nos meus pés havia sandálias de couro douradas, semelhantes a           

alpargatas. Havia fios de ouro tecidos sobre os meus pés em um padrão             

cruzado e até minhas panturrilhas. 
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Meu corpete do vestido estava cuidadosamente reunido e tecido com          

cordões trançados azuis e dourados. Meus antebraços foram tecidos com o           

mesmo detalhe e a trama atravessou o topo das minhas mãos e em volta do               

meu dedo. Meu cabelo era comprido e trançado. 

Eu estendi a mão e toquei o topo da minha cabeça. Enquanto eu não              

conseguia ver, senti algo como uma pérola tecida no meu cabelo. Eu            

também senti uma pérola pendurada na minha testa. Eu estava vestida           

lindamente. Agora eu me perguntava: 'Que ocasião é essa?' Então eu           

comecei a pensar… 

Eu: 'E se eu chegasse cedo? E se eu estiver atrasado? E se Ele não souber                

que estou aqui fora? 

Eu comecei a rir. Ok, isso é ridículo. Ele é Deus e Ele vê tudo, então eu sei                  

que Ele sabe que estou aqui. Sentei-me por um momento no degrau da             

frente. Eu enfrentei a cena mais incrível que meus olhos já viram. Eu vi o               

belo jardim de Deus abaixo. 

Olhei em volta e vi todos os altos picos das montanhas ao meu redor.              

Comecei a rir e então, com a mesma rapidez, comecei a chorar. As lágrimas              

foram trazidas quando eu literalmente vi "o gado em milhares de colinas ".            

Então voltei a rir e balancei a cabeça. 

Eu: "Ele realmente possui o gado em mil colinas." 

Eu apenas pedi a Ele esta semana e usei isso em minha oração. Eu vi               

pastagens de grama de veludo verde. Eu vi rebanhos de ovelhas à distância.             

Eu vi um lindo lago e o Rio da Vida fluiu para ele. O lago brilhava como                 

diamantes. Eu sabia que devia haver areia de diamante no fundo. 

Eu vi fontes fluindo de áreas distantes no jardim. Bem ao lado das árvores              

cobertas de florestas e do lindo caminho, vi o Conservatório de Vidro a             

distância. Foi bonito. No ar ao meu redor, havia algo como uma névoa. A              

temperatura estava fria e fresca, mas, milagrosamente, não estava com frio. 

Eu vi um bosque de azeitonas na base de uma das montanhas. O bosque              

tinha caminhos de pavimentação de pedra passando por ele. Parecia a           

versão glorificada do Monte das Oliveiras em Israel. Meus olhos tinham tanto            

a perceber que me vi querendo compartilhar tudo isso com o Senhor. Eu             

estava ficando animado para vê-Lo. 

Voltei para essas lindas portas duplas. Eu pensei comigo mesmo novamente. 

Eu: "E se eu viesse pela porta dos fundos?" 

Eu olhei para os lados, mas, porque este lugar era tão grande, eu não tinha               

como ver as outras portas. Comecei a procurar a chave para entrar. Parei e              

comecei a rir. 

Eu: "Talvez Ele tenha colocado a chave debaixo de uma panela." 

Eu olhei para o que estava ao lado das portas. Ao lado deles, dois grandes               

plantadores de pedra com algo parecido com uma árvore de madeira           
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esculpida. Estes eram tão altos quanto a porta. Havia jasmim branco bonito            

e perfumado e algo parecido com flores de gardênias que vinham de debaixo             

das árvores. 

Os próprios potes tinham facilmente 1 metro quadrado e a pedra era algo             

como lápis-lazúli (pedra azul polida) e concreto combinados; Muito lindo. Eu           

comecei a rir tanto. Não havia como eu verificar debaixo dos potes. 

Quando olhei de novo, notei que as escadas desciam para outro nível com             

potes; e depois outro. Havia canais de pedra muito grandes, com cerca de             

um metro de largura, flanqueando as escadas. A água fluía nesses canais e o              

som era incrível. 

Os canais eram revestidos com chapas de ouro marteladas ou talvez até            

ouro maciço, mas fazia a água parecer ouro líquido. Foi incrível. Eu olhei             

para baixo nos canais e vi pequenos peixes brancos. 

*Pareciam cebolas peroladas com barbatanas e rabos emplumados. Eles         

tinham olhos azuis. Eu vi pequenas conchas do mar nos canais. Estes eram             

brancos como a neve e pareciam uma pequena concha com espinhos. Eu            

alcancei e peguei um. 

Quando o tirei, pensei ter ouvido o riso de uma criança. Eu virei a casca para                

ver o pequeno animal dentro. Era azul brilhante e pingava algo como tinta             

azul. A tinta caiu nos pavimentos de pedra que levavam à porta. 

Preocupado que eu machuquei a concha do mar, eu disse que estava            

arrependido e coloquei de volta na água. Eu olhei ao meu redor e fiquei              

preocupada. Eu olhei para baixo e vi a linda tinta azul no chão. Tinha a cor                

do meu manto. 

A tinta se dissolveu e desapareceu diante dos meus olhos. Eu fiquei aliviada.             

Eu estava tentando descobrir como eu ia explicar marcando a entrada da            

casa de Deus com a tinta azul daquela concha. 

Eu estava balançando a cabeça e me tornando um pouco impaciente. Eu            

olhei para a porta com cuidado. Eu devo ter estado lá por uma hora ou mais                

esperando. 

Eu: pensei. “Hmm, o Senhor não me faz esperar assim. Espera, sim, é             

exatamente como o Senhor me faz esperar aqui. 

Espírito Santo: dentro do meu peito. “É preciso a glória de Deus para             

esconder um assunto e a honra dos reis para procurá-lo.” 

Eu: “Espírito Santo, és Tu?” 

Espírito Santo: “Sim, Erin, estou aqui. Onde você está?” 

Eu:“ Essa é uma pergunta estranha, Senhor?” 

Espírito Santo: “Sério? Pense sobre isso e use seu novo dom de sabedoria”. 

Eu estava rindo. Eu olhei para as portas novamente. Eu ri tanto que mal              

consegui me levantar. 
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Eu: “Oh Senhor, eu sei o que você está fazendo. Oh meu Deus, este é               

Mateus 7:7 [Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e          

abrir-se-vos-á.], não é?” 

Eu gritei. Enquanto eu ria, peguei meu vestido, quase como um hábito, e             

corri escada acima até as portas. Eu estendi a mão e usei ambas as minhas               

mãos para pegar a fechadura. A fechadura era o belo anel dentro da boca do               

leão de bronze. 

Bati três vezes e coloquei minha bochecha ao lado da porta. Talvez eu             

pudesse ouví-Lo andando? Eu ouvi música à distância e era uma orquestra            

completa. Então ouvi a porta começar a se abrir. Era um anjo lindo que veio               

me receber. 

Eu: “Olá, eu sou Erin. Eu estou aqui para ver o Senhor.” 

Anjo:“ Hmm, espere só um momento…” A porta fechou parcialmente. Eu           

ouvi dois anjos falando algo. Então a porta se abriu. "Sim, Ele está             

esperando por você." 

Eu: "Me desculpe, eu estava atrasada Eu não sabia o que fazer, porque Ele              

geralmente me chama aqui diferente...” Então comecei a olhar em volta de            

mim. 

Anjo: “Você está certa. Ele estava esperando por você; Não muito cedo e             

não muito tarde. Venha comigo.” 

Estávamos em uma entrada que estava além do pensamento humano. Eu           

tentarei o meu melhor, mas não tenho certeza se poderei descrever isso. O             

chão foi feito do que eu reconheço como Pedra de Jerusalém. Essas pedras             

eram muito grandes, mas a profundidade era maior que a da Terra. Elas             

eram tão perfeitamente esculpidas. 

Havia uma qualidade translúcida para elas. Eu pude me ver nelas, mas não             

consegui perceber a profundidade. Percebi que estava na entrada da frente           

da casa de Deus. Havia lágrimas escorrendo dos meus olhos. Quando           

minhas lágrimas atingiram os pavimentos, as lágrimas soaram como um          

sino. 

Cada lágrima tinha um tom e nota diferente. Cada lágrima iluminada em            

cores quando eles atingem a pedra. Eu me abaixei e desamarrei minhas            

sandálias. Então balancei a cabeça quando percebi que meus sapatos          

estavam no meio do caminho. 

Eu: Eu falei para mim mesmo. “Erin, estamos no céu. Ninguém,           

especialmente Deus, vai tropeçar nos meus sapatos. 

As lajotas (pedras no chão) estavam amarradas em um lindo tapete que            

parecia persa em design. As borlas de fim eram bonitas e foram feitas com              

linho e cordas de prata. O tapete em si era uma combinação de cores; azul               

profundo, azul marinho e azul royal. 
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O tapete tinha belos desenhos geométricos em vermelho e marfim. O tapete            

era grosso como um tapete tibetano e a lã mais suave que eu já senti na                

vida. Eu olhei para ele. 

Eu: “Uau, isso é apenas o tapete de entrada de Deus. Deve ter levado              

muitos anos terrestres para tecer isso? Como ...” 

Angel:“ Erin, venha.” 

Ele estava rindo, mas Ele sabia que eu ficaria lá o dia todo. Havia uma bela                

luz de entrada de ferro feita de cristais facetados e vidro soprado com as              

mais incríveis velas de cera que não pingam. Eu pensei que isso era             

engraçado porque Deus certamente não precisaria de um candelabro de          

entrada. De fato, por que Ele precisaria de luzes? 

No entanto, enquanto caminhávamos pelo corredor, vi mesas com luzes          

acesas com lâmpadas bonitas. Agora, eu amo lâmpadas, mas nunca vi nada            

parecido com essas lâmpadas. Fascinante; não havia cabos necessários para          

uma tomada elétrica. Isso fez sentido para mim. 

Eu vi qualidade nessas lâmpadas, como abajur, mas até muito maiores que            

essas. Eles eram lindos. Havia seis grandes colunas de cada lado do            

corredor. As colunas tinham um pouco menos 1 e meio de circunferência e             

eram feitas de algo como pedra natural não cortada, talvez mármore não            

polido, mas muito bonito. 

A base de cada coluna tinha um pedestal e a área entre ela e a base era                 

sobreposta em cedro entalhado. A base era de bronze. Cada coluna era feita             

de arcadas, que são recursos arqueados que prendem cada coluna no topo. 

Cada coluna tinha um bronze martelado e o friso ou entablamento acima da             

capital tinha lindas romãs de bronze esculpidas. Fiquei maravilhada quando          

as próprias páginas dos meus livros de texto de arquitetura da faculdade            

estavam literalmente ganhando vida. 

Havia muito mais ainda. Entre cada arquitrave, havia longas cortinas de           

seda branca do topo ao chão. As colunas tinham cerca de trinta metros de              

altura e a arquitrave e acima da área semelhante a uma cornija até o teto               

eram facilmente mais dois metros. O corredor em si tinha cerca de seis             

metros de largura. 

Enquanto caminhava, estendi a mão e toquei as cortinas de seda. As            

cortinas estavam misteriosamente soprando de uma fonte de vento         

escondida e eu não conseguia sentir uma brisa. Quando minha mão tocou as             

cortinas de seda e linho, um bolha de padrão de damasco [tecido de fibras              

de seda, lã, linho, algodão] se iluminou, mas em um leve brilho azul. 

Na verdade, enquanto eu caminhava pelo corredor, os padrões de tecido           

estavam iluminados. Então, depois que eu passei, eles simplesmente         

desapareceram. O padrão era geométrico, mas também um tipo de          
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damasco. Isso é muito difícil de descrever, já que nunca vi um padrão como              

esse. 

Enquanto caminhava, mal consegui vislumbrar o que estava do outro lado           

dos arcos das cortinas. As cortinas cobriam minha vista. Eu estava ficando            

para trás do anjo. Em um ponto, eu até dei pulos com criança. 

Então eu vi uma das minhas coisas favoritas; árvore de jasmim em vasos             

grandes. Eles tinham pequenas luzes brancas e a fragrância era incrível.           

Olhei de volta para a porta da frente para ver até onde tínhamos andado e               

sorri quando vi minhas lágrimas iluminando um caminho sinuoso pela          

entrada. Eu nem percebi que estava chorando tanto. 

Finalmente, chegamos a um pátio através de portas de cristal duplo           

arqueadas feitas de cedro e acácia. O trabalho em madeira era realmente            

incrível. Vi que havia muitas dessas portas que levavam a essa área. Eles             

eram bonitos  com cores profundas de âmbar. 

As paredes no interior da casa pareciam algo como "Terra-Creta", uma           

combinação de gesso e um agente de ligação, mas, em vez disso, esse             

gesso era feito de cristais de quartzo e espátula manual. As paredes eram             

lisas e luminescentes e a cor era clara. 

 

Eu diria que as cores nas paredes competiriam com o artesanato das coisas             

dentro; como o chão, tapetes, colunas e outros itens. O anjo me levou até o               

pátio. Havia lindas fontes por toda parte. A água vinha de buracos no chão              

do pátio. 

Lá em cima, havia varandas e outros quartos. Os sons e cheiros eram             

celestiais. Lá, sob um belo arco, havia um gazebo do tipo "Domo da Rocha"              

com uma mesa coberta de linho. No entanto, e mais empolgante, de longe;             

havia Jesus! 

Eu corri através dos arcos da fonte. Ele se levantou e desceu a plataforma e               

as escadas para me cumprimentar. Ele estava vestindo uma longa túnica e            

calças; todo o linho branco. Ele usava uma faixa grande de fios azuis e              

prateados. Seu cabelo era longo e ondulado. 

Suas mangas de túnica estavam enroladas. Ele parecia perfeitamente         

casual; um 'rei casual '. Corri direto para Ele o mais rápido que pude e o               

abracei. Claro, e como de costume parece, eu ainda não parei de chorar. 

Eu: “Eu estava com medo de que você tivesse fechado as portas em mim,              

Senhor.” 

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, o que você fez desta vez? Há algo digno aqui               

de tê-lo fora da porta? ” 

Eu: Eu estava rindo, mas então isso se transformou em lágrimas. “Senhor, e             

se eu fizesse algo errado? Você sabe que eu não sou perfeita. E se ... ” 
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Jesus: Ele me parou e estava sorrindo. “Calma, Erin, isso é tolice. Você fez              

algo digno de ser expulso do Reino? Você não ouviu apenas o Espírito             

Santo? Você denunciou o Espírito Santo? Eu acho que não!” 

“Há apenas uma maneira de ficar do lado de fora do Reino. Você não escuta               

a voz de quem te ama? Eu não estou em você? Então, a menos que você                

remova o Conselheiro, seu Santo Guia, Meu Espírito em você, como isso            

poderia ser?” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, você tem um grande ponto. Eu estava com medo             

de ter perdido a hora marcada? ” 

Jesus: “Certo, então, eu disse, 'Erin, suba'?” Então Ele cruzou os braços e             

olhou para cima. “Hmm, eu acredito que sim. Então este não era o tempo              

designado?” 

Eu:“ Senhor, você não me cumprimentou na porta e a porta não estava             

aberta. Eu pensei que você estivesse com raiva de mim. ” 

Jesus: “Interessante. Uma porta fechada pode trazer muitos pensamentos.         

Você tentou a alça e simplesmente entrou?” 

Eu: “Senhor, não, isso teria sido rude e eu não posso fazer isso. Eu não               

estava em perigo. Eu estava em belas roupas por seu convite e não havia              

sinal dizendo entrar." 

Jesus: “Interessante. No entanto, você ainda procurava por uma chave para           

destrancar a porta, não foi?” 

Ele estava sorrindo e me provocando ao mesmo tempo. Ele sabia           

exatamente o que eu faria. 

Eu: “Sim. Encontrar uma chave para a sua porta é infrutífera. Tudo é tão              

grande e pesado do lado de fora que eu não conseguia mover nada para              

procurar uma chave.” 

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, lembre-se da semente de mostarda. Se você            

tivesse fé como o tamanho de um, você poderia dizer para o vaso de flores,               

'Mover', e ele se moveria.” 

Eu: Eu estava rindo. “Tudo bem, Senhor, você me tem; Eu concedo.” 

Jesus: “Então, o que finalmente levou você a usar o Espírito Santo?” 

Eu: Eu estava rindo. “Eu tinha esgotado minhas opções e teria ficado lá fora              

por horas.” 

Jesus: “Certo, então, você só tocou no Espírito Santo quando estava sem            

opções? Todos estes tempos Comigo até agora e isto é tão longe quanto             

você veio? Pai, ajuda-me; O que eu faço aqui?” Ele estava rindo enquanto             

levantava os braços para o céu com falsa exasperação. 

Eu: "Oh Senhor ..." Eu estava rindo tanto que minhas lágrimas continuaram            

a fluir. “... me perdoe.” 

Jesus: Ele ainda estava rindo também. “Venha até aqui, Erin. Vamos           

conversar e ter comunhão.” 
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Eu: “Senhor, está na hora da comunhão contigo? Você está vindo?” 

Jesus: “Erin, relaxe e leia a Escritura novamente. O que eu disse aos             

discípulos? Onde está você? Nós não estamos na sua sala de estar. Eu não              

estou sentado fisicamente com você lá.” 

Ele estava sorrindo enquanto acenava para um anjo derramar vinho em seu            

copo. Ele bebeu o vinho e fez sinal para o anjo derramar um pouco no meu                

copo. 

Eu: eu estava sorrindo. “Senhor, por que você prova o vinho primeiro antes             

de ter este derramado no meu copo? Afinal, o vinho seria sempre perfeito             

aqui. Não é também colhido aqui no Céu e regado do Rio da Vida? Não é                

sempre perfeito? ” 

Eu estava rindo um pouco, confiante em meu pensamento de que eu            

finalmente tinha uma sobre ele. 

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, é para você. Você não gosta de saber que Eu               

sou seu portador da taça e não apenas um Rei?” 

Eu: “Mas, Senhor, no Céu, não há necessidade de um portador do cálice,             

está aí?” 

Jesus: Ele estava sorrindo. “Ah sim, você está pensando em uma ocupação            

terrena com consequências mortais. Eu carrego outro tipo de copo, como fiz            

na Terra. Isso você sabe como você costuma beber deste mesmo copo. 

“Isso é para mostrar Meu amor por você, Erin. Você deve saber que eu irei e                

bebi da taça antes de você. Então eu te aproveito para beber do seu copo,               

mas eu me sento ao seu lado nisto e nós bebemos juntos.” 

Eu: “Oh Senhor, um simples gesto gentil com Você tem tanto significado.            

Isso é incrível. Você é incrível. Então, agora, vamos comer o pão da aflição              

juntos?” 

Ele mandou um anjo trazer uma grande tábua de pão com dois tipos de pão.               

Um dos pães era como pão pita e o outro pão era como pão francês. 

Jesus: “Pergunta interessante, Erin. Agora, qual você gostaria? Há azeite,          

azeitonas e manteiga também.” 

Eu: “Senhor, não deves comer só o plano?” 

Jesus: Ele sorria. “Erin, você sabe por que estou escolhendo as duas coisas?” 

Eu: “Bem, eu sei; porque você me ensinou que, quando os israelitas            

precisavam fugir rapidamente para fugir do faraó, não havia tempo para           

levantar o pão. Isso significava que eles precisavam ter pão sem fermento.” 

Jesus: “Então, por que chamar isso de pão da aflição?” 

Eu: “Bem, Senhor, você deu pão como um símbolo do Seu corpo. Você teve              

comunhão com os discípulos. Foi um prenúncio de suas aflições e corpo            

quebrado. Nós tomamos comunhão para lembrar o que você fez por nós.” 
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Jesus: “Muito bem, Erin, mas agora estamos aqui. Por que se conformar            

com essa tradição? É simbólico dos judeus e lembrado pelos gentios, mas,            

aqui, não podemos simplesmente comer um bom pão?” 

Eu:“ Eu gosto dos dois tipos, na verdade, Senhor. ”Ele começou a rir disso.              

“Afinal, disseste: 'Eu sou o pão da vida e quem quer que venha a Mim,               

nunca mais terá fome, e quem crê em Mim, nunca terá sede.'” 

Jesus: “Muito bem, Erin. Então eu acho que, já que você está jantando aqui              

comigo, não precisamos nos preocupar com os tipos de pão.” Ele continuou            

a comer enquanto mais comida era servida. "Oh, eu tenho uma pergunta            

para você." 

Eu: "Sim, Senhor?" 

Jesus: "Você citou-me acima com tanta fé, mas você não tem isso. Por             

quê?” 

Eu: “Senhor, você está certo. Eu esperava ser libertado das minhas           

provações instantaneamente. Eu tinha fé em acreditar que você faria isso           

rapidamente.” 

Jesus: “Então, vamos conversar sobre a porta da frente. Por que demorou            

tanto tempo para apenas perguntar, procurar e bater? Por que isso foi tão             

difícil?” 

Eu: “Senhor, bem, eu acho que o lado bom disso pode ser encontrado em              

Apocalipse 3:20 [Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha              

voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.],                

certo? Pelo menos se você batesse na minha porta da frente, eu o deixaria              

entrar sem hesitação.” 

Jesus:“ Hmm, isso é tanto interessante quanto instigante. Então, quando eu           

bater na sua porta, você Me deixará entrar. No entanto, se você precisar de              

ajuda ou estiver perguntando, você não baterá na porta, sabendo que as            

Escrituras dizem que eu irei abri-la? Erin, tá falando sério? Ele pareceu            

magoado por um momento. 

Eu: “Oh Senhor, por favor, me perdoe. O que há de errado comigo que tão               

rapidamente esqueço? Eu vejo apenas os obstáculos e não olho para você.            

Bem, na verdade eu confesso, mas confesso que, quando você não faz o que              

eu espero, então resmungo ou ajudo por conta própria.” 

Jesus: “Erin, isso é o que eu procuro. Existem dois tipos de movimento para              

a frente. Uma maneira de seguir em frente é fazer você sozinho, sem             

ninguém ao seu lado, em que você se move à frente de Deus. 

“Então, há outra maneira de seguir em frente. Este é um que requer um              

movimento para frente de fé e um passo para fora. Erin, há um tempo para               

esperar e orar e então há um tempo para agir e orar”. 

Eu: “Senhor, devo esperar e orar ou agir e orar? Eu nem sempre sou              

obediente.” 
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Jesus: “Você deve esperar na voz de Deus, Erin. Quando você ouvir a minha              

voz, mova-se e mova-se rapidamente. Há uma palavra para isso; 'Kadima'.           

Se os israelitas não andassem e avançassem quando o Mar Vermelho se            

separasse para eles, expondo a terra seca, então eles teriam sido           

consumidos pelo faraó e levados de volta ao trabalho como escravos. 

“Sua coragem de seguir em frente e andar na fé com duas paredes maciças              

de água dos dois lados, possivelmente preparadas para consumi-las, exigia          

fé e coragem. Você estava à minha porta, mas você estava com medo de              

bater.” 

Eu: “Senhor, eu não estava com medo; Eu simplesmente esqueci.” 

Jesus: “Erin, quanto tempo você teria sentado do lado de fora da Minha             

porta?” 

Eu: “Oh Senhor, se eu não tivesse ouvido do Espírito Santo, então            

provavelmente até Você vir nas nuvens.” 

Jesus: “Isso não está muito longe, mas ainda assim é muito tempo para             

esperar e é desnecessário. Esta foi uma boa lição para você, sim?” 

Eu: “Sim, Senhor. Eu me sinto como um israelita agora. Aqui eu vi todos              

esses milagres em meu nome, mas não posso fazer nada sem Você. Você é              

meu pilar de luz no deserto”. 

Jesus: “Palavras interessantes. Erin, você se lembra de que havia duas rotas            

para a Terra Prometida? Era um pilar de nuvem durante o dia e fogo durante               

a noite em um curso indireto. Por que eu não os levei no caminho mais               

curto?” 

Eu: “Então você poderia mostrar seu poder miraculoso”. 

Jesus: “Não, há mais do que isso. Foi assim que eles vieram a perceber que               

foram escolhidos pelo rei dos reis e pelo Senhor dos senhores. Eles eram             

filhos de Deus, não escravos. Eles só conheciam a escravidão”. 

Eu: “Senhor, eu não sofri como eles, mas eu penso como eles. Eu penso              

como um escravo em vez de um filho de Deus.” 

Jesus: “Erin, isso é comum. Tenha cuidado para não ficar no deserto mais do              

que o necessário, porque você não consegue me ouvir. Além disso, fique            

longe de pessimistas. Estes foram trazidos pelo inimigo para frustrar sua           

alegria e roubar você de quem você é em Mim. 

Erin, você é uma filha do rei e uma noiva. Você é realeza e pertence aqui no                 

céu. Não seja roubado nem enganado. Lembre-se, pergunte, procure e bata.           

Eu também vi você olhando lá fora. Você riu com alegria ao ver o gado nas                

colinas.” 

Eu: “Senhor, então você me viu o tempo todo? Isto está nos Salmos! O              

Salmo 50 estava em minha petição.” 

Jesus: “Erin, você está perguntando?” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu sou. ” 
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Jesus: “Então isto é concedido. Acredite. Agora tenho mais para te mostrar,            

mas isso é suficiente para hoje. Você é amada.” 

Eu: “Eu te amo, Senhor. Obrigada pelo jantar.” 

Jesus: “Oh, isso não acabou…” 

Sonhe ... 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-exodus/ 

 

O Êxodo 

 

Sonha com o Senhor de fevereiro de 2014 a dezembro de 2014 

 

Trecho de “O Leão e a Contagem Regressiva de 50 Dias” 

 

Nesses trinta sonhos que formam este quinto livro, Jesus me liberta da            

minha prisão no deserto sob as minhas mãos inimigos pelo Nuclear de            

Hanford, no estado de Washington. O Senhor me prometeu que eu seria            

libertado de maneira sobrenatural na terra das árvores e estaria a salvo de             

meus inimigos ali. Este livro narra a minha libertação, que incluiu o            

momento exato em que isso aconteceria com milhares de pessoas          

assistindo como isso aconteceu durante algumas semanas surpreendentes. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com os             

outros. Por exemplo, embora o tema de residir em O êxodo seja a minha              

fuga pessoal do deserto como seria de esperar, os temas dos outros sonhos             

contidos em O convite, O ferreiro, As mansões, A casa de Deus, As             

profecias e A hora final , assim como a tribulação, todos residem em cada              

um desses livros, incluindo este como o tema do Êxodo, por vezes, aparece             

em cada um deles também. 

Embora haja tanto neste livro sobre lutar contra o inimigo e minha fuga do              

Faraó, o seguinte é o lugar onde o Senhor declarou publicamente com            

antecedência exatamente como e quando eu faria essa fuga. Tenho certeza           

que você vai concordar que o meu êxodo, que é realmente uma analogia             

para o nosso eventual Arrebatamento da Terra, tem todos os ingredientes           

de um filme de suspense de Hollywood ... 

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

Dream 127 - O Leão e a Contagem Regressiva de 50 Dias 

 

29 de junho de 2014 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia. Senhor, finalmente vejo a abertura desta           

caverna e a promessa de liberdade. Embora eu ainda ache difícil não me             

concentrar em tudo que o inimigo fez para me destruir, eu não posso fazer              

nada além de esperar em silêncio por Sua voz dizer: 'Erin, eu estou aqui.              

Saia, pois você e seus filhos estão livres. 
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Senhor, você me mostrou tudo antecipadamente e agora vejo isso. Senhor,           

mesmo quando minha força se enfraquece, minha dor é grande e minha            

cabeça está baixa, eu sorrio e lembro do amor que você me mostrou.             

Senhor, Tu és muito mais do que palavras podem expressar como Tu és             

adorável, minha luz nas trevas e meu tudo. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Era noite aqui e quando deitei na base de uma oliveira eu podia ver milhões               

de estrelas no céu acima de mim. Essas estrelas formavam desenhos que            

eram maiores que quaisquer constelações vistas da Terra. O bosque de           

oliveiras estava completamente iluminado com pequenas luzes brancas e         

era tão bonito. 

Evening in Heaven é incrível e eu até vi algo como vaga-lumes em todas as               

cores e algumas cores que não posso descrever como não há comparação            

terrena. Ao longe, eu podia ouvir o coro infantil e os anjos cantando a              

versão glorificada de “Meu Libertador” e isso trouxe lágrimas aos meus           

olhos. 

Eu estava tão feliz por estar sem dor que eu pulei e corri por um caminho                

iluminado até a borda do bosque de oliveiras. Lá antes de mim havia pelo              

menos cem fontes, cada uma iluminada em um tom diferente de cor. Os             

sons e visões que estas fontes fizeram eram simplesmente surpreendentes. 

Eu podia ver a Mansão de Deus à distância e ela estava completamente             

iluminada. A Casa do Rei dos Reis não era como nada que eu já tivesse               

visto em toda a minha vida. As doze pedras incrustadas nos alicerces da             

Casa de Deus eram exatamente como as da Cidade de Deus. 

Estas doze pedras representam as doze tribos de Israel e cada uma delas             

eram enormes e também eram iluminadas à noite. As grandes facetas           

cortadas nessas pedras formavam fitas de luz de acordo com cada cor. 

Eu também podia ver a enorme escadaria de pedra que levava ao Seu Lar e               

lindos canais de água fluindo de Seu Lar para as piscinas dessas lindas             

fontes. Eu queria correr através das fontes, mas eu estava mais curiosa            

para ver a bela exibição da glória de Deus ao meu redor. 

Foi um alívio para mim ver como a noite é linda no Céu, como eu tinha sido                 

ensinado incorretamente que não há noite aqui. Embora seja verdade que a            

Cidade de Deus está sempre em ligeira correspondência com as Escrituras           

de que nunca há escuridão lá, descobri que isso se referia apenas à Cidade              

de Deus e não à paisagem circundante. Eu ri e balancei a cabeça quando o               

Senhor nos criou para amar as luzes à noite, então intuitivamente fazia            

sentido que Ele não tivesse removido isso no céu. 

Eu: “Senhor, perdoa-nos por nós humanos sermos tão densos. No livro de            

Gênesis, você disse no verso 5 que a tarde e a manhã foram criadas no               
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primeiro dia. Verdadeiramente Você disse que isso era bom e eu estou tão             

feliz que Você nunca 'mudou de idéia' sobre isso ”. 

Eu deveria notar aqui que eu me refiro ao Lar ou Mansão de Jesus como“ o                

Lar de Deus ”como Ele é Deus. Alguns podem achar isso confuso, mas todas              

as referências a isso foram ao Lar de Jesus aqui no céu. Realmente, as              

palavras não podem descrever quão gloriosamente belo é o Lar de Jesus            

aqui no céu. 

Eu olhei para o Lar de Deus e esperei que Jesus saísse. Em vez disso, vi                

dois leões maciços andando pelos canais de fontes de água e depois virei e              

subi as escadas lado a lado. Eu sorri com alegria quando vi que, quando              

esses leões vieram até a porta da frente, cada um deitou de barriga e              

flanqueou os lados da porta. 

Assim como eu pensei que isso não poderia ser coberto, vi dois cordeirinhos             

mal conseguindo andar, sem defeito e completamente perfeitos seguindo o          

mesmo caminho dos leões. Esses cordeiros então se aconchegaram para          

descansar com cada leão nas plataformas ao lado da porta. Eu ri enquanto             

me maravilhava com essa incrível processional. 

Então, num instante acima do Lar, vi um anel de seres angelicais com asas.              

Cada anjo tinha um shofar de prata e ouro. Eu olhei contentemente para a              

visão e novamente me maravilhei com a majestade de Deus. 

Eu olhei para baixo e vi que eu estava usando um lindo vestido azul e               

branco com um corpete de carmesim azul e dourado. Meu cabelo era longo             

e ondulado com um tipo de faixa de cabeça. Fui até a água para ver como                

eu estava no reflexo e notei que a faixa estava gravada com "Senhor, você              

é santo" e estava cercada de rendas. 

Olhei para o meu pulso e tinha seis braceletes no meu braço esquerdo e              

cada um tinha uma gema cortada. Eu tinha o mesmo no meu pulso direito              

para um total de doze braceletes. Essas pulseiras eram absolutamente          

lindas. 

A música, então, mudou e tornou-se mais uma gloriosa processional em           

que foi mais e mais alto. Eu procurei em todos os lugares pelo Senhor              

enquanto me perguntava se havia perdido alguma coisa. 

De repente, fui recebido por Uriel e ele estava tão incrivelmente bonito que             

um humano que o via separadamente na Terra ficaria aterrorizado, já que            

ele é um guerreiro no exército de Deus. Eu me encontrei sem palavras ao              

vê-lo. 

Uriel: sorrindo. “Erin, quando você fugiu do bosque de oliveiras, você fugiu            

do Senhor.” 

Eu: “Eu pensei que Ele estivesse aqui em Sua Mansão. Eu pensei que             

estava correndo para Ele. ” 
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Uriel: Rindo. "Sim, parece que você esteve errado algumas vezes a esse            

respeito." 

Eu: "Oh, eu devo ir encontrá-lo." 

Eu me virei e corri o caminho exato que eu tinha chegado e lá na minha                

frente no bosque de oliveiras. Jesus estava sentado na base de uma árvore.             

Ele estava sorrindo e balançando a cabeça quando me aproximei dele. 

Eu: “Oh Senhor, sinto muito por não ter te esperado. Eu estava tão ansioso              

para ver você que eu tinha corrido à frente. Você vê, eu me senti tão               

fantástico ... ” 

Eu parei de falar quando percebi que ele estava claramente me estudando e             

sorrindo. 

Jesus: “Lembre-se, Erin, é muito importante não correr na minha frente,           

especialmente nesta estação.” 

Eu: “Bem, como eu poderia esperar? Era tão bonito e eu estava seguindo a              

música tentando encontrar você. ” 

Jesus:“ Hmm, o mesmo aconteceu com esse trabalho? ” 

Fiquei bastante envergonhado porque Ele estava claramente certo de que          

isso não havia funcionado. 

Eu: “Perdoa-me, Senhor, porque Tu és perfeito e Tuas maneiras são           

perfeitas e sinto muito por correr à tua frente.” 

Jesus: “Vem e senta-se ao meu lado”. 

Eu: “Mas, Senhor, há um grande acontecimento. começando em breve no           

seu pátio. Não deveríamos ir lá em vez disso? ” 

Jesus: Rindo. “Erin, você acha que eles vão começar sem mim? Ops, o             

agendamento de alguém deve estar desativado. Os anjos estão dizendo:          

'Uau, Jesus está atrasado novamente. Nós não vimos isso vindo. Oh não, a             

comida no banquete esfriará e o vinho ficará azedo. Onde está esse nosso             

Salvador? ” 

Eu mal conseguia recuperar o fôlego enquanto ria tanto quando percebi que            

Ele estava completamente certo novamente. 

Eu: “Perdoa-me, Senhor, Tu és tão sábio.” 

Jesus: “Às vezes o óbvio é dolorosamente simples e bem diante de ti.” 

Eu: “Senhor, vou esperar da próxima vez.” 

Ele olhou para mim com tanta compaixão que comecei a chorar. 

Jesus: “Eu conheço o seu coração, Erin, e você está com dores na Terra,              

mas vivo, jovem e saudável aqui no Céu.” 

Eu: “Senhor, ajuda-me a ser paciente enquanto espero em Ti. Eu vi meu             

inimigo se levantar contra mim e o inimigo até tenta usar as Escrituras             

contra mim. Meu inimigo usou tantas vezes o Salmo 91 contra mim para             

dizer que está em Seu favor que não posso deixar de me perguntar: 'E se               

ele está a seu favor como uma lição para mim?' 
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“Todos acreditam que esse homem, meu principal inimigo, é sagrado. Em           

contraste, ninguém sabe que eu te amo ainda mais do que ele. Muitos que              

costumavam ser meus amigos da igreja estão orando contra mim graças às            

mentiras e enganos deste homem. ” 

Jesus:“ Erin, olhe para onde você está agora e quem está com você. Onde              

você mora? Eu não mostrei a você que seus filhos estão aqui também? O              

inimigo pode "rezar" tudo o que ele quiser e pode me citar ou proclamar              

santidade pessoal, mas você se lembra de um sinal de decepção que eu lhe              

mostrei há muito tempo? " 

Eu: Eu estava quieto enquanto pensava sobre isso. "Ai sim. Se alguém está             

reivindicando santidade pessoal e justiça, ele geralmente é o oposto. ” 

Jesus:“ Muito bom. Agora quem é humilde? É alguém que se proclama            

humilde? Provavelmente não como este é um sinal de uma fundação na            

areia movediça. Agora diga-me sobre a mudança de areia sob a fundação            

de uma casa. ” 

Eu: Rindo. “Bem, uma casa construída sobre areia movediça seria muito           

instável, pois a fundação estaria constantemente em movimento e as          

paredes desmoronariam. Eventualmente até o teto cairia e a estrutura          

implodiria. ” 

Jesus: Rindo também. “'Implode' é uma palavra interessante para usar e           

muito boa. Isso implica que a estrutura cairia sobre si mesma. Talvez haja             

profecia em seu chamado futuro. ” 

Eu:“ Somente se você for antes de mim, Senhor, como nunca pude fazer             

isso sozinho sem Você e isto é um absoluto que eu posso confiantemente             

fazer. ” 

Jesus:“ Erin, isso é um absoluto para viver, então deixe-me ir antes de             

você. Agora, vamos olhar para o Salmo 91, como talvez o seu inimigo             

realmente quisesse dizer Salmos 90? Hmm ... ”Ele riu e então olhou nos             

meus olhos. “Agora, Erin, você confia em Mim?” 

Eu: “Sim, Senhor, mas estou tendo dificuldade em entender a dor em que             

estou. Por que você está permitindo essa dor?” 

Jesus: “Esta é uma pergunta muito boa para lidar com o primeiro antes de              

continuarmos. Agora, eu não lhe disse especificamente que o método que           

usarei para te entregar pode não fazer sentido para você? Eu também não             

te prometi cura? 

“Erin, não questione Meus métodos quando eu já te mostrar qual será o             

resultado. Você deve sempre lembrar que Meu caminho é sempre o melhor            

caminho. No final, você vai testemunhar para seus amigos sobre tudo isso e             

você vai ficar de pé e se surpreender. 

“Agora, você percebeu que eu disse 'fique de pé e se surpreenda' e não              

'sente-se e fique espantado' ou 'deite-se e fique espantado'? No entanto,           
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você pode desmaiar depois de ficar espantado com tudo o que está por vir.              

Ele sorriu, mas eu ainda estava falando sério. "Erin, você pode rir agora." 

Isso me tirou da minha seriedade e eu comecei a rir tanto disso. Ele riu               

também e eu poderia dizer que ele estava gostando do meu humor mais             

leve. 

Eu: "Você está certo, Senhor, mas esta é a parte em que me sinto              

abandonado." 

Jesus: "Bem, então, não há nenhum acidente que estamos aqui no olival." 

Só então, fui baixado uma imagem do Senhor Suando sangue na noite            

anterior ao seu problema. Eu tive lágrimas com esse pensamento de seu            

tumulto. 

Eu: “Então isso significa que as coisas vão piorar?” 

Jesus: “Há uma Escritura em Jó 4 sobre o leão com dentes quebrados. O              

que acontece com um leão com dentes quebrados? Você pode me dizer? ” 

Eu: Eu pensei sobre isso. “Senhor, você está claramente esticando meu           

cérebro esta noite. Bem, se um leão não tem dentes, não pode quebrar             

carne para comer. ” 

Jesus:“ Muito bem, Erin, mas há ainda mais nisso. O leão não pode estalar              

o pescoço de sua presa para paralisá-lo. Mesmo que o leão matasse algo             

com suas garras, ele ainda não conseguiria rasgar a carne para comer. A             

comida estaria lá, mas o leão indefeso cederia aos outros, e até aos urubus,              

e morreria de fome. ” 

Eu:“ Senhor, isso é duro. ” 

Jesus: Rindo. “Oh, então, minha 'gazela', você preferiria ir contra um leão            

saudável?” 

Eu: “Não, não, por favor.” Eu estava rindo também. 

Jesus: “Agora vamos olhar para o Salmo 91. Eu quero que você abra a              

Bíblia, mas use a Bíblia que você tem datas escritas ao lado das Escrituras.” 

Eu fui a essa Bíblia em particular e a abri para o Salmo 91. Eu vi a data 5                   

Junho de 2012 escrito lá e eu estava instantaneamente baixado alguns dos            

eventos que aconteceram pouco antes desta data. 

Um desses eventos foi a formatura da oitava série do meu filho mais velho,              

onde eu estava sentado no lado direito, a duas fileiras de uma grande Cruz              

esculpida. Fiquei horrorizado quando a madrasta do meu filho foi          

reconhecida como sua mãe e meu estômago ficou imediatamente doente. 

Meu filho mais novo percebeu isso e gritou: "Isso é mentira!" Eu podia ver              

pelo canto do olho que seu pai parecia satisfeito com tudo isso. Ao invés de               

dar a ele a satisfação de saber como eu estava esmagada, eu simplesmente             

sorri e acenei. 

Embora eu parecesse completamente não afetado, isso era apenas um          

encobrimento quando eu estava secretamente devastada. Meu filho mais         
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velho depois veio até mim, deu-me uma rosa e me abraçou. Mais tarde,             

quando eu estava sozinha, eu nunca, nunca chorei tanto em toda a minha             

vida. 

Jesus: “Eu me lembro vividamente deste dia, Erin, como você deu um            

ultimato a Deus.” 

Eu: “Senhor, eu estava cansado de esperar e olhar, então decidi parar. Eu             

lhe disse em meus pensamentos: 'Senhor, se você realmente me ama,           

então você me encontrará. No entanto, agora nem acredito que você           

realmente se importa como aqui estou sozinho em minha tristeza. Eu           

estava tendo uma crise de crença e não conseguia entender por quê. ” 

Jesus:“ Erin, nomeie alguém da Bíblia que tenha uma vida perfeita e livre             

de problemas. Você pode citar apenas um? ” 

Pensei longa e duramente, indo do começo da Bíblia até o fim em meus              

pensamentos. Fiz isso por vários minutos quando vi o Senhor sorrindo e me             

observando. 

Erin: “Não, Senhor, eu não posso sequer nomear um único.” 

Jesus: “Então, onde está escrito que você não terá problemas? Eu creio que             

está escrito 'nesta vida você terá problemas, mas tenha coragem porque eu            

venci o mundo'. Agora vamos nos concentrar no que eu prometi então. O             

que eu fiz você? Olhe para a sua Escritura. ” 

Eu: Eu olho para a minha Bíblia novamente. “Você me fez sublinhar o             

Salmo 91: 9-16.” 

Jesus: “Sim, mas há mais. O que você fez do versículo 14? Erin, eu quero               

que você fale isso em voz alta. ” 

Eu: Eu estava chorando quando li o Salmo 91: 14-15 em voz alta. 'Porque              

ela me ama, diz o Senhor ...' ”Nesse momento, Jesus apontou para Seu             

peito. 'Eu vou resgatá-la; Eu vou protegê-la porque ela reconhece o meu            

nome. Ela me chamará e eu lhe responderei; Eu vou estar com ela em              

apuros, vou entregá-la e honrá-la. Com vida longa eu a satisfarei e lhe             

mostrarei a Minha salvação! ” 

Jesus:“ Erin, agora você acredita em Mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Quando você sofre dor, dores de cabeça e entorpecimento, você           

ainda acredite em Mim? ” 

Eu: fiz uma pausa. “Sim, Senhor.” 

Jesus: “Quando tudo parece escuro e você sente que eu parti, você ainda             

acredita em Mim?” 

Eu: pausei por mais tempo. "Não me deixe. Por favor, mostre-me sinais. ” 

Jesus:“ Eu irei, Erin, e enviarei anjos a seu respeito. Agora leia Salmos 91              

de 1-8 e coloque seu nome ou ela no lugar de ele, assim como você fez                

para o Salmo 91: 14-15. ” 
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Eu:“ Senhor, você está mudando as Escrituras. ” 

Jesus:“ Oh, assim é Meu Palavra só para homens com problemas? Hmm,            

isso não soa como Deus Meu Pai como Ele criou as fêmeas, então elas não               

são boas? Eles também não são mães? Hmm… ” 

Eu: rindo. “Ok, Senhor, eu entendi. Salmo 91: 1-8 'Aquele que habita no             

abrigo do Altíssimo descansará na sombra do Todo-Poderoso. Direi ao          

Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem              

confio. 

Certamente Ele te salvará da armadilha do caçador e da pestilência mortal.            

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrará             

refúgio, a sua fidelidade será o teu escudo e defesa. 

“Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa durante o dia,               

nem a peste que espreita na escuridão, nem a peste que destrói no meio do               

dia. Milhares podem cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas não              

chegará perto de você. ” 

Jesus:“ Erin, não chegará perto de você. Vá em frente. ” 

Eu:“ Você só observará com seus olhos e verá a punição dos iníquos. ” 

Jesus:“ Agora, levante-se e feche os olhos. Agora abra-os. ” 

Eu estava admirado e lá antes de mim estava o Senhor em pleno traje de               

batalha. Seu peitoral era dourado e incrustado como o éfode ou traje            

sacerdotal de Aarão. O trabalho de gravura e rolagem foi incrível e Ele             

estava usando toda a sua armadura, exceto por nenhum capacete. 

Eu: “Senhor, você parece incrível. É assim que você olhou desde o início             

dos meus sonhos. Onde está seu capacete? 

Jesus: rindo. "Você é engraçado. Qual é o capacete? Eu não estou salvo? O              

ferreiro sussurra nos meus ouvidos? ” 

Eu:“ Oh Senhor, eu sou claramente como uma criança. ” 

Jesus: Rindo. “Na verdade, muitas crianças sabem disso. Agora ande          

comigo. ” 

Com sua armadura, ele estava quase quatro pés mais alto que o normal e              

ele era facilmente do tamanho de um dos maiores anjos. Ele era tão alto              

que o topo da minha cabeça só alcançou a base de sua caixa torácica. Olhei               

para o peitoral dele e fiquei admirado com a beleza de sua armadura. 

Enquanto caminhávamos pelas fontes, ele fez sinal para eu esperar na base            

da escada. Eu gostaria de descrever adequadamente quão incrivelmente         

bela era essa visão. Era noite, mas o Senhor ainda brilhava como o sol. 

Enquanto subia as escadas, Suas enormes asas começaram a se espalhar.           

Eu ouvi os coros de anjos cantando “Santo, Santo, Santo!” Enquanto subia            

as escadas. Quando chegou ao topo, acenou para que eu fosse até ele. 

De repente eu estava fora do meu corpo celestial e de volta ao meu estado               

terrestre e com dor. Comecei a chorar quando soube o que ele estava             
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fazendo. Fiz uma pausa enquanto subia as escadas enquanto meus braços           

estavam dormentes e meu pescoço estava dolorido. Minha dor de cabeça           

era tão forte que eu queria vomitar. 

Eu olhei para ele e continuei como queria estar lá com ele. Eu continuei              

subindo lentamente com lágrimas, mas havia tantas escadas. Isso foi          

demais para o meu corpo terreno e comecei a cair. 

Vi o Senhor comandar Seus anjos a meu respeito e eles me ajudaram a              

subir a última escada. Quando cheguei mais perto, a subida ficou mais fácil             

e minha dor estava diminuindo. Com cada passo, fiquei mais saudável e            

forte até que finalmente estava no meu corpo glorificado quando cheguei ao            

topo. O Senhor estendeu a mão para pegar a minha mão e Ele me colocou               

sob suas asas. 

Jesus: “Erin, lembre-se do seu lugar. Olhe na sua mão. 

Havia um anel de sinete com uma bela pedra de berilo e gravada na pedra               

como uma assinatura. 

Jesus: “Agora lembre-se das minhas promessas para você, pois não voltei à            

Minha Palavra e não tirei o favor de você. Tome coragem, Erin, como isso é               

para seus amigos também. Cada um deles pode fazer o mesmo com o             

Salmo 91 como você fez. Melhor ainda, eles podem colocar seu nome onde             

seu nome está e eu estarei lá para eles também. ” 

Eu: Eu estava tão animado. “Obrigado, Senhor, por favor, abençoe além da            

medida todos aqueles que me ajudaram e a meus filhos, pois não tenho             

como agradecer-lhes. Desde que você é o dono de todas as nossas            

provisões, por favor, abençoe-os, pois alguns deram tudo o que tinham.           

Como eu posso pagar isso? Eu não posso. ” 

Jesus:“ Tudo foi registrado, Erin, e seus corações generosos serão          

recompensados. Um dia você verá tudo e entenderá a recompensa de Deus.            

Como eu abençoei você, você também será uma bênção para eles, então            

não se preocupe. 

“Não há uma pessoa que dê a você o que deveria estar fazendo isso              

simplesmente para que possam obter algo de você em troca. Como seus            

amigos não são banqueiros, os presentes devem ser apenas ofertas de           

amor. 

“Você precisa deixar esses presentes serem simplesmente sobre isso e          

entregar isso de volta para mim. Não seja sobrecarregado, pois ninguém           

deve exigir coisas de você em troca de seu presente. Qualquer outra coisa é              

o inimigo usando a culpa como um jugo em você e você não deve permitir               

isso. Por favor, ore por seus amigos agora. ” 

Eu:“ Senhor, peço por bênçãos sobrenaturais para meus amigos e que você            

cure suas aflições e dores. Peço que você promova sua posição no trabalho             

e conceda-lhes corpos glorificados e jovens. Envie seus anjos sobre eles e            
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chova do Trono de Deus. A sabedoria celestial e a riqueza das nações para              

que todos nós possamos testificar ainda mais para a Sua bondade. ” 

Jesus:“ Bem, então, Erin, é feito como se fosse um muito boa oração. Eu              

permitirei isto na Terra como no Céu. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. 

Ele então se virou e olhou para os leões maciços e os cordeiros perfeitos              

deitados ao lado deles. 

Jesus: “Eles serão como leões fortes e cordeiros imaculados. Agora tome           

coragem e tome coragem, Erin, como você é amado. Lembre-se de           

deixar-Me ir diante de você pelos próximos cinquenta dias. ” 

Eu:“ Então eu estou sozinho? ” 

Jesus:“ Onde você está agora? ” 

Eu: Eu olhei para cima e vi que eu estava claramente sob Suas asas e sorri. 

Jesus: rindo. “Oh espere, olhe, você ainda está aqui.” 

Eu: “Obrigado, Senhor, eu te amo.” 

Jesus: “Eu também te amo, Erin. Oh, olhe para os Salmos 45 e 46              

novamente também. ” 

Sonhe … 

 

Note que depois que os cinquenta dias terminaram: 

 

Este foi o mais incrível dos cinquenta dias, como eu tive perguntas de             

tantas pessoas depois de postar esse sonho sobre o que Jesus havia me             

dito Ele ia fazer durante este período de tempo. Tomei um risco e, sem              

sentir um cheque no Espírito Santo para não fazê-lo, contei a várias            

centenas de meus amigos o que o Senhor havia prometido. 

Em resumo, o Senhor prometeu me libertar do deserto com TODOS os            

meus filhos, apesar de um adversário feroz para a sua deslocalização, que            

só pode ser comparado ao faraó. A última vez que eu tinha lutado contra              

esse mesmo inimigo, me custou muitos anos no tribunal e milhares e            

milhares de dólares em contas legais. Este não era um adversário para            

levar de ânimo leve. 

Tenha isso em mente, pois a próxima promessa do Senhor parecia ainda            

mais ridícula para mim, mas, com grande risco pessoal, também          

compartilhei isso com meus amigos. Jesus também havia prometido que,          

não só Faraó nos libertaria, mas ele faria isso sem NENHUMA batalha            

judicial. 

Com fé, compartilhei plenamente essas promessas com minhas centenas de          

amigos e agora não havia como voltar atrás. Agora, você tem que perceber             

o quão verdadeiramente assustador para mim foi assim que eu sabia que            

alguns desses 'amigos' eram na verdade lobos em roupas de ovelha que            
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estavam esperando para usar esse 'ajuste de data' para finalmente provar           

que eu não era verdadeiramente ouvir do Senhor. 

Novamente com fé, e cerca de uma semana depois desse sonho, eu liguei e              

reservei um caminhão em movimento para vir para TODAS as nossas coisas            

em obediência às Suas instruções. Depois de mais oração e, novamente,           

com grande risco pessoal, eu finalizado a reserva dos motores para vir            

exatamente 50 dias a partir da data deste sonho de 29 Junho de 2014. Um               

grande depósito foi dada à empresa em movimento e segunda-feira, 18           

Agosto de 2014 foi escrito em pedra. 

Mais rápido do que eu jamais poderia ter imaginado, segunda-feira 18           

Agosto de 2014 tinha escapado para cima de nós e os motores chegou. No              

entanto, um enorme problema permaneceu em que o faraó ainda não           

estava nem perto de nunca ter dado a sua permissão para qualquer uma             

das crianças para sair comigo e até mesmo declarou publicamente na mídia            

social que a permissão nunca seria dada. 

Apreensiva, e apesar das ameaças de Faraó, eu decidi manter nosso 18 de             

Agosto de 2014 compromisso em movimento. Logo todos os nossos          

produtos estavam a caminho de seu destino final, atravessando a outra           

costa sem nós. De fato, todos os nossos bens terrenos logo estariam tão             

distantes do deserto quanto possível sem ter que atravessar um oceano. 

Para aumentar o meu nervosismo e até mesmo alguns poderiam dizer a            

minha "falta de fé", eu estava bem ciente de que nossa primeira data             

marcada para a corte chegava no início de setembro e eu não tinha             

esquecido que o Senhor me prometera "nenhuma corte". O que me deu            

ainda mais ansiedade foi que meu oponente parecia estar se preparando           

para a mesma batalha legal que a última vez que lutamos. Na realidade,             

isso ainda pode levar meses, senão anos! 

Em desespero, eu finalmente fui para o Senhor na quinta-feira, 21 de            

Agosto de 2014 sobre os meus medos em uma palavra particular com o             

Senhor, de que eu tenho muitos, e ele especificamente me disse para não             

se preocupar e que eu ainda seria lançado em sábado 23 de Agosto de 2014               

como Ele prometeu me três anos antes. O Senhor então me lembrou que             

Ele também havia me prometido naquela época que eu sairia com todos os             

meus três filhos também naquela data; sem tribunal. 

Ok, aqui estou eu, falando com o próprio Deus e até eu estava             

incrivelmente cético neste momento. Da minha perspectiva terrena, já era          

quinta-feira e de alguma forma eu iria receber permissão do meu pior            

inimigo para deixar todas as crianças permanentemente limpas em todo o           

país em um sábado de todos os dias, quando todos os tribunais estão             

fechados. O faraó tinha jurado nunca libertar meus filhos e agora faltavam            

apenas dois dias !! 
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Para piorar a situação, eu ainda estava dando a todos os meus amigos,             

familiares e pessoas que posam como meus amigos das atualizações diárias           

do inimigo o que estava acontecendo. A maioria deles agora acreditava que            

isso era impossível já que o tempo quase se esgotou e, infelizmente, eu             

estava começando a me tornar um deles. Para aqueles que sabem sobre a             

incrível brutalidade do faraó pessoal que eu estava lutando aqui, minha           

perspectiva era compreensível. 

Mais tarde naquela noite de quinta-feira, eu mais uma vez clamei ao Senhor             

e Ele mais uma vez permaneceu firme em Suas promessas e novamente me             

assegurou a não me preocupar, pois as coisas estavam prestes a dar uma             

virada positiva. No entanto, eu ainda estava petrificada neste momento          

como todas as minhas coisas estava dirigindo através dos EUA sem mim e             

certamente parecia que eu não ia poder sair com todos os meus filhos             

agora. 

Então agora o que? Como eu ia viver tentando estar em dois lugares ao              

mesmo tempo? O que acontece com nossos produtos? Terei que registrar           

as crianças em uma escola local? Se o fizer, terei que esperar até o final do                

ano letivo? As perguntas e dúvidas continuaram a montar e montar           

enquanto eu continuava pedindo desculpas ao Senhor repetidas vezes por          

minha falta de fé. 

Então, sem qualquer aviso, recebi inesperadamente 'The Phone Call'. Fora          

do azul, no final da tarde sexta-feira 22 de Agosto de 2014, recebi um              

telefonema de Faraó explicando que ele tinha decidido permitir que todas as            

crianças para ir comigo em nosso movimento, afinal. Dado o nosso           

relacionamento contencioso passado, eu quase derrubei o telefone em         

surpresa, mas ainda senti que só tinha que ser um truque, já que essa              

pessoa não fez nada além de tentar me enganar tantas vezes no passado e              

muitas vezes com grande sucesso. 

Eu disse a ele que o acordo ainda teria que ser feito por escrito e               

legalmente autenticado, embora já fosse tarde demais para que qualquer          

envolvimento do tribunal fosse marcado. Para minha surpresa, ele         

concordou com essa condição. Em uma nota lateral e até hoje, eu ainda não              

tenho nenhuma explicação terrena sobre o motivo pelo qual o Faraó teria            

de repente liberado as crianças, mas eu certamente tenho uma abundância           

de 'explicação de Jesus'. Depois que concordamos com isso e nossa           

conversa terminou, agradeci e elogiei Jesus profusamente. 

No dia seguinte, nos encontramos no escritório de um notário que tinha            

concordado em permanecer aberto apenas para nós em um sábado de           

manhã de 23 de Agosto 2014 e eu assisti em choque total como Faraó              

realmente assinou a liberação completa de todas as crianças para seguir em            

frente naquele mesmo dia. Mais uma vez, todos aqueles que conheciam           
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esse homem, mesmo que apenas um pouco, sabiam da magnitude total           

deste milagre, e até mesmo meus amigos e familiares não-crentes ficaram           

surpresos e chamaram isso de milagre. Até minha mãe chamou isso de            

milagre, o que em si é um milagre! 

Com certeza, TODOS nós estávamos na estrada naquele mesmo dia e           

saímos em 'A Hora Final' antes da meia-noite e no dia exato em que o               

Senhor havia me dito que isso aconteceria - e um SÁBADO, nem menos.             

Como tal, você pode notar que os próximos cinco sonhos nesta série que             

levaram ao nosso lançamento surpresa, todos têm títulos que refletem esta           

batalha em andamento, como "Faith", "Storm", "Dream of War", "Faith vs".           

Medo e David contra Golias. Esses títulos refletem verdadeiramente a          

natureza perturbadora desses 50 dias de incerteza que levaram ao nosso           

lançamento. 

Alguns tinham notado que eu tinha o último destes cinco especial 'batalha'            

sonha em 3 de Agosto de 2014 e que o meu próximo sonho público foi mais                

de um mês mais tarde chamado 'de Deus Quiver & Colheita' em 9 de              

Setembro de 2014. Quando você Chegar ao sonho de setembro, por favor,            

note que este foi um sonho particularmente satisfatório para mim, pois foi o             

primeiro depois que tivemos sucesso fugir com todas as crianças para as            

árvores do deserto e contra as probabilidades impossíveis, incluindo         

nenhum tribunal assim como Jesus tinha prometido a partir de três anos            

antes. 

Agora estou lhe dizendo, leitor, tudo o que aconteceu aqui para ajudá-lo a             

entender a magnitude e os verdadeiros riscos que estavam "nos bastidores"           

nos próximos seis sonhos. Ao ler, tente se colocar em três 'sapatos' de             

pessoas diferentes: Minhas; meus amigos que querem desesperadamente        

acreditar que esses sonhos são verdadeiramente do Senhor; e meus          

inimigos secretos que querem finalmente provar que esses sonhos eram          

falsos. 

Se você fizer isso com essas perspectivas no fundo de suas mentes à             

medida que esses eventos acontecessem e as pessoas estivessem         

assistindo para ver se tudo isso era real, acredito que esses sonhos serão             

muito mais agradáveis para você. Com isso como prelúdio, o próximo sonho            

é chamado "Fé e a Figo" e aconteceu duas semanas depois ... 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/no-sin/ 

 

Sonho 122 - Treinamento - Tarefa de Guerra & Colheita 

 

SONHO -  NÃO É PECADO SER GRANDE PARA SER PERDIDO !! 

 

OBSERVE QUE ESTE SONHO É PARTE DA ‘PORTA DO CÉU’ 5 - O ÊXODO 

 

10 de maio de 2014 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia e por tudo o que você fez. Obrigado por não               

desistir de mim quando eu gostaria de desistir de mim mesmo. Senhor,            

preciso de ajuda para perdoar aqueles que continuam a me magoar. Por            

quanto tempo devo perdoar? 

Com um dos meus inimigos, eu perdoei facilmente setenta vezes sete,           

exatamente como diz em Sua Palavra que eu deveria. Por quanto tempo            

mais, Senhor? Até lá, continuarei a perdoar esse homem até que você            

finalmente me entreguei, pois não posso fazer mais nada. 

Senhor, às vezes as lembranças são como pequenos pedaços de vidro.           

Mesmo que você as tire da pele e siga em frente, algumas ainda entram              

na pele e se tornam doloridas. Uma vez que estes são pequenos e claros,              

você não pode vê-los, então eles são muito difíceis de remover. 

Senhor, você tem uma razão para tudo e prometeu me entregar a um             

lugar seguro. Você prometeu me entregar logo, então, por favor, faça isso            

enquanto estou me desgastando e preciso desesperadamente de Sua         

ajuda. Ajuda-me, Senhor, como Tu és poderoso para salvar. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Imediatamente, eu estava em uma cidade que eu não conhecia além de            

saber que esta cidade não estava no céu. Olhei em volta e pude ver que               

havia prédios de tijolos abandonados por toda parte. Eu vi um roteiro            

escrito ao lado de um dos edifícios e parecia russo ou algo assim. 

O céu estava escuro e muito sombrio como recentemente havia chuva. As            

ruas eram de tijolos em algumas áreas com algumas sob uma camada de             

asfalto. Eu pude ver que uma boa maioria dos edifícios tinha sido            

explodida em pedaços. 

Eu olhei para baixo para ver o que eu estava vestindo e eu tinha uma               

roupa de atirador tático. Eu ainda era eu nesse sonho, mas eu estava             

completamente no caráter dessa paisagem devastada pela guerra e eu          

estava vestida como um soldado. Eu não sabia o que estava acontecendo,            
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mas quando vi o que estava usando, percebi que ia estar no meio de uma               

batalha. 

Eu: “Senhor, o que você está fazendo comigo? O que é isso tudo? Embora              

eu não tenha certeza sobre tudo isso, sei que não quero estar aqui. ” 

Espírito Santo:“ Erin, eu trouxe você aqui para uma tarefa, então não            

tenha medo. Permita-Me guiá-lo, pois você não será ferido e eu te livrarei             

disso. Esta tarefa é muito importante. ”Tudo 

Eu:“bem, Senhor. Estou disposta e espero que eu seja capaz. ” 

Eu olhei para o que eu estava vestindo para ver se eu tinha tudo que eu                

precisava para ir para a batalha. Espero que isso não envolva matar, já             

que eu não tinha certeza se poderia fazer isso senão salvar crianças de             

bandidos. 

Eu tinha roupas que eram como armaduras. Eu tinha luvas e munição            

extra amarrada como uma fita de concurso de beleza em meu peito. Eu             

então notei que tinha outra alça e alcancei minhas costas para verificar            

isso e percebi que eu tinha um rifle sniper de alta tecnologia ou pelo              

menos o que eu achava que era de alta tecnologia. Então notei um tipo de               

escopo no rifle que tinha o que parecia ser um mostrador digital. 

Eu: “Ok, se o Senhor me tem aqui, deve haver algum mal extremo. É              

melhor que eu suba a um ponto mais alto para que eu possa ver o que                

estou enfrentando e com que exército estou lutando. 

Entrei em um prédio com uma porta de aço e estava escuro como breu.              

Eu tive que lentamente me sentir subindo as escadas, mas lentamente           

comecei a ver a luz enquanto eu subia mais alto. Quando me aproximei             

de uma janela, instintivamente cheguei ao lado para espreitar para que           

eu não fosse vista pelo inimigo. 

Eventualmente eu subi os últimos vários vôos para o telhado. No entanto,            

antes de sair pela porta, desci de barriga e abri a porta lentamente de              

uma posição baixa, para o caso de haver outras pessoas no telhado. 

Eu podia ver que não havia ninguém lá, então eu me mexi            

silenciosamente atrás de dois grandes dutos de ar e escutei qualquer           

som. Ao longe, vi uma zona de guerra e prédios em chamas, mas ainda              

não conseguia ver sinais de vida em lugar algum. Olhei para o outro lado              

e vi uma estação de atirador no telhado, mas não sabia onde estava o              

atirador, pois só conseguia ver o equipamento dele. 

Ao me aproximar do equipamento, vi uma trilha de sangue levando a            

outra área de serviço público do prédio. Eu segui cuidadosamente a trilha            

e encontrei um corpo estendido. Vi que esse corpo era um menino de             

dezessete anos que parecia estar rezando. 
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No começo eu não entendi a língua que ele estava orando, mas então o              

Senhor me deu a habilidade de saber o que ele estava dizendo. Ele estava              

rezando para Maria e continuou dizendo algo como 'mãe de Deus'. 

Ele estava claramente morrendo, então eu corri até ele, mas ele           

rapidamente tentou se afastar de mim, pois não sabia se eu era um             

inimigo. Com base em sua reação, percebi que estava usando a roupa do             

lado oposto. 

Estava frio aqui e apenas cerca de quarenta graus Fahrenheit. Eu estava            

usando uma touca com algum tipo de barreira como um escudo. Eu achei             

isso tudo muito estranho, já que eu literalmente não sei nada sobre o             

combate militar, a não ser que eu nunca quis estar em uma situação             

como essa. 

O homem parecia tão assustado comigo. Eu levantei minhas mãos e disse            

algo em sua língua. Eu nem sequer entendia a língua enquanto falava,            

mas o Senhor me concedeu conhecimento sobrenatural, então eu sabia o           

que estava sendo dito e como dizê-lo. 

Eu (em outra língua): “Eu fui enviado por Jesus, não por sua mãe, e pelo               

próprio Deus para lhe dar consolo.” 

Homem: Ele estava tremendo e assustado; tão assustado. "Quem é Você?           

Por favor, não me mate. ” 

Eu:“ Eu não estou aqui para matar você. Fui enviado por Deus para             

mostrar a você que Ele ama você. ” 

Homem:“ Deus não enviaria um franco-atirador para levar um atirador          

para casa. Isso é um truque. ” 

Eu:“ Não, não é um truque. Estou aqui para te ajudar. Qual é o seu               

nome? ” 

Homem:“ 'Kelzi Immanuil'. Os franco-atiradores não revelam os        

sobrenomes. ” 

Eu:“ Oh, você é David Emanuel. Quem te deu esse nome? ” 

Homem:“ Minha avó que me criou. ” 

Eu:“ Você está morrendo. Você conhece Jesus, Aquele que me enviou?           

Você conhece aquele que ama você? ” 

Homem:“ Ele não pode me amar como eu sou um assassino e eu matei              

pessoas inocentes. Não sou mais do que esquecido e não posso ser            

perdoado, pois mato crianças ”. 

Eu:“ Deus me enviou apenas para lhe mostrar o Lar. Você gostaria de ir              

para o céu? É o Paraíso e os anjos te levarão até lá. ” 

Homem:“ Isto é um truque. Eu não posso ser perdoado. ” 

Eu:“ Você está disposto a aceitar que Jesus está aqui comigo? ” 

Nesse momento ele começou a ter falta de ar e dores severas. 
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Homem: “Primeiro você deve saber que há outros nos edifícios, mulher           

louca de Deus, e você precisará vê-los também já que eu matei muitos             

deles. Aqueles que estavam orando no outro prédio precisarão de você           

como eu sou seu assassino. ” 

Eu:“ Deus sabe disso, Kelzi, e Ele ainda me enviou para você. Ele me              

disse que sua avó quer você em casa com ela. Você está pronto? ” 

Homem:“ Sim, sim, depressa, corra como estou sendo caçado como um           

cachorro agora. Calmamente, apresse-se. 

Nesse momento, havia helicópteros velhos vindo até nós e eu podia ouvir            

bombas caindo a cerca de um quilômetro de distância. Eu também podia            

ouvir tiros à distância, mas ainda não sabia onde estava. Kelzi estendeu a             

mão para a minha mão e eu pude ver que este menino estava com tanto               

medo agora. 

Homem: “Por favor, não me deixe. Por favor. ” 

Eu:“ Está tudo bem quando Jesus te ama e os anjos estão prontos para te               

levar para casa. ” 

Quando olhei para ele, seus olhos pareciam estar focados em algo que eu             

não conseguia ver. Seu rosto estava negro de tinta de franco-atirador e            

seus olhos eram mais azuis que azuis e se destacavam contra o branco             

brilhante de seus olhos. Enquanto ele se concentrava no que eu não            

conseguia ver, comecei a chorar quando um sorriso apareceu em seu           

rosto. 

Homem: “Jesus, vejo-te, vejo-te! Sinto muito. Por favor, me perdoe!          

Houve uma pausa. “Obrigado.” 

Eu soube pela pausa que o Senhor estava falando com ele e            

mostrando-lhe o caminho de casa e isso era tão lindo. Quando seus olhos             

ficaram vazios e sua mão ficou flácida na minha, eu sabia que ele estava              

morto e estendi a mão e fechei as pálpebras e agradeci a Deus. 

Eu: “Tudo bem, Senhor, você pode me irradiar para o navio agora.            

Senhor, as bombas estão se aproximando e é hora de me remover. ” 

Espírito Santo:“ Não, Erin, você tem o equipamento e o inimigo está se             

aproximando. Há mais coisas a fazer antes de você ser removido daqui.            

Não pense sobre isso, mas apenas permita-Me trabalhar aqui. ” 

Eu:“ Senhor, não teria sido mais convincente enviar alguém que          

realmente esteve em uma zona de guerra ou tenha experiência tática? Eu            

estou um pouco fora do meu elemento aqui. Agora, um desfile de moda             

em Nova York pode estar mais perto do meu nível de experiência. ” 

Espírito Santo:“ Erin, eu posso mandar outra pessoa se você não for            

capaz. ” 

Eu:“ Não, Senhor, você tem suas razões e eu Estou disposto, mas por             

favor me esvazie completamente de mim mesmo e me conceda          
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conhecimento sobrenatural sobre esta cultura ou mesmo sobre esta         

guerra. ” 

Espírito Santo:“ Concedido. Agora vá para a estação de sniper de Kelzi e             

olhe através do telescópio, mas primeiro pegue seu iPad. 

Eu me levantei e peguei o iPad de Kelzi e notei que ele tinha um monte de                 

coordenadas. Ao lado dessas coordenadas, havia uma palavra que         

significava "mata". Em cada coordenada, ele havia rastreado suas mortes. 

Eu: “Oh, Senhor, esse garoto era um mestre atirador. Como ele chegou a             

orações e a salvação? Uau! ” 

Espírito Santo:“ Erin, é sorte para todos aqui que a sua designação não             

seja juiz e júri. Por favor, cumpra o Meu Plano e não julgue. ” 

Eu:“ Perdoa-me, Senhor. Agora, o que eu faço? ” 

Espírito Santo:“ Permita-me trabalhar e não 'tente' fazer nada, pois isso é            

sabedoria e alguns podem ser perdidos. ” 

Eu:“ Senhor, os anjos não poderiam fazer tudo isso? Por que me usar? ” 

Espírito Santo:“ Erin, há uma batalha acontecendo agora e você pediu           

para ser usado. Devo pegar outra pessoa? ” 

Só então, vi um véu sobre meus olhos levantar e vi demônios de todos os               

tipos lutando anjos do céu. Eles estavam ao meu redor e os demônios             

estavam impedindo ou atrasando os anjos de chegarem aos santos. Havia           

tantos nessa área que, se o Senhor não tivesse me dado um véu, eu teria               

me distraído demais para me concentrar apenas nesse menino Kelzi. 

Eu: “Oh meu Deus, isto é assustador”. 

Espírito Santo: “Erin, por favor continue. Vou colocar o véu de volta sobre             

seus olhos para que você possa se concentrar em sua tarefa.           

Concentre-se agora e você pode fazer perguntas depois. ” 

Eu:“ Senhor, apenas uma pergunta rápida. Todas essas pessoas vêem no           

reino espiritual? ” 

Espírito Santo:“ Sim, muitos podem. ” 

Eu:“ Como eles são capazes de sobreviver? ” 

Espírito Santo:“ Muitas perguntas, Erin. Você terá que esperar até mais           

tarde por respostas, pois é hora de mudar agora. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Ouvi o tiroteio se aproximando, pois os demônios devem ter dito ao lado             

oposto que eu estava aqui. Eu fui para a estação de atirador e vi um rifle                

de atirador de elite que era até mais avançado que meu rifle de atirador              

de elite. 

Percebi que tudo era digital quando olhei através da visão. Com uma das             

lentes, eu podia ver o calor humano através do prédio a cerca de             

cinquenta metros de mim. Eu podia ver uma massa de calor em um canto              

e parecia que várias pessoas estavam lá. 
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Então, movi a vista e ouvi um alerta do iPad. Olhei e vi um atirador               

posicionando-se em vários locais diferentes, além de entrar no prédio do           

outro lado da rua. O iPad disse algum nome de código e eu pude ler que a                 

escrita estrangeira dizia: 'Black Dog dispara para matar agora.' 

Espírito Santo: 'Erin, o atirador na sua frente não é um dos meus, mas o               

do inimigo. Você deve removê-lo agora. ” 

Eu:“ O que? Atire, Senhor, sério? ” 

Espírito Santo:“ Atire primeiro e faça perguntas depois. ” 

Eu estava tremendo quando apontei o rifle e percebi que era a pessoa que              

atirou em Kelzi e estava do mesmo lado que ele. Eu sabia instintivamente             

que este era o caso quando olhei através da visão. 

Fui alertada pelo iPad que tinha bloqueado o alvo, mas antes que eu             

pudesse puxar o gatilho, a arma disparou. Não ouvi nenhum som, mas            

recebi um alerta de vibração de que atingira o alvo. Eu achei isso             

estranho como eu nem fiz nada. Olhei através da visão do rifle e vi que o                

calor vermelho do corpo do atirador estava desaparecendo e que o corpo            

dele estava caído. 

O iPad me alertou para mais movimento e tinha a palavra 'AGORA'. Eu             

ainda tinha o outro rifle nas minhas costas e sabia que precisava ir para o               

outro prédio. Eu tirei a visão digital do rifle sniper de Kelzi e levei o iPad e                 

a visão comigo. Mais uma vez, isso era sobrenatural, pois isso certamente            

não era algo que eu saberia fazer sozinho. 

Comecei a correr de volta para a porta do telhado, abri a porta de metal e                

entrei na escuridão. Eu estava em uma escadaria escura e senti uma            

mudança na visão que eu havia tomado. Mudei o interruptor e a única             

visão funcionou como uma lanterna. 

Este escopo tinha três lentes e um corpo como uma filmadora, mas o tipo              

antiquado. Tenho certeza de que as partes tinham nomes, mas não achei            

que importasse muito agora. Eu rapidamente usei o escopo para          

encontrar meu caminho no escuro. Eu estava agradecendo ao Senhor por           

colocar o véu de volta, pois eu teria estado muito ocupado assistindo            

aquela batalha em vez de fazer o que me foi enviado aqui. 

Enquanto pensava comigo mesmo que tinha tantas perguntas para o          

Senhor depois, cheguei ao final da escada e abri a porta devagar. Peguei             

o rifle atrás de mim e movi a alça para frente de modo que o rifle                

estivesse agora em minhas mãos. 

Notei que a visão no rifle deve ter sido "primeira geração", já que             

claramente não era tão avançada quanto o outro rifle que eu havia usado.             

Eu tinha um pacote que eu coloquei o escopo digital, junto com o iPad. 

Quando entrei em um beco, olhei para o meu prédio alvo e corri             

rapidamente para a borda do prédio. Agora havia bombas a cerca de 100             
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metros de distância, assim como helicópteros no ar procurando por mim           

ou pelas pessoas no outro prédio ou em ambos. Quando olhei para o             

outro lado da rua, no prédio onde estava indo, não consegui entender            

como atravessaria a rua sem que atiradores de elite me atirassem           

primeiro. 

Eu: “Senhor, eu poderia usar ajuda aqui agora. Por favor, mostre-me o            

caminho a seguir. ” 

Só então Ele levantou o véu sobre meus olhos e eu vi uma fila dupla de                

anjos criando um caminho para mim para o outro prédio. Eles estavam            

lutando contra demônios e eu vi um anjo que reconheci de 'The Path' há              

muito tempo. 

Ele assobiou para eu me mover, então corri com força total para o outro              

prédio e através da porta aberta por outro anjo. Assim que passei pela             

porta, os anjos e demônios desapareceram, mas eu sabia que eles ainda            

estavam lá. 

Eu: “Deus, você é verdadeiramente incrível e inacreditável. Sinto-me         

honrado pelo Seu incrível amor pelos perdidos e tão humildes que eu            

poderia até mesmo ser usado para qualquer coisa, mas especialmente          

para tudo isso. ” 

Eu estava agora em segurança dentro do prédio que eu sabia que            

segurava os outros. Eu podia ouvir bombas explodindo edifícios         

adjacentes, na esperança de matar essas pessoas, então comecei a correr           

através de vidros quebrados, discos de escritório, computadores e         

cadeiras. 

Tudo estava em desordem e alguém tinha até movido os itens para            

bloquear a área da escada. O vidro tinha sido estrategicamente colocado           

ali para que eles pudessem ouvir o inimigo chegando. Eu não sabia se             

eles tinham rifles também ou o que estava acontecendo, mas eu decidi            

escalar todas essas coisas de qualquer maneira. 

Eu abri a porta para as escadas e só então percebi que eu estava no meu                

corpo glorificado de 25 anos e podia me mover com facilidade. Eu            

consegui passar por uma rachadura de dez polegadas na porta, mas mal. 

Depois de passar, subi as escadas até o terceiro andar. A porta já estava              

aberta e eu olhei para baixo e percebi que o corpo de um homem morto               

estava mantendo a porta aberta. Olhei pela abertura e vi ainda mais            

cadáveres. 

Eram jovens de dezesseis a dezoito anos e eu vi meninos e meninas             

desarmados. Todos haviam sido fuzilados pela janela e percebi que isso           

devia ter sido balas do rifle de Kelzi. Eu vi um corpo se contorcendo pela               

janela enquanto olhava ao redor do canto da porta e via ainda mais             

cadáveres. 
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Eu: "Senhor, me dê força." 

Corri até o corpo que se contorcia perto da janela e vi que ele era apenas                

um menino e que ele havia perdido muito sangue. 

Eu: Em uma língua estrangeira. "Por favor, acorde." 

O menino abriu os olhos e ele não tinha energia para se importar se eu               

fosse o inimigo. 

Eu: "Eu estou aqui para deixar você saber que Jesus me enviou para             

levá-lo para casa." 

Ele não podia falar como ele tinha sido baleado no lado do seu pescoço              

apenas alguns minutos antes. 

Eu: “Eu falarei por você. Você conhece a Jesus? Ele assentiu "sim". 

Eu: “Você vai tomá-lo como seu Senhor e Salvador?” Ele acenou com a             

cabeça “sim” novamente enquanto as lágrimas escorriam por suas         

bochechas. 

Ele agarrou meu pulso para chamar minha atenção e apontou para um            

armário do outro lado da sala. 

Eu: "Tem mais lá no armário?" Ele assentiu "sim" novamente. 

Eu: “Ok, eu vou chegar até eles, mas primeiro você. Os anjos estão             

prontos para levá-lo para casa para o céu. Você aceitará a Jesus como             

seu Senhor e Salvador antes que seja tarde demais? ” 

Espírito Santo:“ Erin, esta é Minha agora e está tudo bem. ” 

Eu:“ O Senhor me disse que você é Dele. ” 

O menino começou chorar e choramingar enquanto tentava falar com a           

boca, mas não conseguia. Lágrimas escorriam por suas bochechas e com           

um pouco de esforço ele conseguiu falar. 

Garoto: “Spaceeba”. 

Eu ouvi isso em outro idioma, então não sei a grafia correta, mas pelo              

menos é assim que soa. Eu acredito que foi um "obrigado". 

Eu: "Eu vou ver você lá em cima em breve também, por isso não tenha               

medo como o Senhor está com você." 

Ele fez um gesto novamente para a porta do armário antes de ir para o               

Senhor. Eu rapidamente me levantei e comecei a escalar corpos, mesas,           

computadores e vidros. Percebi no meio do caminho que tiros vinham em            

minha direção quando ouvi algumas das balas zumbirem pelos meus          

ouvidos. 

Surpreendentemente, e apenas pelo desígnio divino, eu não fui atingido          

por essas balas e fui sobrenaturalmente protegido. Quando cheguei ao          

armário, pude ouvir o choro de dentro. 

Eu: “Não tenha medo. Eu não sou o inimigo. Eu estou aqui para ajudá-lo.              

” 
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Só então, a porta se abriu e dentro estavam quatro meninas e três             

meninos. Alguns deles estavam tão assustados que perderam suas         

funções corporais e o cheiro era horrível. 

Eles pareciam contentes em me ver e estavam falando comigo de uma só             

vez. Eu não sabia o que eles estavam dizendo, então levantei minhas            

mãos para acalmá-los. Uma das garotas viu que o menino perto da janela             

estava morto e começou a soluçar inconsolavelmente. 

Eu: “Por favor, não se preocupe ou tenha medo.” 

Uma das crianças, aparentemente todas adolescentes, disse: “Você é um          

anjo?” 

Eu: “Não, eu não sou, mas eu venho do Céu e fui designado por Deus               

para que você saiba que Ele está com você e te ama. ” 

Garoto adolescente:“ Como Ele pode estar conosco? Ele permitiu que          

nossa família, nossos amigos e nossos pais fossem mortos. Ele permitiu           

que minhas irmãs fossem estupradas antes de serem mortas e tinham           

apenas quatro e seis anos de idade. Deus não nos ama. ” 

Menina adolescente:“ Ele nos abandonou e nos matou um a um e agora             

seremos os próximos. Senhora, então você vai logo depois. " 

Eu:" Você está errado. Deus não matou sua família. Existe uma guerra            

que você não pode ver ocorrendo agora no reino espiritual e Deus está lhe              

dando uma chance. Agora, as bombas estão se aproximando e logo o            

inimigo irá encontrá-lo. Seu amigo ali está com Jesus e Deus o levou para              

casa. Agora, você quer ficar aqui sozinha com eles? ” 

Eu apontei para o céu e instantaneamente o reino do espírito se tornou             

visível para eles e foi horrível. Os adolescentes começaram a gritar           

quando puderam ver os demônios sendo impedidos de chegar até eles           

pelos anjos. 

Eu: “Agora, não temos muito tempo. Jesus está pronto para mantê-lo           

seguro em seus braços. Você está pronto? Ele já levou suas irmãs e seu              

amigo para o céu. Agora junte-se a eles lá no Céu antes que seja tarde               

demais para você. ” 

Imediatamente eles se ajoelharam no chão e todas as suas mãos tremiam            

de medo. 

Adolescentes: “Tomaremos Jesus”. 

Eu: “O Senhor sabe tudo o que você passou, por isso aceitá-Lo agora é              

bom e você receberá uma coroa especial por isso. Cada um de vocês             

sofreu muito se você estiver segurando algo contra alguém, você deve           

perdoar para que Deus possa perdoá-lo ”. 

Imediatamente, começaram a confessar e nomear infratores. 

Teen: "Como posso perdoar a pessoa que feriu minhas irmãs quando elas            

eram tão pequenas?" 
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Eu: "Eu entendo isso mais do que você sabe, mas você deve liberar tanto              

este mal quanto a pessoa usada pelo inimigo para Deus, para que o             

acusador não pode segurar nada contra você no tribunal. Você deve estar            

livre da falta de perdão e deixar que Deus seja um justo juiz contra o seu                

inimigo. ” 

Imediatamente as crianças confessaram ainda mais e foi comovente que          

suas histórias foram sobrenaturalmente baixadas para mim. Eu poderia         

temporariamente ver todos os detalhes miseráveis e as coisas feitas a           

eles em segredo. Todos eles estavam confessando sem que eu dissesse           

nada. 

Teen: "Deus, por favor, perdoe-me por fingir ser Deus." 

Então todos eles confessaram o mesmo. 

Espírito Santo: “Erin, diga-lhes que estou satisfeito com eles e que é hora             

de eles serem Meus para todo o sempre.” 

Eu (em seu idioma): “O Senhor está satisfeito com você e você é Dele.              

Ele está pronto para receber você. Você está pronto para encontrá-Lo? ” 

Todos eles em lágrimas aceitaram Jesus quando ouvi a palavra 'spaceeba'           

ou algo semelhante a isso, junto com a palavra 'Jesus'. Só então ouvi o              

prédio desmoronar à nossa volta enquanto o telhado desabava. Os          

escombros caíram ao nosso redor quando estendi a mão para abraçar os            

adolescentes. 

Nós olhamos para cima para ver um avião disparando um míssil contra            

nós. Quando o míssil se aproximou, vi o céu aberto. Depois disso, eles             

devem ter morrido porque naquele momento o Céu se abriu para receber            

essas crianças. 

Eu então fui transportado para o telhado de um prédio distante. De toda a              

cidade, eu podia ver um céu aberto e uma guerra épica ao mesmo tempo.              

Eu vi que apenas alguns santos foram deixados agora e era uma            

paisagem desolada, um lugar sem esperança e completamente vazio de          

Deus. 

Percebi que não deveria ter sido completamente vazio de Deus, pois Ele            

me enviara para ajudá-los. Eu tinha muitas perguntas para perguntar ao           

Senhor sobre tudo isso. 

Sonho termina temporariamente ... 

Neste ponto, eu terminei a noite e não seria até o próximo que isso              

continuaria. Nesse meio tempo, eu havia lido o que eu havia escrito até             

agora para meus filhos e isso foi incorporado à segunda parte desse            

sonho. Começou de volta imediatamente no Céu da seguinte forma: O 

sonho começa ... 

Imediatamente eu estava andando por um vinhedo celestial e notei vários           

tipos de uvas. Um vinhedo tinha belas uvas brancas, uvas verdes claras e             
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uvas de ouro. No entanto, estas uvas ainda não estavam prontas para a             

colheita, já que esta vinha estava mais acima na montanha. 

À minha direita, vi colhedores cantando e louvando o Senhor por essas            

belas uvas e seu rendimento recorde. Estas uvas eram vermelhas e           

rosadas. À minha esquerda e ao lado, vi-os terminando a última colheita            

de algumas belas uvas vermelhas e cor de vinho. 

Havia grandes cestas e as mais suculentas de todas as uvas estavam            

sendo levadas para serem esmagadas. Eu vi à distância um belo castelo            

que era em estilo francês. 

A sujeira era espumante, escura e rica e completamente diferente de           

algumas das vinhas do deserto aqui na Terra. No Céu, o precioso            

conteúdo mineral do solo, combinado com o ar celestial do mais puro            

oxigênio, produzia um solo incrivelmente rico em vida. 

Eu deveria notar novamente como eu tenho anteriormente que o solo           

Celestial não está sujo. A 'sujeira' aqui realmente não precisa de palha            

nem há produtos orgânicos podres lá. A comida cultivada aqui não é da             

morte, mas cresce puramente da água e do solo. 

Percebi que estava usando sandálias lindas com tranças de algo parecido           

com couro. Embora mais confortável do que qualquer coisa que eu possua            

na Terra, eu ainda os tirei para que meus pés descalços pudessem            

descansar no solo. Eu estava vestindo uma saia com uma blusa branca e             

um tipo de bolsa ao redor da minha cintura. 

Eu corri até a primeira fila onde as colheitadeiras estavam e peguei um             

monte de uvas vermelhas e rosas. Enquanto eu colocava um punhado de            

uvas na minha bolsa, eu corri uma fileira de videiras até as uvas cor de               

vinho como eu queria experimentar essas uvas perfeitas. 

Enquanto corria para aqueles, olhei para as uvas brancas, verdes e           

douradas por um momento e parei para pegar um monte. No entanto, eu             

hesitei e contornei-os, pois essas uvas ainda não estavam prontas. 

Eu estava rindo de alegria como estava agora aqui e a salvo no Céu e               

estava tão aliviada por estar aqui depois do que acabara de vir. Eu             

encontrei um monte de uvas maduras e peguei algumas e coloquei na            

minha bolsa também. 

Uma das uvas caiu acidentalmente no chão e eu rapidamente me abaixei            

e a coloquei no meu mês. A uva estourou com sabor enquanto eu mordia              

e tinha um gosto tão maravilhoso. Ele provei um pouco como uma uva             

vermelha terrena, mas realmente nada como isto em tudo como provei           

muito melhor. 

Puxei outra uva do molho na minha bolsa, pois só provei duas variedades             

de uvas em um supermercado e estas eram claramente diferentes. Essas           

uvas eram ricas e de alguma forma ácidas e doces ao mesmo tempo. 
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Bem, azedo é a palavra errada, mas mesmo assim essas uvas fazem você             

querer comer mais. As uvas na Terra estão bem, mas eu realmente não             

saio do meu caminho para comprá-las e nem meus filhos saem de seu             

caminho para comê-las. Aqui, no entanto, se houvesse apenas essas uvas           

para comer aqui, eu poderia facilmente viver delas. Eu ri quando           

acrescentei 'também como água viva'. 

Eu ouvi um monte de colhedores me chamando e eles estavam dizendo:            

'Erin, venha para a celebração'. Os harvesters estavam carregando essas          

uvas em um tipo de carrinho de alta tecnologia liderado por cavalos. No             

entanto, até mesmo os cavalos aqui realmente pareciam estar tão          

animados em puxar as uvas colhidas quanto os colhedores. 

Eu: rindo. “Eles parecem me conhecer. Agora, o quão engraçado é isso? ” 

Eu tinha visto as celebrações da colheita quando eu estava aqui no ano             

passado e parecia muito divertido. Eu notei que havia anjos aqui também.            

Enquanto o carrinho continuava se movendo, acenei para eles e parei de            

novo para olhar em volta. 

Eu vi ondas de cor na montanha e era de tirar o fôlego. Os cheiros eram                

tão perfumados e eu podia sentir o cheiro de uma incrível combinação de             

grama recém-cortada e ar da montanha com talvez até um toque de            

eucalipto. Enquanto eu não via nenhum eucalipto por perto, eu sabia pelo            

cheiro que eles deviam estar próximos. 

Percebi que devia estar no lado sul do vale, o mesmo lado que um dia               

será meu Lar eterno. Havia uma bela brisa do sul quando me sentei em              

uma fileira de vinhedos e olhei para cima. 

Era tão pacífico e eu podia ouvir pássaros cantando em todos os lugares e              

eles estavam cantando louvores a Deus. Eu nunca entendi como          

poderíamos ser ensinados que estaríamos no Trono de Deus sem parar           

sempre de adorá-lo de joelhos quando definitivamente não é esse o caso            

e certamente não era algo que eu pessoalmente estava esperando. 

Eu: “Deus, por favor, perdoe-me pelos meus pensamentos.” 

Eu então percebi que, simplesmente por causa deste lugar incrível que Ele            

preparou para nós aqui, estaremos constantemente adorando e        

agradecendo a Ele por toda a eternidade. De fato, não haverá uma única             

entidade no Céu que não esteja constantemente louvando e adorando a           

Deus por Seu incrível dom de Jesus como Ele nos salvou e Deus o enviou. 

Deus nos mostrou o caminho do Lar e 'O Caminho' que leva ao Paraíso.              

Eu estava tão agradecido quando sorri e deitei na vinha para descansar.            

Eu devo ter adormecido quando fui acordado por algo correndo pelo meu            

estômago. 

Eu olhei para baixo e havia uma família de codornas seguidas viajando            

bem em cima de mim. Eu ri e sentei enquanto os bebês eram tão fofos.               
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As codornas eram prateadas e douradas com uma pequena pluma de azul            

e púrpura e os pais eram ainda mais coloridos. 

Uau, eles também podem ser glorificados em cores, já que não têm            

inimigos e não precisam ser camuflados em cinza e marrom para ficarem            

escondidos. Teria sido difícil até mesmo reconhecê-los como codorna, mas          

eu reconheci os sons que eles estavam fazendo. 

Levantei-me de pé, mas não sabia quanto tempo tinha adormecido. Eu           

ainda podia ouvir a comemoração na vinha da minha amiga enquanto me            

virava para descer na fileira de uvas. 

Lá eu vi Jesus e vi que Ele estava colhendo as últimas uvas da Borgonha.               

Ele tinha uma bolsa grande como uma cesta por cima do ombro e Ele              

estava tomando todas as uvas. Eu ri porque não é como se alguma das              

uvas fosse ruim aqui. Ele acenou para mim e eu corri o mais rápido que               

pude pela fileira que eu estava e para o lugar que ele estava colhendo. 

Jesus: “Erin, você teve um bom descanso?” 

Eu: “Sim! Estou tão feliz que as codornas me acordaram como eu teria             

dormido aqui por alguns dias pelo menos. ” 

Jesus: Ele estava sorrindo e jovial. “Sim, eu sei e é por isso que eu os                

enviei para te acordar. Fico feliz que você tenha acordado quando você            

fez o que esses pais podem se tornar bastante alto e você teria sido              

surpreendido. " 

Eu:" Uau, Senhor, no céu, cada colheita é uma colheita recorde. Como            

isso não se torna rotina? ” 

Eu vi Jesus rindo junto com os anjos. Eles obviamente sabiam muito mais             

do que eu sobre o Céu. 

Eu: "Ok, então tudo aqui é perfeito, então como não se torna chato ou              

como aquele filme, 'Dia da Marmota'?" 

Jesus: “Interessante escolha de palavras. Você está preocupado que as          

coisas no Céu se tornem monótonas depois de um tempo? ” 

Eu:“ Tudo bem se eu fizer, Senhor, e todos os dias podem ser o mesmo.               

Estou bem com isso, por favor, não me mande de volta para aquela             

guerra. Eu tenho perspectivas agora que eu não tinha antes, então, por            

favor, me perdoe. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, você está negociando comigo, Erin? Pergunte a          

qualquer das colheitadeiras aqui e ao dono da vinha se eles acham que os              

dias não podem ser interessantes a menos que haja problemas ou           

provações? Isso não parece certo, não é? 

“Erin, você passou toda a sua existência terrena rezando pela paz e            

descansando sem pobreza ou problemas, mas agora você está pedindo          

problemas no Céu para agitar um pouco as coisas? Você é engraçado,            

Erin. ” 
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Eu:“ Bem, quando você coloca assim, certamente soa horrível, Senhor,          

então, por favor, me perdoe. ” 

Jesus:“ Erin, você foi levado para uma zona de guerra e um em que o               

somente os vencedores foram salvos por mim. No entanto, de uma           

perspectiva terrena, os vencedores foram os que mais mataram. Você          

está pedindo isso no céu? 

Ele parou para olhar diretamente para mim e os anjos também. Todos se             

tornaram tão sérios que, por uma fração de segundo, fiquei apavorada.           

De repente, lembrei-me de que Deus poderia abrir o chão e me jogar nele              

com uma simples onda de seu braço. 

Eu: “Oh Senhor, por favor, perdoe-me enquanto falo com ignorância e           

não quero nada da Terra aqui no céu.” 

Jesus: Agora rindo. “Erin, você deve escolher suas palavras com cuidado,           

pois o poder da Vida ou da morte é falado através do portal da sua boca.                

Deixe suas palavras serem poucas como agora eu chamei você de amigo”. 

Ele estava se acalmando e gentil e eu percebi que Ele tinha acabado de              

me dar as repreensões mais suaves de sempre. 

Jesus: “Eu sei o que você tem pensado há algum tempo: 'Com todas as              

coisas aperfeiçoadas aqui, como será interessante', certo?” 

Enquanto os anjos continuavam a pegar os pacotes remanescentes, eles          

sorriam e riam. Eu podia ver que eles tinham memórias e histórias sobre             

o que tinham visto e experimentado com Jesus ao longo dos anos. 

Eu: “Sim, Senhor, mas por favor, lembre-se de que me aproximo das            

coisas celestiais e dos mistérios de ti com admiração juvenil e exuberante            

ignorância.” 

Jesus: “Agora isso é engraçado e verdadeiro. Muito bem, Erin. ”Ele           

continuou a colher uvas. 

Eu: “Senhor, por que você está colhendo as uvas remanescentes. Não há            

trabalhadores para isso? ” 

Jesus:“ Oh, eu não sou capaz? Erin, suas perguntas são engraçadas. ” 

Eu:“ Senhor, parece que a colheita das uvas remanescentes de alguma           

forma me lembra do que Você me fez passar na zona de guerra. ” 

Jesus:“ Erin, há muito mais nisso do que você sei que a colheita é              

abundante, mas os trabalhadores são poucos. Lembre-se disto, Erin, que          

isto não é tanto um mistério, mas sim um fato. ” 

Eu:“ Senhor, eu estou feliz que você e os anjos estejam pegando as uvas              

remanescentes, pois elas são boas demais para serem deixadas na          

videira. ” 

Eu alcancei minha bolsa e coloquei uma uva na minha boca. Quando eu             

me virei como se estivesse fazendo uma pirueta de alegria, percebi que            

estava sendo boba enquanto todos continuavam a recolher. 
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Jesus: “Erin, em todos os tempos em que você veio até aqui, você já              

esteve entediado uma única vez?” 

Eu: “Oh não, Senhor, absolutamente não.” 

Jesus: “Você concorda que cada vez tem sido novo? e diferente? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, sempre. ” 

Jesus:“ Eu faço novas todas as coisas e há um número infinito de coisas              

para descobrir aqui. Cada colheita é nova e diferente aqui e cada um é              

memorável e cada lote de vinho é diferente. 

“Um pescador aqui ainda desejará pescar por prazer, onde cada captura           

será nova e diferente e cada dia melhor que a anterior. Há muito o que               

fazer aqui no Céu que a Terra empalidece em comparação. Erin, você não             

sabe disso agora? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, sinto muito. Somos ensinados que a perfeição na           

Terra é inatingível, mas você pode tentar comprá-la se tiver os meios.            

Você pode até mesmo fingir ter tudo no Facebook e lá você pode ser              

qualquer coisa que você diz ser. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, como a Terra é pretensão e falsificou os pretendentes            

dos caminhos celestiais. Erin, você falou comigo em seu carro sobre algo            

vários dias atrás, quando você estava em Bend. Você se lembra do que             

você falou comigo? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu dirigi ao redor da área onde morava para tirar             

algumas fotos. Eu realmente não sabia se algum dia voltaria a fazer a             

viagem e não voltará até agora para compará-la com o que vi no Céu. 

“Eu vi os vulcões cobertos de neve que são os sete picos do outro lado do                

vale arborizado. O céu estava azul e o ar era cristalino e perfumado. As              

casas eram lindas, mas nada como aqui no céu. 

“Lembro-me de pensar que essa era uma pequena fatia do Céu na Terra,             

mas logo descartei isso quando vi as verdadeiras cores desse lugar. Tudo            

tinha uma névoa sobre isso como um brilho sem graça. Sim, havia cores,             

mas agora elas pareciam em escala de cinza e nem um pouco nítidas e              

perfeitas como aqui no céu. 

“Eu chorei quando saí de Bend quando percebi que a Terra não era mais              

meu verdadeiro lar e que não tinha mais brilho para mim. Eu não poderia              

pagar este lugar de qualquer forma, como só as pessoas com dinheiro            

vivem aqui. 

“Simplesmente, eu não estava qualificada para este lugar e me tornei           

uma pessoa olhando pela vitrine de uma loja sem dinheiro no bolso e             

pobre demais para comprar o que eu queria. Minha porta estava           

completamente fechada e fiquei triste com isso. ” 

Jesus:“ Erin, você entende que muitas das pessoas que você viu só            

conhecerão aquele pequeno pedaço do paraíso, certo? Como você viu no           
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final, o dinheiro não será capaz de salvá-los. Eles se lembrarão de um             

tempo antes e o Céu para eles será suas mansões terrenas que            

rapidamente também se tornarão seus túmulos. 

“Erin, não os inveje, mas ore por eles como eles são como crianças             

vagando pela loja de vidro. Essas pessoas mal conseguem andar e babam            

mesmo. Quando eles vêem algo brilhante e brilhante, eles querem e           

aceitam. 

“Veja e entenda que a loja de vidro também tem um teto de vidro onde               

Deus pode ver tudo isso. Bendito seja aquele bebê que olha para cima             

para ver a Deus e pede que Seu Pai o busque. Erin, os trabalhadores são               

poucos. ” 

Eu:“ Eu não entendo, Senhor, como eu pensei que você tivesse dito que             

não há nada mais para nós fazermos. ” 

Jesus:“ Sim, e por si mesmo isto está correto, mas permita-Me trabalhar            

através de você como isto é sabedoria. Agora você tem procurado seu lar             

celestial na Terra. Você teve sucesso? ” 

Eu:“ Não, Senhor. Eu pesquisei em todo o mundo on-line e nada se             

compara a minha Casa Celestial ou a qualquer uma das Mansões dos            

meus amigos. Percebi que meu Lar aqui nas montanhas estaria muito           

além de qualquer coisa na Terra. Achei que poderia encontrar alguém           

próximo para mostrar aos outros sobre o Céu, mas não consigo encontrar            

uma casa semelhante em nenhum lugar da Terra. 

“Eu então pensei que poderia encontrar uma casa perto disso em Bend,            

mas não havia nada e de alguma forma isso fez com que ficar lá fosse               

muito mais fácil. Eu estava lá com uma atitude diferente, como antes eu             

vi tudo de uma perspectiva da minha própria falta. 

“No entanto, agora eu olhei para tudo do jeito que você pode me ver. Eu               

era uma princesa escondida à vista de todos e Você tirou a dor da dor. ” 

Ele andou até mim e me deu um abraço gentil e beijou minha testa. 

Jesus: “Agora você deixou isto ir e isto é bom, Erin. O que mais a sua                

jornada te ensinou? ” 

Eu:“ Senhor, também me ensinou perdão como eu ainda não havia           

perdoado totalmente. Eu vi o conteúdo de algumas das caixas que eu            

tinha deixado no depósito e eu queria fugir delas, pois eram dolorosas            

demais para olhar para dentro. Eu me prendi a isso depois que fechei a              

porta da unidade de armazenamento e a tranquei. 

“Então orei pelo Arrebatamento para não precisar voltar a esta unidade de            

armazenamento novamente. Naquela noite, quando cheguei em casa,        

estava tão deprimido e na manhã seguinte, me senti muito duro no            

trabalho e me machuquei. Agora eu estou sem trabalho há alguns dias e             

tem sido muito doloroso, mas repousante ao mesmo tempo. ” 
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Jesus:“ Então, por que você acha que esta queda foi permitida? ” 

Eu:“ É para espremer minha orgulho e teimosia restantes como uma           

daquelas uvas? ” 

Jesus:“ Oh, realmente, e fez este trabalho? ” 

Eu: Eu olhei para Ele e ri. “Sim, acho que sim, mas não tenho certeza do                

que foi mais doloroso; a queda ou as pessoas me enviando pessoalmente            

para me informar sobre o meu pecado impenitente e quão pobre eu devo             

estar em remover o inimigo da minha vida que a queda veio. ” 

Jesus:“ Sim, isso é comum, pois muitos são bem intencionados, mas           

agem vazio da minha liderança. No entanto, agora você sabe e           

compreende que é melhor esperar em Mim e deixar que suas palavras            

sejam poucas. ” 

Eu:“ Sim, aprendi isso, sem a sua liderança e quando reajo à situação de              

alguém e a baseio somente por conta própria experiência, que eu ofereço            

e depois me vejo sendo testado na mesma coisa que eu coloco em             

movimento com a minha boca. Minhas palavras abriram a porta para o            

inimigo declarar guerra contra mim sempre que eu tenho uma posição           

mais elevada em minha mente do que deveria. ” 

Jesus: Rindo. “Ok, Erin, agora isso é sabedoria. Agora não recebas o que             

não foi enviado de mim. Em vez disso, ore e abençoe seus amigos que              

não têm um entendimento verdadeiro. Incentive, construa-os e interceda         

por aqueles que são teimosos, para que o tempero e o sal os fortaleçam              

com graça, pois eles também estão sob um teto de vidro e o tempo está               

avançando rapidamente. Faça isso com amor e não se apresse sem liderar            

quando todos os tipos de mal estão tão próximos de você, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, eu entendo que não há tempo para lutar. Senhor, posso            

ajudá-lo a colher os restos da uva? 

Jesus: rindo. "Lembre-se do que você pede, Erin." 

Ele acenou para um anjo e ele veio até mim com uma cesta para entregar               

para mim. 

Eu: “Ei, eu reconheço você da zona de guerra onde você segurou a porta              

aberta para mim. Então agora você está aqui colhendo uvas? ” 

O anjo sorriu para mim e depois olhou para Jesus. 

Jesus: “Erin, vamos discutir o que você passou”. 

Enquanto isso, comecei a coletar uvas da videira e colocá-las na cesta. 

Eu: “Senhor, por que há tantas uvas nessas vinhas e por que a pressa?” 

Jesus: “As colheitadeiras pegaram o que podiam carregar, mas estavam          

ansiosas para ir à celebração, pois era sua recompensa por uma boa            

colheita. Agora, Erin, por que você ainda está aqui? 

Ele sorriu e riu quando parou para olhar para mim em busca da minha              

resposta. 
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Eu: “Senhor, eu quero estar onde você está?” 

Jesus: “Sim, mas você escolheu ficar e recolher. Por quê? ” 

Eu:“ As uvas deixadas aqui ainda são boas e algumas já estão prontas,             

mas esquecidas. Obviamente, eles não são realmente esquecidos porque         

Você está aqui, certo? ” 

Jesus: Rindo e balançando a cabeça. "Sim, Erin." 

Eu: "Senhor, o que foi esse sniper sobre? Isto é real? Isso está vindo? Por               

que eu estava em equipamento tático e não em um manto? As crianças,             

bem, na verdade, os adolescentes, me tocaram, mas como eles poderiam           

fazer isso? ” 

Jesus:“ Tantas perguntas, Erin, mas primeiro vêm comigo. ” 

Ele tinha anjos pegando nossas cestas enquanto apertava minha mão e           

nós instantaneamente no chateau do meu amigo. As colheitadeiras         

estavam agora lá e estavam quebrando uvas com os pés e comemorando.            

Eu sabia que essas uvas fariam um vinho incrível. 

Jesus: “Erin, o vinho terá um sabor mais doce quando todos vocês            

estiverem aqui, mas você deve se lembrar que esse processo leva algum            

esmagamento primeiro. A uva tem um gosto maravilhoso fora da videira,           

mas é ainda melhor quando eles são transformados em vinho para a festa             

de casamento. Agora pegue minha mão novamente. 

Ele apertou minha mão novamente e imediatamente nós estávamos na          

Cidade Dourada. Eu fiquei ao lado dele enquanto esquecemos de um           

enorme parque com o Trono e o Mar de Vidro à direita dele. 

Percebi que minhas roupas haviam se transformado em um belo vestido           

de noiva que era realmente incrível. Eu ainda não tinha certeza se isso             

era para ser "O vestido de casamento", mas era, no entanto, simbólico do             

que está por vir. 

Eu: “Oh Senhor, eu posso ver tão claramente que é lindo e perfumado             

aqui. As flores são incríveis e parece que agora é o final da primavera,              

mas não tenho certeza. Independentemente disso, tudo isso parece         

perfeito para um casamento. ” 

Jesus:“ Agora, primeiro mostrei-lhe o esmagamento e agora você está          

aqui se preparando para o casamento. Você sabe que o vinho será servido             

em um banquete de casamento. Então, por que você acha que eu deveria             

fazer tudo isso? ” 

Eu:“ Para me mostrar o meu lugar aqui e talvez a minha posição. Talvez              

para que eu saiba que esta é uma posição de honra para não ser tratada               

casualmente e para não me ver com um status mais elevado do que os              

outros. Em outras palavras, que eu não deveria me ver como sendo mais             

alto do que deveria. ” 
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Jesus:“ Muito bem, Erin, por agora você entende que você veio a este             

lugar a um alto custo. Você agora trocou suas ambições terrenas por            

tesouros celestiais que terão verdadeiro brilho e valor. Você não deve se            

envolver em concursos de status com os outros, pois isso desperdiça           

tempo precioso, entendeu? Agora, por que eu te vesti como um           

franco-atirador e te levei para uma terra estrangeira? ” 

Eu:“ Primeiro, Senhor, por favor, me perdoe se eu já pensei mais em mim              

do que em mim mesmo. Perdoe-me por estar chateado com as minhas            

circunstâncias. Perdoe-me por autoconfiança e autopiedade. Ajuda-me,       

Senhor, a ser mais como Tu. ” 

Jesus:“ Erin, você é perdoado como você foi comprado por um preço alto.             

O inimigo gostaria que você voltasse agora, pois ele também sabe o que             

está por vir. É por isso que suas batalhas foram tão difíceis recentemente,             

já que o inimigo não gosta da mensagem de esperança que você está             

dando. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas esta é a Sua mensagem. ” 

Jesus:“ Sim, mas seu vaso está sendo preenchido. por mim e você é um              

inimigo do seu inimigo, eu, como resultado e isso é bom. Agora, o             

uniforme de franco-atirador era para mostrar a você que onde quer que            

eu o leve e se você estiver disposto que você estará bem equipado e que               

somente quando você parou para questionar houve um atraso. 

“Foi-lhe mostrado um lugar fora da sua área de especialização ou           

conhecimento e, em vez de se dedicar ao seu próprio modo, reconheceu            

que era capaz e desejoso, mas não capaz de fazer coisas de que não tinha               

conhecimento. 

“Você foi enviado para um lugar estranho para você, onde você nem            

sequer entendia a língua, a menos que eu lhe desse esse conhecimento            

sobrenaturalmente. Agora, quando você lê esta primeira parte para seus          

filhos adolescentes, o que aconteceu? ” 

Eu:“ Oh Senhor, lamento dizer que eles facilmente tiveram centenas de           

vezes mais conhecimento do que eu. ” 

Jesus:“ Sim, eles sabiam sobre o primeiro rifle sniper, o que você            

carregava, mas até que todos vocês o pesquisassem juntos, você não           

sabia que o outro estava em produção agora. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu sentia calafrios quando encontramos algo próximo          

do que eu tinha visto online . Meus filhos me disseram que algo do que eu                

havia experimentado soava como um jogo chamado 'Black Ops'. De          

repente, eles pareciam mais interessados nos sonhos, mas tenho         

vergonha de pensar que foi uma guerra que os deixou empolgados com            

você. ” 
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Jesus:“ Vamos falar mais sobre as perguntas que seus filhos lhe fizeram?            

” 

Eu:“ Eles me perguntaram por que o outro atirador, o aliado de Kelzi,             

matou Kelzi. Então meu outro filho disse: 'Oh, eu sei. Ele ia roubar seu              

iPad e roubar suas mortes, pois seria recompensado por essas mortes.           

Senhor, enquanto tudo isso faz sentido, parece tão sem sentido e sem            

coração realmente. ” 

Jesus:“ Concordamos, mas voltaremos a isso. O que foi o próximo? ” 

Eu:“ Aparentemente meu filho mais velho disse que o quarto com os            

corpos e as contrações dos adolescentes era como um jogo para ele. Eles             

me perguntaram se eu via alguém mais velho na Tribulação,          

especificamente alguém com idade acima de vinte anos. Eu pensei sobre           

essa questão por um tempo e percebi que não tinha. Senhor, é isto             

porque alguém mais velho é morto? ” 

Jesus:“ Erin, o que as Escrituras dizem sobre 'corações falidos'? Você viu            

no reino do espírito e viu o que estava lá. Você acredita que uma pessoa               

idosa é ágil o suficiente para se desviar de balas, encontrar comida ou             

encontrar um médico? ” 

Eu: Fiquei muito triste. “Senhor, por favor, perdoe minhas perguntas no           

telhado, assim como meus julgamentos.” 

Jesus: “Erin, eu tive você primeiro ministro a Kelzi por uma razão. Se             

você tivesse ministrado primeiro aos adolescentes, você teria julgado         

contra ele e teria hesitado. Agora eu mostrei a você que quando você é              

usado para os Meus propósitos, você deve se tornar baixo e permitir que             

eu aumente à medida que você diminui, entendeu? Agora, você ainda           

quer continuar? 

Ele era firme, mas extremamente amoroso. Quando olhei em seus olhos,           

vi mais problemas e batalhas épicas. No entanto, eu vi Kelzi abraçando            

sua avó perto da aldeia no vale e eu acendi e o abracei. 

Eu: “Oh obrigado, Senhor, obrigado. Eu pensei que teria descanso          

imediatamente e que eu iria apenas subir e dançar no rio e cochilar nos              

lírios. ” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, você vai, você vai como você viu e não depende              

do seu desempenho. No entanto, quando você viu essas crianças, mesmo           

Kelzi, você sentiu amor, compaixão e urgência e deixou suas palavras           

serem poucas e disse o que eu também lhe dirigi. Houve uma grande             

festa depois disso que você ainda não viu. ” 

Eu:“ Então isso era real? Quando isto aconteceu? Isso está no futuro,            

certo? ” 

Jesus:“ Um dia em breve você entenderá, mas agora o que eu preciso? ” 
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Eu:“ Amar o Senhor Deus com todo o meu coração, alma e força e amar o                

próximo como Eu mesmo. Senhor, por que a Tribulação foi como um jogo             

de campo de batalha? ” 

Jesus:“ Os santos serão caçados como o inimigo sabe o que está por vir e               

tem um plano. Você já viu isso. ” 

Eu:“ Senhor, você quer dizer como sistemas de rastreamento? Será uma           

vantagem injusta e eu me pergunto como será que algum dos santos o             

fará? ” 

Jesus:“ Erin, o inimigo contará com recursos terrenos, já que isso é tudo             

que o inimigo tem. O céu tem acesso a ambos, então não se preocupe              

com isso, mas apenas saiba que as coisas estão no lugar e tudo de acordo               

com o planejado. 

“O inimigo opera sob o mesmo teto de vidro e só porque você não vê isso                

não significa que Deus não pode, como até mesmo o Céu pode ver. O              

pedido para esses adolescentes e outros das famílias aqui no Céu é            

ensurdecedor, mas Deus vê tudo e ouve seus gritos. ” 

Eu:“ Ajude-me a fazer somente a Sua vontade, Senhor, como eu nunca            

quero entrar em Seu caminho. ” 

Jesus: rindo. “Você só pode fazer do seu jeito, doce Erin, não de Deus.” 

Eu: “Senhor, eu tenho muitas mais perguntas. Os helicópteros de alta           

tecnologia são os gafanhotos? Pareciam gigantescas insetos voadores. ” 

Jesus:“ Erin, um pouco, mas há mais nisso. Por enquanto, permaneça em            

seu caminho e em seu curso, pois isso é sabedoria. ” 

Eu:“ Senhor, um amigo íntimo, às vezes, leva esses sonhos e me remove             

completamente deles, para que somente Suas Palavras permaneçam. Nós         

devemos fazer isso? Eu ouvi alguns destes sonhos com minhas palavras           

removidas e Suas Palavras são muito fortes. ” 

Jesus: Rindo. “Oh, tire a Noiva da equação? Isso é muito inteligente e, em              

algumas circunstâncias, você pode aprender muito com isso, mas em          

outros você removeria Minha história de amor por você. Minha história de            

amor está escrita no tablet do seu coração, Erin, e suas perguntas vêm do              

seu coração e eu amo isso em você. 

“Você me teme, mas não tem medo de mim porque sabe o quanto é              

amado por mim. No entanto, há algo para isso que pode valer a pena              

explorar. Você não percebe que tudo que você diz e faz é inspiração             

divina? 

“Para o bem ou para o mal, todas as suas questões são humanas e              

'gentílicas' por natureza.” Ele riu. “Então você mesmo falando para Mim           

causaria babados em penas, mesmo entre Meus discípulos, não muito          

tempo atrás. Você testemunhou os olhos de Elijah, certo? ” 
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Eu: Dessa vez nós dois rimos. “Ainda me sinto tão indigna e tão humilde              

com tudo isso. Obrigado Senhor. Por favor, removam eu e meus filhos            

para um lugar seguro em breve, Senhor, como eu sei que tudo isso está              

chegando. Não quero que meus meninos falem com o inimigo sem           

liderança e prefiro escondê-los do que vê-los feridos. Por favor, Senhor. ” 

Jesus:“ Eu prometi remover você antes do tempo de angústia, então não            

tenha medo como você é amado. Esses sonhos também são amados por            

muitas mães em situações semelhantes. ” 

Eu:“ Eu também te amo e rezo para que você seja capaz de me usar               

sempre. Ah sim, e para as mães também. 

Sonhe mais… 
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O LEÃO E A CONTAGEM DOS 50 DIAS 

 

29 de Junho de 2014 

 

Santa Ceia 

 

Querido Pai, 

Obrigada por mais um dia. Senhor, finalmente vejo a abertura desta           

caverna e a promessa de liberdade. Embora ainda ache difícil não me            

concentrar em tudo o que o inimigo fez para me destruir, não posso fazer              

nada além de esperar em silêncio por Sua voz me dizer: ‘Erin, estou aqui.              

Saia, pois você e seus filhos estão livres.’ 

Senhor, você me mostrou tudo com antecedência e agora eu vejo isso.            

Senhor, mesmo quando minha força fica fraca, minha dor é grande e            

minha cabeça fica baixa, eu sorrio e me lembro do amor que Você me              

mostrou. Senhor, Tu és muito mais do que as palavras podem expressar            

como Tu és adorável, a minha luz na escuridão e o meu tudo. 

Jesus: “Erin, vem para cima.” 

Era noite aqui e enquanto eu estava deitada na sombra de uma oliveira eu              

pude ver milhões de estrelas no céu acima de mim. Essas estrelas            

formavam desenhos que eram maiores do que qualquer constelação vista          

da Terra. O bosque de oliveiras estava completamente iluminado com          

pequenas luzes brancas e era tão bonito. 

A noite no Céu é incrível e eu mesmo vi algo como vaga-lumes em cada               

cor e algumas cores que eu não posso descrever como não há comparação             

terrena. À distância, eu podia ouvir o coral das crianças e os anjos             

cantando a versão glorificada de “Meu Libertador” e isso trouxe lágrimas           

aos meus olhos. 

Eu estava tão feliz de estar livre da dor que eu pulei e corri por um                

caminho iluminado para a borda do bosque de oliveiras. Lá na minha            

frente estavam pelo menos cem fontes, cada uma iluminada em um tom            

diferente de cor. Os sons e atrações dessas fontes eram simplesmente           

incríveis. 

Eu podia ver a Mansão de Deus à distância e estava completamente            

iluminada. A Casa do Rei dos reis era incomparável ,nada igual a que eu já               

tinha visto em toda a minha vida. As doze pedras que foram embutidas             

nas fundações da Casa de Deus eram exatamente como as da Cidade de             

Deus. 

Estas doze pedras representam as doze tribos de Israel e cada uma delas             

era enorme e também eram iluminadas à noite. As grandes facetas           

cortadas nessas pedras formaram fitas de luz de acordo com cada cor. 
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Eu também podia ver a enorme escadaria de pedra que levava até Sua             

Casa e belos canais de água fluindo de Sua Casa para as piscinas dessas              

belas fontes. Eu queria correr pelas fontes, mas eu estava mais curiosa            

para ver a bela exibição da glória de Deus ao meu redor. 

Foi um alívio para mim ver como é bela a noite no Céu porque eu tinha                

sido incorretamente ensinada que não há noite aqui. Embora seja verdade           

que a Cidade de Deus está sempre em luz combinando com a Escritura             

que nunca há escuridão lá, eu descobri desde então que isso só estava se              

referindo à Cidade de Deus e não a paisagem ao redor. Eu ri e balancei a                

cabeça quando o Senhor nos criou para amar as luzes à noite, tão             

intuitivamente que fazia sentido que Ele não teria removido isso no Céu. 

Erin: “Senhor, perdoa-nos porque nós, seres humanos, somos tão         

ignorantes/sem entendimento. No Livro do Gênesis, Você disse no capitulo          

1:5 que a noite e a manhã foram criadas no primeiro dia.            

Verdadeiramente Você disse que isso era bom e eu estou tão feliz que             

Você nunca mudou de idéia sobre isso.” 

Devo notar aqui que me refiro à Casa ou Mansão de Jesus como “Casa de               

Deus” como Ele é Deus. Alguns podem achar isso confuso, mas todas as             

referências a isso tem sido a Casa de Jesus aqui no Céu. Realmente, as              

palavras não podem descrever quão gloriosamente bela a Casa de Jesus é            

aqui no Céu. 

Olhei para a Casa de Deus e esperava que Jesus saísse. Em vez disso, eu               

vi dois leões enormes andando pelos canais de fontes de água e, em             

seguida, virarem e voltar a subir as escadas lado a lado. Eu sorri com              

alegria quando vi que, quando esses leões chegaram até a porta da frente,             

cada um deitou em suas barrigas e flanqueou os lados da porta. 

Assim como eu pensei que isso não poderia ser coberto, então eu vi dois              

cordeiros minúsculos mal capaz de andar, sem defeito e completamente          

perfeito seguir o mesmo caminho que os leões. Estes cordeiros então se            

aconchegaram para um descanso com cada leão nas plataformas ao lado           

da porta. Eu ri porque eu me maravilhei com este momento incrível. 

Então, num instante acima da Casa, vi um anel de seres angélicos com             

asas. Cada anjo tinha um Shofar de prata e ouro. Olhei atentamente para             

a visão e fiquei maravilhada com a majestade de Deus. 

Olhei para baixo e vi que estava usando um belo vestido azul e branco              

com um corpete tecido de carmesim azul e ouro. Meu cabelo era longo e              

ondulado com um tipo de faixa de cabeça. Fui até a água para ver o que                

eu parecia no reflexo e notei que na fita estava gravada com “Senhor, Tu              

és Santo” e estava cercado com rendas. 

Eu olhei para o meu pulso e eu tinha seis pulseiras no meu braço esquerdo               

e cada um tinha uma jóia cortada. Eu tinha o mesmo no meu pulso direito               

para um total de doze braceletes/pulseiras. Essas pulseiras eram         

absolutamente lindas. 
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A música então mudou e se tornou mais como uma procissão gloriosa            

onde ela ia mais e mais alta. Olhei em todos os lugares para achar o               

Senhor como eu me perguntei se eu tinha perdido algo. 

De repente eu fui encontrada por Uriel e ele era tão extremamente bonito             

que um ser humano que o visse separadamente na Terra ficaria           

aterrorizado porque ele é sem dúvidas um guerreiro no exército do Deus.            

Fiquei sem palavras ao vê-lo. 

Uriel: Sorrindo. “Erin, quando você correu do olival, você fugiu do           

Senhor.” 

Erin: “Eu pensei que Ele estava aqui em Sua Mansão. Eu pensei que             

estava correndo para Ele.” 

Uriel: Rindo. “Sim, parece que você esteve errada algumas vezes a esse            

respeito.” 

Erin: “Oh, eu devo ir encontrá-Lo.” 

Eu me virei e corri da maneira exata que eu tinha vindo e lá à frente de                 

mim no olival estava Jesus sentado na base de uma árvore. Ele estava             

sorrindo e balançando a cabeça enquanto eu me aproximava Dele. 

Erin: “Oh, Senhor, sinto muito por não ter esperado em Ti. Eu estava tão              

ansiosa para ver Você que eu corri em frente. Você vê, eu me senti tão               

fantástica…” 

Eu parei de falar quando notei que Ele estava claramente me estudando e             

sorrindo. 

Jesus: “Lembre-se, Erin, é muito importante não correr à Minha frente,           

especialmente nesta temporada.” 

Erin: “Bem, como eu poderia esperar? Era tão bonito e eu estava seguindo             

a música tentando Te encontrar.” 

Jesus: “Hmm, isto é funcional?” 

Eu estava envergonhada porque Ele estava claramente certo que isso não           

funcionou. 

Erin: “Perdoa-me, Senhor, porque Tu és perfeito, e os Teus caminhos são            

perfeitos, e lamento ter corrido à frente de Ti.” 

Jesus: “Venha sentar-se ao Meu lado”. 

Erin: “Mas, Senhor, há um grande evento começando em breve no Seu            

pátio. Não deveríamos ir lá?” 

Jesus: Rindo. “Erin, você acha que eles vão começar sem Mim? Opa, a             

programação de alguém deve estar desligada. Os anjos estão dizendo:          

‘Nossa, Jesus está atrasado novamente. Não vimos isso vindo. Oh não, a            

comida no banquete vai ficar fria e o vinho vai se tornar azedo. Onde está               

o nosso Salvador?’” 

Eu mal podia tomar meu fôlego enquanto eu estava rindo tão duro quando             

eu percebi que Ele estava completamente certo novamente. 

Erin: “Perdoa-me, Senhor, Tu és tão sábio.” 

Jesus: “Às vezes o óbvio é dolorosamente simples e bem na sua frente.” 

Erin: “Senhor, vou esperar da próxima vez.” 

Ele olhou para mim com tanta compaixão que eu comecei a chorar. 
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Jesus: “Eu conheço seu coração, Erin, e que você está com dor na Terra,              

mas viva, jovem e saudável aqui no Céu.” 

Erin: “Senhor, ajuda-me a ser paciente enquanto espero em Ti. Eu vi meu             

inimigo armando contra mim e o inimigo ainda tenta usar as Escrituras            

contra mim. Meu inimigo usou o Salmo 91 contra mim tantas vezes para             

dizer que ele está em Seu favor que eu não posso deixar de me perguntar,               

‘E se ele estiver em Seu favor como uma lição para mim?’ 

“Todo mundo acredita que este homem, meu principal inimigo, é santo.           

Em contraste, ninguém sabe que te amo mais do que ele. Muitos que             

costumavam ser meus amigos da igreja estão orando contra mim graças           

às mentiras e ao engano desse homem.” 

Jesus: “Erin, olha para onde você está agora e Quem está com Você. Onde              

você mora? Eu não mostrei que seus filhos estão aqui também? O inimigo             

pode ‘orar’ tudo o que ele quiser e pode Me citar ou proclamar uma              

santidade pessoal, mas você se lembra de um sinal de decepção que eu             

havia mostrado há muito tempo?” 

Erin: Eu estava quieta enquanto eu pensava sobre isso. “Ai sim. Se            

alguém está reivindicando santidade pessoal e justiça, ele ou ela é           

geralmente o oposto.” 

Jesus: “Muito bem. Agora, quem é humilde? É alguém que se proclama            

humilde? Provavelmente não porque este é um sinal de uma fundação           

sobre a areia que se move. Agora me fale sobre a areia que se move sob                

uma fundação de uma casa.” 

Erin: Rindo. “Bem, uma casa construída em areia movediça seria muito           

instável porque a fundação estaria constantemente em movimento e as          

paredes desmoronaria. Eventualmente, mesmo o teto cairia e a estrutura          

iria implodir.” 

Jesus: Rindo também. “‘Implode’ é uma palavra interessante de usar é           

muito boa. Isto implica que a estrutura cairá sobre si mesma. Talvez haja             

profecia em seu chamado futuro.” 

Erin: “Só se Tu fores diante de mim, Senhor, porque eu nunca poderia             

fazer isto sozinha sem Ti e este é um absoluto que posso fazer com              

confiança”. 

Jesus: “Erin, este é absoluto para viver, por isso deixe-Me ir antes de             

você. Agora vamos olhar para o Salmo 91 porque talvez seu inimigo            

realmente quis dizer Salmo 90? Hmm … “ Ele riu disso e então olhou nos               

meus olhos. “Agora, Erin, você confia em Mim?” 

Erin: “Sim, Senhor, mas estou tendo dificuldade em entender a dor em            

que estou. Por que Você está permitindo esta dor?” 

Jesus: “Esta é uma pergunta muito boa para tratar primeiro antes de            

continuarmos. Agora, Eu não especificamente disse-lhe que o método que          

vou usar para te libertar pode não fazer sentido para você? Eu também             

não lhe prometi cura? 

“Erin, não questione meus métodos quando Eu já mostrei qual será o            

resultado. Você deve sempre lembrar que Meu caminho é sempre o           
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melhor caminho. No final, você vai testemunhar a seus amigos sobre tudo            

isso e você vai ficar de pé e maravilhada. 

“Agora, você percebeu que Eu disse ‘ficar de pé e ficar maravilhada’ e não              

‘sentar e ficar maravilhada’ ou ‘deitar-se e ficar maravilhada?’ No entanto,           

você pode desmaiar depois de ficar surpresa com tudo o que está vindo.”             

Ele sorriu, mas eu ainda estava séria. “Erin, você pode rir agora.” 

Isso jogou fora toda seriedade e eu comecei a rir tão duro com isso. Ele               

riu também e eu podia dizer que Ele estava gostando do meu humor (Ele              

conseguiu me fazer relaxar e rir). 

Erin: “Você está certo, Senhor, mas esta é a parte onde me sinto             

abandonada.” 

Jesus: “Bem, então, não há nenhum acidente nós estamos aqui no bosque            

de olivas.” 

Nesse exato momento, recebi uma imagem do Senhor suando sangue na           

noite anterior à Sua angústia. Eu chorei com este pensamento de Seu            

sofrimento. 

Erin: “Então isso significa que as coisas vão piorar?” 

Jesus: “Há uma Escritura em Jó 4 sobre o leão com dentes quebrados. O              

que acontece com um leão com dentes quebrados? Você pode me dizer?” 

Erin: Eu pensei sobre isso. “Senhor, Você está claramente esticando meu           

cérebro esta noite. Bem, se um leão não tem dentes, não pode quebrar             

carne para comer.” 

Jesus: “Muito bem, Erin, mas há ainda mais nisso. O leão não pode estalar              

o pescoço de sua presa para paralisá-la. Mesmo que o leão fosse matar             

alguma coisa com suas garras, ele ainda não poderia rasgar a carne para             

comer. A comida estaria lá, mas o leão impotente concederia aos outros, e             

até aos urubus, e morreria de fome.” 

Erin: “Senhor, isso é áspero.” 

Jesus: Rindo. “Oh, então, Minha ‘gazela’, você prefere ir contra um leão            

saudável?” 

Erin: “Não, não, por favor.” Eu estava rindo também. 

Jesus: “Agora vamos olhar para o Salmo 91. Eu quero que você abra a              

Bíblia, mas use a Bíblia que você tem datas escritas ao lado das             

Escrituras.” 

Eu fui a esta Bíblia em particular e a abri no Salmo 91. Eu vi a data 5 de                   

junho de 2012 escrito lá e eu fui baixado (como um programa de             

computador) instantaneamente alguns dos eventos que aconteceram       

antes desta data. 

Um desses eventos foi a graduação da oitava série do meu filho mais             

velho, onde eu estava sentada no banco do lado direito duas fileiras atrás             

de uma cruz esculpida muito grande. Sentei-me horrorizada, porque a          

madrastra de meu filho era reconhecida como sua mãe e meu estômago            

instantaneamente adoeceu. 

Meu filho mais novo percebeu isso e gritou: “Isso é mentira!” Eu podia ver              

pelo canto do olho que seu pai parecia satisfeito com tudo isso. Em vez de               
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dar-lhe a satisfação de saber como isso havia me esmagado, eu           

simplesmente sorri e acenei. 

Embora eu não parecia completamente afetada, isso era apenas uma capa           

porque eu estava secretamente devastada. Meu filho mais velho veio mais           

tarde para mim, me deu uma rosa e me abraçou. Mais tarde, quando eu              

estava sozinha, nunca, nunca chorei tanto em toda a minha vida. 

Jesus: “Lembro-me vivamente deste dia, Erin, como você havia dado um           

ultimato a Deus.” 

Erin: “Senhor, eu estava cansada de esperar e olhar, então eu decidi            

parar. Eu disse a Você em meus pensamentos: ‘Senhor, se Você           

verdadeiramente me ama, então Você me encontrará. No entanto, agora          

eu nem acredito que Você realmente se importa como aqui eu estou            

sozinha em minha tristeza.” Eu estava tendo uma crise de crença e eu não              

conseguia entender por quê.” 

Jesus: “Erin, ache alguém da Bíblia que teve uma vida perfeita livre de             

problemas. Pode você nomear pelo menos um?” 

Pensei por um bom tempo, indo desde o início da Bíblia até o fim em meus                

pensamentos. Fiz isso por vários minutos quando vi o Senhor sorrindo e            

me observando. 

Erin: “Não, Senhor, eu nem consigo nomear um único.” 

Jesus: “Então, onde está escrito que você não terá problemas? Eu creio            

que está escrito: ‘nesta vida vocês terão problemas/aflições, mas tenham          

coragem porque Eu venci o mundo.’ Agora vamos nos concentrar no que            

Eu prometi a vocês então. O que Eu fiz você fazer? Olhe para a sua               

Bíblia.” 

Erin: Eu olhei para a minha Bíblia novamente. “Você me fez sublinhar o             

Salmo 91:9-16.” 

Jesus: “Sim, mas há mais. O que eu fiz você fazer a partir do versículo               

14? Erin, quero que fale isso em voz alta.” 

Erin: Eu estava chorando quando eu li Salmo 91:14-15 em voz alta.            

“Porque ela me ama, diz o Senhor …” Neste ponto, Jesus apontou para             

Seu peito. – Vou resgatá-la; Eu a protegerei, pois ela reconhece Meu            

Nome. Ela Me invocará, e Eu lhe responderei; Eu estarei com ela em             

angústia, Eu a livrarei e a honrarei. Com longa vida/longevidade a           

satisfarei, e lhe mostrarei a Minha salvação!” 

Jesus: “Erin, agora você acredita em Mim?” 

Erin: “Sim, Senhor”. 

Jesus: “Quando você sofre dor, dores de cabeça e dormência, você ainda            

acredita em Mim?” 

Erin: Eu parei. “Sim, Senhor.” 

Jesus: “Quando tudo parece escuro e você sente que Eu a deixei, você             

acredita em Mim ainda?” 

Erin: Eu parei ainda mais. “Não me deixe. Por favor, mostre-me sinais.” 
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Jesus: “Eu vou, Erin, e Eu enviarei anjos a seu respeito. Agora leia o              

Salmo 91 de 1-8 e coloque seu nome ou ela no lugar dele como você fez                

para o Salmo 91:14-15.” 

Erin: “Senhor, Tu estás mudando a Escritura.” 

Jesus: “Oh, então Minha Palavra é apenas para homens em apuros? Hmm,            

isto não soa como Deus Meu Pai porque Ele criou fêmeas, então elas não              

são boas? Elas também não são mães? Hmm…” 

Erin: Rindo. “Ok, Senhor, eu entendi. Salmo 91:1-8, ‘Ela que habita no            

esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do          

Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem              

confio.” 

“Certamente Ele a salvará do laço do caçador e da peste mortal. Ele te              

cobrirá com Suas penas, e sob Suas asas você encontrará refúgio, Sua            

fidelidade será seu escudo e muralha. 

“Não temerás o terror de noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste                

que anda nas trevas, nem a praga que destrói no meio do dia. Mil podem               

cair ao seu lado, dez mil à sua mão direita, mas não se aproximará de               

você.” 

Jesus: “Erin, não se aproximará de você. Continue.” 

Erin: “Você só observará com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios”. 

Jesus: “Agora levante-se e feche os olhos. Agora abra-os.” 

Eu estava maravilhado e adiante de mim o Senhor estava em plena roupa             

de batalha. O Seu peitoral era de ouro e incrustado como o Ephod/peitoral             

ou o manto sacerdotal de Arão. O trabalho de gravura e ornamento era             

incrível e Ele estava usando toda a Sua armadura, exceto o capacete. 

Erin: “Senhor, Você está incrível. Foi assim que Você se parecia desde o             

começo dos meus sonhos. Onde está o seu capacete?” 

Jesus: Rindo. “Você é engraçada. O que é o capacete? Eu não sou salvo?              

O ferreiro sussurra em Meus ouvidos?” 

Erin: “Oh Senhor, eu sou claramente como uma criança.” 

Jesus: Rindo. “Na verdade, um bom número de crianças sabem disso.           

Agora ande Comigo.” 

Vestido em Sua armadura, Ele estava quase 1m e 22 cm mais alto que o               

normal e Ele era facilmente do tamanho de um dos maiores anjos. Ele era              

tão alto que o topo da minha cabeça só chegou até a base de sua caixa                

torácica. Olhei para Seu peitoral e fiquei maravilhada com a beleza de Sua             

armadura. 

Enquanto caminhávamos pelas fontes, Ele fez sinal para eu esperar na           

base das escadas. Gostaria de poder descrever adequadamente como         

incrivelmente bela esta visão foi. Era noite, mas o Senhor ainda brilhava            

como o sol. 

Enquanto Ele subia as escadas, Suas asas enormes começaram a se           

espalhar/abrir. Ouvi os corais de anjos cantando: “Santo, Santo, Santo!”          

Enquanto Ele subia as escadas. Quando Ele chegou ao topo, Ele acenou            

para que eu subisse a Ele. 
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De repente eu estava fora do meu corpo Celestial e de volta no meu              

estado terrenal e em dor. Comecei a chorar porque eu sabia o que Ele              

estava fazendo. Parei enquanto subia as escadas enquanto meus braços          

estavam entorpecidos e meu pescoço estava dolorido. Minha dor de          

cabeça era tão forte que eu queria vomitar. 

Eu olhei para Ele e continuei indo porque eu queria estar lá com Ele.              

Continuei subindo lentamente com lágrimas, mas havia tantas escadas.         

Isso era demais para o meu corpo terreno e eu comecei a cair. 

Eu vi o Senhor comandar os Seus anjos a meu respeito e eles me              

ajudaram a subir os últimos degraus. Quando cheguei mais perto, a           

escalada tornou-se mais fácil e minha dor estava diminuindo. Com cada           

passo, eu fiquei mais saudável e mais forte até que eu estava finalmente             

em meu corpo glorificado quando eu alcancei o topo. O Senhor estendeu a             

mão para pegar minha mão e Ele me colocou debaixo de Sua asa. 

Jesus: “Erin, lembre-se do seu lugar. Olhe em sua mão. 

Havia um anel de sinete com uma bela pedra de berilo e gravado na pedra               

como uma assinatura. 

Jesus: “Lembra agora das Minhas promessas a você, porque Eu não voltei            

atrás na Minha Palavra e não removi o Meu favor de você. Tome coragem,              

Erin, porque isto é para seus amigos também. Cada um deles pode fazer o              

mesmo com o Salmo 91 do jeito que você fez. Melhor ainda, eles podem              

colocar o nome deles onde o seu nome está e eu estarei lá para eles               

também.” 

Erin: Eu estava tão feliz. “Obrigada, Senhor, por favor, abençoe          

grandemente todos aqueles que me ajudaram e aos meus filhos, pois não            

tenho como agradecê-los. Porque Você é o proprietário de todas as nossas            

provisões, por favor abençoe-os como alguns deram tudo o que tinham.           

Como posso pagar isso? Eu não posso.” 

Jesus: “Tudo foi registrado, Erin, e seus corações generosos serão          

recompensados. Um dia você verá tudo e compreenderá a recompensa de           

Deus. Como Eu a abençoei, você também será uma bênção para eles,            

então não se preocupe. 

“Não há uma pessoa que dá a você que deve estar fazendo isso             

simplesmente para que eles possam obter algo de você em troca. Porque            

seus amigos não são banqueiros, os presentes deles para você deve ser            

apenas ofertas de amor. 

“Você precisa deixar esses dons simplesmente ser sobre isso e entrega           

isso de volta para Mim. Não fique sobrecarregada ,nem um está exigindo            

coisas de você em troca de sua oferta. Qualquer outra coisa é o inimigo              

usando a culpa como um jugo sobre você e você não deve permitir isso.              

Por favor, ore por seus amigos agora.” 

Erin: “Senhor, eu peço bênçãos sobrenaturais sobre os meus amigos e que            

Tu cures as suas aflições e dor. Peço a Ti que promova a sua posição no                

trabalho e lhes concedam corpos jovens e glorificados. Envie seus anjos a            

respeito deles e chova do Trono de Deus a sabedoria celestial e a riqueza              
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das nações para que todos possamos testemunhar ainda mais da sua           

bondade.” 

Jesus: “Bem, então, Erin, é feito como esta foi uma oração muito boa.             

Permitirei isso na Terra como no Céu.” 

Erin: “Obrigada, Senhor.” 

Ele então se virou e olhou para os leões enormes e os cordeiros perfeitos              

deitados ao lado deles. 

Jesus: “Serão como leões fortes e cordeiros sem defeitos. Agora tome           

coragem , Erin, porque você é amada. Lembre-se de Me deixar ir adiante             

de você para os próximos cinquenta dias.” 

Erin: “Então eu estarei sozinha?” 

Jesus: “Onde você está agora?” 

Erin: Eu olhei para cima e vi que eu estava claramente debaixo da Sua asa               

e sorri. 

Jesus: Rindo. “Oh espere, olhe, você ainda está aqui.” 

Erin: “Obrigada, Senhor, eu Te amo.” 

Jesus: “Eu também te amo, Erin. Oh, olhe para o Salmo 45 e 46              

novamente .” 

Sonho terminou… 

 

Nota depois dos cinquenta dias terem passado: 

Este foi os mais incríveis cinqüenta dias que já passei , recebi perguntas             

de tantas pessoas depois de postar este sonho com o que Jesus tinha me              

dito que Ele ia fazer durante este período de tempo. Eu arrisquei, e sem              

sentir um toque no Espírito Santo para não o fazer, eu disse a centenas de               

meus amigos o que o Senhor tinha prometido. 

Em resumo, o Senhor prometeu me libertar do deserto com TODOS os            

meus filhos, apesar de um oponente feroz para sua relocação que só pode             

ser comparado ao Faraó. A última vez que eu tinha lutado contra esse             

mesmo inimigo, isso me custou muitos anos no Tribunal e milhares e            

milhares de dólares em contas legais. Este não era um oponente para            

tomar levemente. 

Tenha isso em mente, pois a próxima promessa do Senhor me pareceu            

ainda mais ridícula, mas, com grande risco pessoal, também compartilhei          

isso com meus amigos. Jesus também havia prometido que, não só o            

faraó nos liberaria, mas ele faria isso SEM NENHUMA batalha judicial. 

Com fé, compartilhei plenamente essas promessas com minhas centenas         

de amigos e agora não havia volta. Agora, você tem que perceber o quão              

realmente assustador para mim foi como eu sabia que alguns desses           

“amigos” eram realmente lobos em pele de ovelhas que estavam          

esperando para usar esta ‘data’ de nossa mudança para finalmente provar           

que eu verdadeiramente não estava ouvindo do Senhor. 

Mais uma vez em fé, e aproximadamente uma semana ou mais depois            

deste sonho, eu telefonei ao redor e reservei um caminhão de mudanças            

para vir pegar TODAS nossas coisas em obediência a Suas instruções.           
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Depois de mais oração e novamente em grande risco pessoal, eu finalizei            

a reserva dos caminhões de mudanças para vir exatamente 50 dias a            

partir da data deste sonho de 29 de junho de 2014. Um grande depósito              

foi dado à empresa de mudanças e segunda-feira, 18 de agosto de 2014             

foi “escrito em pedra”. 

Mais rápido do que eu poderia ter imaginado, segunda-feira, 18 de agosto            

de 2014 tinha chegado em cima de nós e os caminhões chegaram. No             

entanto, um grande problema permaneceu em que Faraó (o inimigo dela)           

ainda não estava nem perto de DAR a sua permissão para qualquer das             

crianças irem comigo e tinha mesmo declarado publicamente em mídias          

sociais que a permissão nunca seria dada. 

Apreensiva, e apesar das ameaças do faraó, eu decidi manter nosso           

compromisso de 18 de agosto movendo. Logo todos os nossos móveis           

estavam a caminho para o seu destino final claro para o outro lado da              

costa sem nós. De fato, todos os nossos bens terrestres logo estariam tão             

longe do deserto como você pode ir sem ter que atravessar um oceano. 

Acrescentando ao meu nervosismo e até mesmo alguns poderiam dizer a           

minha “falta de fé”, eu estava bem ciente de que tínhamos a nossa             

primeira data marcada no Tribunal a chegar no início de setembro e eu             

não tinha esquecido que o Senhor tinha prometido-me “nenhum Tribunal”.          

O que me deu ainda mais ansiedade foi que o meu adversário parecia             

estar firmemente em rampa para a mesma batalha legal longa como a            

última vez que lutou. Na realidade, isso ainda pode levar meses, senão            

anos! 

Em desespero, finalmente fui ao Senhor na quinta-feira, 21 de agosto de            

2014, sobre meus medos em uma Palavra particular com o Senhor, da            

qual eu tenho muitas, e Ele especificamente me disse para não me            

preocupar e que eu ainda seria liberada no sábado, 23 de agosto de 2014,              

como Ele prometeu a mim três anos antes. O Senhor então me lembrou             

que Ele também me prometera naquela época que eu também iria embora            

com os três filhos naquela data; Nenhum tribunal. 

Ok, aqui estou eu, falando com o próprio Deus e até mesmo eu estava              

incrivelmente cética neste momento. De minha perspectiva terrena, já era          

quinta-feira e de alguma forma eu ia receber permissão de meu pior            

inimigo para levar todas as crianças permanentemente através de todo o           

país em um sábado de todos os dias, quando todos os Tribunais estão             

fechados. Faraó tinha jurado nunca libertar os meus filhos e agora havia            

apenas dois dias de sobra!! 

Para piorar as coisas, eu ainda estava dando todos os meus amigos,            

familiares e aqueles posando como meus amigos mas do inimigo          

atualizações diárias sobre o que estava ocorrendo. A maioria deles agora           

acreditava que isso era impossível, já que o tempo agora quase acaba e             

infelizmente eu estava começando a me tornar um deles. Para aqueles           

que sabem sobre a brutalidade incrível do Faraó pessoal que eu estava            

lutando aqui, minha perspectiva era compreensível. 
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Mais tarde naquela noite de quinta-feira, mais uma vez gritando para o            

Senhor e Ele mais uma vez foi firme em Suas promessas e novamente             

garantiu-me para não me preocupar como as coisas estavam prestes a           

tomar um rumo positivo. No entanto, eu ainda estava petrificada neste           

momento como todas as minhas coisas estava agora dirigindo em todo os            

EUA sem mim e certamente pareceu que eu não seria capaz de sair com              

todos os meus filhos agora. 

Então agora o quê? Como eu ia viver tentando estar em dois lugares ao              

mesmo tempo? E quanto aos nossos produtos? Terei que registrar as           

crianças em uma escola local? Se eu fizer, vou ter que esperar até o final               

do ano letivo? As perguntas e dúvidas continuaram a crescer e amontoar            

enquanto eu continuei pedindo perdão ao Senhor uma vez após outra por            

minha falta de fé. 

Então, sem qualquer aviso, eu inesperadamente recebi ‘O TELEFONEMA’.         

Do nada, na tarde de sexta-feira, 22 de agosto de 2014, recebi um             

telefonema do faraó explicando que ele decidiu permitir que todas as           

crianças fossem comigo em nossa mudança depois de tudo. Dada a nossa            

relação contenciosa passada, eu quase derrubei o telefone de tanta          

emoção, mas ainda senti que tinha que seria apenas um truque porque            

esta pessoa não fazia nada, além de tentar me enganar tão           

frequentemente no passado e muitas vezes com grande sucesso. 

Eu disse a ele que o acordo ainda precisaria ser escrito e legalmente             

carimbado no cartório mesmo que fosse muito tarde para qualquer          

envolvimento da Corte ser agendado. Para minha surpresa, ele concordou          

com essa condição. Em uma nota lateral e até o dia de hoje, eu ainda não                

tenho nenhuma explicação terrena de maneira alguma a respeito de          

porque o faraó teria de repente liberado as crianças, mas eu certamente            

tenho uma abundância de “explicação de Jesus”. Depois que concordamos          

com isso e nossa conversa terminou, eu agradeci e louvei a Jesus            

profundamente. 

No dia seguinte, nos encontramos no escritório de um advogado que tinha            

concordado em ficar aberto apenas para nós em um sábado na manhã de             

23 de agosto de 2014 e eu olhei em absoluto choque como Faraó             

realmente assinou a liberação completa de todas as crianças para se           

mudar nesse mesmo dia. Mais uma vez, todos aqueles que conheciam           

esse homem até mesmo um pouco sabiam a magnitude total deste           

milagre e até mesmo meus amigos e familiares não-crentes ficaram          

surpresos e chamaram isso de milagre. Até mesmo minha mãe chamou-o           

de um milagre, que em si é um milagre! 

Com certeza, todos nós estávamos na estrada naquele mesmo dia e           

partimos na ‘Hora Final’ antes da meia-noite e no dia exato em que o              

Senhor me dissera que isso aconteceria – e num SÁBADO nada menos.            

Como tal, você pode notar que os próximos cinco sonhos nesta série            

levando a nossa liberação surpresa todos terão títulos que refletem essa           

batalha em curso, como “Fé”, “Tempestade”, “Sonho de Guerra”, “Fé vs           
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“Medo” e “Davi contra Golias”. Esses títulos realmente refletiram a          

natureza preocupante desses 50 dias de incerteza que levaram ao nosso           

livramento. 

Alguns tinham até notado que eu tinha o último desses cinco sonhos de             

batalha em 3 de agosto de 2014 e que meu próximo sonho público foi              

mais de um mês depois chamado de ‘A Aljava de Deus & A Colheita’ em 9                

de setembro de 2014. Quando você chegar no sonho de setembro, note            

que este foi um sonho particularmente satisfatório para mim, pois foi o            

primeiro depois que tivemos sucesso em fugir com todas as crianças para            

as árvores vindo do deserto e contra probabilidades impossíveis, incluindo          

nenhum tribunal, como Jesus prometeu três anos antes. 

Agora eu estou lhe dizendo, o leitor, tudo o que aconteceu aqui para             

ajudá-lo a entender a magnitude total e os verdadeiros riscos que           

estavam “nos bastidores” nestes próximos seis sonhos. Ao ler, tente          

colocar-se em três “sapatos” de pessoas diferentes: meus; meus amigos          

que querem desesperadamente acreditar que esses sonhos são        

verdadeiramente do Senhor; e meus inimigos secretos que querem         

finalmente provar que esses sonhos eram falsos. 

Se você fizer isso com essas perspectivas em suas mentes como estes            

eventos aconteceram e que as pessoas estavam assistindo para ver se           

tudo isso era real, acredito que esses sonhos serão muito mais agradáveis            

para você. Com isso como prelúdio, o próximo sonho é chamado de ‘ A Fé               

e o Figo’ e foi dado duas semanas depois. 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-138port/ 

 

A MONTANHA DE DEUS E O OBSERVATÓRIO 

 

12 de Novembro de 2014 

 

Comunhão: 

 

Querido Pai, 

Obrigado por outro dia, por me amar e por abençoar nossa família com             

paz. Nesta manhã sentei aqui preocupada sem nenhuma real razão para           

isso. Acho que isso deve ser conseqüências de estar acostumada a ter            

ataques constantes. 

Ontem e semana passada, eu dei quase metade de todas as nossas coisas             

que tínhamos, já que não tinha mais espaço e nem uso para elas. Estas              

coisas eram belas, e elas já não têm um lugar no meu coração. O Espírito               

Santo me lembrou que esses itens realmente são e sempre foram do            

Senhor. 

Eu também fui lembrada pelo Senhor que se eu tivesse vendido esses            

itens, teria recebido um valor terreno muito baixo. No entanto, doando-os           

para as pessoas as abençoaria com coisas que nunca seriam capazes de            

se darem ao luxo de comprar por si mesmas. 

Agora enquanto eu pensava nessas coisas particulares como bagulhos, as          

pessoas ao invés disso receberam com lágrimas de agradecimento. A          

gratidão era verdadeiramente inestimável e nenhuma quantidade de dólar         

poderia comprar isso. Essas pessoas haviam sido feridas por cristãos no           

passado, por isso estou feliz, pois estava sendo usada para começar o            

processo de cura nelas. 

Enquanto escrevia isso, comecei a me preocupar como o inimigo, ainda           

mais uma vez, começou a me acusar de tolice dando esses itens a outros.              

Eu deixei minha mente vaguear com esta seta por um momento, olhei            

para fora, para o sudoeste, e de repente uma enorme águia calva voou             

diretamente em direção à minha janela. 

Uau, obrigada Senhor, não devo me preocupar mais como um humano           

pois simplesmente não pode dar mais do que Deus. Por favor, perdoe-me            

Senhor, e abençoe meus vizinhos com esses itens. Abençoe-os         

abundantemente, pois em breve o inverno estará chegando. Mantenha-os         

quentes porque eles são muito pobres e têm muito pouco. Eu Te agradeço             

por colocá-los em meu coração. Um dos meus filhos veio falar comigo            

sobre tudo isso porque ele tinha ajudado a selecionar alguns destes itens. 

Filho: “Mãe, eles não poderiam ser tão pobres como nós éramos uma vez,             

certo?” 

Erin: “Bem, sim. Eles têm nove filhos e ainda têm que dirigir para a              

biblioteca para acessar a internet.” 

1 

86

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-138port/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-138port/


 

Filho: Ele realmente parecia alarmado com o pensamento. “Oh não, isso é            

terrível.” Eu sorri, pois parece que os adolescentes são baseados na           

tecnologia ou a falta dela como indicador hoje. “Mãe, em comparação eu            

acho que o que temos não é tão ruim.” 

Erin: “Não. Vivemos como reis.” 

Então, eu Te agradeço Senhor, pelo básico, como um telhado, comida,           

calor, luzes, um veículo que funciona e, sim, até mesmo a capacidade de             

comunicar. Eu te amo Pai, obrigada, mais do que qualquer outra coisa,            

temos uns aos outros e estamos sob o Seu cuidado. 

Enquanto eu me sentava e refletia sobre isso, um amigo me enviou um             

e-mail lembrando uma Palavra que o Senhor deu sobre nossa recente           

mudança. Nesta Palavra, o Senhor pediu para me livrar de tudo o que             

havia se tornado um fardo, e também para afastar alguns por algum            

tempo. 

Jesus: “Floresça onde você está plantada. Divirta-se e não fique ansiosa.           

Erin, o que você sugeriria se Eu fosse seu proprietário e você fosse uma              

arquiteta contratada? Erin pense como Minha a sua casa e cuide dela            

como tal. Dedique para Mim tudo o que faz e me veja derramar bênçãos              

imensuráveis. Saiba que se Eu estiver fazendo um santuário da vossa           

casa, então não se comportem como pobres. Não viva na miséria porque            

Eu construí esta casa para vocês. Isso é importante para Mim. Assim como             

seu corpo aloja o Espírito Santo e, portanto, é um Templo Sagrado, aceite             

o que é bom e cuspa no que é impuro.” 

Como tinha recebido bem depois que testemunhei a águia voar para           

minha janela, eu sorri. Obrigada, Senhor, por este lembrete. Eu Te amo.            

Por favor, perdoe minha tolice. 

Jesus: “Erin, vem para cima.” 

Estava na base da montanha de Deus e novamente à minha direita o             

boletim florestal com uma bela chave. Eu adoro as chaves e acho que até              

mesmo uma velha chave de esqueleto é linda. Há apenas algo sobre uma             

chave que eu amo. 

Peguei a chave, mas desta vez não havia instruções com ela. Enquanto            

estava esperando que iria abrir uma porta grande, eu ri e ansiosamente            

deixei a chave cair no meu bolso. 

Era de manhã cedo e o teto de nevoeiro acima de mim tinha cerca de seis                

metros de altura. O ar estava frio e fresco e a área ao redor de mim era                 

como um prado de gelo ou geada. Havia tapetes de grama e musgo             

colorido e um trilho de cor púrpura e branco. 

Pequenas flores em forma de trombetas (blue bells) e o cheiro de algo             

como gardênia. O orvalho na grama era como diamantes, multifacetado e           

geométrico. Fiquei na base do caminho e notei que estava          

intrincadamente marcado com um padrão geométrico. Eu me abaixei para          

sentir o solo. 

Erin: Rindo.”Senhor, isto não é sujeira ou só pó, isso é pó de ouro. Uau,               

que lindo!” 
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Eu despejei o pó de ouro de volta ao chão e o padrão voltou ao normal. 

Erin: “Deus, Tu és um mistério incrível e de tal deleite. Quão Maravilhoso             

és Tu Pai, para que uses pó de ouro mesmo nos Teus caminhos. Eu nunca               

poderei destruir Seu padrão neste caminho. Quão maravilhoso e Glorioso          

Tu és.” 

Logo que terminei de dar louvores a Deus, o teto de nevoeiro levantou             

mais uns 6 metros. Era claramente uma montanha enorme que não           

estava nem arranhando a superfície exatamente. Abaixei-me para sentir a          

chave no bolso e sorri quando notei o contorno desta bela chave. 

Erin: “Senhor, Você poderia, por favor, me ajudar com minhas perguntas           

ou enviar um anjo para isso?” 

Deus: “Erin, permita que Eu te carregue, não tenha medo.” 

Erin: “Obrigada, Deus Pai. Você está aqui comigo e estou tão feliz em             

ouvir de Você.” 

Deus: “Eu Me deleito em Meus pardais, mas vocês significam muito mais            

para Mim.” 

Então naquele momento passei por um grupo de pardais cantando e           

desfrutando flocos de pão. Deve ter sido maná do Céu. 

Erin: “Obrigada, Senhor, que Tu amas os pardais humanos, nós.” 

Eu tenho me sentido de muito pouco valor ou uso para o homem ou              

mesmo Deus dada toda a dor em que sofrido. A dor é uma coisa que nos                

deixa de “espírito abatido” e ser edificante é difícil quando dói levantar a             

cabeça e os braços para o Senhor. 

Erin: “Eu sinto muito Deus, como meus braços não podem, tenho que            

levantar meu coração para Ti.” 

Deus: “Então, Erin, Eu vou e o recebo.” 

Então naquele momento eu vi um cervo e corri para ele. O cervo             

rapidamente pulou cerca de 2 metros acima de algumas pedras até um            

desembarque. Em comparação levei um pouco de tempo para escalar isso. 

Erin: “Deus, por favor, permita-me ser capaz de escalar com cascos como            

este cervo.” 

Eu olhei o cervo parar em uma casa pequena do tipo de pedra, que tinha               

um topo de cúpula redonda e um enorme telescópio saindo dele. O cervo             

parou na porta, então eu corri para abri-la. A alça era esculpida, toda de              

bronze e muito imponente. 

Peguei a alça para abrir a trava e percebi que a porta estava trancada.              

Puxei a chave do bolso e a coloquei na fechadura. A porta se abriu e               

houve uma luz muito brilhante vindo de dentro. 

Dentro vi um anjo muito brilhante olhando através deste aparelho tipo           

telescópio. A sala tornou-se mais fácil de focar porque a luz de dentro             

tornou-se mais como um quarto bem iluminado. Eu reconheci esse anjo           

como aquele que também estava no pátio de Deus guardando o Relógio e             

o Calendário. 
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Anjo: “Olá, Erin, hoje você está pronta para ver mais? Não será fácil, mas              

estou aqui para ajudá-la a compreender seus sonhos misteriosos e          

conceder-lhe revelações. 

Erin: “Anjo, qual é o seu nome?” 

Anjo: Sorrindo. “Se ou quando Deus escolhe lhe conceder esse          

conhecimento, então Ele o fará. Enquanto isso, você só deve olhar para o             

Senhor e para as Escrituras a fim de obter as respostas. Erin, meu nome              

não é tão importante quanto a mensagem de Deus e então Deus ficaria             

descontente se você me adorasse ou se deleitasse em mim ou em minhas             

palavras. Eu sou apenas um mensageiro e estou aqui para ajudá-la.” 

Erin: Sorrindo. “Sim, sinto muito por ser curiosa.” 

Anjo: “Lembre-se também que eu não sou um professor, pois este quem            

ensina e dá sabedoria é o Senhor Jesus. Deus é o criador de leis e               

comandos, Ele instrui na maneira que você deve ir. Jesus é o professor ou              

instrutor e, para Deus sou apenas um assistente ou trabalhador. Não sou            

mais elevado do que Jesus o Filho de Deus, mas antes sou como um              

assistente, um soldado ou um guarda para Ele.” 

Ele podia dizer que eu estava fascinada por sua beleza, mas ele            

claramente estava se colocando para não ser adorado como um ser           

celestial ao nível de Deus ou Jesus. 

Erin: “O que você vai me mostrar?” 

Anjo: “Primeiro, Erin, Deus me disse que você tinha perguntas.” 

Erin: “Sim, eu tive um sonho que foi incomum…” 

A descrição do sonho começa… 

Quando vim para uma área no norte, eu tinha um roupão branco. Ia de              

casa em casa amarrando fitas em árvores mortas para assinalar quantas           

almas perdidas haviam vindo de cada família e ia até gerações passadas.            

Algumas árvores tinham muito poucas, mas outras tinham fitas enormes.          

Os proprietários das casas estavam lamentando. 

Mulher: “Não, não, não, estes são meus filhos.” 

Erin: “Não, seus filhos estão com Jesus e eu os vi. Eles estão ansioso para               

ver você também.” 

Enquanto eu estava ali, um anjo veio do Céu e me deu essas cinco belas               

fitas roxas para que as atasse na árvore. 

Erin: “Você está vendo, eles são realeza no Reino de Deus.” Então eu             

peguei mais três fitas. “O Senhor me pediu para trazer estas para seus             

filhos, mas destas três outras; uma é para você, uma para o seu marido e               

outra para o seu filho mais velho.” 

Mulher: “O que devo fazer?” 

Erin: “Pare de culpar a Deus e olhe ao seu redor enquanto o inimigo se               

apoderou (de tudo) e é ele quem tem a culpa.” 

Mulher: “Deus tinha o poder de nos salvar.” 

Erin: “Sim, mas você O aceitou e pediu?” 

Mulher: “Não. Por que eu tenho que fazer alguma coisa?” 
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Naquele momento em que estávamos falando, uma fita roxa desapareceu          

e a mulher entrou em pânico. 

Mulher: “Não, não, não Deus, isso é minha culpa, porque meu coração me             

engana e sou uma tola. Eu sei que Tu és o caminho, por favor, Deus,               

leva-me para o Céu.” A fita então reapareceu. 

Erin: “Não é o seu tempo, então não tenha medo porque você vai passar              

por isso. Diga aos outros.” 

Em seguida, amarrei as outras três fitas roxas à árvore e percebi que elas              

eram de um tom diferente do que as cinco fitas roxas de seus filhos. 

Em seguida, fui a uma loja de vestidos de noiva e uma mulher estava lá, a                

dona da loja. Olhei ao redor e vi apenas vestidos de festa. Estes eram              

bobos com saias de tule grande e tudo em cores brilhantes. 

Olhei para a mulher e vi que ela havia feito a maquiagem no rosto. Seu               

batom estava fora em um lado de seu rosto e desenhado em suas             

bochechas. Ela parecia louca, bêbada ou ambas. 

Erin: “Onde estão os vestidos de noiva?” 

Mulher: “Não sobrou ninguém. Quando as pessoas se foram, as mulheres           

vieram e levaram todos os vestidos. Começaram a chorar nas ruas quando            

passaram todas as outras noivas. 

Erin: “Elas queriam ir?” 

Mulher: “Sim, mas quando elas perderam o Noivo, elas choraram porque           

elas estavam atrasadas demais.” 

Erin: “Como elas sabiam que o Noivo estava aqui?” 

Mulher: “Todo mundo podia vê-Lo porque Ele estava em todos os lugares,            

mas em lugar nenhum. Houve grande tristeza como as pessoas pensaram           

que havia mais tempo, que haveria perdão ou talvez o Noivo fosse voltar             

para buscar mais. No entanto, Ele nunca voltou.” 

Ela se sentou na enorme saia de tule deste vestido vermelho e esta estava              

tão inchada que usou como um sofá. 

Erin: “Não é tarde demais, mas você deve perseverar e manter seus olhos             

apenas n’Ele. Você de tudo que ainda tem, deve desejá-Lo com todo o             

coração.” 

Mulher: “Ok, se eu puder encontrar este coração! Você não viu que não há              

mais véus para a Noiva e que agora há tanto mal?” 

Erin: “Sim, eu vejo, mas quando o véu é levantado fora do rosto da Noiva,               

então ela pode ver e não tem que imaginar o amor de seu Noivo. Ela               

também vê seu Noivo.” 

Depois disso, eu fui a um grande concerto de rock e várias grandes             

bandas de metal pesado estavam tocando em uma enseada de praia           

pacífica. No entanto, notei que muito pouca música estava tocando e que            

os espectadores estavam bêbados. 

Descrição do sonho acabou… 

Erin: “Anjo, o que isso significa?” 

Anjo: “Todo mundo que foi deixado na Terra agora está tentando chamar            

a atenção de Deus para mandar o Noivo de volta. O Noivo, Jesus,             
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retornará, mas não do jeito que Ele veio para reunir corações. Ore sobre             

isso porque você sabe quão traiçoeiro este mundo se tornará. Agora,           

tenho algo para lhe mostrar em Atos 2:19-20. Erin, por favor, leia esta             

Escritura para mim.” 

Erin: “‘E mostrarei maravilhas acima nos Céus e sinais abaixo na Terra,            

sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol será transformado em trevas e a              

lua em sangue antes que venha aquele grande e magnífico dia, o dia do              

Senhor,.” 

Anjo: “Agora olhe.” 

Ele me posicionou para que pudesse olhar através da lente de um            

telescópio especial e eu vi duas luas vermelhas. 

Erin: “É esta parte do Tetrad?” 

Anjo: “Sim. Agora leia essa parte na Escritura.” 

Erin: “Oh, o sol será transformado em trevas e a lua em sangue antes que               

venha o dia do Senhor. Oh, então o sol deve ser escuro, em seguida, vem               

o resto ou última lua de sangue antes da escuridão. Então, isso é logo?” 

Anjo: “Sim, Erin, mas tenha cuidado, porque a Escritura diz que Ele não             

virá antes do Seu tempo determinado.” 

Erin: “Então Ele vem algum tempo após o Tetrad ou talvez até mesmo             

entre as duas últimas luas de sangue?” Eu poderia dizer que o anjo não              

iria responder a isso. 

Anjo: Sorrindo. “Agora olhe, Erin.” 

Eu vi uma tempestade horrível vir com fogo e fumaça e convergiu em             

Jerusalém, vi destruição. Vi os dez reis e uma nação nova que era um              

inimigo diferente de qualquer outro, era como uma besta. A perda de            

vidas foi terrível demais. 

O inimigo queria genocídio como vimos antes com Hitler, mas isso veio            

rapidamente. Então vejo um tratado de paz e depois a reconstrução do            

Templo. O sinal desse problema para Israel foi e é o Tetrads. O inimigo vai               

reivindicar a vitória, mas no tempo certo, tudo isso virá sobre suas            

cabeças como uma pedra pesada. 

Mais tarde, a celebração de Israel se tornará um tempo de dor diferente             

de qualquer outro. Os filhos desta Nação e os remanescentes que ocupam            

a paz em Jerusalém serão caçados como cães e mortos. 

Erin: “Anjo, isso é assustador. Eu vi isso antes, mas agora é muito mais              

claro.” 

Anjo: “Prepare e leia as Escrituras para a ordem dos eventos. Isso está             

iluminado agora para um tempo como esse. Não tenha medo. A guerra            

virá de repente. 

Erin: “Então nós poderíamos estar falando mais ou menos de apenas seis            

meses?” 

Ele sorriu de novo e eu sabia que ele não iria me responder sobre isso. 

Anjo: “Isso é o suficiente para hoje. Você é amada por Deus Erin. Escreva              

somente o que lhe é dito. Você deve olhar para as Escrituras.” 
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Erin: Eu orei por respostas ao Senhor. “Por favor, me ajude com as             

respostas que procuro.” 

Jesus: “Erin, estou aqui com você. Não se preocupe nem tenha medo.            

Você é amada.” 

Erin: “Obrigada, Senhor.” 

Bênçãos, Sparrow [ou Erin] 

Sonho terminou… 
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As Profecias 

 

Sonhos do Senhor de Dezembro de 2014 a Setembro de 2015 

 

Trecho de “Deus, Uriel e o Número 50” 

 

Nestes trinta e três sonhos que formam este sexto livro, Jesus começou a             

aumentar a profecia das coisas que serão vistas Quando nos          

aproximamos do arrebatamento e depois do arrebatamento. Estes são         

assustadores de certa forma, mas ainda assim impressionantes em que          

Deus nos lembra que Ele predisse tudo isso para nos lembrar que Ele está              

no controle. Ele constantemente nos lembra de não temer, mas sempre           

olha para ele, especialmente quando nos preocupamos. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com            

os outros. Por exemplo, embora o tema que resida em As Profecias seja,             

bem, profecia, os temas dos outros sonhos contidos em O Convite, O            

Ferreiro, As Mansões, A Casa de Deus, O Êxodo e A Hora Final, bem como               

a Tribulação , todos residem em cada um desses livros, incluindo este            

como o tema das profecias, por vezes, aparece em cada um deles            

também. 

Embora haja muito neste livro sobre os planos do Senhor e como eles             

permanecem misteriosos, o que se segue é uma profecia que inclui a            

destruição de Palmyra vários meses antes de o ISIS destruí-lo sem           

explicações. Embora esta seja uma profecia cumprida, é digno de nota           

que tantas profecias detalhadas, as quais nunca contradizem a Bíblia,          

estão apenas sentadas neste livro esperando por você para descobri-las… 

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

Sonho 163 - Deus, Uriel e o Número 50 

 

20 de maio de 2015 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado, obrigado e louvado. Obrigado por mais tempo aqui. Obrigado          

por meus filhos e familiares. Obrigado pela nossa casa e lugar seguro.            

Obrigado por nossos corações batendo. Por favor, não me leve para casa            
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mais cedo e longe da minha família, Senhor, como é cedo demais e             

finalmente estamos desfrutando da paz. 

Eu amo você, pai, e eu olho para você completamente agora para suprir             

todas as nossas necessidades. Por favor, continue a nos mostrar seu amor            

e favor. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me vi andando no caminho da Montanha de Deus em direção ao banco              

que dava para o vale pacífico. Parei para tomar um gole de água da rocha               

rachada. Eu estava com sede, então bebi profundamente da nascente          

borbulhante. 

Quando a água me refrescou, virei-me e sentei-me na bancada. Era           

primavera e tudo estava em plena floração. Eu coloquei minha cabeça em            

minhas mãos para orar. 

Eu: “Obrigado Pai, por tudo isso. Este é um milagre tão alegre. ” 

Eu ouvi um coro de pássaros e vi o que poderia ser estorninho criar              

algumas manobras incríveis no céu. Havia bandas de fitas de prata           

rodopiantes criadas por seus movimentos e elas estavam em completa          

união com nenhum pássaro 'off'. Eu ri quando eu cheguei com           

“coreografia” como talvez eu tivesse criado uma nova palavra. 

Tudo isso, e até mesmo nossas próprias vidas, são a coreografia de Deus,             

pois não há outra explicação além de Deus. Eu observei as nuvens            

maciças de estorninhos voarem em direção ao vale e aos prados ou            

pastagens. 

Eu vi Jesus à distância enquanto Ele conduzia um rebanho de ovelhas ao             

Rio da Vida. Ele tinha a vara e o cajado que na verdade era o gancho de                 

um pastor. Foi uma bela visão e me lembrou de nossas vidas no Salmo              

23. 

Eu: “Pai, eu não levei a melhor vida e fiquei aquém com muita frequência.              

Você fez com que Jesus me guiasse freqüentemente com sua vara e            

cajado, pois eu não conseguia encontrar o meu caminho sem Ele. Eu sinto             

muito por todos os meus erros. Eu sinto muito se satanás já foi capaz de               

me usar contra os outros. 

“Rezo para que Jesus seja sempre meu Pastor, pois só Ele pode me levar              

à água do Rio da Vida. Ele é meu consolador e a fonte em meu coração.                

Então por que eu temo? Por que muitas vezes tenho medo? ” 

Só então vi Jesus virar e acenar para mim e acenei de volta quando              

chorei. Eu o vi virar e as ovelhas O seguiram. À distância havia um campo               

de trigo cintilante de ouro. Ele guiou o rebanho para descansar debaixo de             

uma árvore maciça. Na base dessa linda árvore, vi a ovelha se deitar. 

Ele então começou a caminhar em direção ao campo de trigo enquanto            

olhava para mim e acenava de novo e eu acenei de volta. Com o sol atrás                
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dele, a luz criou uma coroa branca e dourada em volta dele. Era como se               

eu estivesse vendo um eclipse ao vivo, mas com Jesus. 

Vi então o gancho de seu pastor se transformar em foice enquanto            

caminhava em direção ao campo de trigo. Eu vi um grupo enorme de             

anjos e trabalhadores de campo ajudá-lo. Só então senti uma mão no            

meu ombro e foi o anjo com o arco e flecha. 

Eu: "Angel, você é Uriel?" 

Uriel: "Sim, Erin. Deus está solicitando sua presença. Por favor, venha           

comigo. ” 

Eu:“ Suas asas são lindas. ” 

Uriel:“ Minha aparência não tem importância, Erin, mas obrigada. ” 

Ele tinha lindas asas de carmesim e ouro. Sua armadura era dourada com             

um brilho de carmesim em cima disso e eu nunca vi nada parecido. Ele              

nunca disse muito para mim e até parecia assustador às vezes. Eu já vi              

Uriel antes, mas mal me lembro do tempo antes destas últimas várias            

vezes. 

Uriel parecia ser o anjo que me levou à porta de Deus toda vez que eu o                 

visitava. Eu estava animado para ver Deus hoje como lágrimas escorriam           

pelas minhas bochechas. Eu olhei para a área de floresta ao nosso redor e              

foi notável. 

Essas árvores eram maiores que qualquer árvore na Terra. O chão ao            

redor das árvores estava cheio de flores perfumadas de roxo e azul.            

Chegamos ao setor florestal e havia uma moeda de ouro com o número             

"50" gravado nela. Eu joguei a moeda e '50' foi gravado na parte de trás               

também. 

Eu ri e segurei na minha mão direita quando notei que havia uma nota              

com um belo relógio de bolso de ouro ao lado dela. O relógio tinha um               

pergaminho celestial gravado e o rosto era de pérola. Cada uma das doze             

marcas era uma jóia do Éfode, que é o mesmo que os fundamentos da              

cidade de ouro de Deus. 

Havia mostradores no mostrador principal e parecia uma pequena versão          

do Relógio e do Calendário de Deus. O pequeno relógio de bolso era lindo              

e requintadamente trabalhado pelos melhores fabricantes de relógios e         

artistas do mundo. De fato, era de origem divina. Eu abri a Nota: 

Erin, lembre-se que sou eu quem governa seus passos, seu coração é            

meu. 

Eu: chorando. "Obrigado, pai." 

Senti a mão de Uriel no meu ombro, me dirigindo para abrir a porta. Eu               

senti a chave e estendi a mão para ela. Senti calor da minha mão              

enquanto olhava todos os itens. Eu então vi a moeda de ouro entrar na              

minha mão. Eu então vi o relógio de bolso. 
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Eu: "Oh, mas é tão bonito, posso apenas mantê-lo ..." Só então o relógio              

de bolso desapareceu. “Por que isso desapareceu? Foi tão bonito! ”Fiquei           

desapontado. 

Uriel: “Erin, que bom é o relógio se você não tem compreensão daquilo             

que você contempla. É melhor segurar o relógio ou ter maior sabedoria? ” 

Eu:“ Sabedoria, é claro ”. 

Uriel:“ Hora de ir para a presença de Deus, Erin. ” 

Peguei minha chave e abri a porta e a luz entrando e saindo era tão               

brilhante. Senti Uriel me guiar quando caí de joelhos. Senti Uriel colocar            

salve em meus olhos e ouvi um coro de pelo menos mil anjos cantando. 

Uma metade dos anjos cantou, “Glória a Deus no Alto”, enquanto a outra             

metade cantava “Santo, Santo, Santo”. Era cantada em camadas e era           

tão bonita que levantei minhas mãos e mantive minha cabeça inclinada           

como Senti meu corpo inteiro reagir à presença de Deus. 

Senti calor e cura enquanto respirava fundo e sentia o ar puro do Céu              

encher meus pulmões. Eu olhei para as minhas mãos e elas eram um             

lindo brilho dourado. De repente eu não tinha lembrança de respiração           

difícil, mas apenas desse oxigênio divino enchendo meu corpo. 

Eu adorei a Deus junto com o coro e agradeci a ele por minha vida e                

minha família. Percebi que meus filhos já eram adolescentes e que nossa            

vida é apenas uma respiração. Eu continuei por algum tempo louvando-o           

enquanto o coro completava sua música. No entanto, eu ainda ouvi           

zumbido silencioso e bonito de todos os anjos como Deus falou comigo. 

Deus: “Erin, estou feliz que você veio. Onde você esteve? ” 

Eu: Eu sabia que Ele já sabia. “Pai, tenho estado ocupado dando coisas.             

Finalmente estou removendo os artigos que me sobrecarregam. Então         

fiquei doente e pensei que Você tinha acabado comigo. ” 

Deus:“ Não, Erin, eu não terminei com você. O que você aprendeu? ” 

Eu:“ algo novo. Eu aprendi que todas as roupas, artefatos, troféus e            

lembranças representam apenas uma fachada de uma imagem que eu          

queria pintar de mim mesmo. Quando eu usava essas roupas bonitas, elas            

me faziam parecer mais importante do que eu me sentia. 

“Agora não tenho necessidade de nada disso. Não só isso, mas todos os             

itens que eu realmente gostei foram quebrados ou danificados em nosso           

movimento, então nem mesmo eles me fazem sorrir. ” 

Deus:“ Tantas preocupações, Erin, criam paredes para Mim. Posso ter          

tudo isso? ” 

Eu:“ Sim, e você também pode ter todas as minhas outras coisas. ” 

Deus:“ Eu não preciso de coisas. ”Eu ouvi um estrondo ensurdecedor           

enquanto as paredes tremiam com o riso de Deus. 
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Eu: “Sim, pai, como sei que não há nada que alguém possa dar a Você               

que você já não possui.” 

Deus: “Não, Erin, isso não é verdade, pois não forçarei corações para            

Mim. Enquanto eu não criei coisas para cuidar de você nem criei você             

para cuidar das coisas, o coração da questão está em você enquanto eu te              

criei para os Meus propósitos. São as "coisas" que atrapalham. Além de            

'coisas', o inimigo trabalha para afastar você de mim. ” 

Eu:“ Eu vejo o inimigo trabalhando diariamente e muitas vezes eu falho e             

acabo sendo uma vítima dos esquemas do inimigo. O inimigo causou o            

problema do meu coração na semana passada? ” 

Deus:“ Não, mas ele foi autorizado a trazer à tona a condição subjacente.             

” 

Eu:“ Pai, isso foi mais assustador do que antes do meu marcapasso e eu              

temíamos. ” 

Deus : “Sim, mas você ouviu instruções sábias e se afastou disso é um              

resultado.” 

Eu: “Então eu teria morrido?” 

Deus: “Não, não era a sua hora, mas você escutou Minhas instruções e             

você foi poupou um destino muito pior. ” 

Como uma nota aqui, eu tive um 'episódio' em uma lavagem de carro             

local. Meu ar-condicionado não estava funcionando no meu carro e, ao           

mesmo tempo, meu marcapasso não estava mantendo meu ritmo         

cardíaco normal. Como resultado do calor na lavagem do carro, meu           

coração desacelerou e eu fiquei fraco. 

Eu sabia que meu coração ia parar e eu estava lutando contra o meu              

desejo de cair. Eu sabia que a lavagem do carro seria pelo menos mais              

cinco minutos e que ninguém me encontraria a tempo de me ajudar. Eu             

ouvi a voz de Deus me dizendo para empurrar o acelerador e seguir em              

frente. 

Pela graça de Deus, saí do lava-rápido e de alguma forma não machuquei             

nenhum de seus equipamentos. Um pouco humoristicamente, o carro         

ainda estava coberto de sabão enquanto eu abria as janelas em busca de             

ar fresco, enquanto algumas pessoas se aproximavam para ajudar. 

Pouco depois, fui de lá para o hospital. Agradeci a Deus que a porta da               

frente não estava no lava-rápido. Quando perguntei ao atendente, eles          

ficaram perplexos quanto à razão pela qual a porta da frente estava            

levantada, já que eles costumam ter sempre a porta na frente. 

Eu: “Pai, isso realmente me assustou e pensei em meus filhos e em tudo              

que ainda não fizemos. Comecei a barganhar contigo. ” 

Deus:“ Sim, mas outra coisa ”. 
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Eu:“ entrei em pânico e não tive paz. Lembrei-me da sensação sufocante            

de um tubo de respiração e de restrições de braço quando os médicos             

controlavam. Lembrei-me da incrível quantidade de contas e depois da          

perda de meus filhos, se algo acontecesse. Eu sabia que isso poderia ter             

me deixado indigente. ” 

Deus:“ Seus pensamentos são muitos em questão de segundos. Você está           

aqui agora, mas você não foi levado para casa. Não há outro item             

relacionado a você? ” 

Eu: Fiquei envergonhado. “Eu estava preocupado com toda a bagunça que           

eu tinha em casa, enquanto estou passando por nossas coisas agora.” 

Deus: Rindo. "Erin, por favor, não se preocupe como eu estou com você." 

Eu: "Pai, então posso pedir algo ousado?" 

Deus: "Sim, eu vou ouvir o seu pedido." 

Eu: "Eu preciso de ajuda, pai, mas também preciso de cura. Por favor,             

ajude-me a entender o que estava no quadro de avisos. ” 

Deus: Rindo. “Hmm, isso são três pedidos. Você se delicia. Agora, cura e             

ajuda estão a caminho, então não se preocupe. Você está sendo dotado            

de um aumento no conhecimento, pois a sabedoria é maior do que o ouro              

quando vem de Mim. 

“Você desvendou mistérios e descobriu coisas na Palavra que darão nova           

vida a você. Eu tenho provido para todas as necessidades, Erin, então            

continue a dar generosamente para aqueles que são necessitados e para           

quem eu enviei. 

“Esses itens que uma vez lhe trouxeram uma fonte de conforto agora se             

tornaram uma pedra pesada. Pedras pesadas afundam no leito de um rio,            

uma rampa na maré baixa e até uma piscina pública e acabam submersas             

na água. Você e seus filhos devem zarpar e evitar a tempestade. ” 

Eu:“ Estou confuso como pensei que a tempestade passou por nós? ” 

Deus:“ Erin, está apenas começando. Eu agito os mares com o Meu dedo.             

Você viu Me acalmar os mares? Existe outro que pode acalmá-los senão a             

mim? ” 

Eu:“ Jesus pode, mas aparte de você, Pai, Ele não faria isto. ” 

Deus:“ Ele vê o que eu faço e olha para Mim e isto é sabedoria. Você                

também deve fazer o mesmo e isso é sabedoria. Por que você acha que              

eu te levei em uma jornada tão longa? ” 

Eu:“ Eu não tenho certeza, mas talvez porque você quer que eu não falte              

nada de bom. Talvez se você tivesse feito tudo na velocidade da luz, eu              

não teria tido um relacionamento com você. Pai, eu tenho amado você            

com todo o meu coração. 

Deus: “Eu vejo que seu conhecimento está aumentando e você está           

sendo preparado para o que está por vir. Você deve estar livre para ser              
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capaz de voar como uma águia. Isso vem de deixar ir e deixar-me levá-lo.              

Então você permanecerá humilde, mas totalmente capaz de ser usado          

para rugir com a força de mil jovens leões, se necessário. 

“Não pode haver impedimento das coisas anteriores, pois as primeiras          

coisas devem ser esquecidas. Há eventos que, embora tenham sido          

anunciados, ainda serão catastróficos. 

“Você está sendo dotado de conhecimento do tempo agora e haverá um            

aumento de compreensão. Seus sonhos serão mais claros, sua vida mais           

definida e você não terá medo. ” 

Eu:“ Posso pedir isso para minha família, filhos e amigos também? ” 

Deus:“ Solicitações como estas são boas, mas esses dons não são           

recebidos por todos e você deve entender paredes. Não é pela Minha            

vontade, mas pelo seu muro que os impede dos Meus dons. Você            

entende? 

“Eu sou Deus e não darei Meus presentes àqueles que servem outros            

deuses. É por isso que você foi instruído a remover suas pedras pesadas.             

As paredes, embora silenciosas, eram gritantemente altas para Mim. ” 

Eu:“ Perdoe-me, pai, mas hoje é difícil neste mundo não fazer parte do             

corpo e ainda se concentrar em Você. ” 

Deus:“ Isto é sabedoria Erin Você recebeu uma linha do tempo para            

derrubar esses muros de Jericó. Agora atue. Faça isso e você terá seu             

livro de guerra terminado. Sua cura começou. Continue no seu curso. 

“O símbolo da moeda e o número '50' representa sua mudança para o             

sobrenatural do natural. Este presente é maior que o ouro. Em seu49º
ano             

você começou, mas, em seguida, mudou-se para o seu 50 º ano. Você está             

em um novo período de seus anos e experimentará mais do Espírito            

Santo. 

“Sua revelação aumentará e isso também é maior que ouro. Agora           

entenda isso; você vê os mesmos padrões no tempo de Meu Filho na             

Terra. Os homens honrados receberam um grande presente, mas junto          

com isso uma grande bênção e um fardo terrestre. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, pai, mas estou com um pouco de medo quando senti a picada              

da morte na semana passada. Eu oro por sua proteção. ” 

Deus:“ Então está feito. ” 

Eu:“ Pai, eu tenho uma pergunta… bem várias… mas por favor me ajude             

com os estudos na Palavra que você deu. Por que os primeiros cinco livros              

e os últimos cinco livros? ” 

Deus:“ Você foi ensinado sobre uma porção seleta da Escritura onde eles            

deixaram de fora muitas coisas. Você é dito para ler não em parte, mas              

no todo. Para este tempo e o tempo para vir, você deve entender que a               
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criação de todas as coisas começou pelos Meus lábios em apenas uma            

respiração. Então vieram instruções, erros e depois o deserto. 

“No entanto, depois do deserto veio a Terra Prometida. Os últimos livros            

são os mesmos. Você aprendeu pelos erros e aquilo que é verdadeiro,            

santo e justo. Estes testificam ao seu Salvador e o preparam para o que              

está por vir ”. 

Eu:“ Assim também estamos no deserto? ” 

Deus:“ Sim, mas é um mundo distante de até dois mil anos atrás. Aqueles              

que aceitaram Meu Filho receberam um dom da capacidade de ceder e ser             

consolados pelo Espírito, a voz ainda pequena. A Palavra escrita não era            

difundida, então a voz da correção era uma lâmpada para as Minhas leis. 

“Agora, mesmo com a Minha Palavra amplamente disponível, muito         

poucos entendem. O espírito de confusão e a voz da razão removeram os             

milagres dados por Meu Filho. A promessa de fazer uma obra ainda maior             

do que a que Ele fez na Terra foi substituída pela semente da dúvida e do                

medo. 

“A voz gentil do amor e do conforto foi substituída por sementes de             

vergonha e escravidão. Meu povo não tem mais entendimento, então eles           

se sentiram confortáveis em sentar com Paul na prisão. Eles não leem            

mais por inspiração. ” 

Eu:“ Então você está dizendo que Paulo não era bom? ” 

Deus:“ Não, Erin, mas Paulo não era o Salvador dos homens e ele testifica              

como Davi e os outros. Isso é para confortar os homens para aprender             

com seus erros ou contratempos. Eles foram nomeados para isso. É por            

isso que as provações e testes são bons, como são os que dão             

testemunho e até igrejas. 

“Você deve se concentrar na Palavra de Deus. Você deve ver os padrões a              

partir do fornecimento das leis e instruções no deserto. Grave isso no seu             

coração e obedeça a Minha voz e então você pode entrar na Terra             

Prometida. O começo é o mesmo que o fim e eu sou o Alfa e o Ômega.                 

Está escrito. ” 

Eu:“ Então, ajude-me em meu entendimento limitado, pois há chaves e           

padrões nesses livros em particular que espelharão nossos tempos agora          

e por vir? ” 

Deus: “Sim, Erin, mas sua compreensão não é limitada”. 

Eu: “Pai, eu me esforço. Por que uma mulher receberia instruções quando            

as mulheres não deveriam estar liderando homens? As mulheres fizeram          

os homens caírem. O inimigo usa mulheres. ” 

Deus: “Deus usa mulheres também. Eu agora adicionei mais à sua leitura,            

Erin. Veja as razões pelas quais isso não foi permitido. Os homens são a              

Divindade sobre as mulheres e isso é bom, mas vocês foram criados para             
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este tempo, Erin. Se você tivesse escrito isso há mil anos, você teria sido              

queimado na fogueira. 

“Muitos homens foram chamados, mas nem todos foram aceitos. Você          

não está tentando os homens para um caso adúltero enquanto estando           

em Meu tremor e nem está operando em espíritos sedutores enquanto eu            

estou usando você como uma flecha. Os homens são facilmente desviados           

por palavras lisonjeiras e uma língua mentirosa. ” 

“Casamentos são separados pelo inimigo para enfraquecer o Meu exército          

de ceifadores. Você recebeu repetidamente seus testes e provações         

porque aprendeu a depender de Mim. Aqueles que têm um coração           

quebrantado e um espírito contrito estão dispostos a fazer qualquer coisa           

e tudo o que Deus lhes pede. 

“Eu não desprezo isso, Erin, como posso usar qualquer um que eu deseje             

e que esteja disposto. Não deve haver mais sobre este assunto. Você            

acredita que eu posso lhe dar qualquer presente que eu escolher? ” 

Eu:“ Pai, por favor, perdoe-me se duvidei da Sua escolha como Você é             

Deus e eu não sou. Sim, é claro que você pode dar qualquer coisa que               

você escolher qualquer um e em qualquer momento 

“Deus:‘Então, Erin, receber o que eu te dou quando eu dar a você por              

causa da Minha glória e não a 

sua.’Eu:“Sim, pai.” 

Deus: “Erin, eu te dei uma visão mais do que um tempo atrás em que               

você desenhou uma imagem. Você se lembra disso? ” 

Eu: Só então, o esboço foi baixado. Rindo. “Sim, eu me lembro disso.” 
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Deus: “Libere isso como o inimigo está prestes a tomar esta terra agora.             

Este é um marcador. ” 

Eu:“ Isto não é Petra, Pai? ” 

Deus:“ Você foi informado disso pelos homens e não por mim. Erin, eu             

disse que esta é Petra? ” 

Eu:“ Não, pai, você não o fez. ” 

Deus:“ Então Me ouça, olhe para Mim, espere em Mim e me observe             

primeiro, e não em seu nome. Então, quando eu digo 'agora', então            

obedeça. ”Ele disse isso com tal autoridade. 

Eu: “Meu Deus, estou com medo. Posso fazer uma solicitação sua? ” 

Deus:“ Prossiga, Erin. ” 

Eu:“ Você pode fazer Suas instruções tão alto e claro que não pode haver              

voz do inimigo para me confundir? ” 

Deus:“ Sim, Erin, como esta é um bom pedido. Por favor, não se             

preocupe, pois estou com você. Não tenha medo porque eu sou Deus, teu             

Pai. ” 
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Eu: Chorando. “Você é glorioso. Obrigado pelo deserto. Eu posso ver           

nossa Terra Prometida. Eu não posso esperar para entrar, mas eu sei que             

não vou na frente de você. Quando os homens se moviam antes da sua              

liderança, eles pereceram. Eu amo você, pai. 

“Por favor, abençoe-nos e abençoe o trabalho de nossas mãos. Que           

possamos te trazer toda a glória em tudo que fazemos. Que possamos            

sempre ser gratos e testificar de Sua grande misericórdia e coração           

gracioso para Você é o maior presente. Eu te amo. ” 

Eu senti um calor interessante que estava fluindo em minhas veias e            

descansando em meu coração. Foi o amor divino de Deus passando por            

mim até o tabernáculo do meu coração pulsante. Senti-me vivo em meu            

corpo glorificado como se até mesmo este fosse divinamente atualizado.          

Eu chorei quando pensei que nada é impossível para Deus. 

Deus: “Erin, você é amado. Eu tenho algo vindo até você, então por favor              

receba isso. Eu o verei novamente. ” 

O anjo, Uriel, me pôs de pé e passou pela porta do tabuleiro florestal. 

Eu: “Uriel, por que esses últimos livros da Bíblia são tão importantes?” 

Uriel: “Eles contêm confirmações do tempo em que você está. Quanto           

mais você reza nessas palavras, mais o Senhor ilumina Suas instruções.           

Erin, você viu o Senhor levar as ovelhas para a água e então Ele as levou                

para descansar debaixo da árvore. Eles obedeceram a ele como seu           

pastor. Então ele foi ao campo auxiliado por trabalhadores. 

“Lembre-se de obedecer ao Senhor. As leis e mandamentos de Deus           

devem sempre trazer conforto e alegria. Estes não foram criados para o            

homem a falta de coisas boas. Isto é para aqueles que merecem mais de              

Deus. 

“Aqueles que estão contentes com o deserto não entrarão na Terra           

Prometida. O tempo é como os dias de Noé e o tempo será como Sodoma               

e Gomorra. As ovelhas confiam e obedecem ao Pastor, e as ovelhas não             

têm nada de bom. ” 

“ As obras do Senhor são a sua lâmpada. O testemunho daqueles que             

foram batizados pelo fogo e resistiram a suas provações recebeu          

revelação. Eles vieram através do fogo refinado e suas instruções são o            

caminho final para a Terra Prometida. 

“Sua vida está escrita na tábua do seu coração humano e o Espírito Santo              

habita em você. Nosso Senhor escreve no seu tablet do coração. Portanto,            

viva como um testemunho para ele. Encontre conforto em sua equipe e,            

em seguida, ele leva você. Não tenha medo. ” 

Eu:“ Obrigado ”. 

Uriel:“ Tenha cuidado para obedecer a Deus e às Suas instruções. Quando            

você estiver em necessidade, chame-o. No entanto, quando você faz isso,           
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apenas saiba que antes de proferir uma palavra, Ele já comandou anjos a             

seu respeito. 

Sonhe mais… 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-final-hour/ 

 

A Hora Final 

 

Sonhos do Senhor a partir de setembro de 2015 a maio de 2016 

 

Trecho de “Deus, o Touro e a Cobra” 

 

Nestes vinte e sete sonhos que formam este sétimo livro, Jesus continua            

a rampa até a profecia de coisas que serão visto tanto quando nos             

aproximamos do arrebatamento e depois do arrebatamento. Estes são         

assustadores de certa forma, mas ainda assim impressionantes em que          

Deus nos lembra que Ele predisse tudo isso para nos lembrar que Ele está              

no controle. Ele constantemente nos lembra de não temer, mas sempre           

olha para ele, especialmente quando nos preocupamos. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com            

os outros. Por exemplo, embora o tema que resida em A Hora Final seja,              

bem, a profecia relacionada a esta Hora Final, os temas dos outros sonhos             

contidos em O Convite, O Ferreiro, As Mansões, A Casa de Deus, O Êxodo              

e As Profecias. , assim como a tribulação, todos residem em cada um             

desses livros, incluindo este como o tema da Hora Final, às vezes aparece             

em cada um deles também. 

Embora haja tanto neste livro sobre os planos do Senhor e quão            

misteriosos eles permanecem, o que se segue é uma profecia que inclui o             

martelar dos quatro cantos dos EUA quando a “Tumba” (Trump?) Surge           

para causar o caos. 

Embora a verdadeira interpretação desse sonho não possa ser conhecida          

com certeza, há uma profecia interessante sobre como isso tudo irá se            

desenrolar, incluindo uma rolagem aprimorada pelo “Touro”. Até agora,         

este verão de 2016 tem sido interessante de assistir e você simplesmente            

tem que ver por si mesmo se esse sonho do inverno anterior o chamava              

como se o viéssemos jogando agora ... 

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

Sonho 193 - Deus, o Touro e a Cobra 

 

February 28, 2016 

 

Comunhão 

Querido Pai, 
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obrigado por outro dia e por tudo o que você fez por mim. Obrigado pelo               

jejum que me atraiu para mais perto de você, mas eu ainda estou mais              

perto de estar ainda mais perto. 

Eu tenho visto muitas coisas e eventos em meus sonhos. Estes são            

perturbadores quando vejo o nosso mundo se transformar em algo tão           

escuro e, em seguida, muito mais escuro do que agora. Eu nunca pensei             

que era possível ver tudo isso acontecer na minha vida. 

Muito obrigado por me mostrar como você é maravilhoso. Você me atraiu            

para um relacionamento amoroso completo com Você como meu Pai e           

Jesus como meu Noivo antes dos tempos vindouros. 

Se você não tivesse feito isso, eu não estou certo de que eu seria capaz               

de saber que Você está nos mantendo próximos e sob Suas poderosas            

asas. Oh, como é maravilhoso ter você perto. Eu te amo muito e você é               

meu tesouro e minha jóia. 

A coisa surpreendente sobre você é que você está bem na frente de nós,              

em torno de nós e em nós, se convidamos você dentro Os presentes que              

você nos confere são aqueles de grande valor no Reino dos Céus, mas de              

pouco valor no O mundo material como se aproximando de Você tem um             

preço. 

Há uma cortina entre aqueles que você chama de seu e do resto do              

mundo. Esta cortina é o véu e este tipo de véu nos permite ir mais longe                

em Sua presença no Santo dos Hollies. Certa vez, fui pego dentro da             

cortina, depois voltei novamente. 

Simplesmente, eu estava com medo e por uma boa razão, pois esta é             

uma escolha que é corajosa, ousada e corajosa e leva sacrifício. Ao entrar             

em Sua presença, sabemos que nossa fé será testada e esses testes são             

permitidos, para que possamos desenvolver perseverança. 

Eu ouço a voz do inimigo chamando de fora da cortina. Mesmo quando eu              

entro em Sua presença, Pai, ouço gritos de: 'Erin, você não é digno de              

entrar pela cortina ou porta na presença de Deus. Isso é uma ilusão e              

você está delirando como Deus nunca escolheria alguém como você. 

No entanto, à medida que me aproximo ainda mais de Ti, Pai Deus e das               

tuas cortes, não consigo mais ouvir essas vozes. Em vez disso, só posso             

ouvir o coro de anjos, o cheiro de jasmim, rosas e algo como óleo de               

almíscar. 

O aroma é surpreendente e a presença de Deus é leve e arejada, mas Sua               

presença de unção é espessa como o mel e eu posso prová-lo em meus              

lábios. Eu fico sobrecarregado com o fato de que Ele me permitiria entrar.             

Quem sou eu? Realmente quem sou eu? 

Senhor, eu te agradeço por tudo o que me foi dado e por você não               

desistir de mim. Eu agradeço até mesmo por estas tentativas constantes.           
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Essa punição martelante ao longo dos anos removeu esse 'eu' que           

procurava remover consistentemente Suas bênçãos repetidas vezes. 

Enquanto eu ainda não sou perfeito e nunca estarei na Terra, estou            

aprendendo a deixar as coisas antigas e deixar você me levar.           

Agradeço-lhe também pela memória dos seus milagres nos meus diários.          

Eu te agradeço por estes registros gloriosos como sem eles Seus milagres            

são perdidos pelos problemas do mundo. 

Obrigado que seus milagres são maiores que os problemas do mundo.           

Agradeço também por meus filhos, que me mantêm focado em você.           

Quando estou abatido, eles me lembram de Suas promessas e, quando           

eles estão abatidos, eu posso lembrá-los também. 

Pai, eu também quero agradecer por uma outra coisa. Agradeço pela           

minha dor! Sim, eu sei que isso não faz sentido a partir de uma visão               

mundana, mas a dor é o que penetra o mesmo véu que pode nos afastar               

de você. 

Há um ponto com dor lancinante em que você ou desmaia de segurá-la             

firmemente ou simplesmente cede e deixa passar. Quando você dá a           

Deus, Ele a toma e a substitui com paz. É a coisa mais difícil que eu já                 

tive que fazer, mas dando a Deus minha dor então me permitiu respirar e              

respirar fundo. 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

Hoje eu estava no céu, fora do caminho de Deus e sentado ao lado de               

uma linda cachoeira que leva a um lindo riacho. Os sons foram            

surpreendentes como algumas das rochas soaram quase oco como a água           

caiu sobre eles, o que fez música como resultado. 

Notei que o fundo ou a cama onde as quedas encontram o rio estava              

coberto de areia dourada como ouro reluzente. A luz fez o brilho dourado             

como a água era cristalina. Eu decidi me curvar e tomar um gole da              

cachoeira. 

A água tinha um sabor mais incrível do que qualquer água na Terra.             

Sentei-me e vi a força da cachoeira bater nas pedras. Cada rocha            

descendo tinha um mergulho de colher da força da água ao longo do             

tempo. 

Eu ri com o pensamento dessas rochas se tornando côncavas e fazendo            

pó de ouro no fundo do rio. O som era lindo, então me deitei para               

descansar enquanto a grama ao redor do rio era suave e convidativa. Eu             

podia sentir o cheiro da grama doce e o sol quente parecia maravilhoso. 

Eu: "Obrigado, padre, por me trazer aqui." 

Então eu devo ter dormido quando acordei algum tempo depois para dar            

um tapinha no meu ombro. Sentei-me para ver Uriel curvado com os            

braços apoiados nos joelhos. 
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Uriel: sorrindo. “Então, Erin, você teve um bom descanso?” 

Eu: “Quanto tempo eu estava dormindo?” 

Uriel: Rindo. “Um tempo.” 

Eu: “Eu senti falta de alguma coisa?” 

Uriel: “Não, como não há 'falta' de nada aqui.” 

Eu: “Meu descanso foi incrível e eu nunca dormi tão pacificamente. Eu            

gostaria de dormir aqui mais vezes. ” 

Uriel:“ Você ainda tem tempo para isso agora ou pode vir comigo como             

Deus pede a sua presença. ” 

Eu: Eu rapidamente me levantei. “Oh, eu gostaria de ir ver Deus, por             

favor!” 

Uriel: Rindo. "Ok". 

Ele estendeu a mão e eu peguei seu convite. Instantaneamente          

estávamos diante da porta de Deus e ela estava aberta. Uriel colocou            

salve em meus olhos e entramos em suas cortes. 

Desta vez vi algo que não tinha visto antes. Eu vi toda a área circundante               

e era enorme. Eu vi algo como raios de luz branca saindo do Trono de               

Deus, literalmente criando um enorme efeito corona. 

Eu sorri como deve ser a origem de uma auréola ou coroa. A luz              

abrasadora iluminou os elementos da sala e eu vi algo como uma sala do              

tribunal, mas mais elaborada do que qualquer coisa que eu já tinha visto             

no céu até agora. 

Eu tenho estado em tribunais terrestres e estes são pálidos em           

comparação a isto. Eu poderia olhar em volta de mim pela primeira vez,             

mas não em grande detalhe. Eu era tão pequeno comparado a Deus, tão             

pequeno. Eu caí de joelhos e adorei a Deus. 
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O som dos coros de anjos veio do outro lado dessas colunas maciças.             

Senti-me tremendo quando as células do meu corpo se moveram para a            

música, como se cada “Santo, Santo, Santo!” Parecesse ser absorvido          

pelo meu corpo. 

Comecei a chorar quando pensei que tinha falhado durante o jejum           

quando fiquei muito doente. Eu não tinha certeza se estaria em Sua            

presença novamente depois disso. Então senti um estrondo no tribunal. 

Deus: “Erin, fale”. 

Eu: “Pai, quando fiquei doente durante o segundo dia do meu jejum,            

achei que você estava infeliz comigo e eu não o entendi. Gall estava             

chegando e eu não conseguia parar. Então eu voltava a dormir e eu teria              

sonhos horríveis. 

“Alguns desses sonhos estavam com inimigos atuais e passados e outros           

estavam com eventos que eu não entendia. Eu me arrependi com todo o             

meu coração por precaução. ” 

Deus:“ Erin, eu ouvi seus gritos e honrei e honrarei seu pedido de oração.              

O que você aprendeu durante o seu jejum? ” 

Eu:“ Eu senti que estava literalmente vomitando meus inimigos. Eu          

estava tão fraco quanto você me mostrou ataques e isso me humilhou ”. 

Deus:“ No primeiro dia, você se submeteu a Mim e passou tempo em             

arrependimento. No segundo dia, você enfrentou seus inimigos, manteve         
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sua posição e obedeceu. Então, no terceiro dia, você se acalmou e me             

adorou. Eu não entendo qual era o problema? ” 

Eu:“ Você tinha me dado jejuns mais fáceis antes, e embora eles            

estivessem se humilhando, Você me fortaleceu para facilmente passar por          

eles. ” 

Deus:“ Talvez este tenha sido o melhor rápido como você teve. mais a             

perder fisicamente. Você também tem mais inimigos agora e você os           

expurgou. Você está se sentindo melhor? ” 

Eu: sorrindo. “Sim, padre, muito melhor.” 

Deus: “Este foi um presente importante que você me deu, pois sei o             

quanto foi difícil para você, por isso abençoarei você em abundância por            

causa disso. Agora, você tem perguntas? ” 

Eu:“ Obrigado, padre, por permitir que eu me limpe deles. Preciso de            

ajuda com os sonhos que tive esta semana e não tenho certeza do que              

isso significa. Eu tive um desses sonhos nesta manhã de quinta-feira… ”A 

descrição do sonho começa… 

Eu acordei depois que um anjo me mostrou a Terra em 3-D. Ele estava              

girando em seu eixo, mas o anjo parou a rotação da Terra quando             

viajamos pela África e pelo Oriente Médio. Eu vi vários países destacados,            

mas a Líbia foi particularmente destacada. 

O anjo então me disse que o problema está vindo daqui e não apenas um               

pequeno problema também. Eu então vi o que parecia ser uma onda da             

mão de Deus e o chão nos Tribunais separados e agora eu vi um mapa da                

Terra. 

Ali Deus iluminou várias regiões. Ao examinar os territórios, vi 22 países            

ao redor de Israel e eles foram destacados em verde escuro. Eu então vi o               

país da Líbia iluminar e pop-up e uma enorme cobra preta com olhos             

vermelhos sobre este país iluminado verde. 

Vi então algo como um avião ou objeto rápido pousar no norte de Israel,              

mas na costa e na área do Líbano. Lá vi uma trama contra Israel e que                

algo estava prestes a chegar a Israel. 

Então vi algo que não entendi. Havia três grandes pássaros diferentes de            

tudo o que eu havia visto antes de voar sobre a cúpula de Israel. Eu vi                

dois pássaros tentando derrubar um, mas sendo malsucedido. Então vi          

um dos pássaros cair. 

Então olhei para o oeste e vi os Estados Unidos. Eu ainda via os quatro               

anjos maciços continuando a bater nos EUA, onde o centro e o sul do país               

recebiam os piores sucessos. Eu vi agências de notícias editando grandes           

quantidades de informação. 

Vi então algo como um touro vermelho enorme com chifres correndo pela            

terra. Fora enviado por Deus para agitar a paisagem. Eu vi matadores            
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usando branco, vermelho e azul tentando espetar, mas seus músculos          

eram como ferro e nada poderia penetrá-lo. 

Vi algo sendo assinado e apertos de mão em reuniões a portas fechadas             

na capital dos EUA e que isso enfureceu a Deus. O anjo ao sul agitou os                

mares e o ar e com força tentou humilhar a terra, mas não era para ser. 

Então eu vi um negócio enorme ou entidade com muitas cores deixar a             

terra para outra terra no leste. Eu vi a imigração em massa das cidades              

para as áreas mais altas. Eu vi os dez líderes redirecionando suas            

estratégias para contornar os ataques de Deus. 

Então eu olhei de volta para Israel e vi uma vasilha enorme. Estava             

prestes a chegar à nação, mas eu não sabia se isso vinha do Líbano ou de                

outro lugar. Independentemente disso, veio do nada e desceu sobre          

Jerusalém. 

A descrição do sonho termina ... 

Eu: “Pai, porventura não enviarás o Senhor por nós antes de tudo isto?             

Oh, por favor! ” 

Deus:“ Erin, a hora do problema de Jacó está chegando e Meu julgamento             

está vindo sobre a terra. Seus inimigos serão consumidos pela força dos            

exércitos do Céu e estes sofrerão um julgamento sete vezes. ” 

Eu olhei e vi terremotos, pestilência, sangue derramado de medo, chuva           

torrencial, granizo em massa, fogo e enxofre. Estes vieram tão          

rapidamente quanto ondas. Eu vi linhas em ângulos varrendo os 22           

inimigos de Deus. 

 

Eu: “Nós iremos embora antes disto, certo?” 

Deus: “Não se preocupe, Erin, como você não verá isto acontecer na            

Terra.” 

Eu: “Isto é porque a mídia não irá cobri-lo?” 

Deus: “ Isto também acontecerá quando os tempos das profecias para os            

últimos dias tiverem chegado. ” 

Eu:“ Então há juízo sobre a terra e as igrejas? Então, Israel será chamado              

ao arrependimento e seus inimigos serão julgados? ” 

7 
111



Deus:“ Isso é suficiente para hoje, Erin, como agora é hora de procurar o              

que está escrito para o seu calibre. ” 

Só então, senti Uriel alcançar meu braço. e me levante para os meus pés. 

Eu: “Obrigado, padre. Eu te amo. ” 

Deus:“ Eu também te amo. Lembre-se de escrever claramente. Se você           

está incerto, então ore a Mim e eu iluminarei isto para esclarecer.            

Lembre-se, você é amado. ” 

Uriel me levou para fora da porta de Deus. 

Eu: "Estou com medo, Uriel." 

Uriel: "Eu entendo, mas não tenha medo, pois isso é do inimigo. Agora,             

essas mensagens não serão tão positivas, mas não se preocupem. ” 

Eu:“ Deus está com raiva e há problemas vindo ao mundo. ” 

Uriel:“ Isto está escrito e não é nenhuma surpresa. Agora, você tinha uma             

pergunta sobre outro sonho? ” 

Eu:“ Oh, sim, eu tive um sonho de uma cobra enrolada de verde             

brilhante. Eu vi um telefone e, em seguida, tornar-se um caso de pele de              

cobra verde iluminada ao redor do telefone. Então eu vi a cobra entrar no              

telefone. O que isso significa? ” 

Uriel:“ Existe um mundo paralelo que foi permitido por Deus durante este            

tempo. Existe o mundo físico que você vê, então existe o mundo do ar,              

não deve ser confundido com o reino espiritual, mas é muito mais ou             

menos o mesmo e dirigido pelo príncipe do ar. 

“Agora, a força disso é que ela pode golpear seus golpes venenosos pela             

velocidade da luz e, muitas vezes, desliza sem deixar vestígios. Não há            

nenhuma fronteira com a sua terra aqui que não seja a energia no seu              

botão liga / desliga. Não seja vítima dos esquemas do inimigo. 

“Agora lembre-se de estar sempre em guarda com toda a sua armadura.            

Lembre-se de quem você é e que você reside aqui no céu. Lembre-se de              

que você é um clarão e recebeu o toque de clarim. 

“Agora vá em vitória como no Salmo 45, Erin, como a Noiva está prestes              

a se levantar. Olhe para os profetas na Sua Palavra, a Lâmpada. Você             

verá essas profecias se desdobrar diante de seus olhos como você está            

vivendo nestes dias. Deus terá a última palavra, então não tenha medo. 

Agora, estude os últimos oito livros da Bíblia até o Apocalipse, terminando            

no capítulo 22. Há itens que o Espírito Santo iluminará para você. Não se              

preocupe ou tenha medo, mas tenha coragem. ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/sparrows-dream-pick/ 

 

Entrevista com Erin em Junho 2016 

 

atualizado com permissão da Sparrowcloud9.com em 7 abril de 2017 

 

Quem é você e qual é o seu ministério? 

 

Através do tempo, enquanto em seu plano, aprendi a relacionar-me com           

tantas pessoas diferentes de tantas esferas diferentes da vida. Eu sei o que             

é viver na pobreza e na riqueza. Eu sei o que é perder tudo e lentamente                

ganhar de volta pela Graça de Deus. Eu sei viver com muito pouco e              

encontrar alegria nas coisas simples ao meu redor. 

Muitos anos atrás, eu tinha coisas de riqueza e materiais, mas isso me             

deixou deprimido e sedento por mais. Eu não tinha sabedoria, satisfação e            

estava com fome de Jesus. Agora, quando eu olho para trás, quando eu             

tinha 18 anos e não fui salvo, pedi a Deus algo, algo que acabaria sendo o                

começo de tantas tentativas e testes ... 

“Para um dia ter um coração de ouro, mas, por enquanto, fica em uma              

corrente em volta do meu pescoço até o dia em que eu possa amar tudo e                

todos, inclusive eu. ” 

Eu compartilho publicamente esse desejo no anuário do colegial. Bem, Deus           

começou a trabalhar nisso, pois este pedido o agradou, mas mal sabia o             

quão difícil esse pedido se tornaria. 

Quando mais tarde fui atacada e fiquei doente, fui despida de quase tudo o              

que tinha. Isso incluía meu casamento, meu dinheiro, minhas lindas          

antiguidades, tapetes, roupas de mobília e carros. Eles foram todos embora           

e em tão pouco tempo. 

Fui forçada a leiloar tudo o que tínhamos. Eu passei por processos, mas não              

pude mais pagar advogados para lutar. Eu não podia pagar pelos           

julgamentos das contas médicas. Eu perdi todo o meu status social e uma             

riqueza de amigos mundanos e condicionais. Eu quase perdi meus filhos           

assim que descobri que eles tinham sido abusados, mas Deus me poupou            

disso. Muito simplesmente, Deus me esvaziou de qualquer senso de eu que            

eu tinha. Eu fui esvaziado de mim mesmo! 

Desde então, aprendi a ficar satisfeito com o que me foi dado e não mais               

corro atrás das coisas deste mundo. Aprendi que Deus não exige meu            

auto-sacrifício, mas exige e abençoa minha obediência. Assim que eu me           

soltei e fiquei severamente quebrado e na posição mais baixa que a            

sociedade tinha para mim, foi então que Jesus apareceu. Ele me salvou do             

poço de mina e colocou meus pés de volta em uma base firme - Ele! 
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Meu chamado de Deus é realmente trazer a Boa Notícia de Jesus em breve              

para a Sua Noiva. O problema virá e está aqui agora, mas se tornará muito               

pior muito em breve. O Senhor enviou alguns de nós para assinalar as             

coisas celestiais às pessoas não-salvas ou céticas feridas e feridas pelos           

cristãos. Eles também precisam saber que Deus os está chamando. 

Ele os ama e preparou um belo lugar para nós. Aqueles que aceitam Jesus              

como seu Senhor e Salvador não perecerão. Aqueles que afirmam conhecer           

a Deus, mas continuam em seus estilos de vida pecaminosos, e aqueles que             

ouvem falsos ensinos das religiões do “Portão Largo” falharão em ver o            

“Portão Estreito” de Jesus. 

Estou aqui para compartilhar as boas novas de Jesus. Ele vai te salvar. Ele              

te ama. Ele te ama, não como o mundo te ama, mas como o Pai Deus te                 

ama! 

 

Quando você começou a ter esses sonhos e quanto tempo eles           

duram? 

Eu tenho sido um sonhador durante a maior parte da minha vida, mas os              

sonhos verdadeiramente vívidos do Senhor começaram em 2012. Os         

sonhos podem durar até 30 minutos por horas de mensagens para várias            

noites do mesmo sonho várias vezes ou continuando . Mais tarde eu acordo,             

tenho comunhão e então Ele baixa os detalhes dos sonhos em uma visão             

3D de 180 graus enquanto eu escrevo o que Ele me escolhe do que me é                

mostrado. 

Se eu começar a escrever algo que Ele não direciona, a visão pára             

imediatamente. Quando eu oro e volto para Ele, Ele então redireciona           

minha atenção para o Seu exemplo. No começo, isso foi bem difícil. Eu             

estava tão fascinado com o meu novo presente que passei muito tempo            

olhando em volta e sem tempo suficiente em suas diretivas (sorrisos).           

Agora, as visões raramente são interrompidas, já que aprendi a "esperar no            

Senhor". 

 

Por que Deus está lhe dando esses sonhos? 

Mais uma vez, acho que é porque eu sei um pouco sobre muitas coisas              

diferentes e então posso me relacionar com tantas pessoas em suas           

caminhadas. Eu entendo discriminação e abuso como eu vivi muito deste           

sendo direcionado para mim. De ser em torno de membros da família que             

lutaram, eu entendo abuso de substâncias e vícios. 

Eu também fui Designer de Interiores por mais de duas décadas. Enquanto            

trabalhei em mansões multimilionárias, eu pessoalmente vivi em casas         

pequenas (sorrisos). Por sua vez, embora eu aprecie as "coisas boas", ainda            

não gosto do preço alto que precisa ser pago para adquirir essas "coisas". 
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Eu acredito que Deus também me permitiu ter este dom simplesmente           

porque eu sou eternamente grato a Ele por tudo que Ele fez por nós. Eu vi                

Seus milagres e até os vivi. Eu permiti que Ele me usasse como um vaso               

para os Seus propósitos e isso resulta em uma vida sem arrependimentos            

quando eu o faço. 

Eu sinto que agora fiz tudo o que sempre quis em minha vida, então eu não                

desejo mais nada além da Vontade do Senhor para mim e para mim. Oops,              

olhe para todos os 'eu e eu' que acabei de usar na última frase (sorrisos). 

A maneira de ouvir claramente de Deus é quando você morre para si             

mesmo 'para que haja menos de você e mais dele. 

 

Qual é o propósito desses sonhos? 

Jesus está vindo para a sua noiva muito em breve. Estes sonhos são para              

aqueles que foram feridos pelos cristãos, pelos perdidos e também por           

aqueles que têm fome e sede de mais respostas de Deus. Fomos levados a              

acreditar que a Terra é real e o Céu não é. No entanto, é o Céu que é real e                    

esta Terra é 'mas uma perseguição'. 

 

Como as pessoas reagem à leitura dos livros e do site? 

Cristãos que vivem a vida em suas poltronas confortáveis odeiam esses           

sonhos, já que Jesus está exigindo algo deles. Ele está exigindo que saiam             

dos bancos e olhem para cima. 

No entanto, para aqueles feridos por pessoas pregando doutrinas erradas e           

deixando a igreja como resultado, para aqueles feridos por pessoas usando           

as Escrituras como uma arma contra eles enquanto eles mesmos estão           

operando sob fortalezas demoníacas e para aqueles que viram o poder de            

Deus e desejo mais do que a igreja oferece, esses são os que encontrarão              

esses sonhos e os amarão. Aqueles que estão em busca de mais milagres,             

sinais e prodígios, conforme mencionados na Bíblia para esses últimos dias,           

os encontrarão nesses sonhos. 
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Fonte: 

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

uestions-answered/full-dreams/dream-258/ 

 

JESUS E UM AVISO URGENTE!  

6 de Setembro de 2017  

 

Comunhão... Querido pai, Obrigada por mais um dia! Obrigada por tudo o            

que você fez e continua a fazer. Eu sinto que você me deu um desejo               

urgente de visitar você hoje. Senhor, estamos prontos para o que você            

tem guardado para nós! Nós te amamos muito! Louvado seja Deus nas            

maiores alturas! Eu sinto que este é um aviso urgente para todos nós!             

Depois de ter lido isso, por favor, estude Isaías 49 imediatamente!  

Jesus:  

“Erin, suba”.  

Senti uma mão no meu ombro e era Jesus. Ele tinha um "olhar sério" em               

seu rosto hoje, mas ainda tão amoroso e gentil. De repente eu me senti              

um pouco nervosa, ou até mesmo apreensiva, já que Ele só tem sido             

"assim" algumas vezes antes.  

Jesus: “O diabo está fazendo hora extra, dos púlpitos para os bancos. Eu             

olho para o coração. Onde dois ou mais se reúnem em Meu Nome, lá              

estou eu no meio deles. Pois eu te enviarei como ovelhas entre lobos e              

você será astuto como as serpentes e gentis como as pombas. “Como eu             

estou com você, suas poltronas serão de rubis, e as suas muralhas – por              

sobre as paredes de proteção dos corações frios dos homens – serão como             

um fogo consumidor. Conforme eu for dirigindo o seu caminho, você           

pisará em serpentes e escorpiões e não será prejudicado por eles. Embora            

você tenha estado antes perdido, desprezado e rejeitado, eu te chamo de            

Meu. “Você deve entender o que está vindo agora, te antecedendo, e que,             

quando o problema parece próximo, eu estou mais perto ainda. Quando os            

ventos chegam e a Terra sai fora de controle, eu estou mais perto ainda.              

Quando as montanhas desmoronam e a água ondula e se levanta, eu            
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estou lá no meio de você. “Quando o solo treme, as ondas batem, o vento               

não dá trégua e quando parece que não há fim, eu estou com você e vou                

carregá-la! Eu não vou te deixar! “Agora, é possível para uma mãe            

esquecer a criança que deu à luz e encheu de cuidados, embora às vezes              

ela fique desapontada ou magoada? Poderia ela não sentir nada por esse            

bebê? Mesmo que pudesse, eu, Deus, nunca te esquecerei, entendeu? Eu           

estou com ela e ela não vai cair. Eu vou ajudá-la no romper do dia!  

Eu: “Senhor, por favor se acalme, pois a terra está sendo maltratada e             

punida agora. Por favor, tenha compaixão.  

Jesus: “Se alegre, Erin. Se alegre; porque quando virdes todas estas           

coisas que foram anunciadas desde o princípio, as coisas proclamadas          

pelos Meus profetas e escribas, entenda. Tome nota e entenda. Veja, é            

aberta uma porta te antecipando, e é uma porta que ninguém pode            

fechar. Erin, é hora de passar por essa porta que abri.  

Eu: "Estou com medo, Senhor, porque não vejo esta porta da qual você             

fala."  

Jesus: “Não se preocupe, Erin, já que eu estou com você. Eu abro as              

portas que nenhum homem pode fechar e fecho portas que nenhum           

homem pode abrir. Minha Palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho            

que coloquei diante de você. Minhas Palavras agora assumem um novo           

nível de significado. Agora você verá coisas com conhecimento que nunca           

imaginaria possíveis. “Agora você vai saber coisas que nunca aprendeu em           

suas 'instituições'. Você terá a força de muitos e realmente vai escalar            

uma parede. Eu te levarei a lugares com velocidade divina nas estradas            

dos anjos. Seu coração mostrará compaixão divina por aqueles a quem           

você é chamada a curar, mas profetizará juízo sobre os iníquos. “Os            

ímpios ficarão aterrorizados ao te virem, e seus acusadores estarão longe           

de você. Eu vou curar os quebrantados e enlutados que estão espalhados            

nas terras. Embora para muitos você cause inveja, muitos mais se           

tornarão zelosos em busca de maiores proporções do Reino dos Céus. Meu            

exército está sendo agregado. 
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Eu: “Senhor, eu não sou guerreira! Como posso fazer algum? Senhor, por            

favor, me fortaleça. Como suportarei o que virá se meu coração já está             

sofrendo pelas pessoas desta terra? Senhor, até o lindo desfiladeiro no           

oeste está agora em chamas! As terras perto da minha antiga casa no             

norte de Idaho estão agora em chamas! Há uma grande destruição para o             

sul! Você me avisou que muito mais está por vir. Você me deu um sonho               

lúcido...  

Início da descrição do sonho 1... Eu vi um grupo de anjos em um campo               

de beisebol. Eles pareciam estar "praticando" logo antes do início de um            

"grande jogo". Eu então vi um arremessador na base fazendo arremessos,           

e cada um dos seus arremessos vinha com mais calor e velocidade do que              

o anterior. Eu então vi uma bola rasteira para o jogador da defesa ser              

seguida rapidamente por uma jogada dupla. Mais tarde vi um dos anjos            

bater em uma bola completamente fora da área, e isso ainda era o treino              

somente. O jogo não tinha começado ainda. Eu só sabia que o 'grande             

jogo', a começar em breve, seria algo épico! Fim da descrição do sonho             

1...  

Eu: “Enquanto há outra tempestade épica prestes a acertar, também há           

mais duas bem em seguida. Quem será capaz de suportar isso? Senhor,            

você me deu outro sonho lúcido...  

Início da descrição do sonho 2... Eu vi "o homem irado malvado"            

disparando seus foguetes para atingir os EUA. Vi que os foguetes voavam            

para o norte e vinham do norte. Embora eu no início pensasse que             

estavam indo para a costa oeste, eu rapidamente percebi que suas           

trajetórias estavam realmente indo em direção à costa leste. Embora          

parecessem se direcionar para Nova York ou Boston, eu não tive plena            

certeza. Fim da descrição do sonho 2...  

 

Eu: “Oh Pai, estamos despreparados para um desastre! Se as          

tempestades chegarem aqui, essas áreas serão esquecidas e nossos         

serviços serão consertados por último. Não temos gerador nem         
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armazenamento extra de alimentos. Também estaremos com falta de         

todas as outras coisas de que precisaremos também. Oh Senhor, por           

favor, mostre-nos o que fazer! Somos todos dependentes da sua provisão!           

Nós precisaremos da Sua proteção divina quando os problemas vierem!  

Jesus: “Então fique em paz, Erin, e saiba que eu sou Deus. Embora pareça              

que seus problemas estão aumentando, em breve enviarei bênçãos e          

provisões para que você saiba que estou trabalhando. Eu ordenei anjos a            

seu respeito para guardá-la em todos os seus caminhos. Te fortalecerei e            

proverei sobrenaturalmente. “Você é uma flecha na minha aljava e será           

bem cuidada. Em breve vou levá-la para um amplo espaço aberto.           

Enquanto você se preocupa com muitas coisas, está escrito que ‘Eu, o            

Senhor, surgirei sobre eles. A Minha flecha brilhará como relâmpago.          

Então soprarei a trombeta e marcharei no meio das tempestades do sul’            

(Zacarias 9:14). “Você deve entender que estou com você em todas as            

coisas. Agora estou preparando Meu campo, uma vez que Meu Pai não            

mais está retendo o julgamento da terra. Assim como te foi ordenado que             

prepares o teu campo para a ceifa, também eu estou a preparar o meu              

campo para a colheita. “Agora, a visão que dei a você do jogo de beisebol               

tem ainda mais significado do que você imagina. Este não é um jogo e não               

há necessidade de treinar antes do início. Até mesmo os nomes dessas            

tempestades, os vários ‘arremessos’, não são por acaso. As tempestades          

atingem as ilhas primeiro, como está escrito: "Ouvi-me, todas as ilhas"           

(Isaías 49). “Embora essas ilhas sejam chamadas de 'Virgens', agora há           

apenas algumas que olham para Mim que não são adúlteras. Eu venho            

para a minha noiva virgem e eu estou com ciúmes por ela. Portanto,             

entenda o que está escrito e tome nota. “O problema vem sobre a terra              

porque a terra foi dada a Meu Pai e o inimigo teve permissão para levá-la               

de volta. Ele a levou de volta através do engano, transformando-a em            

assassinos, idólatras, adivinhos sexualmente imorais, aqueles que falam        

com mortos e aqueles que se idolatram praticando "auto-grandiosidade".  
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“O tempo da 'Colheita de Vinho Gelado' chegou agora, Erin, mas os            

trabalhadores são poucos. Quando você não me conhecia como agora me           

conhece, eu te preparei, te chamando para mim. Enquanto você ficava           

pedindo para me conhecer, lembre-se sempre de que era eu que estava a             

te chamar. “As nações estão agora sendo preparadas para Me receber, da            

mesma forma como o teu coração foi sendo golpeado, afligido e preparado            

como um campo para Me receber. Agora, você me ama, Erin?  

Eu: Eu estava chorando e tremendo. “Eu não achava que seria possível            

amar você como amo agora. Oh Senhor, eu te amo tanto. Você fez muito              

por mim, mesmo eu estando tão longe de você...  

• Você substituiu meu coração frio e insensível.  

• Você me suavizou.  

• Você me ensinou a ter compaixão pelos perdidos.  

• Você me mostrou as maravilhas no céu e os pensamentos dos ímpios.  

• Você me ensinou a não julgar sem conhecimento e a não declarar uma              

coisa tola.  

• Você me ensinou a orar e perdoar a crueldade dos outros, mesmo eles              

tendo feito coisas terríveis comigo e tendo dito coisas horríveis sobre mim,            

sem causa.  

• Você me ensinou a amar os não amáveis do jeito que são.  

• Você me ensinou a dar generosamente aos outros, embora tenhamos           

muito pouco.  

• Você me ensinou sobre os ímpios e seus armazéns do mal, e também              

que eles têm setas e armas forjadas contra mim.  

“Apesar de todos os meus muitos defeitos, você nunca me deixou cair.            

Você nunca deixou os planos dos ímpios prosperarem contra mim! Você é            

minha Rocha, Senhor, pois Você é a "Rocha Sólida". Você é minha            

fundação e eu sei que você me ama. Você aceitou minhas falhas e me              

ajudou a me ver através dos Seus olhos.  

“Oh, como eu anseio por você, Senhor! Como eu desejo usar o vestido de              

noiva branco diante de você! Eu quero tanto ser sua digna noiva! Não há              
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nada que eu trocaria em lugar de estar no céu com você ou de estar               

sempre diante do seu trono! Eu oro para que eu seja considerada digna,             

Pai, e eu já ficaria feliz sendo apenas um estrado para os pés na Casa de                

Deus.”  

Jesus: “Suas palavras estão de acordo com seu coração, Erin, e você é             

minha serva e minha noiva. Mesmo isso sendo bom, ainda posso ouvir a             

preocupação em sua voz.  

Eu: “Oh Pai, qual Noiva, olhando diligentemente para o Seu Noivo, não            

estaria preocupada que o Seu Noivo pudesse escolher outra? Que Noiva           

não se preocuparia em Ele poder se atrasar ou até mesmo achá-la            

desagradável ou despreparada? Como posso ser outra coisa, senão uma          

Noiva que observa o quanto desconhece quando virá o seu Noivo? Oh pai,             

eu acredito com todo o meu coração que você virá logo!  

Jesus: “Erin, eu vou vestir você como a minha noiva. Vou pegar seus             

ossos secos e trazê-los para a vida. Eu irei prender os tendões e a carne e                

cobrir isso com a pele. Eu vou colocar a respiração em você, e você terá               

uma nova vida. Você é uma nova criação! Eu coloquei um novo coração             

em você, um "coração de ouro". Eu adornei você em ouro de Ofir e o seu                

vestido é lindo.  

Eu: chorando. "Senhor, você está claramente me dando Isaías 49 e           

também o Salmo 45 agora!"  

Jesus: sorrindo. “Bem, quem está falando? Quem sou eu? Há mais coisas            

que eu falo do que apenas estas. Deleite-se em Mim, Erin, e eu lhe darei               

os desejos do seu coração.”  

Eu: “Eu te seguirei em todo lugar, Senhor. Eu te amo. Por favor,             

mantenha-me como uma flecha na sua aljava ou como uma noiva aos            

seus pés. No entanto, vou acatar o que você escolher para mim e serei              

muito feliz”.  

Jesus: “Então está feito! Agora você está pronta?  

Eu: "Sim, Senhor!"  
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Jesus: "Então, venha comigo!" 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-ans

wered/full-dreams/dream-259/ 

Deus e o Raiar da Aurora 

Terminou no domingo, 17 de setembro de 2017 

13 de setembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por nos manter sustentados. Onde           

você nos tem agora é realmente uma linda 'cela de prisão' e a área ao               

redor é uma incrível 'prisão'. Obrigado por tudo o que você fez por nós. 

Pai, estou triste, assustado e desanimado hoje. Eu não estou em paz.            

Você requer tudo de mim quando eu venho a você, então estou            

preocupado em vir até você agora, pois meus pensamentos estão tão           

ansiosos! Lá, eu disse ... sim, mesmo que você já soubesse disso. Eu             

nunca mastiguei minhas unhas antes, não assim, mas estou agora. Que           

nojo! 

Até meus sonhos são muito complexos agora, quase como filmes épicos.           

Onde eu começo mesmo? O que eu faço? Pai, quem sou eu, mas,             

realmente, quem é algum de nós, que devemos receber alguma coisa de            

Você? No entanto, o que eu sei é que você de alguma forma ainda nos               

ama e eu sou muito grato por isso. 

Eu assisti as notícias sobre a "terra amaldiçoada" recentemente. Tantas          

áreas estão sendo completamente obliteradas. Alguns até estão sendo         

apagados do mapa. Senhor, tudo isso está me deixando tão triste. Estou            

triste por meus amigos e familiares que residem nessas áreas. Estou           

triste por meus amigos e familiares que têm casas e fazendas ameaçadas            

pelas inundações e incêndios. 

O problema pode vir tão rapidamente. Calamidades podem acontecer em          

um piscar de olhos. Para onde uma pessoa pode ir quando recebe tão             

pouca advertência? Onde está a segurança deles? Muitas vezes, os          

problemas podem descer igualmente em uma determinada área, mas         

algumas casas são removidas e algumas casas ficam ilesas. Pois mesmo           

aqueles 'ilesos', então o que eles devem fazer? 

Quando alguém está preso em calor recorde e condições sufocantes e a            

energia está desligada, de onde virá o alívio frio ou as fontes            

refrescantes? Por isso que ainda permanece que a tempestade não          

devastou ou o fogo não consumiu, os ladrões então vêm pilhar. Aqueles            

que prometem ajudar, muitas vezes, trazem muito pouco. É tão torto. 
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Pai, você está em toda parte e vê tudo. Você me disse que estas são               

suas últimas "poucas chamadas" para um mundo adormecido. Agora         

você está dizendo àqueles que sabem pouco: 'Pare o que você está            

fazendo e olhe para Mim. Eu criei você. Você não é nada sem mim. Eu               

estou aqui. Volte-se para mim e eu vou levar você. Estou com você. Eu              

te amo. Volte-se para mim agora e seja salvo. 

Pai, baseado em meus recentes sonhos, é óbvio que Você não está            

acabado de trazer julgamento sobre as nações. Pela experiência, sei que           

essa devastação será seguida por doença, estresse econômico e         

corrupção. Tantas terras estão divididas agora, mas especialmente a         

"terra amaldiçoada". As pessoas estão sendo tão irracionais umas com as           

outras. 

As coisas que nossos filhos estão sendo ensinados na escola agora estão            

se tornando cada vez mais perturbadores. Pela primeira vez, estou          

considerando seriamente o homeschooling. Acabei de receber um        

questionário para estudantes que permite que alguém se identifique         

como homem, mulher ou 'outro (explique)'! 

Pai, o que exatamente se entende por "outro"? O tempo em que estamos             

agora só tem que ser pior do que até mesmo nos dias de Noé! Para               

piorar as coisas, até mesmo o preço dos alimentos se torna insuportável.            

As coisas estão tão caras agora que eu declarei recentemente que esta            

semana será a semana da torrada francesa e da panqueca. 

Embora eu saiba que estou "reclamando" agora, também sei que o temos            

relativamente bom em comparação com tantos outros, especialmente no         

sul. Pai, somos muito gratos a você. Eu tentei entrar em contato com             

alguns dos meus amigos que moram lá e eu não acredito que eles             

possam sequer responder. Eu rezo para que tudo esteja bem. 

Também estou preocupado com uma família na República Dominicana         

que patrocinamos. Nós agora patrocinamos esta família há mais de          

quatorze anos e estou preocupado com eles. Sua área foi muito atingida            

pelos furacões e ainda não há praticamente nenhum alívio em chegar lá.            

Oh Senhor, por favor, proteja-os, junto com todos os nossos amigos em            

outras áreas. 

Quando assisto ao noticiário agora, fico em choque com a aparência           

apocalíptica de tudo. As fotografias de toda a devastação são de tirar o             

fôlego e entorpecer a mente. Parece que eles foram tirados de um filme             

de desastre épico, mas, não, esta é a nossa realidade agora. Só vai             

piorar! Oh Pai, por favor, salve-nos em breve! 

De repente, lembrei-me de algo que me ocorreu recentemente na          

segunda-feira, apenas alguns dias atrás. Meu filho mais velho e eu           
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acabamos de chegar à cidade e pegamos minha filha mais nova de sua             

escola. 

Nós dirigimos então para apanhar nossas duas crianças medianas da          

escola secundária. Enquanto os céus estavam nebulosos, você ainda         

podia ver que eles eram de um azul lindo. Estava muito quente. Então             

percebi que as folhas agora estavam mudando rapidamente. 

Enquanto eu estava dirigindo, mas apenas por uma fração de segundo, o            

cenário ao meu redor de alguma forma mudou para algo que eu tinha             

visto quando eu morava a 3.000 milhas de distância. Enquanto a estrada            

era idêntica, o cenário estava agora de alguma forma alterado. Tão           

rápido quanto, o cenário voltou. 

De alguma forma, eu sabia que não era Deja Vu. Senhor, por que você              

permitiu isso? Você me deu um sonho bastante estranho que me lembrou            

um que Joseph teve, mas diferente ...  

descrição do sonho 1 começa ... 

Eu estava em pé em um campo de trigo maciço. Diretamente à minha             

frente havia doze trouxas de trigo. Sorri quando de repente me lembrei            

dos onze trouxas de trigo com que José havia sonhado (Gênesis 37). 

Ao inspecionar cada um dos doze feixes de trigo, notei que cada um             

deles tinha características ligeiramente diferentes. No entanto, eu        

também sabia de alguma forma que cada um desses feixes tinha sido            

retirado do mesmo campo. 

Enquanto eu caminhava por esse campo de trigo maciço, o clima parecia            

muito semelhante a um belo dia de outono em meados de setembro.            

Quando olhei ao redor, vi que as colheitadeiras estavam muito ativas. 

Eu já havia passado de onze dos doze feixes de trigo quando decidi             

sentar-me na base do décimo segundo feixe. Eu cheirava a fumaça de            

madeira no ar e era deliciosamente perfumada. Enquanto eu me sentava           

lá, minhas lágrimas inesperadamente começaram a fluir pelas minhas         

bochechas. Comecei a rezar com todo o meu coração enquanto          

continuava chorando. 

Eu: “Oh Senhor, por favor nos ajude. Nós precisamos de ajuda! Tantas            

pessoas estão com problemas agora. Nosso lar está sob ataque agora.           

Mesmo nossos cães de estimação, mas, na verdade, todos os animais ao            

nosso redor estão agindo de forma estranha. Pai, o que está           

acontecendo?”  

descrição do Sonho 1 foi ... 

Recebido em sexta-feira, 15 de setembro de 2017 

Várias coisas horríveis aconteceram algumas noites atrás e todas elas          

foram feitas para me tirar toda a esperança. Bem, funcionou, pelo menos            

temporariamente, e minha esperança e alegria desapareceram. Eu        
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estava agora em grande desespero. Eu senti principalmente o mesmo          

ontem, assim como eu simplesmente não conseguia me envolver em          

torno da dor que eu estava sentindo desta mudança nos eventos. 

Pouco antes de ir para a cama, senti de repente que Deus me levou a ler                

um periódico em particular no qual eu havia escrito. Esta revista era do             

tempo exato em que estamos agora, mas em 2011. Passei ainda mais            

tempo neste diário. manhã também. 

Eu lamentei enquanto lia este diário, pois era um pouco antes de uma             

data de julgamento marcada para outubro de 2011. Eu estava em uma            

luta enorme para manter meus filhos. Eu estava completamente deserta          

e tinha muito poucas opções ... bem, eu realmente não tinha nenhuma            

opção neste momento. 

Toda a esperança que me restava estava em Deus. Eu já havia feito tudo              

o que sabia que poderia fazer com minhas próprias forças. Mesmo que            

meu 'Little Red Journal' tenha sido incrivelmente difícil para eu ler           

novamente, este diário foi ainda mais difícil de ler. Uau! 

Este diário estava cheio de lamentações. Enquanto eu primeiro registrava          

fatos e eventos, era rapidamente seguido pelos gemidos do meu coração           

partido. Eu tinha sido abandonado pela família e amigos, pessoas que           

disseram que nunca sairiam ou me trairiam. Bem ... 

Apesar dos meus inimigos continuarem rumo a mim, eu ainda rezava por            

eles. Seus ataques continuaram e continuaram e prosseguiram. Depois         

que eu orei com tudo que eu tinha, eu finalmente descobri que, se Deus              

estivesse realmente comigo, Ele cuidaria das coisas. Por outro lado, se           

Ele não estivesse comigo, eu estava prestes a perder a única coisa que             

mais importava para mim ... meus filhos. 

Quando olho para trás agora, sinto que meu "grande crime" na época foi             

simplesmente para eu ser tão cego a ponto de ter confiado em um             

homem que no final tinha apenas um objetivo em mente - destruir-me            

completamente. Eu não tinha como lutar e minha conta bancária estava           

vazia. Para piorar, recebi um ultimato do meu advogado. 

No final de um determinado dia, em meados de setembro de 2011, eu             

agora tinha até o final do dia para chegar a US $ 3.800 ou meu advogado                

se retiraria do conselho. Isto foi agora menos de um mês antes do             

julgamento e fiquei horrorizado. 

Entrei em pânico e comecei a vomitar. Eu não tinha opções reais e nada              

para vender. Eu já tinha vendido todas as minhas jóias e objetos de valor              

para esta batalha judicial em andamento. Eu tinha alguns outros itens           

que eu vendi, mas isso equivalia a centenas, não milhares. 

Se o dinheiro não fosse concedido neste momento, orei para que o            

Senhor pelo menos me desse mais tempo. Depois de orar com todo o             
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meu coração, meu telefone logo tocou. Foi meu advogado. Ele me disse            

que ia me dar até o final de setembro para levantar os US $ 3.800 MAIS                

ainda mais para pagar o próximo julgamento com antecedência. 

Para meu horror, as pessoas ao meu redor, familiares, amigos e até            

mesmo aqueles que eu mal conhecia, começaram a me dizer para           

abandonar a luta e simplesmente ir embora. Fiquei muito irritado quando           

alguém me disse que isso era um sinal de Deus para ir embora.             

Perguntei a eles: "Por que Deus gostaria que essas crianças crescessem           

sem uma mãe que as ama?" 

Eles não tiveram resposta. Enquanto continuava a ler este diário, meu           

coração começou a bater mais forte. Embora a dor desse período de            

tempo tenha sido anos atrás, ler isso fez minhas feridas ainda parecerem            

cruas e frescas. Doeu ver tudo o que me foi permitido acontecer. 

Eu li que então me ajoelhei para declarar tantas das promessas que Ele             

nos deu na Escritura. Mesmo que eu sentisse que toda a esperança            

estava perdida, eu declarei para Ele o mais alto que pude. Eu gritei para              

Ele em desespero e inseri meu nome enquanto escrevia isso. Escrevi o            

seguinte enquanto esperava Seus milagres: 

● Salmo 46: “Como Deus está dentro de você, você não cairá. Deus            

o ajudará no romper do dia. ” 

● Isaías 62: 11-12: “ O Senhor fez uma proclamação até os confins            

da Terra. Diga a Erin: 'Veja, seu Salvador vem. Veja, Sua           

recompensa é com Ele e Sua recompensa O acompanha ”. 

● Ester 8: 8; Ageu 2: 18,23: “A partir deste dia te abençoarei. Eu             

vou fazer você gostar de um anel de sinete para eu te escolher,             

Erin! Nada selado com o anel de sinete do Rei pode ser quebrado! ” 

Recebido em domingo, 17 de setembro de 2017 

● Ageu 2: 5: “ Pois eu estou contigo, Erin! ” 

● Isaías 30:18: “ O Senhor é o Deus da justiça e abençoado são             

aqueles que esperam por Ele. ” 

● Jeremias 42:11: “ Porque estou angustiado com o desastre que          

causei a você. Não tenha medo do Rei da Babilônia que você agora             

teme. Não tenha medo dele, declara o Senhor, pois eu estou           

contigo e te salvarei e te livrarei das suas mãos. ” 

● Isaías 49:17:devastaram se “Os teus filhos pressurosamente       

virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão          

do meio de ti.” Todos os seus filhos se reúnem e vêm até você.              

Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, você saberá que eu sou o              

Senhor. Aqueles que esperam em Mim não ficarão desapontados! ” 
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● Romanos 3: 4: “ Você será provado pelo que diz e ganhará seu             

caso no tribunal. ” 

● Salmo 121: “ O Senhor cuida de mim, agora e para sempre mais .              

” 

● Naum 1: 7: “ O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia.              

Ele cuida daqueles que confiam nEle. O que quer que eles (o            

inimigo) conspirem contra o Senhor, Ele acabará e o problema não           

virá pela segunda vez. ” 

● Sofonias 3: 14-20: “ Alegre-se e regozije-se, Erin! O Senhor tirou           

sua punição. Ele voltou seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está             

com você. Nunca mais você temerá algum mal (ou estará longe           

Dele). O Senhor, seu Deus, está com você. Ele é poderoso para            

salvar. Ele terá grande prazer em você. Ele vai acalmá-lo com o            

Seu amor. Ele se alegrará com você cantando. Eu removerei de           

você as tristezas pelo banquete designado, pois elas são um fardo           

e um opróbrio para você. Eu te restaurarei! ” 

● Salmo 75: 7: “ É Deus quem julga! ” 

● Salmo 77:14: “ Você é um Deus que faz milagres! ” 

● Salmo 72: “ Ele julgará o seu povo com justiça, seus aflitos com             

justiça. Ele livrará os que clamarem, os aflitos que não tiverem           

ajuda. ” 

● Salmo 17: 8: “ Guarda-me como a menina dos teus olhos.           

Esconde-me à sombra das tuas asas! ” 

● 2 Crônicas 20:15: “ Isto é o que o Senhor diz: Não tenha medo              

nem desanime porque a batalha é de Deus. Você não terá que lutar             

essa batalha. Tome sua posição e permaneça firme e veja a           

libertação que o Senhor lhe dará. Não tenha medo. Não seja           

desencorajado. Tenha fé no Senhor e você será bem sucedido. Dê           

graças! ” 

● João 17: “ Eu invoco a Jesus e Ele diz: Proteja-os do maligno.             

Santifica-os pela verdade. ” 

● João 16:23: “ Eu lhe digo a verdade, Erin: Meu Pai lhe dará tudo o               

que você pedir em Meu Nome. Peça e você receberá e sua alegria             

será completa. ” 

Eu então escrevi a seguinte oração em meu diário de 2011 logo depois             

que escrevi isto… 

● Oração: “ Senhor, Deus, peço agora em Nome de Jesus, (1) para            

conceder-me o dinheiro para lutar; (2) Para me conceder a vitória           

e retornar meus filhos para mim; (3) Para nos devolver à nossa            

terra e nos fornecer uma casa e dinheiro para dar e viver; e (4)              
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abençoar aqueles que nos magoaram. Eu pedi isto em Nome de           

Jesus, Amém! ” 

Eu então escrevi mais Escrituras, mas novamente personalizadas… 

● Zacarias 2: 7: “ Isto é o que o Senhor diz: Depois que eu te enviei                

contra seus inimigos, quem tocar em você, tocará o maçã do meu            

olho. Eu certamente levantarei sua mão contra eles. Eles então          

saberão que eu te enviei. Seja ainda diante do Senhor! Então você            

governará a Minha Casa e se encarregará dos Meus Tribunais. Eu te            

darei um lugar entre aqueles que estão aqui (contra você). ” 

● Josué 1: 5: “ Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua              

vida. Como eu estava com Moisés, assim estarei com você. Eu           

nunca vou sair ou abandonar você. Seja forte e corajoso. Seja forte            

e muito corajoso. Obedeça meus comandos. Então você será bem          

sucedido. Seja forte e corajoso. Não fique apavorado. Não         

desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você aonde quer que            

você vá! ” 

Depois de declarar essas promessas para 'lembrar a Deus' delas          

(sorrisos!), Ficou ainda pior para mim pelos próximos dois dias. Logo           

ficou tão ruim que eu pedi a Deus que me "limpasse da face da Terra". 

Então pensei em meus filhos e pedi a Ele para remover este último             

pedido. No entanto, eu ainda estava esmagado e quebrado com toda a            

minha esperança. Então eu disse a Deus: 'Eu te amo, mas parece que             

você agora me abandonou. Até parece que Jesus também me deixou! 

Então eu tive este sonho em 19 Setembro de 2011 ... 

Sonho 2 descrição começa ... 

Eu estava lendo uma Bíblia quando, de repente virou-se para Isaías 33.            

Quando olhei para a página, um dos versos foi destacada ... 

Isaías 33:22: “ Pois o Senhor é nosso juiz, nosso legislador e nosso rei.              

Ele cuidará de nós e nos salvará ”. 

Assim que terminei de ler este versículo destacado, a Bíblia de repente se             

voltou para os Salmos. Todo o Salmo 40 foi destacado. Neste sonho, eu             

resumi em minhas próprias palavras como um 'resumo pessoal' ... 

Salmo 40 (meu resumo pessoal): “Esperei pacientemente que o         

Senhor me ajudasse e Ele se virou e ouviu meus gritos. Muitos agora             

verão o que Ele fez por mim e ficarão maravilhados. Eles então colocarão             

sua confiança no Senhor também. Eu terei alegria em fazer a Sua            

Vontade, meu Deus, pois Suas instruções estão escritas em meu coração.           

Vou contar a todas as pessoas sobre a sua justiça. Não terei medo de              
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falar por Ti, ó Senhor, e não guardarei a Boa Nova da Tua Justiça              

escondida no meu coração. Eu vou falar sobre a sua fidelidade e poder             

salvador. Eu direi a cada um de Seu amor e fidelidade infalíveis. ”A 

descrição do sonho 2… 

Apesar de eu ter sido martelada ainda mais por mais quatro dias depois             

disso, eu me mantive firme. Então, e por um milagre, chegou uma carta.             

O cheque em anexo tinha sido devido a mim de vários anos atrás, mas              

eu não tinha ideia que essa 'dívida comigo' existia. Fiquei chocado, pois            

foi três vezes mais do que o meu advogado estava pedindo! 

Eu não tinha absolutamente nenhuma idéia de que esse cheque havia           

sido emitido ou que eu devia mesmo esse dinheiro. Este ainda é um dos              

meus maiores milagres até hoje. Ele tinha sido escrito e enviado no início             

de Setembro de 2011 e eu depositei iton sábado, 24 de setembro th,
2011.            

Os fundos foram, então, totalmente disponível para mim na         

segunda-feira, 26setembro de
de 2011. 

Graças a este 'dinheiro milagre', I finalmente foi capaz de continuar           

minha luta pela custódia dos meus filhos sem limitações. Esse dinheiro           

milagroso me deu tanta confiança que até assustou meu inimigo. 

Agora temendo uma longa e cara batalha judicial, um acordo foi logo            

alcançado. Finalmente, e no Yom Kippur em outubro de 2011, a custódia            

de meus filhos me foi devolvida. No entanto, meu filho mais velho decidiu             

que queria ficar com seu pai com base na promessa de seu pai de              

colocá-lo em uma escola particular. 

Infelizmente, esta foi mais uma das promessas quebradas de seu pai.           

Depois de anos perguntando a seu pai quando ele acompanharia sua           

promessa de colocá-lo em uma escola particular, isso nunca aconteceu.          

Foi ainda outro truque do inimigo para roubar todos nós usando este            

'homem'. 

De qualquer forma, com o dinheiro que "salvei" por não ir a tribunal,             

decidi comemorar e levei as três crianças em uma viagem "de volta" para             

o Oregon. Como eu ainda queria ser cuidadoso com o meu dinheiro            

'apenas no caso', decidi que só iríamos embora por três dias. Ainda é um              

período de férias que todos nós lembramos até hoje. 

Nós se hospedaram no 'sofisticados hotel' (para nós) e 'mesmo piscina'!           

Fomos ao museu, ao cinema, tomamos sorvete e comemos pizza. Nós           

louvamos a Deus por tudo como sabíamos que era dele. Foi realmente            

uma viagem que nenhum de nós jamais esqueceria e ainda não o            

fizemos. 

Ficamos todos felizes por podermos mais uma vez visitar os lugares que            

adoramos visitar quando moramos em Oregon. Este era o lugar onde           

estávamos todos tão felizes (se não fosse por 'ele'). Então, pedimos a            
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Deus, se estiver em sua vontade, que um dia ele volte para nossa casa              

aqui. 

Bem, pai, meus filhos são mais velhos agora e eu ainda sou mais velho              

... sorrisos. Enquanto minha mãe já faleceu, pelo menos foi depois de            

termos nos reconciliado. Você cuidou de nós no dia-a-dia e nos instruiu.            

Você nos manteve seguros em seu tremor. 

Eu recentemente tive um estranho sonho sobre uma Árvore Broom que           

parecia de alguma forma se relacionar com tudo isso ... A 

descrição do Dream 3 começa ... 

Eu estava andando por várias fileiras de árvores para venda em um            

viveiro de jardim local que um amigo meu possuía. Enquanto eu           

caminhava ao redor do lado de uma estufa, notei uma árvore alta de 16              

'em uma panela extremamente grande. Procurei a minha amiga e          

perguntei-lhe sobre esta árvore. 

Eu: “Qual é a história daquela árvore alta ao lado da estufa?” 

Amigo: “Ninguém quer porque não vai crescer aqui. Além disso, a altura            

é muito alta em 16 '. Também seria necessário estar em ambientes            

fechados nesta época do ano, pois agora é passado o tempo que pode             

ser plantado fora. Ah sim ... agora também é muito grande para eu me              

mexer. Por todas essas razões, vou deixar onde está e deixar morrer. ” 

Eu:“ O que? Esperar! Eu vou comprar de você em vez disso. ” 

Amigo:“ Erin, você realmente não precisa de mais estresse. Se eu fosse            

você, não assumiria os cuidados desta árvore ”. 

Eu:“ Enquanto agradeço a sua preocupação por mim, ainda quero          

comprá-la! ” 

Amigo:“ Bem, tudo bem. No entanto, eu vou apenas dar esta árvore para             

você, pois eu ainda teria que pagar para que ela seja removida assim             

que ela morrer. ” 

Eu:“ Oh, muito obrigada. A propósito, que tipo de árvore é essa? ” 

Amigo:“ Ah, é uma árvore Broom. Agora, você tem certeza que está            

pronto para isso? ” 

Eu:“ Oh sim! Para onde estou indo, Deus me fortalecerá e manterá a             

árvore saudável. Como vou agora plantá-lo na terra onde ele pertence,           

ele vai prosperar. ” 

Amigo: Sorrindo. "Bem, então, você também deve saber que o          

significado da Árvore da Vassoura é 'renovação'!" 

Descrição do Sonho 3 sobre ... 

Pai, você está agora nos preparando para mais uma vez retornar à terra             

que amamos tanto, mas por um diferente finalidade. Você está nos           

levando de volta para ficar diante daqueles que disseram coisas tão           

horríveis e falsas sobre nós. Nós passamos por tantas tempestades          

9 
131



juntos que eu até tentei capturar o que nós estávamos passando em uma             

pintura em pastel ... 

 

Enquanto essa porta em particular pode estar aberta já, nós          

continuaremos a ficar onde estamos até que você nos fortaleça e nos            

conceda o capacidade de passar por esta porta. Embora façamos o nosso            

melhor para permanecermos satisfeitos aqui, devo admitir que já         

estamos inquietos e ansiosos com a empolgação da perspectiva de          

retornar a esta linda terra. 

Embora seja difícil esperar por você às vezes, agora também sei que seu             

tempo é sempre perfeito! Nós te amamos e te agradeço por tudo o que              

fizeste por nós. Isso tudo é um verdadeiro milagre. Mesmo assim, agora            

pedimos que em breve faça tudo o que você nos prometeu. Pai, eu oro              

para que você faça isso para todos nós em breve, muito em breve, no              

Nome de Jesus, Amém! 

Comecei então a voltar ao meu diário para refletir sobre alguns dos            

versículos bíblicos que acabei de escrever para esse sonho. Logo cheguei           

à parte em Isaías 30:18 que falou sobre 'esperar por Deus'. Comecei a             

pensar em como é difícil esperar, especialmente durante os momentos de           
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incerteza, mas também como as coisas geralmente vão mal quando não           

esperamos ... 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

Eu imediatamente me encontrei de joelhos no chão. chão da Corte           

Celestial de Deus. 

Deus: “Eu estou com você, Erin. Agora, você continuará a esperar por            

Mim? ” 

Eu:“ Sim, pai. No entanto, isso já é tão doloroso e está piorando ainda              

mais. ” 

Deus:“ Não se preocupe, Erin, pois minha força é aperfeiçoada em suas            

provações. Eu sou o Deus da Justiça e, seus filhos, eu salvei. Eu não              

deixarei nada vir contra você. Mesmo se eu permitisse que algo viesse            

contra você, eu não deixaria nenhum mal chegar até você. 

“Eu lhe disse que um dia te livraria completamente de seus inimigos. Em             

breve farei isso por você e você estará na Terra para vê-lo. Todos os              

seus inimigos vão confessar e eu vou fazer tudo o que foi feito para você.               

Não se preocupe, pois farei tudo o que prometi. Minha recompensa é            

comigo e eu estou aqui. Eu te amo, Erin. 

“Mesmo que você tenha pago um ótimo preço, eu vou lhe devolver tudo             

o que foi roubado de você. Sim, vou até te devolver todos os anos que               

foram roubados. Eu falarei carinhosamente com você e lhe concederei          

1.000 vezes mais do que você perdeu. 

“Eu vi o mal feito para você em segredo. Embora eu saiba que às vezes               

parece que não ouço seus pedidos, ouço cada um deles. Eu ouvi suas             

orações por aqueles que o prejudicaram e por aqueles que continuam           

tentando prejudicá-lo. Eu ouvi você implorar por misericórdia para         

aqueles que não têm entendimento. 

“Enquanto eu sou o Deus da Misericórdia, Erin, lembre-se que eu           

também sou o Deus da Justiça. Assim, agora usarei Minhas escalas para            

medir os pesos do mal contra os pesos do seu bem. Alguns agora até              

acusam os mortos e profanam a reputação daqueles que gritam de seus            

túmulos. 

“Mesmo que você ainda ore pelos ímpios, não terei piedade daqueles que            

retribuíram sua bondade para com o mal. Embora eu faça isso por você,             

também farei isso para todos aqueles a quem chamei. Eu ouvi os gritos             

dos oprimidos, mas agora os seus opressores serão obrigados a chorar.           

Eles vão chorar, mas eu não vou ouvir. 

“Erin, ouvi seus gritos e agora o mantive longe de seus inimigos por 'um              

tempo e tempos'. No entanto, eu vou agora curar você, fortalecê-lo e            

trazê-lo de volta para o lugar que eu tinha permitido a sua vergonha, a              

terra natal que você uma vez amou tanto e ainda faz. 
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“Quando eu te levar lá, as pessoas que você conheceu lá, mas            

especialmente seus inimigos, não irão reconhecê-lo a princípio. De         

muitas maneiras, o seu retorno a essa terra será semelhante ao de José,             

depois que aqueles mais próximos a ele o deixaram para morrer. 

“Erin, tudo isso já está alinhado para aqueles que foram maus para você             

lá durante este estágio particular de sua vida. Eu fiz tudo isso por você              

para que você seja capaz de vê-los cair de joelhos, horrorizados com a             

simples visão de você. ” 

Eu:“ Oh Pai, obrigado por isso, mas eu certamente não sou Joseph.            

Enquanto José não tinha feito nada de errado, eu fiz tantas coisas            

erradas! ” 

Deus:“ Erin, você não desejou que seus inimigos o vissem          

verdadeiramente como eu te vejo? ” 

Eu:“ Sim, Pai. ” 

Deus:“ Bem, Erin, porque seu coração é bom, você logo será provado por             

suas ações. Enquanto você continuará a abençoar aqueles que o          

abençoam, aqueles que desejarem e ainda quiserem sua morte serão          

envergonhados. Eu conheço as coisas escondidas nos corações dos         

homens. 

“Eu sei o que foi pensado em você. Eu sei o que foi feito para você. Eu                 

sei o que foi dito sobre você. Eu sei como eu usei você como medida.               

Sim, Erin, você tem sido uma medida. Eu usei você como uma            

embarcação para medição e, mesmo que você tenha enchido você com o            

bem, você ainda foi odiado além da medida como resultado do Meu uso             

de você. 

“No entanto, tudo isso não é uma surpresa para Mim, Erin, como está             

escrito que, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos,            

amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes, desobedientes aos pais,        

ingratos, profanos. , desamorosas, irreconciliáveis, fofocas maliciosas       

sem autocontrole, brutais, inimigos de todos os bons, traiçoeiros,         

imprudentes, presunçosos e amantes do prazer, e não de Mim (2           

Timóteo 3: 2-4). 

“Estas são todas as maneiras do oposto dos bons frutos. Contudo, para            

aqueles que estão com sede de mim, você representará a verdade. Suas            

palavras serão como fontes refrescantes para elas. Você será uma 'taça           

oferecida a eles' e eu terei o Meu Espírito em você. 

“Quanto àqueles que se opõem a você e recusam o que você irá oferecer              

a eles, esses homens de mente depravada, esses homens que se opõem            

à verdade, ao invés disso, desfrutam daquilo que o soberano dos ímpios            

oferece. Eles logo descobrirão que o que o soberano do mal lhes oferece             

não satisfaz e leva à morte. 
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“Lembre-se de que os arrogantes também continuarão a justificar suas          

ações pecaminosas usando Meu Nome. Em seus corações, eles acreditam          

que estão escondidos da Minha visão como se eu fosse um corcel com             

cegonha. Bem, Erin, eu não sou um corcel e não tenho viseiras. 

“Enquanto eu busco no coração de um homem bom para chamá-lo de            

Meu, eu também busco o coração de um homem iníquo para ver se resta              

algum remanescente de bem nele. Se eu, então, descobrir que não há            

nenhum, então uso "um bom homem" para medir suas ações. Eu então            

uso isso para impor justiça aos iníquos em Meus Tribunais. 

“Você, seu marido e seus filhos, mas também os outros que escolhi, são             

uma medida para os iníquos. Não faria sentido que todos vocês           

experimentassem a perseguição dos maus como resultado? Enquanto        

você, Erin, todos aqueles que eu escolhi também têm. Os ímpios           

constantemente perseguem os aflitos e conspiram contra os bons. 

“Depois de fazer isso, esses homens perversos se gabam do seu mal            

como se eu nem existisse. Eles acreditam que estão livres para continuar            

(Salmos 10: 2-4). No entanto, Erin, seu teto é de vidro e seus ossos              

estão apodrecendo dentro de seus corpos como eles mesmos estão          

mortos. 

“Agora mostrarei aos ímpios que os vejo e tudo o que eles fazem. Não              

permitirei sequer que eles tenham um advogado para defender o seu           

caso. O único defensor que eles terão é o mal de seu curso e as mentiras                

de seu caminho. Eu vejo tudo, eu medi tudo e sei tudo. 

“Enquanto esta vida tem sido difícil para você, eu usei 'a fornalha da             

aflição' para refinar você e moldar seu 'coração de ouro' para os Meus             

propósitos. Alegra-te, Erin, como o seu luto em breve se transformará           

em dança. Agora, Erin, você se lembra das duas Palavras que eu dei a              

você que continham tantas de suas promessas? ” 

Eu:“ Sim, pai! Estas foram na revista que você recentemente me levou.            

Parecia impossível na época que isso se tornasse realidade. No entanto,           

essas duas palavras se destacaram para mim. Ainda me lembro dos dois            

claramente. 

“Você me disse para colocar meu nome em Isaías 61 e 62. Você então              

me disse que faria tudo o que estava escrito ali, já que todas as profecias               

escritas em Sua Palavra sempre acontecem. Senhor, eu sei muito pouco           

sobre minhas origens. Muito poucos registros foram mantidos. ” 

Deus:“ Eu sei, Erin, como isto também é pelo Meu design. Você deve             

esquecer a casa de seu pai por enquanto, eu, seu rei, estou fascinado por              

sua beleza. Você é meu, Erin. Eu convoquei você pelo nome e é eu que               

te resgatei. 
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“Agora, preste muita atenção. Quando você passa pelas águas, elas não           

te cobrirão. Quando você andar pelo fogo, você não será queimado. As            

chamas não vão te machucar. Eu sou Deus e você é precioso para mim.              

Erin, eu te amo. ” 

Eu: Chorando. “Eu também amo você, pai, muito. Eu já achei impossível            

sequer conhecê-lo. Em vez disso, agora eu te amo com todo o meu             

coração. Você é tão bom e incrivelmente ... bem ... incrível! Obrigado Pai             

... muito obrigado! 

“Embora eu não tenha gostado tanto da minha vida aqui, eu não trocaria             

esses problemas por uma vida mais fácil se isso significasse não saber            

Você como eu faço agora. Oh pai, eu sinto muito que muitas vezes             

"lamento" para você quando estou angustiado. Enquanto você é meu pai,           

você também é o único pai que eu já conheci. ” 

Deus:“ Não tenha medo, Erin, como estou sempre com você. Eu não te             

esqueci. Eu prometo que você logo colherá tudo de bom que você            

costurou. Você colherá isto não apenas no céu, mas também na terra            

como no céu. Você vai beber o vinho doce de seus próprios vinhedos. 

“Mesmo que você tenha vivido em um terreno baldio deserto que           

ninguém iria querer passar, eu mudei isso e vou mudar isso de novo. Eu              

comprei a terra que você é como é meu para dar a você. Lá, você               

plantará vinhas em breve. Seu fruto estará livre de qualquer coisa que            

venha contra ele. 

“Você vai ver isso aqui, Erin, e não do túmulo. Embora você tenha dito              

em seu coração: 'Mas, pai, eu sou velho, meus ossos secaram e minha             

esperança se foi', eu digo: 'Preste muita atenção pois agora vou abrir os             

túmulos do meu povo e trazê-los de volta Para a vida. Agora vou trazer              

todos aqueles que escolhi de volta à vida ', entendeu? ” 

Eu:“ Eu acredito que sim, pai. Estou esperançoso. ” 

Deus:“ Embora você tenha dito em seu coração: 'Quando, Senhor?          

Quando isso será? Minha esperança se foi e meu dinheiro é gasto. Quem             

intervirá para a nossa família? ', Eu digo:' Ao romper da aurora '! ” 

Eu:“ Obrigado, pai, mas que dia? Que amanhecer? ” 

Deus: Ele riu e eu sorri. “O 'dia perfeito' e o 'amanhecer perfeito'! Eu te               

amo. Não tenha medo. Eu ouvi seus gritos. Eu medi os ímpios. Agora             

estou prestes a fazer algo em seus dias que você não acreditaria, mesmo             

que lhe fosse dito, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, pai! Por favor vindique minha vida. Por favor, justifique-me e            

aos meus filhos. Pai, por favor, salve-nos! We love You, Father, but            

please, please do not delay!” 

God: “I promise you, Erin, I will not delay!” 

Dream over… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-260/ 

Luto Por Nossa Outrora Grande Nação 

Terminado na segunda-feira, 2 de outubro de 2017 

Recebido na quarta-feira, 27 de setembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por suas provisões. Pai, eu tenho estado com mais dor nestas            

últimas duas semanas do que nunca. Eu chorei tanto esta semana e agora             

me sinto tão desmotivada e desanimada. Eu estive chorando enquanto oro           

em minha língua de oração. 

Pai, sinto que algo mudou agora na atmosfera e parece épico. O coração             

das pessoas agora se afastou de você em 'proporções de êxodo em            

massa'. O espírito de rebelião está nas nações e o pai da mentira está              

espalhando suas falsas palavras. As nações estão se separando e também           

os corações dos homens. 

Então, o que acontece depois, pai? Há tanto barulho e clamor, mas tão             

pouca verdade. Recentemente, meu marido e eu fomos a uma 'cura de            

tendas' na esperança de testemunhar alguns milagres, mas em vez disso           

descobrimos que era apenas mais uma falsa doutrina sendo ensinada. 

Os 'ministros' lá então colocam toda a responsabilidade de alguém ser           

curado, ou não, somente na pessoa, removendo Deus completamente.         

Bem, para encurtar a história, não havia absolutamente nenhuma cura lá.           

Eles anunciaram que aqueles que estavam doentes deveriam vir, e eles           

vieram, mas apenas para ouvir uma mensagem diluída. 

Realmente, a mensagem era que todos nós não tínhamos fé em Deus para             

nossa cura e essa é a única razão pela qual uma pessoa permanece             

doente. O que realmente me perturbou foi que não havia uma única            

oração por cura ou pelos enfermos. Não havia uma pessoa lá para orar             

com alguém que estava doente. Ninguém de jeito nenhum! 

Pai, se eu tivesse ido lá enquanto estava na cerca da minha caminhada e /               

ou tivesse levado um membro da família lá esperando receber um           

milagre, eu teria saído mais tarde com absolutamente nenhuma esperança          

em você. Eu também teria me sentido culpada, pois eles teriam me feito             

sentir pessoalmente responsável por minha deficiência continuada. 

Eu fiquei completamente chocada com o que ouvi ser pregado lá.           

Enquanto meu marido e eu queríamos falar, você nos disse para ficar em             

silêncio e que só fomos enviados para lá para observar. Durante uma            
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pausa, sentimos que era hora de sair e nós fizemos. Nós ficamos            

chateados e tristes por todas as pessoas que continuaram sentadas em           

sua culpa e decepção. 

Enquanto eu não senti que você estava no trabalho lá, senti que o inimigo              

certamente era. Este não foi um renascimento de uma "tenda de cura",            

mas simplesmente uma farsa para tirar dinheiro de vítimas desavisadas.          

Eu teria ficado pelo menos um pouco impressionado se eles tentassem           

uma cura milagrosa, mas nada aconteceu e nada foi tentado. 

Oh pai, os tempos certamente mudaram e agora estamos em uma terra            

sem esperança em você. Eu quero muito ser fortalecido e curar os outros.             

Eu quero gritar para as colinas e através da terra sobre Sua bondade e              

Sua glória. 

No entanto, sei que devo ficar quieto por agora, pois você ainda não me              

tirou do seu tremor. Enquanto meu coração se sente pronto, também sei            

que não posso fazer nada fisicamente do jeito que estou agora. Agora,            

tudo que posso fazer é escrever sobre o seu amor, suas promessas e             

nossa esperança em você. 

Eu me sinto tão forte como sempre que 'nosso tempo' está quase aqui. Eu              

até ouvi você dizer duas vezes nos últimos quatro dias: "Erin, a queda             

chegou ... está aqui!" Como você nunca desperdiça suas palavras, sinto           

em meu coração que essas palavras não são apenas sobre a mudança de             

estação. Com as folhas mudando de cor, até eu posso descobrir isso ...             

sorri. 

Sim, a mudança na temporada está aqui e eu sei que será um inverno              

muito frio e difícil em toda a nossa região. Eu posso sentir isso. Eu só sei                

que algo é diferente e que este ano será especialmente brutal. Mesmo que             

esteja realmente quente hoje, eu tenho um frio estranho em meus ossos            

que combinou com minha dor severa contínua. 

Meu coração também tem estado sofrendo com tantas coisas diferentes          

recentemente. Enquanto eu dirijo em torno de nossa área e vou de um             

lugar para outro, acho que a maioria das pessoas com quem lidei agora é              

tão "difícil". É difícil ver como o mundo está se tornando, mas, na             

verdade, já se tornou. 

Eu simplesmente não consigo acreditar na frieza ao nosso redor e não            

apenas na mudança do clima. Meu coração parece estar se separando           

agora das coisas que eu costumava amar. Eu agora só me sinto perto             

daqueles que eu amo, minha família e animais de estimação, meus           

amigos e, sim, até mesmo os animais que vagam pela nossa propriedade. 

Isso tudo aconteceu tão rapidamente. É verdadeiramente como se meu          

coração não se sentisse da mesma maneira. O clima aqui é ir de uma              

onda de calor para as condições de frio nas próximas 24 horas, uma             
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mudança drástica de ameno para frio. Talvez este seja um sinal dos dias             

frios à frente. 

Enquanto as crianças não pediam novas roupas escolares este ano, eu           

ainda as peguei alguns itens. No entanto, devo admitir que estava um            

pouco atrasado em minhas compras este ano e muitas coisas já foram            

colhidas nas lojas. 

Eu gostava de ir a algumas dessas lojas para olhar em volta, pois é              

divertido fazer compras para as crianças que vão se deliciar com algo            

'inesperado'. No entanto, agora eu tento não fazer compras através de           

'emoções' nos dias de hoje. 

Eu costumo orar antes de comprar algo e então o Espírito Santo me incita              

a agir como apropriado. Isso também parece estar acontecendo agora          

com coisas como reparos automotivos e manutenção doméstica. Deus         

sabe como nos conduzir nas coisas pequenas e grandes, por isso não            

tenha medo de perguntar a Ele. 

Este ano, fui a algumas lojas diferentes para comprar roupas escolares.           

No entanto, encontrei muito poucos itens de "qualidade" ou itens feitos de            

algodão. Parece que tudo agora é feito em sintéticos de baixa qualidade e             

é extremamente fino. No entanto, mesmo com a má qualidade, as lojas            

ainda cobram o mesmo e até mais do que costumavam. Isso é frustrante. 

Fui até a seção masculina e notei que quase todas as roupas masculinas             

eram de qualidade muito melhor do que a seção feminina, mas com            

preços iguais ou até mais baratos. Eu estava ficando bastante chateada           

quando finalmente senti o Espírito Santo incutir em mim alguma sabedoria           

para me acalmar ... 

Espírito Santo: “Não é a sua imaginação, Erin. Como o consumidor           

masculino faz compras com pouca frequência, as roupas são feitas para           

durar mais. No entanto, uma vez que o consumidor feminino faz compras            

com mais frequência, as roupas não são feitas para a resistência. Sim,            

eles estão se aproveitando de você, mas esse é o estado do mundo agora.              

Você pode optar por aceitá-lo ou continuar frustrado. ” 

Decidi colocar um sorriso no rosto e me convenci a“ aceitar ”. Ainda não              

foi fácil fazer isso. Obrigado Senhor, por sua grande sabedoria e palavras            

calmas! Mas agora aonde eu vou? Onde está bom? O Espírito Santo            

novamente falou comigo ... 

Espírito Santo: “Procure clássicos antigos nas lojas de pilhagem.” 

Eu: “Hmm, ok… então, lojas de desconto? Lojas praticamente sem clientes           

adolescentes? Eu vou a lojas que limpam toda a mercadoria da loja falida?             

” 

Eu decidi fazer exatamente isso. Depois que cheguei a uma dessas "lojas            

de pilhagem", encontrei alguns clássicos a preço de banana que ainda           
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tinham boa qualidade. Eu comprei alguns itens e sabia que as crianças            

ficariam felizes. Senti então o Espírito Santo confirmar que, uma vez que            

esses itens de qualidade fossem limpos, tais itens seriam cada vez mais            

raros. 

Sinto que muitas pessoas não notaram a rápida diminuição da qualidade e            

integridade. Sustentabilidade e confiabilidade parecem ser todas       

qualidades esquecidas por todos, mas aquelas com idade suficiente para          

lembrar. Nada é feito para durar. 

Bem, a única coisa que resta por uma eternidade é nosso relacionamento            

com Deus e nossa salvação Nele. No entanto, muito poucos estão           

"comprando" isso mais. Bem, eu sinto que tenho pintado uma imagem           

sombria hoje, então peço desculpas. Infelizmente, acredito que esta triste          

imagem é uma imagem precisa. É doloroso aqui fora agora e eu sinto falta              

de muitas coisas ... 

● Eu sinto falta de comprar uma lâmpada quente normal, não as luzes            

azuis 'alienígenas' do LED; 

● Sinto falta de um grande moletom de algodão de longa duração,           

sem logotipo; 

● Sinto falta de poder estar abertamente orgulhoso de nosso país sem           

ser ridicularizado; 

● Tenho saudades de sair para uma caminhada, andar ou dirigir e não            

temendo o mal ao meu redor; 

● Sinto falta de um tempo sem tecnologia, mas amo a tecnologia ao            

mesmo tempo; 

● Tenho saudades de ir à igreja e receber uma palavra que realmente            

traz vida; 

● Sinto falta de ver compaixão nas pessoas que não esperam nada em            

troca; e 

● eu sinto falta de gentis pessoas sorridentes. 

Recebido na segunda-feira, 2 de outubro de 2017 (muito frio hoje -            

brrrr…) 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por este lugar, nosso refúgio, nestas lindas árvores. Bem, a           

queda chegou e está frio lá fora. Você falou claramente o seguinte para             

mim dois dias seguidos na semana passada ... 

Jesus: "Erin, a queda começou" 

No entanto, eu realmente acredito que há muito mais do que apenas um             

aviso de você sobre a mudança na temporada. 
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O frio chegou definitivamente e agora temos avisos de gelo nos próximos            

dias seguidos. Apenas dois dias atrás, em 30 de Setembro de 2017, foi             

celebrado o 5º aniversário de receber o dom de um relacionamento mais            

próximo com você na forma do início desses sonhos. 

Por você e com você em mim como o Espírito Santo, eu mudei para              

sempre e nunca posso agradecer o suficiente. No entanto, esta é também            

a época do ano em que devemos ser especialmente diligentes em chegar            

a Ti em arrependimento por nossas falhas. 

Há muitas coisas que não consegui fazer. Há muitas coisas que desejo            

fazer, mas não sou mais capaz de fazer isso fisicamente. Por exemplo,            

enquanto eu sinto que ainda devemos tentar observar os feriados e festas            

judaicas, eu também não sou muito bom em fazer isso. 

Lembro-me de que Jesus era muito severo em Mateus 5: 17-20 quando            

Ele disse: 'Eu não vim abolir a Lei ou os profetas, mas vim cumpri-los'. No               

meu coração, eu só sei que Jesus está realmente falando com todos nós             

aqui. 

Ele não veio para remover os mandamentos de Deus, mas veio como            

sacrifício para expiar nossos pecados como o Cordeiro de Deus. Jesus é            

precioso e honrado aos olhos de Deus. Ele nasceu sem mancha ou            

mancha, o que significa que Ele também não tinha pecado ou injustiça. 

Em Israel, a nação inteira observou o Dia da Expiação, ou Yom Kippur, no              

fim de semana. Isso foi observado em Israel, e não apenas pelo povo             

judeu, mas também por aqueles que trabalham para eles. Ambos Levítico           

16 e 23 falam sobre isso. 

Em contraste, parece que a nossa nação da América, supostamente uma           

"nação cristã", repousa mais em interpretações erradas da Bíblia,         

principalmente com os escritos de Paulo, para simplesmente fazer o que           

quiserem. Essas interpretações equivocadas parecem então levar muitos        

para longe de Seus mandamentos, especialmente aqueles que assistem à          

hipocrisia resultante dos chamados cristãos e não querem nada com eles. 

Com o passar dos anos, tenho visto muitos usarem más interpretações           

horríveis de Romanos 7 para racionalizar que não estamos mais sujeitos           

aos mandamentos e leis de Deus. Eu vejo muitos cristãos          

bem-intencionados tomando as palavras dos apóstolos fora de contexto e          

então dividindo a Bíblia em duas metades - o Antigo Testamento versus o             

Novo Testamento. 

Quando o Senhor diz que todas as Suas Palavras são para o nosso             

aperfeiçoamento, eu certamente creio Nele. Nós todos devemos! Se eu          

não mais olhar para a terra de Israel como a terra de Deus, não me               

interessei abençoá-los. Se eu não mais me interessar pela caminhada e           
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pelo passado de Jesus, então me tornarei preguiçoso e complacente em           

minhas orações e em minha caminhada com Ele. 

Com apatia vem o embotamento e a falta de vida. Então nos tornamos             

cada vez mais propensos a dizer: 'Oh, não se preocupe com esse pecado.             

Afinal, Jesus já morreu por tudo isso. Não o coloque de volta na cruz! Nós               

realmente não precisamos nos preocupar em observar 'isto ou aquilo'          

mais. 

Tornamo-nos cada vez mais propensos a dizer: 'Humm, não posso jejuar           

hoje, como tenho um almoço de negócios. Sei que tenho que me            

arrepender, mas estou ocupado agora e farei outro dia. Oh, as desculpas            

depois das desculpas! Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, mas            

ainda precisamos REALMENTE nos acertar com Deus ... e AGORA! 

Na realidade, esta foi a minha vida antes de começar a andar em um              

relacionamento próximo com Deus. Eu costumava estar sob a ilusão de           

que apenas o Novo Testamento era valorizado e que "uma vez salvo,            

sempre salvo" era uma receita para pecar sem consequências, seja aqui           

na Terra ou no céu. Este era e é um declive muito, muito escorregadio. 

Eu realmente primeiro acordei comigo mesmo no ano 2000 e odiei o que             

vi. Isso aconteceu logo após o funeral de um amigo em setembro de 2000              

e percebi que estava vivendo para mim e não para Deus. Sim, eu também              

estava vivendo para meus filhos, mas, na verdade, principalmente para          

'eu'. 

Quando cheguei a essa conclusão, iniciei a longa e difícil jornada de me             

separar daquelas coisas que eram uma barreira entre meu coração e           

Deus. Minha vida mudou. Embora não tenha sido instantaneamente         

alterado para onde está agora, foi mudado instantaneamente, continua a          

mudar e da maneira que Ele acha que pode nos moldar. 

Deus sistematicamente começou a me afastar do meu lugar confortável.          

Eu tinha uma escolha a fazer - ou segui-lo ou permanecer como servo e              

escravo do dinheiro e do mundo. Obrigado Pai, por continuar a trabalhar            

diligentemente em mim, mesmo quando eu escorrego. 

Olhando para trás, agora percebo que Seu plano era me afastar daquelas            

pessoas e coisas que estavam me impedindo de viver na plenitude do que             

Deus tem reservado para mim. Como Jesus disse em Sua Palavra ... 

"Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e                

siga-me." (Mateus 16:24). 'As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as             

conheço e elas me seguem.' (João 10:27) No entanto, existem tantos           

outros exemplos de Suas palavras de sabedoria. 

Sim, foi um processo doloroso separar-me dessa atitude de 'Ah, não se            

preocupe com tudo isso. Afinal, Jesus pagou o preço para que pudéssemos            
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viver livres da lei. e 'Jesus te ama e não se importa com os seus erros. Ele                 

os espera e sabia de antemão que você ia pecar. 

Que carga de malarkey! No entanto, isso não foi apenas em meus            

pensamentos, mas também foi compartilhado por muitos cristãos ao meu          

redor e ainda é. Eu só sei que isso não é o que Deus quer para nós. Ele                  

quer nossos corações, todo nosso coração, e não apenas em parte. Isso            

significa segui-lo em todas as coisas e dizer adeus à ferrugem e ao mofo              

que este mundo oferece. 

Culpada, eu sabia no meu coração que estes desculpas eram apenas isso,            

enquanto eu continuava no meu caminho. Levou-me ainda mais tempo          

para perceber que era realmente tão simples, mas complicado e          

excruciante, como o seguinte ... 

'Pergunte a Deus e Ele responderá. Se Ele não responder "na nossa            

agenda", então pressione mais forte. Se Ele ainda não responder, então           

pressione para Ele ainda mais forte. Se ele ainda não responder, então            

jejue e ore. Então espere mais ainda, lembrando que o seu 'sim' significa             

'sim', o seu 'não' significa 'não' e 'silêncio' significa… ugh… espere ainda            

mais! ' 

Quantas vezes precisamos fazer isso? Por toda a vida! Arrependa-se,          

repita, arrependa-se, repita, arrependa-se, repita! Então comece de novo!         

Louve a Deus, dê graças, então se arrependa e repita, e assim por diante.              

A Bíblia diz que a nossa caminhada não será fácil, por isso precisamos             

acreditar nEle quando Ele nos diz isso. Afinal, Ele nunca mente! 

Eu também me lembro de todas as muitas vezes que eu dei a Deus por               

garantido. Como muitos à minha volta, fiquei confortável com a prática de            

usar as Escrituras em parte e não em conjunto para racionalizar o que eu              

queria. Apesar disso, Deus nunca desistiu de mim. Mesmo quando perdi           

toda a esperança, Deus nunca desistiu de mim. 

Para bater isto fora de mim, Ele então me levou para o deserto duro. Este               

foi um lugar de grande humilhação, vergonha, pobreza, perda e tristeza.           

Este foi um lugar onde comecei a questionar tudo. De lá, Ele então me              

levou a um deserto ainda mais profundo e seco. De lá, Ele então adicionou              

uma fornalha ardente para queimar minha escória. 

Logo fui completamente despojado e exposto. Eu perdi tudo o que eu            

havia desfrutado e então aprendi a não mais 'longo' para isso. Logo, tudo             

que desejei foi que meus filhos tivessem uma vida e uma cobertura            

centradas em Deus. Eu orei pela salvação deles. 

Eu orei para que eu os visse no céu. Eu parei de orar por mim mesmo                

tanto assim. Mesmo que eu ainda orasse por mim mesmo, e ainda fizesse             

como deveríamos, eu orei pelos outros, mas com muito mais frequência. 
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Em um ponto da minha caminhada, no verão de 2012, eu estava tão baixo              

que tudo o que eu orei foi outro dia na Terra. Eu orei para ver meus filhos                 

seguirem a Deus. Eu orei para que Deus, de alguma forma, continuasse a             

nos sustentar apesar das incríveis probabilidades contra nós. 

Não orei mais por um lar, bênçãos abundantes e cura para mim mesmo.             

Eu simplesmente orei por 'apenas mais um dia'. Eu fui de ter tanto para              

quase nada. Eu estava tão baixo que tudo o que restou foram as             

promessas de Deus para a minha vida. A importância de grandes coisas            

desapareceu completamente e tudo o que eu queria era "apenas mais um            

dia". 

Mal sabia eu que Deus em breve faria algo verdadeiramente          

surpreendente! Ele logo começou a falar comigo através dos meus sonhos           

e visões. Ele transformou minhas orações de angústia em uma linguagem           

de oração semelhante ao antigo hebraico. Ele colocou um novo Espírito           

em mim. 

Ele me fez sua noiva e mão alimentou suas palavras para mim. Mais             

tarde, ele até mesmo montou um ninho para mim e meus jovens perto de              

Seu altar (Salmo 84: 3) e mais tarde na "terra das árvores". Ele cuidou de               

mim e cuidou de mim. Como posso agradecer a Ele o suficiente,            

especialmente quando agora percebo que Ele não apenas fez tudo o que            

Ele disse que faria, mas muito mais? 

Sim, enquanto Ele então me permitiu ser ferido, Ele até usou isso para             

remover todos nós, incluindo todos os meus filhos, para 'a terra das            

árvores'. Uma vez chegando aqui, tivemos descanso. Meus filhos e eu           

realmente precisávamos dessa pausa antes que Ele nos curasse e nos           

tirasse, então eu agradeço a Ele por esse descanso com todo o meu             

coração. 

Sim, ele logo nos curará. Ele logo nos trará para um amplo espaço aberto              

para ser usado para Sua glória, não para nossa glória. Ele fez tudo isso              

por nós e, no entanto, muitas vezes tropeçamos com Suas leis e            

mandamentos. Ele fez tudo isso por nós e ainda assim muitas vezes            

lutamos para fazer tantas coisas que eu sei que o agradariam. 

Nossa nação é uma das nações mais ricas do planeta, mas todo dia é              

outro dia para pecar e fazer o que quisermos. Imagine se seguíssemos os             

Seus caminhos tão de perto quanto o povo judeu em Israel, mas depois             

combinássemos isso com um coração apenas para Ele e Seus caminhos. 

Se todos tivéssemos praticado o Dia da Expiação, Yom Kippur, como           

nação, Ele se voltaria e teria misericórdia de nós? Se jejuássemos e nos             

arrependêssemos como Nínive, Ele tiraria a mão de seus juízos vindouros           

de nós? 
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No meu coração, eu já sei a resposta para saber se isso acontecerá aqui              

nesta nação. As respostas são ainda mais claras na Bíblia. Suspirei e            

decidi dar um tempo. Liguei a televisão para encontrar algum          

entretenimento leve. Bem, isso não é o que eu encontrei… 

As estações estavam agitadas com a notícia do maior tiroteio em massa            

na história do país. Mais de 50 estão mortos e mais de 400 feridos. Isso               

aconteceu em Las Vegas, Nevada, durante um festival de música country           

chamado 'Route 91 Harvest Festival'! 

Isso foi demais para eu suportar. Eu orei pelas vítimas e suas famílias. Eu              

me senti entorpecido. Como seremos capazes de lidar com isso e muito            

mais que está chegando, a menos que Deus em breve nos fortaleça? Oh,             

por favor, Senhor, possa o seu 'em breve, muito em breve' ser hoje! Eu              

comecei a chorar ... 

Jesus: "Erin, venha." 

Eu corri para os braços dele e comecei a chorar ainda mais. Ele me puxou               

para longe e olhou nos meus olhos com uma gentileza que não pode ser              

medida. 

Jesus: “Erin, eu estou em você, você está em mim e nós somos um. Não               

se preocupe, já que venho separando você das coisas ao seu redor, mas             

não do seu marido ou de seus filhos. Eu mantive você distante porque a              

vida ao seu redor está prestes a mudar. Você está ansioso, preocupado e             

deprimido. 

“Enquanto você está com dor agora, logo, sim, Erin, muito em breve, vou             

remover tudo isso e em um único dia, mas não, não porque eu estou              

levando você para casa. Já que você não pede coisas para si mesmo, mas              

apenas pela habilidade de ajudar os outros e pela cura de seus filhos, você              

verá tudo isso. Este período de separação está quase concluído. ” 

Eu:“ Obrigado! Oh obrigado! Mesmo que esteja com dor e cansado, estou            

tão pronto. Todos nós estamos tão prontos! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-261/ 

Sonho 261 - Jesus, o Grato e o Mundo 

Recebido Quarta-feira, 4 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

Enquanto eu agradeço por mais um dia, eu vou ser perfeitamente           

honesto com Você aqui. Eu estou realmente esperando que em breve           

seja o meu 'último dia' de eu ser como sou hoje ... por favor, Pai! 

Eu tive dificuldade em conseguir dormir na noite passada. Meu marido já            

havia adormecido, então decidi encontrar algo leve para assistir na          

televisão ... ou assim pensei. Comecei a assistir a um reality show, bem,             

duas seguidas, mas shows diferentes e ambos com a palavra 'donas de            

casa'. 

Sim, eu sei o que você está pensando e sim, eu realmente sei melhor,              

mas realmente não havia nada mais interessante e 'leve'. De qualquer           

forma, não pude acreditar no que estava vendo e ouvindo. Foi tão            

chocante para mim. 

As mulheres nesses shows estavam cheias de ódio, ciúme, raiva e cobiça,            

e eram incrivelmente lascivas. Foi tão triste que logo me vi falando com o              

Senhor em voz baixa sobre isso. 

Eu: “Oh Pai, por favor, ajude-os. Eles realmente não têm idéia do que             

está por vir. Eles serão varridos em breve e não terão idéia do que os               

atingiu. Mesmo que eles sejam tão ricos, eles realmente não têm nada            

que realmente durará. ” 

Para minha surpresa, de repente ouvi Sua voz audível respondendo a           

mim ... 

Voz de Jesus:“ Erin, eles propositadamente escolheram este mundo         

sobre mim e lá a recompensa é somente aquilo que você vê agora diante              

de você. Eles terão sido 'pagos integralmente'. ” 

Eu:“ Sim, pai, mas o mundo não sabe que Você está aqui. Eles não te               

conhecem. Logo, e assim como eles odiaram você, eles também nos           

odeiam. Eles vão matar todos nós se você não nos fortalecer em breve.             

Por favor, proteja-nos da corrupção e imoralidade que está varrendo esta           

terra. Eu sei que isso só vai piorar e piorar. ” 

Voz de Jesus:“ Eu os chamei muitas vezes, mas eles continuaram a dizer             

não a Mim. Enquanto continuarei a chamá-los, o tempo está se           

esgotando para eles. Eles amam o mundo e é o ídolo deles. ” 

1 
146

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-261/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-261/


Eram 1:23 da manhã quando eu finalmente desliguei a luz de leitura e a              

televisão. Enquanto estava lá, comecei a pensar em como tudo mudou           

tanto, especialmente recentemente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto,        

mas chorei baixinho para não acordar meu marido. Eu não queria que ele             

ficasse cansado pelo seu trabalho de manhã. 

Apenas alguns minutos depois, algo incomum aconteceu, algo que nunca          

aconteceu antes, especialmente quando eu ainda estava acordado.        

Diante dos meus olhos, as imagens começaram a piscar facilmente uma           

centena ... não, centenas ... de pessoas do meu passado que tinham a             

intenção de me prejudicar. Havia até pessoas lá que eu me lembrava de             

quando eu era muito pequena. 

As imagens continuavam piscando, duas ou três por segundo, durando          

apenas o tempo suficiente para eu reconhecer cada pessoa. Para muitos           

deles, eu honestamente não consigo nem lembrar seus nomes, mas me           

lembrei de cada um dos seus rostos. 

O download logo ficou tão doloroso para mim ver que eu estendi a mão              

para cobrir meus olhos bem abertos. No entanto, as imagens          

continuavam piscando diante de mim. Eu então tentei esfregar meus          

olhos na esperança de pará-lo, mas isso também não funcionou. 

Fiquei aliviada quando os flashes de todas essas pessoas que eram tão            

cruéis para mim finalmente terminaram. Eu olhei para o teto e agora            

estava tão acordada. Eu tentei relaxar, mas depois, e apenas alguns           

segundos depois, os flashes da imagem começaram novamente. 

Desta vez, os flashes foram de cenários da vida real de coisas feitas para              

mim no fundo que eu nem sabia que aconteceu. Eu vi pessoas            

enganando os outros e colocando barreiras para me impedir de receber           

qualquer reconhecimento ou prêmios. Eu vi pessoas dizendo aos outros          

porque eu não deveria ser promovido mesmo quando eles sabiam que eu            

deveria ter sido. 

Enquanto eu via os receptores argumentando que eu deveria ser          

promovido ou premiado com base no meu nível de trabalho,          

comprometimento e qualidade no começo, eu os via rapidamente         

concordar com a outra pessoa que eu não deveria. Eu vi a outra pessoa,              

em seguida, dizer-lhes mentir depois de mentir sobre o meu          

personagem. Foi doloroso assistir e os flashes continuaram por algum          

tempo. 

Depois de uma pausa muito curta, os flashes recomeçaram, mas agora           

com um tema diferente. Eu vi tramas para minar o meu trabalho. Eu vi              

pessoas tomando crédito pelo trabalho que eu fiz e, em seguida,           

fazendo-me parecer um mentiroso por dizer que era o meu trabalho para            
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começar. Eu vi pessoas inventando mentiras para atacar novamente meu          

personagem. 

Felizmente, esses flashes finalmente pararam. Isto não foi apenas alguns          

flashes, mas milhares de flashes. Quando olhei para o relógio, notei que            

apenas cinco minutos se passaram. Isso pareceu estranho para mim, já           

que muitas informações deveriam levar horas para serem baixadas.         

Depois de mais alguns minutos, eu de alguma forma sabia que os flashes             

não continuariam. 

De repente me senti fisicamente doente de tudo o que eu tinha acabado             

de ser mostrado. Eu corri para o banheiro para vomitar, mas nada saiu.             

Tão rapidamente quanto esta onda de náusea veio, ela começou a se            

dissipar e finalmente desapareceu completamente. Voltei para a cama e          

comecei a chorar novamente sobre o que eu tinha sido mostrado. Eu logo             

caí em um sono muito profundo ... A 

descrição do sonho 1 começa ... 

Eu era jovem, forte e vibrante novamente. Eu não tinha certeza se            

estava em meu estado glorificado (isto é, visitando desde o Céu           

pós-arrebatamento) ou em meu estado transformado (isto é, ainda         

vivendo na Terra antes do arrebatamento). 

Enquanto eu de alguma forma tive a sensação de que eu ainda estava             

em meu estado transformado e pré-arrebatamento, eu realmente não         

tinha 100% de certeza. No entanto, se eu fosse, tudo o que posso dizer é               

que as coisas vão se tornar realmente horríveis antes de finalmente           

sermos aceitos. 

Eu estava em uma cidade que acabara de ser atingida por um terremoto             

de proporções épicas. Vários grandes edifícios ficavam na minha frente e           

eu podia ver centenas e centenas de escritórios expostos, condomínios e           

apartamentos. Eu podia ver seus pertences. Foi surreal. Era quase como           

se eu estivesse olhando para um conjunto enorme de casas de boneca            

muito danificadas. 

Rapidamente voltei à realidade quando as casas de bonecas não têm           

pessoas gritando de terror. Uma mulher logo veio até mim por trás para             

me pedir para ajudá-la. 

Mulher rica: “Há várias pessoas presas no meu prédio. Ele entrou em            

colapso. Você pode me ajudar? ” 

Eu: Eu assenti sim. "Ok, eu vou segui-lo." 

Enquanto a mulher andava o mais rápido que podia, todos os escombros            

e detritos do terremoto diminuíram consideravelmente. Eu podia ver         

poeira no ar dos edifícios em colapso em todos os lugares. A poeira             

estava misturada com fumaça enquanto alguns dos prédios começaram a          

queimar. A mulher parou e apontou para o apartamento dela. 
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Mulher rica: “É isso. Eu sei que há várias pessoas presas lá. Eu sei que               

meu namorado está preso lá. ” 

Eu olhei para o complexo de apartamentos e poderia dizer que ele            

continha unidades de luxo. O prédio tinha quatro andares com quatro           

unidades por andar, 16 unidades no total. Todo o rosto do prédio fora             

arrancado e parecia instável. Olhei de volta para a mulher e só então             

percebi que suas roupas cobertas de poeira eram muito altas. 

Olhei em volta e a devastação foi incalculável. Eu ofeguei horrorizada           

quando olhei para a área atrás do complexo de apartamentos da mulher.            

Colinas enormes, cobertas de propriedades de alta qualidade, haviam         

literalmente caído no mar. Enquanto a área parecia ser a Califórnia, eu            

realmente não sabia exatamente onde eu estava. 

Mulher rica: “Por favor, senhora, você pode impedir que este prédio seja            

dobrado?” 

Fiquei surpresa com o pedido bizarro dela. No entanto, quando olhei para            

baixo, pude ver que minha roupa estava sem poeira e intocada. Parecia            

que aqueles aqui agora sabiam sobre nós e nossas atribuições e ela            

supôs que eu era "um deles", glorificado ou transformado. Eu me senti            

desconfortável por ela sentir que eu pessoalmente tinha esse tipo de           

poder. 

Eu: “Escute, só Deus pode impedir que este edifício se dobre, não eu. Eu              

não posso fazer nada à parte Dele. ” 

Mulher rica:“ Bem, então, apresse-se e diga a Ele para fazer isso por             

você. ” 

Seu tom era tão severo e rude que me pegou completamente de            

surpresa. De alguma forma, senti que ela era uma daquelas pessoas que            

nos odiavam, 'aquelas designadas por Deus'. Então ouvi o Senhor falando           

comigo. 

Voz de Jesus: “Você deve ir para o terceiro andar e salvar a família que               

está lá”. 

Eu me aproximei cautelosamente do prédio devastado, mas não consegui          

ver ninguém. Eu comecei a orar quando cheguei ao prédio e de repente             

fui capaz de ver o movimento com algo semelhante à visão           

infravermelha. Isso era estranho, pois ainda estávamos em plena luz do           

dia. 

Vi então dois adultos com seus dois adolescentes mais velhos abraçados           

nos escombros do terceiro andar. Mais tarde, foi-me dito pelo Senhor que            

o nome do homem adulto é Jason e o nome da mulher adulta é Susan.               

Todos os quatro estavam tremendo e chorando. Eu liguei para eles. 

Eu: “Olá. Você pode me ouvir? 
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Jason chegou à beira da parede e olhou para mim. Eu acenei para ele.              

Ele estava coberto de poeira e, compreensivelmente, parecia abalado e          

distraído. 

Eu: “Fui enviado para ajudá-lo.” 

Jason: “Ok, mas não há como subir ou descer. Estamos presos aqui. ” 

Eu: Em voz baixa. "Bem, pai, agora seria uma ótima hora para uma             

escada." 

Assim que terminei de dizer isso, uma escada de metal de escape de             

incêndio apareceu sobrenaturalmente. Eu reprimi um sorriso, pois não         

queria parecer indiferente aos que me cercavam. 

Eu: Novamente em voz baixa. “Obrigado, Senhor! Isso foi rápido. ” 

Embora eu fosse“ pequeno ”, sabia que tinha muita força e que poderia             

ajudar todos os quatro a descer a escada. Eles estavam visivelmente           

abalados. Uma vez que eles estavam caídos, Susan então se dirigiu a            

mim, mas os dois adolescentes continuaram olhando para mim como se           

eu fosse uma espécie de alienígena. 

Susan: Oh obrigado! Muito obrigado. Eu não sei como você fez essa            

escada aparecer, mas obrigado. ” 

Eu:“ Foi Deus e é Deus quem está resgatando você agora. ” 

Logo ficou óbvio que ela entendeu mal o que eu quis dizer com isso. 

Susan: “Eu não sabia que Deus era uma mulher” 

Eu: Desta vez eu não pude deixar de rir. "Não não não! Eu não sou deus.                

Eu sou apenas um dos seus obreiros. Eu fui enviado por Ele para estar              

aqui por você. Eu estou a serviço Dele e isto é somente para a Sua               

glória. Apenas saiba que Jesus te conhece e está enviando mais ajuda.            

Ele está aqui com você agora. ” 

Eu então me virei para a mulher que eu havia seguido e ela parecia              

zangada comigo. Na verdade, ela agora estava extremamente irritada         

comigo. Eu queria perder minha paciência com ela, mas senti o Senhor            

me dizer para não reagir. Eu não fiz. 

Eu: “O que está errado?” 

Mulher rica: “Por que você levaria tanto tempo para salvá-los quando não            

são ninguém? Você não sabe quem ainda está preso lá? ” 

Eu:“ Eu não sei. De quem você está falando? ” 

Mulher rica:“ 'Nome da pessoa' está lá. Salve ele. Você precisa salvá-lo e             

parar de desperdiçar seu tempo com essas outras pessoas. 

Ela havia nomeado alguém famoso. No entanto, antes que eu pudesse           

tomar nota do nome desse homem, o Senhor apagou completamente seu           

nome da minha memória. 

Eu: em meus pensamentos. “Senhor, eu deveria esquecer o nome deste           

homem?” 
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Jesus: Também em meus pensamentos. “Sim, Erin. É irrelevante agora,          

pois ele já se foi. Agora, esta mulher está realmente preocupada apenas            

com o conteúdo do cofre deste homem, não ele. Ela precisa do que está              

seguro e está tentando enganá-lo para ajudá-la a chegar a ele. ” 

Eu: Eu falei com a mulher. “O homem de quem você fala já morreu. No               

entanto, você realmente só se preocupa com o seu cofre e precisa obter             

os itens de dentro. Estou certa? 

A mulher instantaneamente ficou branca como um fantasma. Ela ficou          

visivelmente abalada com o que eu acabara de dizer, tanto que não            

conseguiu responder. 

Eu: “Eu não fui chamado para ajudá-lo com suas ambições egoístas.           

Você não pode ver que aqueles que ainda podem viver precisam ser            

salvos? ” 

Bem, isso tirou ela ... sorrisos. Ela ficou furiosa e começou a me xingar a               

plenos pulmões. Como quase tudo o que ela disse foi maldições e            

descrições 'escolhidas' de mim, eu simplesmente vou deixar isso de lado. 

Ela então se afastou de mim e subiu a escada. Assim que ela estava              

prestes a alcançar o nível mais alto, os dois andares superiores           

dobraram-se sobre os dois andares inferiores com um poderoso         

estrondo. Enquanto eu ouvia a mulher gritar de terror, isso foi           

rapidamente seguido de silêncio ... e poeira. Ela agora estava sendo           

consumida pelo prédio. 

Enquanto eu caminhava até o prédio amassado, não pude acreditar em           

meus olhos. Sentado no topo do entulho achatado estava o cofre do            

homem. Senti o Senhor baixar a combinação para o cofre enquanto eu            

subia para lá. Peguei o copo e usei a combinação. A porta do cofre se               

abriu. 

Olhei para dentro do cofre e pude ver várias peças de jóias de alta              

qualidade, várias pilhas grandes de notas de cem dólares e uma pilha de             

títulos para várias propriedades. Ao lado dessa pilha de títulos, havia           

uma grande sacola transparente contendo uma variedade de chaves         

etiquetadas. Os rótulos mostravam que as chaves eram para uma          

variedade de veículos e propriedades. 

Como havia muito para eu levar de uma só vez, foram necessárias várias             

viagens para entregar esses itens a cada um dos quatro. Eu poderia dizer             

que eles ainda estavam em completo choque sobre o que acabara de            

acontecer. Então eu comecei a dar-lhes instruções que Deus tinha          

acabado de baixar para mim. 

Eu: “Jesus quer que você tenha todos esses itens, incluindo as chaves e             

ações dos veículos e propriedades deste homem. Ele quer que você ... ” 
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Jason: Chorando. “Mas… mas… mas e se as pessoas acharem que           

roubamos tudo isso? E se as pessoas pensarem que havíamos agido           

como saqueadores? ” 

Por favor, note que eu removi o sobrenome e o nome da cidade em              

Montana no que segue para proteger a privacidade da família. Então eu            

senti a confirmação do Senhor de que eu deveria guardar isso para mim             

mesmo. 

Eu: "Seu nome é Jason R ...?" 

Jason: "Sim". 

Eu: Eu olhei para sua esposa. “Seu nome é Susan R…?” 

Susan: “Sim. Nós somos os R…. ” 

Eu:“ Veja a escritura no topo. Há uma ação em uma propriedade perto             

de 'Small Town', Montana. Agora, quais nomes estão na escritura para           

esta propriedade? ” 

Jason: “Como isso poderia ser possível? Nossos nomes estão nessa          

ação!” 

Eu: sorrindo. “Seus nomes estão em todas as ações e títulos que você             

está segurando. Hmm, parece que esse homem estava segurando esses          

títulos em seus nomes e em seu nome sem que você soubesse disso. 

Susan: Gaguejando. “Mas… mas… mas como isso poderia ser? Obrigado!          

Quem é você? ” 

Eu:“ Não importa quem eu seja. Por favor, não me agradeça, só            

agradeça a Jesus. Eu não sou nada sem ele. Eu sou apenas o seu obreiro               

e tudo isto é somente para a Sua glória. Agora, tudo isso é seu, incluindo               

o dinheiro, os títulos e todos os outros itens. 

“Como é Sua Vontade fazer isso, Deus vai agora entregar você à sua             

propriedade em Montana com Seu poder sobrenatural. Lá, você será          

assistido por anjos. Deus continuará a prover para você durante os           

tempos de dificuldade. Seus anjos irão protegê-lo, não importa o quanto           

o mal aumente. Você entende? ” 

Jason:“ Não… quero dizer sim… hum, acho que sim. Embora eu           

realmente não saiba como tudo isso acontecerá, vamos louvar Jesus          

continuamente daqui em diante. ” 

Eu: Sorrindo. "Boa! Agora, vocês estão todos prontos? 

Todos os quatro assentiram com a cabeça em concordância esmagadora.          

Eu então vi uma porta sobrenatural aparecer atrás deles e apontei. Eles            

se viraram e começaram a balançar a cabeça, incrédulos. 

A porta então se abriu. Enquanto tudo ao redor da porta era devastação             

completa, nós não vimos nada além de paisagem de Montana bonita pela            

porta. Nós também poderíamos ver uma casa de costume         

inacreditavelmente bonita escondida na selva. 
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Enquanto todos estavam animados, ficaram ainda mais chocados do que          

antes. Depois que cada um se revezou abraçando-me, fiz sinal para que            

eles passassem pela porta aberta. Eles seguraram as mãos um do outro            

enquanto atravessavam a porta. Uma vez 'em Montana', eles se viraram           

e acenaram. Eu poderia dizer que eles ainda estavam descrentes. 

Eu: “Agora, você tem muito pouco tempo para escolher se comprometer           

totalmente com Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Você deve            

sempre lembrar e entender que Jesus é Aquele que te salvou. Você deve             

sempre lembrar e entender que Deus é Aquele que teve misericórdia de            

você e de sua família. Agora, dê toda a glória a Jesus e sinta-se              

consolado no conhecimento de que Ele conhece cada um dos seus           

nomes. 

Todos concordaram com a cabeça e agora estavam chorando de alegria.           

Eu poderia dizer que tudo isso estava lentamente afundando. Eles          

acenaram para mim de novo e eu acenei de volta. Depois que a porta se               

fechou, desapareceu completamente. Embora eu não conheça a história         

dessa família, sei que Deus tem um plano para mantê-los seguros. 

Olhei em volta e percebi que alguns outros "trabalhadores" estavam          

agora comigo. Enquanto eu ainda não estava totalmente certo se nós           

fomos glorificados ou transformados, eu notei que eles eram como eu ...            

bem, exceto os homens como eram homens, não mulheres ... sorrisos.           

As mulheres também estavam lá. 

Nós nos reunimos e demos as mãos em louvor e graças ao Senhor.             

Todos sentimos que tínhamos completado o que Deus nos havia enviado           

para lá. Enquanto oravamos, a Terra começou a tremer ao nosso redor,            

mas permanecemos no "chão sólido" e não ficamos abalados. 

Ficamos parados ali em silêncio olhando a paisagem desolada, agora          

tremendo violentamente, quando várias outras propriedades caíram no        

mar e desapareceram. Não tenho certeza de quantos morreram naquele          

dia, mas muitos morreram. Bilhões de dólares de propriedade foram          

completamente destruídos. 

O que essas pessoas haviam trabalhado por toda a vida foi destruído em             

menos de uma hora. Enquanto continuávamos a orar, Deus moveu cada           

um de nós, um por um e dois por dois, para diferentes áreas e para               

novas tarefas ... O 

sonho 1 descrição sobre ... 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

Eu estava em um lugar de escuridão e eu não podia nem ver uma pitada               

de luz em qualquer lugar. Eu segurei minha mão na frente do meu rosto,              

mas não consegui ver. Eu toquei meu rosto e sabia que minha mão             

estava lá. Comecei a entrar em pânico e clamei ao Senhor. Ele            
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imediatamente apareceu, banhado em luz quente. Eu corri até Ele e o            

abracei com força. 

Eu: chorando. “Senhor, eu estava no escuro. Aqueles flashes de imagem           

que você acabou de me dar eram horríveis. Oh Pai, que vida miserável             

eu levei. Não, que vida incrivelmente miserável eu levei. Por que você            

permitiria isso, Senhor? Por quê? ” 

Jesus:“ Erin, tudo isso foi permitido porque eu escolhi você. Eu mantive            

você onde você estava porque eu escolhi você. Eu fiz isso para que você              

aprendesse que trabalhar para homens não importa. Como um de seus           

ex-chefes uma vez disse a você: "Qualquer um pode ser facilmente           

substituído, incluindo você". Bem, Erin, estou aqui para lhe dizer que           

este homem é um mentiroso. 

“Para mim, você é de grande valor e valor. Eu registrei cada uma de suas               

esperanças, sonhos e orações como eles são bons. Porque você trabalha           

para mim, eu vou em breve retribuir mil vezes o que o inimigo roubou de               

você. Enquanto você já é um cidadão aqui no Céu, você logo será um              

'trabalhador de campo' lá na Terra. ” 

Eu:“ Senhor, o mal está se multiplicando. Costumava ser que 90% eram            

bons e 10% eram maus. Agora parece que isso se inverteu. Agora eu             

sinto que apenas 20% são bons e 80% são maus. Isso parece piorar dia              

a dia. É muito triste. 

“Eu gostaria de poder ensinar meus filhos de casa agora, já que as coisas              

que estão sendo ditas na frente deles na escola são realmente           

inapropriadas. Não há mais respeito, decoro ou boas maneiras. Coisas          

horríveis são agora faladas sobre pessoas que não podem se defender.           

Na esteira da tragédia, mentiras horríveis são ditas sobre os mortos. ” 

Jesus:“ Erin, eu estou em você e você está em mim. Você não será              

abalado. Eu vou te fortalecer. Eu estou aqui. Em breve você será minha             

luz que brilha em um mundo que cresce mais escura com cada dia que 

passa.”Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-262/ 

Jesus e as Manchas da Uva da Colheita 

Terminou na terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Recebido na segunda-feira, 9 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Pai, este foi um momento especial para mim e              

diferente de qualquer outro. Eu tive dificuldades nas últimas semanas.          

Minha dor tem sido insuportável às vezes e agora tenho dificuldade em            

encontrar conforto quando coloco minha cabeça para baixo. Houve muitas          

lágrimas e não apenas da dor que tenho. 

Incapaz de dormir uma noite, eu fiquei de joelhos e rezei para que Tu              

permitisse que eu visse meus filhos curados antes de você me levar para             

casa. Eu senti que, pelo menos com isso, eu seria capaz de 'morrer'             

satisfeita, se essa fosse sua Vontade para mim. Então voltei para a cama. 

Em vez disso, e bem diante de meus olhos bem abertos, Você me             

forneceu algo aparentemente não relacionado. Todo o meu tempo como          

um 4 e 5 anos de idade, de 1967 a 1968, em 'Bell Street' apareceu diante                

de mim. Embora essa fosse uma visão, ela era quase como um filme. 

Enquanto esse tempo doloroso brilhava diante dos meus olhos, Você me           

mostrou coisas que eu mal conseguia lembrar. Você então juntou todas           

essas peças quebradas e esquecidas e tocou na minha frente como um            

filme épico. Havia heróis e vilões, alegria e tristeza, todas as coisas que             

você encontraria em um blockbuster. 

Tudo isso estava coberto nesse filme enquanto ele brilhava diante dos           

meus olhos. Enquanto eu 'assistia', comecei a chorar até as lágrimas           

encharcarem meu travesseiro. Essa visão então pareceu parar. Eu estava          

agora sentado em uma calçada do lado de fora da minha escola primária.             

Foi meu primeiro dia no Grade 1 no Hillside Elementary em Berkley,            

Califórnia. 

Quando chequei o relógio, apenas cinco minutos se passaram, mas pensei           

que tivesse passado umas duas horas. Deus tinha acabado de me mostrar            

cerca de 2,5 anos da última parte da minha primeira ponte em apenas             

alguns minutos, mas eu não sabia por quê. Por que, Senhor? 

Esses pedaços e fragmentos quebrados de minhas primeiras lembranças         

na minha jornada da primeira ponte da minha vida tinham sido um            

grande mistério para mim. Eu agora sabia que algumas das coisas que            

meus familiares mais próximos haviam me contado sobre esse tempo não           
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correspondiam às minhas memórias ou às datas em minhas fotos por um            

motivo. Este 'filme' me ajudou a entender o porquê. 

Até agora, eu estava tão confuso que minhas memórias nunca pareciam           

coincidir com as dos outros que cresceram comigo nesta casa. Sempre me            

perguntei como as pessoas da mesma casa poderiam ter tido experiências           

tão diferentes ao presenciar os supostos "mesmos eventos". Sempre me          

perguntei como esses relatórios poderiam variar muito. 

Bem, pai, eu fui nesta jornada com você e agora sei que foi você me               

ajudando nesta incrível descoberta. Você então me levou a duas caixas           

planas de 3 x 11 x 7 pol que eu tinha armazenado que também              

documentavam muito dessa primeira ponte. Você me ajudou a classificar          

essas lembranças dos meus primeiros anos. 

A primeira caixa veio de uma fonte e a outra veio de uma fonte diferente,               

a dos meus pais. Abri o conteúdo de cada caixa e, com a sua ajuda,               

consegui classificar as fotos em ordem cronológica. Depois de classificar o           

conteúdo, eu primeiro rezei para você antes de começar de novo para            

olhar para eles de uma nova perspectiva ... 

Eu: “Pai, por que você me fez voltar para lá? Por que me mostrar tudo               

isso? Isso importa mais? Meus avós e agora minha mãe já passaram.            

Esses registros são muito ruins em qualidade e os diários de minha avó             

desapareceram misteriosamente desde então. Só você, pai, pode juntar         

tudo isso para mim. Desde que minha mãe foi adotada, eu não tenho             

muito o que fazer. O que estou fazendo aqui de volta? ” 

Eu de alguma forma sabia que deveria continuar. Coloquei todas as fotos            

antes de mim. Graças a minha avó diligentemente escrevendo datas e           

lugares em quase todas as fotos, isso começou a se juntar           

surpreendentemente rápido. Percebi então que começava a surgir um tipo          

de padrão que se baseava em certos nomes de rua em que eu havia              

morado, inclusive ... 

● 'Lord' Street 

● 'Plumb' Lane 

● 'Bell' Street 

● 'Maçônico' Avenue 

● 'Cumulus' Lane 

● 'Craftsman' Place 

A lista de lugares que eu morava continuava e continuava. Logo eu não             

tive dúvidas de que os nomes dessas ruas em que vivi durante toda a              

minha vida tinham significado. Lembrei-me então de tantas coisas que          

aconteceram comigo em cada um desses endereços, coisas que a maioria           

acharia difícil de acreditar. 
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Bem, pai, eu também descobri que você estava me protegendo desde o            

começo, desde o começo. Logo também descobri que tinha um interesse           

extraordinário em residências e estruturas a partir dos três anos de idade.            

Eu até tenho fotos de mim 'construindo um abrigo' que remonta a 1966 e              

1967 para provar isso. 

No final da minha primeira ponte, aos 7 anos, já tinha passado por muitos              

movimentos e transições, mas também muita dor. Eu notei que meu rosto            

parecia cheio de alegria e esperança nos primeiros 4,5 anos da minha            

vida, mas que tudo a partir dos 5 anos de idade tinha mudado             

completamente para mim. 

Sim, as coisas mudaram de lá e para o pior. Algo estava terrivelmente             

errado e eu podia ver em todas as minhas fotos agora. Eu tinha um olhar               

tão diferente no meu rosto. Não havia mais alegria ou esperança ali. Você             

me mostrou tanto que aconteceu comigo, mas eu não escrevi nada. 

Mesmo nestes tempos sombrios, Tu, Pai, estavas lá comigo. Você coloca           

isso juntos. Você tricotou isso juntos para formar as próprias fibras do            

meu ser e a própria pessoa que sou hoje. Mesmo que eu não soubesse              

disso naquela época, eu estava realmente sob o abrigo de Suas poderosas            

asas. O Salmo 91 é onde eu estive e tenho estado o tempo todo, então               

obrigado! 

Quando eu olho para a minha vida, eu realmente não tive grandes            

conquistas. Eu não tenho uma longa lista de marcos acadêmicos. Eu não            

escalei nenhuma grande montanha. Eu não naveguei pelos mares. No          

entanto, ainda havia algo consistente ao longo de toda essa parte inicial            

da minha vida. 

Acontece que havia uma filosofia que eu seguia de forma consistente           

desde muito cedo. Foi uma filosofia baseada em algo que alguém me            

contou, mas não me lembro de quem. Quando eu era criança, alguém me             

disse o seguinte ... 

“Ouça-me, Erin. Lembre-se sempre que o silêncio é de ouro. É melhor que             

você não diga nada a menos que tenha algo a dizer que alguém queira              

ouvir. Em vez de falar, esteja ciente de tudo ao seu redor. Estude seu              

entorno com cuidado e você descobrirá que há sempre uma porta aberta            

atrás do que você vê. ” 

Eu então vi evidências de que eu estava fazendo exatamente isso nas            

fotos antes de mim. Eu até tenho uma foto minha olhando atentamente            

para algo que um membro da família estava fazendo. As fotos me            

mostraram estudando meus arredores e minha situação com atenção. Eu          

estava tão intrigada com o que eu estava estudando que eu normalmente            

não era a única que olhava para a câmera. 
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Então notei que havia tantas fotos que eram semelhantes a isso. Eu            

estava estudando tudo e todo mundo o tempo todo. No entanto, embora            

essa pessoa também tivesse me dito que haveria portas abertas para eu            

descobrir, logo descobri que essa parte não era verdadeira, pelo menos           

não para mim. Eu não vi nada além de barras de prisão. 

Nestas memórias, eu não via saída para mim. Também não havia saída de             

minhas memórias, pois não conseguia desfazer todas as imagens         

perturbadoras que eu havia visto. Eu simplesmente não podia "des-ver"          

tudo o que eu tinha visto e estava exposto. 

Oh Pai, só você pode curar o trauma de tudo o que vimos e              

experimentamos. Só você pode nos proteger da dor das lembranças do           

passado. Você é nosso refúgio e nossa força (Salmo 46), então, por favor,             

nos ajude! 

Dado o meu desespero naquela época, por que, Pai, você acabou de            

revelar esses últimos dois anos da minha primeira ponte quando foi tão            

doloroso? Eu tenho agora 54 anos e os 50 anos mais ou menos desde que               

eu tinha 3 a 4 anos de idade voaram incrivelmente rápido. Por que revelar              

isso quando eu praticamente não tinha lembrança do tempo doloroso que           

veio logo depois desta idade precoce? 

Enquanto eu ainda tinha impressões de sentimentos e até cheiros dessa           

época, eu realmente não tinha nenhuma lembrança sólida. Realmente, eu          

poderia até listar minhas memórias mais antigas, todas elas, com          

bastante facilidade. Na verdade, vou tentar fazer isso agora ... 

● Uma tigela de vidro em uma mesa de café na casa da minha avó 

● Três grandes bolas de vidro, uma das quais eu tenho certeza que            

mais tarde eu joguei e quebrei 

● Um alpendre 

● Um berço branco em um quarto pintada de amarelo 

● Uma pintinha amarela da fazenda 

● O esmalte vermelho e o batom da minha mãe 

● O cheiro reconfortante da minha avó 

● A tira de cetim em um pequeno cobertor de bebê 

● Uma margarida 

● Minha mãe e meu pai rindo, ambos com sorrisos felizes em seus            

rostos 

● Uma grande reverência Meu cabelo 

● O sol 

● Grama verde 

● Uma joaninha 

● Balanço da varanda da minha bisavó 
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● Esse 'novo cheiro de bebê' na cabeça do meu irmãozinho 

Depois de escrever o verso acima, Você me lembrou de um sonho que eu              

tive logo depois que minha mãe me contou o seguinte (trecho do Dream             

202) ... 

“Abri a caixa e, dentro dela, havia milhares de peças de quebra-cabeça.            

Havia uma nota do remetente: “Por favor, preencha até 23 de setembro            

de 2017.” Eu então recebi um telefonema. A voz na outra linha era da              

minha mãe, “Erin, esse é o 'primeiro nome da mamãe'; sua tarefa deve             

ser concluída. ”Então havia apenas um tom de discagem.” 

Bem, meu marido e eu continuamos nossa busca pela descoberta e fomos            

até onde Você nos levou. Agora acreditamos que fizemos tudo o que            

podemos por conta própria para tentar descobrir o que você nos deu para             

montar, o "quadro maior". 

Então, de repente, lembrei-me de um envelope que me foi entregue no            

memorial da minha mãe dizendo que eu "não deveria abrir até a hora             

certa". Bem, eu deixei isso de lado e esqueci até agora, então agora deve              

ter sido o "momento certo". Quando olhei dentro do envelope, comecei a            

chorar com as fotos que estavam diante de mim. 

De certa forma, essas imagens continham uma história, uma história de           

quando minha mãe ainda estava em paz na Terra, que agora sei que ela              

está novamente no Céu enquanto falamos. Foi uma série de fotos em            

preto e branco de minha mãe quando adolescente em meio a árvores em             

flor. No entanto, eu não poderia dizer se essas árvores eram dogwood ou             

cereja. 

De repente me bateu. Eu agora reconheço essas imagens felizes como           

sendo a mesma pessoa que eu conheci anos atrás em um dos meus             

sonhos na Cidade Dourada de Deus. Isso era confuso, pois ela ainda            

estaria viva na época e aqui na Terra. 

Eu agora sabia que a tinha visto lá no céu antes de ela morrer, mas ela                

deve ter sido impedida de me dizer quem ela era. Nós corremos juntos             

para um belo edifício de cúpula de vidro que era um tipo de biblioteca que               

armazenava registros e história. Minha mãe adorava bibliotecas e era uma           

estudiosa, então isso faria sentido. 

Eu só sei que esta tinha sido minha mãe, mas ela ainda estava na Terra               

na época. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas é para mim             

também. No entanto, devemos sempre lembrar que o tempo nos          

restringe, não a Deus. Nada o restringe! 

Agora também acredito que as belas gravuras que vi no Céu, como as que              

estão no meu caminho perto do tabuleiro florestal, também eram dela.           

Ela era uma mestra gravadora e muito habilidosa, então isso também faz            
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sentido. Eu acabei de perceber que eu tinha de alguma forma visto a             

versão celestial da minha mãe 'ainda terrena' enquanto ela ainda estava           

aqui na Terra! 

Agora vejo que a versão que vi combinava com essas fotos, mas agora             

ela era ainda mais bonita e feliz ainda no céu! Oh Pai, meu Deus e               

Criador, Você acabou de iluminar essas fotos para mim, então obrigado!           

Obrigado! 

Obrigado por me abrigar! Obrigado por nos manter a salvo do perigo.            

Obrigado por trazer minha mãe até você! Obrigado por ouvir minhas           

orações e minhas petições por ela. Obrigado por ver os desejos do meu             

coração e achar que eles são bons. 

Quando eu era mais jovem, meu coração estava em atividades          

mundanas, mas agora estou e para sempre mudado por você! Eu te amo,             

Pai e Seus caminhos, caminhos que são muito mais elevados que os            

nossos em todos os sentidos. E sim… mesmo quando o seu timing não             

corresponde ao nosso… sorri! 

Então, o que vem depois, pai? Eu rezo para que eu seja fortalecido em              

breve para que eu possa permanecer aqui para ver todas as grandes            

coisas que você planejou para aqueles que amam você! Oh Pai, estamos            

tão animados e oramos para que Seu 'em breve, muito em breve' se             

torne exatamente isso! 

 

Recebido na terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Como tanto o vinho da colheita tardia quanto o vinho gelado da colheita             

de 2012 não estavam mais disponíveis como meu vinho de comunhão,           

decidi experimentar um vinho gelado da colheita de 2015. Este vinho de            

gelo especial foi feito a partir de uma uva chamada Vidal e é conhecido              

pela sua pele muito espessa que pode sobreviver a condições de frio            

severo melhor do que a maioria das outras uvas. 

Como é a minha rotina habitual, coloquei meu novo vinho gelado em um             

pequeno copo e levei-o para minha cadeira devocional, junto com o meu            

pão de comunhão. Enquanto eu estava triste que os meus vinhos           

anteriores não estavam disponíveis, esta decepção desapareceu no        

primeiro gole. Tudo o que posso dizer é que este foi, de longe, o vinho de                

comunhão mais doce e melhor que já tive ... bem, 'na Terra'. 

Recentemente, assisti ao noticiário que mostrava o belo Napa Valley,          

junto com a região de Sonoma, na Califórnia, envolta em chamas. Esses            

incêndios maciços estão destruindo as videiras lá. Parece que a safra           

deste ano será perdida como resultado. 

Para meu espanto, um representante de uma das vinícolas que estava           

sendo entrevistada disse algo tão profético, sem perceber, que eu queria           
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tomar nota do que ele disse. Eu rebobinei a entrevista e decidi anotar a              

citação ... 

"Bem, pelo menos tivemos a sorte de ter tido nossas colheitadeiras           

concluindo seu trabalho pouco antes de esses incêndios acertarem." 

Uau! Oh Pai, esta parte da Califórnia que agora está queimando era um             

dos meus lugares favoritos para visitar quando eu era criança. Meus pais            

nos levavam para dirigir lá com bastante frequência e sempre foi tão            

bonito. Embora eu esteja plenamente ciente de seus avisos de que a            

Califórnia está sob grande ira, assim como o resto da América, isso era             

difícil de ver. 

Logo depois, encontrei uma foto noticiosa perturbadora de uma bela vinha           

com um enorme fogo brilhante como pano de fundo. Essa foto tinha um             

sentimento tão sinistro. Só sei que este foi um sinal de tragédias ainda             

mais em breve para chegar a esta "grande nação". 

 

Agora, eu digo 'esta grande nação uma vez' como nenhuma nação pode            

permanecer grande, uma vez que eles deram as costas para você. Os EUA             

tiveram tantas chances de se voltar para você e se arrepender, mas agora             

está mais dividida do que nunca. É difícil assistir Você punir a terra para,              

esperançosamente e em oração, então suavizar corações para você. 

Oh Pai, se eles viessem a Ti com todo o seu coração agora. Eu apenas oro                

para que você fortaleça todos nós em breve. Se não, quem será capaz de              
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suportar tudo o que está prestes a chegar a esta terra cada vez mais              

"sem Deus" e um mundo hostil a você? 

Quanto à nossa família, quero agradecer mais uma vez por Sua provisão            

divina e pelo contínuo abrigo seguro. Quando vejo essas casas e           

vizinhanças inteiras queimadas em cinzas, percebo, mais uma vez, como          

somos abençoados por ter você, nosso Deus e Criador, cuidando de nós.            

Você ama cada um de nós intimamente, então obrigado. Obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um caminho arborizado que não via há muito tempo. As             

árvores eram caducas e pareciam semelhantes a um dia de outono           

colorido na Terra. No entanto, aqui no Céu, há muitas mais cores e as              

folhas nunca caem. 

Havia tantas árvores lá, cada uma parecendo ter suas próprias folhas de            

cor única. Para citar apenas alguns, havia vermelhos, laranjas, dourados,          

amarelos, verdes escuros, verdes claros, violetas claras e rosas. No          

entanto, também havia folhas em cores sem equivalente terrestre. Essas          

folhas tinham um brilho que simplesmente me tirou o fôlego. 

Embora seja difícil descrever algo que não existe aqui, farei o meu            

melhor. Você se lembra da caixa de 64 lápis de cera que ainda tinha um               

apontador embutido? Em caso afirmativo, talvez você também se lembre          

das diferentes cores metálicas, incluindo bronze, ouro, prata e cobre? Ah,           

como essas "cores estranhas" nos haviam capturado com tanta fascinação          

quanto as crianças. 

De qualquer forma, enquanto eu olhava em volta para esta paisagem de            

outono celestial incrivelmente bela, eu realmente podia ver folhas         

metálicas que eram mais ou menos como a cor daqueles lápis metálicos,            

mas realçadas. Simplesmente multiplique a gama de cores metálicas por          

cem vezes e, em seguida, torne-as cem vezes mais vibrantes. 

Eu respirei fundo e só então percebi que o cheiro ao meu redor era              

simplesmente incrível. Eu até podia sentir o cheiro da madeira queimando           

de uma fogueira distante, mesmo que eu não pudesse ver nenhuma           

fumaça dela no lindo céu cerúleo. 

As árvores tinham troncos brancos puros. Estes se destacaram         

vividamente contra as folhas lindamente coloridas. Havia também        

algumas samambaias indianas de pincel e flores roxas na base de cada            

árvore, mas aperfeiçoadas. A combinação de cores e texturas foi tão           

incrível que me tirou o fôlego novamente. Na verdade, nada chega perto            

disso na Terra. 

Enquanto eu continuava a caminhar por essa vista incrível, comecei a           

virar uma esquina. Eu podia então ver fileiras e mais filas de videiras à              

distância. Havia uvas de todas as cores, todas em feixes maciços e            
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maduros, pendurados nas videiras coloridas. Embora a colheita fosse         

ótima, eu pude ver apenas um punhado de trabalhadores lá. 

Esses trabalhadores estavam colhendo cada uva à mão. Eles colocavam          

cuidadosamente cada uva em um belo cesto de tecido. Estas lindas cestas            

foram então colocadas nesses fantásticos carrinhos automatizados. Esses        

carrinhos eram claramente "estado da arte" e se moviam ao ritmo da            

colheitadeira. Havia alguns carrinhos, todos se movendo em sincronia. 

De repente, ouvi um chifre muito alto, mas não foi surpreendente. Em vez             

disso, o som belo e profundo do chifre era, por falta de uma palavra              

melhor, reconfortante. Uma vez que a buzina soou, todos os          

trabalhadores foram até o que parecia ser um chefe de capoeira para            

beber um pouco de água. 

Quando cheguei mais perto, parecia que eu poderia de alguma forma           

reconhecer o Foreman. Meu coração começou a bater com entusiasmo,          

mas eu ainda não tinha certeza de quem ele era. Depois de deixar meus              

olhos se focarem um pouco mais ... sim, sim, eu finalmente sabia            

exatamente quem ele era! Foi Jesus! 

Ele obviamente sabia exatamente o segundo em que eu finalmente O           

reconhecia, pois só então Ele se virou para mim para sorrir e acenar. Ele              

apontou para os trabalhadores para continuar com a colheita e, em           

seguida, começou a andar em minha direção. Eu corri em direção a Ele o              

mais rápido que pude no caminho entre as filas de vinhedos. 

Ele estava vestindo uma túnica com as mangas arregaçadas, junto com           

calças e sandálias, todas de branco. Ele sorriu e riu da minha óbvia             

excitação ao vê-lo enquanto eu corria pelo caminho. Ele carregava um           

jarro de água no ombro esquerdo e, embora eu soubesse que estava            

sempre cheio, não havia nenhuma evidência para indicar que era pesado           

para ele. 

Quando nos aproximamos, diminuí a velocidade devido a uma visão          

surpreendente. Enquanto Jesus nunca teve manchas em Suas roupas         

antes, agora eu podia ver manchas de uva da colheita em sua túnica. No              

entanto, e assim que eu pulei em seus braços para abraçá-lo, as manchas             

desapareceram completamente. Ele me puxou de volta e sorriu. 

Eu: “Para onde foram as manchas?” 

Jesus: Rindo. “Oh não, não há manchas, estão lá? Vamos ver. Alguma            

mancha aqui? Não. Que tal aqui? Não. ” 

Eu tenho que parar aqui e explicar porque eu estava rindo tanto com Ele.              

Ele estava olhando para baixo e ao redor de uma maneira exagerada e             

estava claramente fazendo isso para me fazer rir. Oh, se todos pudessem            

ver quão incrivelmente adorável ele é! 
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Eu: "Esse tecido é incrível, Senhor, mas por que você me mostrou as             

manchas em sua túnica apenas para removê-las?" 

Jesus: "Bem, Erin, quando colher uvas, com certeza algum suco de uva            

vai ficar em suas roupas. Hmm, isso parece estranho. Eu ainda não vejo             

nenhuma mancha. ” 

Ele então continuou a fingir procurar por manchas, mesmo sabendo que           

Ele sabia que Ele não tinha mais nenhuma mancha em Suas vestes. Ele             

sorriu para mim enquanto continuava a "olhar". Eu estava agora rindo           

tanto que tive que esperar antes de poder falar novamente. 

Eu: “Oh Senhor, você é simplesmente perfeito, justo e perfeito. Não há            

manchas em sua roupa e é branco puro. Eu rezo para que eu possa usar               

este linho branco quando finalmente estiver aqui no céu. Como será           

maravilhoso ter roupas que nunca se sujam! ” 

Jesus:“ Hmmm, visto que está escrito que você usará roupas assim,           

talvez duvide de seu lugar aqui comigo? ” 

Eu: Sorrindo. “Bem, você já sabe disso sobre mim, Senhor. Na Terra, eu             

não sou ninguém, certamente ninguém especial. Quando vejo todos os          

problemas que estão aí, e muito mais por vir, não posso deixar de me              

preocupar. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, nunca se esqueça que você é especial para Mim! Agora             

os trabalhadores são poucos. Olhar em volta. Apenas um punhado de           

trabalhadores trará toda essa colheita abundante. Embora seja um         

trabalho árduo, é também alegre, nunca tedioso e nunca oneroso. ” 

Eu:“ Bem, Senhor, eu te vi trabalhando ao lado dos obreiros. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas isto é como eu lhe disse antes . Eu estou com               

você, ao seu lado, na sua frente, sobre você e atrás de você. Eu também               

estou em você, então não tenha medo. ” 

Eu:“ Senhor ... ”Para minha surpresa, comecei a chorar. Jesus me           

abraçou. “Oh Senhor, as peças do quebra-cabeça estão se unindo.          

Enquanto ainda sinto que meu propósito não é totalmente claro, estou           

disposto. Eu quero colher estas uvas, mas não posso fazer nada se não             

me fortalecer. Por favor, Pai, posso em breve tomar um gole de Sua água              

curativa e refrescante? ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mesmo que você não entenda completamente o que           

acabou de pedir. ”Ele olhou nos meus olhos e sorriu. "Sim, Erin, é hora de               

você beber dessas águas curativas." 

Ele pegou um pouco de água de seu jarro de água e, em seguida, usou as                

mãos como um copo para me servir. Eu bebi de suas mãos. 

Jesus: “Agora, Erin, vem comigo.” 

Ele estendeu a mão para mim e pegou minha mão na sua. Nós             

caminhamos juntos no caminho e entramos em uma pequena clareira.          
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Havia uma bela piscina lá e estava cheia de água cristalina como você             

veria em um lago alimentado por geleiras na Terra. 

Dito isto, a água aqui é sempre a temperatura perfeita. O que é tão bom               

no Céu é que você pode nadar em uma piscina a uma temperatura             

perfeita para ficar confortável, mas beber água da mesma piscina que é,            

então, de alguma forma perfeitamente fria ao mesmo tempo. Realmente,          

é simplesmente incompreensivelmente perfeito aqui ... sempre! 

Jesus: “Agora, entre nessa piscina comigo. Erin, eu estou com você. ” 

Eu olhei para baixo e fiquei triste ao ver que de repente eu tinha voltado               

para o meu atual estado de deficiência na Terra. Ele sabia que eu estava              

um pouco preocupado. Ele sorriu para mim tranquilamente e gentilmente          

me guiou para a piscina. 

Assim que entrei na água, senti uma sensação estranha, um          

formigamento quente fluindo por minhas veias. Então senti minha pele          

cicatrizando. Então senti meus músculos se fortalecerem. Eu então senti          

minha estrutura óssea de alguma forma sendo aperfeiçoada. Eu olhei para           

ele com entusiasmo, mas ainda não tinha certeza do que estava           

acontecendo. 

Jesus: sorrindo. “Não se preocupe, Erin, estou aqui. Agora, mergulhe          

completamente. Vá em frente, Erin, estou aqui com você. 

Sorri para ele enquanto mergulhava meu corpo inteiro, incluindo minha          

cabeça, debaixo d'água. Senti a água curativa girar em torno de mim de             

uma maneira indescritivelmente deliciosa. Ele então me trouxe de volta à           

superfície e me senti melhor do que jamais me senti, muito melhor do             

que quando estava na minha melhor forma na Terra. 

Eu estava prestes a abraçá-lo quando subitamente ele foi imerso em um            

enorme feixe de sol de um céu aberto que estava acima dele. Então senti              

o calor reconfortante do sol vir para mim, mas de algum modo vinha             

Dele, em vez de diretamente do sol. 

Jesus: “Agora, Erin, nunca duvide que você reside aqui comigo          

novamente. Você está em pé na água viva. Eu estou com você e estive              

com você toda a sua vida. Eu abriguei você e fiquei com você. Eu nunca               

me esqueci de você. Durante esse tempo em que te separei, vocês se             

aproximaram de Mim. Eu também te dei tempo para ser esposa e mãe.             

Em troca, você me mostrou que é grato. 

“Erin, eu respondi suas orações e petições. Assim como eu te proteja dos             

esquemas do inimigo, continuarei enviando anjos para guardá-lo em         

todos os seus caminhos. Nenhuma arma formada contra você prosperará          

quando o Espírito de Deus o cercar e o Meu Espírito estiver em você. 

“Erin, os 'tempos' da sua espera agora chegaram ao fim. Aqueles que            

cercam você e sua casa saberão agora que você é meu. Visto que você é               
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uma flecha na Minha aljava e Minha aljava está agora cheia, eu estou,             

portanto, prestes a usar você, não apenas como uma flecha, mas também            

como uma flecha flamejante. 

“Eu te dei um coração de compaixão pelos perdidos, pelos quebrantados e            

pelos que não têm esperança. Para aqueles a quem eu te chamo, você             

derramará água viva do vaso que eu criei com você. No entanto, para             

aqueles que eu não chamei, você será como uma chama ardente que            

acenderá suas línguas para confessar seu mal tanto noite como dia. 

“As pessoas que testemunharam isso dirão, 'Certamente o Senhor enviou          

estas coisas de outro lugar para amarrar os quebrantados de coração,           

proclamar liberdade aos cativos e liberdade aos prisioneiros'. Você         

proclamará que este é o ano favorável do Senhor, mas também o dia da              

vingança de Deus '. (Isaías 61) 

“Agora, regozije-se, Erin, regozije-se! Vocês foram separados do mundo e          

não amam o que está contido, a não ser aqueles que amam e cuidam e               

aqueles a quem eu também amo e cuido. Esta colheita final terá o vinho              

mais doce, entendeu? ” 

Eu:“ Eu penso assim, mas não tenho certeza. ” 

Jesus:“ Este vinho virá das uvas de pele grossa. ”Eu de alguma forma             

então sabia que Ele estava falando sobre o mundo como é hoje. "Agora,             

você está pronto para o que estou prestes a fazer?" 

Eu: "Eu acho que sim ... hum, espere ... espere, Senhor. Eu tenho algo a               

dizer. Senhor, estou com medo. Vai ser muito difícil aqui. Tenho visto            

coisas horríveis nas notícias ultimamente, especialmente aquelas que        

envolvem crianças muito pequenas. Meu estômago, Senhor ... Como meu          

estômago conseguirá suportar isso? ” 

Jesus:“ Erin, enquanto isso ainda será difícil para você entender, os           

pensamentos dos homens maus agora se tornarão suas ações. Muitos          

'inocentes' serão prejudicados pelas ações de apenas alguns. Enquanto         

isso é uma medida para os ímpios, essas crianças nunca estão sozinhas.            

Quando invoco o meu exército, eles cortam os ímpios, pois eles           

confessam abertamente as suas más ações. 

“Erin, os perversos não têm medo de Deus agora. Em vez disso, eles se              

satisfazem às custas dos fracos, dos jovens, dos indefesos, da viúva e dos             

idosos. Mesmo pequenos animais não são removidos da tortura dos          

ímpios. Os ímpios e suas iniqüidades continuarão a aumentar. ” 

Eu:“ Oh Senhor, então, por favor, fortaleça todos nós em breve. Se eu             

visse alguém ferindo um bebê ou uma criança, eu nem sei o que eu faria               

ou o que eu sou capaz. ” 

Jesus:“ Eu sei disso, Erin, mas eu prometo a você que você não irá              

embora quando testemunhando essas coisas. Em vez disso, estarei lá com           
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você. Eu vou direcioná-lo nos caminhos que você deve seguir. Eu farei            

agora algo em seus dias que você não acreditaria mesmo se lhe            

dissessem e isso seria uma parte disso. Agora, Erin, o transplante de            

coração que eu dei a você está quase completo. Sua "circuncisão interior"            

está quase completa. " 

Eu:" Como pode ser isso, Senhor? Eu sou uma mulher. ” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Sim, Erin, mas agora você deve entender o que             

é a circuncisão. É o processo de descascar a carne para expor o coração,              

sua alma e, mais importante ainda, seu amor por Mim. Agora, e como             

está escrito, o que eu preciso de você? ” 

Eu:“ Temer a Deus e andar em Seus caminhos, mas também           

verdadeiramente amar você. Oh Pai, como eu anseio por servi-Lo com           

todo meu coração e alma! Embora eu não seja perfeito, sei que também             

devo guardar os teus mandamentos. Você juntou tudo isso para o nosso            

bem, a fim de preservar nossos caminhos e manter nossos caminhos           

retos. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, enquanto você está mais correto aqui, lembre-se          

sempre de que eu não preciso da sua perfeição e nunca tenho . Esta foi               

uma vara de punir e uma medida projetada pelo inimigo para evitar que             

você aprendesse sobre Mim em Minha Palavra. O inimigo deseja impedi-lo           

de abraçar minha aliança para aqueles que me amam. Por causa de Mim e              

por causa de seu amor por Mim, você é odiado e continuará a ser odiado. 

“Agora sou a circuncisão do coração. Isso você não faz sozinho, mas            

apenas quando eu ligo para você. Eu sou o médico que remove a carne e               

expõe o homem, entendeu? Assim, preparei o seu navio, criei o seu            

caminho e moldei a sua vida. 

“Eu te levei através do fogo da aflição, e não apenas uma vez, mas várias               

vezes. Eu então te preparei esvaziando-o para que você pudesse então           

Me permitir encher você. No entanto, eu estou aqui com você hoje para             

que você saiba que seu coração está completo. ” 

Eu:“ Senhor, isso significa que agora estou pronto para receber um 'Novo            

Coração'? Estou agora pronto para receber um 'Novo Espírito' ou eu vou            

morrer agora? ” 

Jesus:“ Oh Erin, como eu te amo! ”Ele sorriu para mim com tanta             

compaixão. “Você realmente acha que eu manteria você protegida por          

toda a sua vida, enviando testes e provações, tudo de que você veio,             

apenas para agora levá-lo embora em vez de ser usado por Mim? Não,             

Erin, eu não vou como eu tenho um plano aqui. 

“Agora, eu tive você estudando sua história e a de sua família. Por quê? É               

porque eu coloquei em seu coração para fazer isso. No entanto, em breve             

... Ele sorriu. “… Sim, Erin, muito em breve, tudo será explicado e tudo              
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será compreendido. Você terá então conhecimento de coisas que você não           

poderia ter sem Mim. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Parece até que já estou experimentando um lampejo           

disso agora. Senhor, na minha sala de oração aqui, e hoje mesmo,            

centenas de joaninhas puderam entrar de alguma forma. Eles parecem          

estar se reunindo aqui. Embora eu tenha tido alguns entrando em nossa            

casa ao longo dos anos, parece ser um enxame este ano, mas um             

bem-vindo. 

“Também parece que tivemos vários bandos de pássaros que vieram          

morar em nossa propriedade recentemente. Eu vi muitos gaios azuis aqui           

ultimamente e ainda mais pombas. Entre os muitos animais que hoje nos            

visitam, os pássaros que vieram aqui recentemente e agora essas          

joaninhas, bem, estou em estado de choque. Há também abelhas apenas           

fora da minha janela. 

“Como você sabe, Senhor, as joaninhas sempre foram o meu 'inseto'           

favorito, especialmente quando eu era criança. Minha mãe até me          

comprava coisas com joaninhas bordadas nelas. Agora tenho centenas         

deles aqui comigo na minha sala de oração. Isso me deixa tão feliz! Tudo              

isso parece sobrenatural. Oh, eu apenas sei, obrigado! ” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Oh Erin, isso não é só porque o frio está              

chegando? Não procuram lugares onde há luz e calor? Eles não estão            

apenas procurando apenas um lugar para dormir no inverno? 

Eu ri quando soube que Ele estava me provocando amorosamente. Eu           

também sabia que Ele sabia que eu sabia que isso era realmente            

sobrenatural. Ok, devo admitir que estou me divertindo aqui! 

Jesus: “Hmm, ok então. Talvez eles realmente estejam indo para lá por            

um motivo diferente. Deixe-me pensar ... Hmm, sim, há uma razão pela            

qual eles estão indo para lá. They know that you are near My Altar and               

that they will then be near My Altar by being near you.” 

“Now, do not worry, Erin, as these ladybugs have not come to harm you.”              

I laughed as I again knew that He knew that this was the least of my                

worries and that I really liked them here with me. “Erin, now is the time               

for you to dance and rejoice. Hmm, it is also the time for you to laugh and                 

take joy in this wonder.” He smiled at me and I laughed. 

Me: “Oh Lord, as always, You are right! All of this is amazing, so thank               

You!” 

Jesus: “Do not worry, Erin, as I am soon to strengthen you. Look around              

you. You are standing in healing waters. Immerse yourself and drink           

deeply. I have blessed you with living water.” 
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When He hugged me, I hugged Him back tightly as I did not want to let                

Him go this time…well, really every time. I knew that, as He has promised              

this, I would never have to let Him go again! 

Dream over… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-263/ 

Jesus e o Retorno aos Tempos da Nossa Juventude 

Recebido para Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caríssimo Padre, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família, minha casa, meus            

amigos e meu marido maravilhoso. Pai, estamos todos olhando para Você,           

especialmente hoje e amanhã, em grande antecipação de um Milagre          

Divino. Oh Pai, por favor, não demore. Todas as nossas esperanças estão            

em você! 

Eu fui acordado às 3:00 da manhã da noite passada quando meu filho             

mais velho bateu na porta do nosso quarto. Acontece que um dos nossos             

cães, Zoey, estava doente e ambos os nossos filhos mais velhos estavam            

cuidando dela. Eu fiquei com Zoey para ter certeza que ela estava bem.             

Enquanto isso, passei uma hora limpando seu vômito. 

Depois, eu não estava cansado, então decidi ir ao Senhor em oração. Eu             

chorei e orei a Ele em minha 'Linguagem de Oração do Espírito Santo'.             

Depois de um tempo, notei que Zoey estava começando a parecer melhor.            

Eu pedi ao Senhor para ajudá-la e curá-la em breve. Então ouvi sua voz              

... 

Jesus: “Eu tenho ela, Erin. Não se preocupe! 

Com base em sua tranquilidade, coloquei Zoey de volta em sua cama e             

subi as escadas para tentar dormir. Eu ainda estava inquieta, então decidi            

ir à minha cadeira devocional para orar um pouco mais. Quando sentei na             

minha cadeira, de repente me lembrei que eu estava no meio de um             

sonho de 'revelação pessoal', assim como eu tinha sido acordada pela           

batida do meu filho na porta. 

Neste sonho, você estava me dizendo como o fim será como o começo e o               

começo será como o fim. Você então falou comigo sobre as razões pelas             

quais Você me trouxe de volta ao meu começo. Enquanto eu estava            

sentado lá orando sobre tudo isso, Você novamente começou a piscar           

várias imagens na minha frente. 

Lembrei-me então de que tinha ainda mais fotos de "significado" e fui            

recuperá-las. Você então agiu como 'The Narrator' e falou comigo sobre           

cada uma das fotos que eu tinha na minha frente. Das fotos, havia oito              

em especial que eu deveria compartilhar… 
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Além disso, agora eu também deveria compartilhar uma foto da minha           

mãe de quando ela era jovem e feliz, a mesma foto que acionou minhas              

memórias no meu sonho anterior. Você pode até querer ler o Dream 262             

novamente para alguns detalhes sobre o quão incrível esta foto é para            

mim… 
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No sonho que eu tinha sido acordado por causa de Zoey, você estava me              

instruindo e me mostrando mais alguns eventos, mas desta vez de meus            

primeiros quatro anos de vida. Enquanto me sentava em minha cadeira           

olhando as fotos relacionadas que acabara de encontrar, Você começou a           

me contar uma história ... 

Nos meus primeiros meses de nascimento, minha família tinha se          

apaixonado por mim. Eu era o centro de suas atenções como eu era o              

primeiro neto do lado da minha mãe e do meu pai. Fui segurado muito e               

pude ver pelas fotos que me senti segura, pacífica e amada. Conforme eu             

crescia a cada mês, muitos marcos também passavam ao mesmo tempo. 

Houve meu primeiro sorriso, minha primeira risada, aprendendo a         

engatinhar e depois a ficar de pé. Minha avó registrado que eu tinha             

estado em meu próprio pela primeira vez em 12outubro de
de 1963. Eu           

estava apenas 8,5 meses de idade quando eu estava 'sozinho' pela           
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primeira vez. Como as fotos revelaram, um mundo totalmente novo agora           

se abriu para mim a partir de então ... 

● De pé sobre uma rocha alta em Lake Tahoe; 

● Meu avô segurando minha mão; 

● Examinando uma margarida em óbvia admiração pela beleza das         

flores; 

● Construindo pequenas casas para mim ... realmente, minúsculos        

'abrigos' ... sorrisos; 

● Coletando milho colorido em suas cascas e depois colhendo os          

grãos; 

● Louvando a Deus com minhas mãos levantadas para o céu; 

● A sensação de neve em minha roupa de neve de orelha de coelho e              

a risada de como era delicioso; e 

● Segurando meu primeiro filhote de cachorro, Sasha, um husky         

malamute. 

Eu podia ver nessas fotos que fiquei impressionado com Deus e tudo o que              

Ele criou. Enquanto eu tinha tanta alegria, risadas e felicidade no começo,            

as fotos começaram a revelar que minha alegria começara a desbotar. Eu            

não tinha mais a mesma alegria. A dor estava lentamente começando a            

substituir minha alegria. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente com Jesus e Ele estava segurando minha mão.           

Ele olhou nos meus olhos e sorriu com uma ternura que não pode ser              

medida usando medidas terrenas. Ele foi iluminado da glória de Deus no            

alto e brilhou tão intensamente. 

Eu só então percebi que eu ainda estava de pé na piscina e no mesmo               

local que eu tinha sido há poucos dias atrás. As lembranças do meu "filme              

de fotos" começaram a voltar para mim e eu comecei a chorar. Ele             

gentilmente me segurou enquanto eu chorava. 

Eu: “Oh Senhor, em algum lugar durante a minha infância, pude ver que             

perdi você. Eu não pude mais encontrar você. Senti que Você havia me             

deixado. ” 

Jesus:“ Eu tenho você, Erin, e eu sempre estive lá com você. ” 

Eu:“ Sim, eu sei disso agora, Senhor, mas não me senti assim naquela             

época. Tentei ser criança de novo, mas fui "forçado" a crescer. Eu perdi             

tanto. Eu escolhi não falar sobre as coisas. Eu observaria e guardaria as             

coisas para mim, armazenando-o na minha memória. 

"Eu posso até mesmo de alguma forma dizer a partir dessas fotos que eu              

queria as coisas" do jeito que eram uma vez ". No entanto, fui jogado em               
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uma vida de trevas, segredos e 'o mundo'. Eu fui da paz e conforto para a                

agitação e o caos. Minhas lembranças são tão dolorosas. 

“A vida mudou para mim e tão rapidamente. Parece que a única vez que              

eu tinha experimentado a segurança novamente quando criança era         

quando eu estava com meus avós. Oh Pai, eu amei tanto a minha avó.              

Enquanto deveria ter sido minha mãe me ensinando essas coisas, eu           

aprendi muito com a minha avó ... 

● Higiene, limpeza, cozinhar, plantar e regar; 

● Andar de bicicleta; 

● Dormindo em paz sem barulho ou lutando no fundo; e 

● jogando em um quintal sem medo. 

“No entanto, minha avó morreu e meu coração foi partido em pedaços. Na             

verdade, havia tantas pessoas que foram tipo para mim que morreu,           

especialmente em um período específico de dois anos, que a minha vida            

tinha mudado completamente até o final da minha 'Segunda Ponte', pelo           

meu 14 º ano. Eu me senti tão abandonado! Senhor, onde você estava            

então? ” 

Jesus:“ Erin, você nunca esteve sozinho. Eu cuidei de você. Eu estava lá             

com você mesmo estando em silêncio. ” 

Eu: Chorando. “Por que você não falou comigo? Eu precisei de você! ” 

Jesus:“ Eu fiz, Erin, mas você não estava mais escutando minha voz como             

você estava 'no mundo'. Agora, por que eu te dei esse sonho sobre o              

começo de sua vida? ” 

Eu:“ Eu não tenho ideia. ” 

Jesus:“ Erin, olhe para sua vida novamente, mas agora ao contrário. O            

que você vê desde os seus primórdios até agora? ” 

Eu:“ Bem, eu passei por muita dor e muita perda. Eu realmente não quero              

voltar a esta parte da minha vida, pois havia muita miséria e sofrimento.             

Muito disso foi inevitável para mim. As tragédias vieram de repente e com             

muito pouco aviso. 

“Eu de alguma forma sempre soube quando algo terrível estava vindo,           

uma tempestade, porque eu podia sentir isso vindo, mas eu nunca soube            

o que a tempestade seria. Havia tanta incerteza quando nos mudamos de            

lugar para lugar. Isso continuou até que você finalmente me transferiu           

para a "terra das árvores" para estar com meu marido e seus filhos. 

“Eu nunca possuí a propriedade em meu nome. Meu nome nunca esteve            

em nenhum título para nenhuma propriedade. Agora me vejo separando          

de coisas que uma vez adorei e de lugares que amei uma vez. Estou              

entristecido por isso como "um modo de vida" que poderia ter sido nunca             

mais poderá ser, pelo menos não aqui na Terra e em nossa vida. 
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“Enquanto eu agora vivo em paz agora mesmo onde estamos hoje, eu            

ainda passo a maior parte do meu tempo aqui com muita dor. Meu único              

alívio é da minha família e amigos que me cercam de amor, mas também              

da beleza e maravilha da terra ao meu redor. 

“Sinto-me como se eu fosse mais 'criança' agora do que fui desde que as              

coisas mudaram quando eu tinha cinco anos de idade. No entanto, estou            

velho agora, deficiente e cheio de lembranças tristes de um passado           

doloroso. Graças a você, eu realmente estou alegre agora ... bem, pelo            

menos eu tento o meu melhor para ser alegre ... porque agora eu sei que               

Você está comigo em tudo o que eu faço. 

“Agora estou totalmente dependente de você e não apenas às vezes, mas            

todos os dias. Eu agora estou no 'Solid Rock' da Sua Palavra e você está               

aqui para segurar minha mão. Você me abriga. Você me instrui. Eu            

caminho em seu caminho enquanto você segura minha mão. Você me           

veste, me alimenta e me faz rir. 

“Você também ama meu marido, nossos filhos e nossos amigos. Você ama            

nossos filhos e se deleita neles também. Eu suponho que, se eu fosse             

olhar para a minha vida ao contrário, eu sou mais uma vez criança, do              

jeito que eu era antes de tudo mudar, só que agora estou velho e com               

tanta dor. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas há muito mais do que apenas isso e você             

entenderá isso logo. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, você pode nos curar hoje? Eu não entendo o              

que tudo isso significa, pois ainda é como um quebra-cabeça inacabado.           

Eu simplesmente não posso montar totalmente esse quebra-cabeça agora,         

pelo menos não como sou hoje. ” 

Jesus:“ O ano em que você nasceu é importante quando você chegou em             

um horário determinado. Agora, quanto tempo foi a partir do momento de            

seu nascimento no dia  23 de Janeiro de 1963 a 7 de Junho de 1967 

“Eu:Bem,foi de 15 dias a partir de dia 23 de Janeiro a 7 de Fevereiro. Foi                

então quatro meses, de 7 de Fevereiro a 7 de Junho. Foi então quatro              

anos a partir de 7 de Junho de 1963 a 7 de Junho de 1967. No total, há                  

quatro anos, quatro meses e 15 dias a partir de dia 23 de Janeiro de 1963                

a 7 de Junho de 1967”. 

Jesus:“Agora,este é o mesmo que o fim. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, mas quando é que esse tempo começa ou já             

começou? E se eu olhar para o tempo de 7 de Junho de 1967 para hoje,                

13 de Outubro de 2017? Ele é de 6 dias de 7 de Junho a 13 de Junho.É                  

então de quatro meses a partir de 13 de Junho a 13 de Outubro. Então               

cinquenta anos a partir de 13 de Outubro de 1967 a 13 de Outubro de               
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2017. Ao todo, há cinquenta anos, quatro meses e 6 dias a partir de 7 de                

Junho de 1967 a 13 de Outubro de 2017.” 

Jesus:Sorriso. "Hmm, eu nomeei outros para cálculos." 

Baseado em como Ele então riu e sorriu para mim, eu sabia que eu não               

tinha "pregado". Em seguida, eu de alguma forma sabia que, neste caso            

particular, Ele estava falando sobre o meu marido ... 

Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para compartilhar alguns cálculos           

que meu marido fez mais tarde depois que eu tinha compartilhado esse            

sonho com ele ... 

● Como calculado acima, dia de 23 de Janeiro de 1963 até 7 de Junho              

de 1967 foi de 4 anos, 4 meses e 15 dias 

● O ano de 2017 é o 17 º ano do Segundo milênio semelhante ao 17 º              

dia do segundo mês, como mostrado abaixo 

● 7 de Junho de 2017 foi o aniversário de número 50 de Jerusalém             

sendo totalmente retomada por Israel 

● 7 de Junho de 2017, mais 4 anos, 4 meses e 15 dias, conforme              

calculado acima será no dia 22 de Outubro de 2021 

● O dia depois de dia 22 de Outubro, 2021 é de dia 23 de Outubro de                

2021 

● 23 de Outubro de 2021 no calendário hebraico é Cheshvan 17, 5782 

● 17 de Cheshvan é o 17 º dia do Segundo mês 

● O 17º dia do segundo mês é o dia especificamente delineado no            

Livro de Gênesis como o dia em que o dilúvio de Noé tinha             

começado 

● enquanto isso aponta para as datas do mês de dia 22 de Outubro ou              

dia 23 de 2021. Eu de algum jeito sabia que o evento (s) para              

ocorrer nesta data (s) era para permanecer um "mistério", pelo          

menos até que Ele talvez revele mais sobre isso mais tarde ... 

Ok, de volta ao sonho … 

 

Jesus: Sorrindo. “Agora, Erin, você não deve se preocupar, pois logo lhe            

devolverei tudo o que o inimigo roubou.” 

Eu: “Por favor, faça isso em breve, Senhor! Oh, por favor, Senhor, por             

favor, faça isso em breve? ” 

Jesus:“ Eu Sou Quem Eu Sou Eu, e farei o que digo que farei. Erin, tudo o                 

que prometi farei. Mesmo que eu saiba que você se sentiu desanimado            

recentemente, não seja. Seja encorajada, Erin, como a aurora está          

prestes a quebrar.  

Eu: “Oh Senhor, você quer dizer hoje? Se não hoje, você quer dizer             

amanhã? Por favor, Senhor, por favor, por favor! ” 
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Jesus: Rindo. "Oh Erin, você é tão amada!" 

Meus ombros caíram e eu suspirei de uma forma exagerada, a fim de             

fazê-lo sorrir. 

Eu: "Bem, Senhor, eu posso dizer que você não vai mais me dar 'pistas'              

hoje." 

Então eu tentei o meu melhor para fingir fazer beicinho. É 'fingir', embora             

quando eu realmente queria que isso fosse hoje! Eu sabia que Ele            

conhecia meus pensamentos enquanto sorria e ria. Enquanto Ele se tornou           

um pouco sério novamente, Ele ainda estava bastante despreocupado.         

Sim, eu sei que isso é realmente difícil de explicar, mas, novamente, a             

perfeição de Deus também é completa! 

Jesus: “Erin, eu escolhi você para um propósito importante. Enquanto faço           

tudo de acordo com a linha do tempo de Meu Pai, tudo pode ser medido               

por Israel. Enquanto eu vou no 'Tempo Nomeado', eu também irei em um             

momento em que 'o mundo' não pensa. ” 

Eu:“ Oh, então isso significa que Você agora sabe a hora em que Você              

virá? ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, como isto está de acordo com meu pai. No             

entanto, o que eu sei é o tempo da sua cura e serviço, o momento em que                 

eu te tirarei do meu tremor. Agora regozije-se, Erin, pois sua espera está             

chegando ao fim! ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, por favor, não espere muito mais! Minha casa             

inteira, assim como o Ninho, agora está ansiosamente descansando em          

Suas promessas ... mesmo enquanto falamos. Oh Pai, por favor, não           

demore mais tempo! ” 

Jesus:“ Eu não vou atrasar. Erin, agora é a hora de você celebrar             

enquanto está chegando aos tempos de seu serviço, os "Tempos da Sua            

Juventude". Alegra-te, Erin, como, mesmo em meio ao tumulto no mundo,           

estes "Tempos da Sua Juventude" serão cheios de canto, dança e alegria. 

Ele olhou nos meus olhos, sorriu e acenou para mim conscientemente.           

Assim como eu comecei a perguntar-lhe ainda outra pergunta ... 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-264/ 

Deus, Sua Aliança, Seu Arco-Íris 

19 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um belo dia de outono! Obrigado por tudo o que             

temos! 

No meu caminho para a escola hoje, havia um manto de névoa branca             

sobre a água no vale. No caminho de volta para casa, orei a você em               

minha língua de oração. Eu rezei por milagres quando estava me sentindo            

para baixo e um pouco magoada por Você não ter removido minha dor ou,              

no mínimo, me concedido algum alívio. 

Comecei então a duvidar de meus sonhos e visões novamente. Eu digo            

"de novo", como estes ainda parecem maravilhosos demais para alguém          

como eu. Eu também comecei a 'duvidar', já que muitos cronogramas           

'realmente bons' agora vêm e vão. Estes podem frequentemente ser          

bastante decepcionantes. A volta é de cerca de 20 minutos e então eu             

elogiei você por ter piedade de mim. 

Quando voltei para uma pequena estrada em direção a nossa casa, de            

repente encontrei uma "arcada" branca muito incomum na estrada bem na           

minha frente. Quando me aproximei, começou a se mover na mesma           

direção que eu. Eu não conseguia alcançá-lo. Eu então parei e perguntei a             

você se eu deveria tirar algumas fotos. 

Jesus: “Sim, Erin. Tire algumas fotos e compartilhe-as com o Nest. ” 

Bem, eu fiz e aqui estão elas… 
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Eu voltei para o meu carro e continuei dirigindo em direção ao arco. No              

entanto, a arcada "ficou parada" dessa vez e eu passei pela arcada.            

Quando olhei para trás, desapareceu. Isso me pareceu tão sobrenatural          

que eu soube que era você. 

Mais tarde, pesquisei isso e descobri que o que eu acabara de            

experimentar é chamado de "arco de névoa" ou "glória solar". Também é            

comumente conhecido como "arco-íris branco" e é uma visão rara! Eu só            

sabia que este era o seu "cartão de visita muito legal" e que agora eu               

deveria subir para vê-lo em minha primeira chance de fazê-lo. Eu           

realmente queria saber o que isso significava. 

Então, pai, o que você planejou para nós? Eu tive uma semana difícil e              

dolorosa e realmente preciso que você me ajude. E sobre a situação de             

trabalho do meu marido? Enquanto as coisas ainda estão bem, as nuvens            

de tempestade estão no horizonte. Oh Pai, por favor, abra as portas em             

breve! Nossa família inteira ama e adora tanto você e nossa esperança            

está em você! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na Montanha de Deus ao longo do caminho que dava para o              

vale abaixo. Era lindo, perfumado e abundante de cor. Eu caminhei ao            

longo do caminho e decidi parar em uma rocha com água doce saindo             

dela. Eu ri quando vi um pote de confit. 

Peguei o pequeno recipiente, enchi de água e bebi. Como sempre, foi tão             

refrescante. Então me sentei e olhei para o belo vale. Eu novamente            

cheirei a fumaça de madeira à distância, mas uma versão celestial, e            
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decidi fechar meus olhos por um momento para realmente sentir o cheiro            

de todas as fragrâncias surpreendentes que me rodeavam. 

Tomei várias respirações profundas e usei meus "sentidos aprimorados"         

aqui para separar os vários odores. Enquanto eu podia sentir o cheiro de             

fumaça de madeira "celestial", eu também senti o cheiro de outras           

fragrâncias, como sândalo e canela. Enquanto respirava este ar celestial,          

senti uma mão no meu ombro. Quando abri os olhos, havia Uriel sorrindo             

para mim. 

Uriel: “Então, Erin, você está sentindo a fragrância do Céu?” 

Eu: Rindo. “Oh, oi, Uriel, estou muito feliz em ver você! Sim, todos esses              

cheiros incríveis são um mistério para mim. Uriel, de onde vem a fumaça             

da madeira? Eu não vejo nenhuma fumaça e parece tão fora de lugar ter              

um incêndio aqui em tal beleza. ” 

Uriel: Sorrindo. “O cheiro de fumaça de madeira vem de uma árvore            

perfumada. Não se preocupe, Erin, pois nada está queimando no Jardim           

de Deus. Tudo aqui tem vida ”. 

Eu:“ Isso é ótimo, Uriel, mas Deus também não gosta de 'churrasco'? ” 

Uriel: Rindo. “Embora talvez Ele aprecie algumas das mesmas coisas que           

você, isso é permanecer um mistério para outro tempo. Agora, Erin, o rei             

pediu sua presença. ” 

Eu rapidamente fiquei de pé. Ele pegou minha mão e nós estávamos            

imediatamente na "porta aberta" do Tribunal de Deus. Uriel colocou salve           

em meus olhos. 

Eu: “Uriel, o que essa poção faz?” 

Uriel: “Bem, você já reparou que, às vezes, parece que você está usando             

óculos escuros dentro da Sala do Trono de Deus?” 

Eu: “Sim. Na verdade, muitas vezes me perguntei por que não consigo ver             

mais nitidamente. Como resultado disso, eu não posso descrever         

completamente certas coisas muito bem. ” 

Uriel: Sorrindo. “Bem, Erin, quando você está aqui, você só vê aquilo que             

Deus permite que você veja a qualquer momento. Mesmo estando na           

presença de Deus, você também permanece incapaz de vê-lo. Embora          

haja uma boa razão para isso, por enquanto, saiba que isso é para seu              

benefício. Agora, Erin, venha comigo. ” 

Uriel então me trouxe através de sua“ porta aberta ”. Eu ouvi o som              

incrível dos coros de anjos cantando assim que entramos. 

Anjos: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo Poderoso, Quem foi e             

É e Está por vir!” 

Ao nos aproximarmos do Trono de Deus, pude sentir minhas pernas           

começarem a tremer. Logo perdi minha força e rapidamente me ajoelhei           
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para adorar a Deus. Enquanto eu orava a Ele, pensei sobre a 'Canção             

Revelação' sendo cantada ao meu redor e comecei a chorar. 

Eu: chorando. “Oh Pai, você é verdadeiramente meu 'tudo'! Meu passado           

é tão doloroso que realmente machuca meu coração. Eu quero muito           

poder voltar atrás e fazer correções, especialmente durante a primavera e           

verão de 2009. Oh Pai, meu coração está quebrando! ” 

Deus:“ Erin, eu sei cada coisa que você já passou, incluindo em 'a             

primavera e verão de 2009'. Erin, foi a Minha vontade para você ir para o               

deserto. Aqui é onde eu te chamei. Este é o lugar onde você gritou. É               

onde você foi encontrado por mim. Este foi um curso especialmente           

doloroso para você, pois ele imediatamente seguiu um ano anterior,          

também cheio de grande dor, tanto física como emocional. 

“Erin, eu uso esses eventos para desencadear a transição e a mudança.            

Embora alguns desses eventos tenham sido alegres, quase todas as          

mudanças que ocorreram em sua vida vieram de situações dolorosas.          

Enquanto você foi de um lugar para outro, você só o fez como eu já disse.                

Erin, eu tomei você neste curso. 

“Agora, o lugar em que você está agora, a 'terra das árvores', tem sido e               

continua a ser um lugar de grande alegria para você e seus filhos. Eu até               

permiti sua lesão para acelerar meus planos para chegar até lá. Quando            

você olha para trás, você verá que quase todos os movimentos que você             

fez desde o nascimento foram causados por dor e perda, mas também            

pela promessa de um novo começo. 

“Agora, eu te enviei um 'sinal de milagre' hoje. Esse sinal era incomum,             

pois era um sinal de que você não podia explicar nem refutar. Isso então              

fez com que você notasse. Eu também mostrei a você o Lar que tenho              

para você aqui no céu. Você é um cidadão aqui Comigo e esta é uma               

promessa e uma aliança que fiz com você e com aqueles que aceitam que              

eu enviei Meu Filho como sacrifício vivo pela expiação dos pecados do            

homem. 

“Quanto a você, Erin, você constantemente corre atrás dele. Você olha           

para Ele e o chama de amigo. Erin, eu vi seu quebrantamento depois que              

você passou tempo com Ele e Ele ainda não o cura. Enquanto eu sei que               

você duvida do seu lugar, Erin, não. 

“Agora, quando Lázaro não foi curado, mas morreu da sua doença,           

aqueles que o amavam, assim como entenderam o poder de Meu Filho            

que Eu enviei e viram Seus milagres, ficaram profundamente         

desencorajados. No entanto, no quarto dia, e por Meu comando, Lázaro foi            

ressuscitado por Meu Filho. Eu tinha enviado Meu Filho para libertar           

Lázaro das algemas da morte e este foi um milagre que não poderia ser              

contestado. 
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“Enquanto a dor chega a você novamente, você sabe que, desta vez, e em              

seu coração, é porque 'o tempo de separação' logo se seguirá. Como esse             

horário será diferente dos tempos passados, eu já separei todos os anexos            

que você e sua família tinham para facilitar a transição. 

“Agora, eu sei que você está com dor e luto agora. Já que você está aqui                

comigo e eu lhe chamo de amigo, também sei que isso é uma coisa difícil               

para você, mas também para muitos outros, para entender por que deixei            

que sua dor e seu pesar continuassem. Bem, para ajudar você a entender,             

agora vou fazer uma pergunta. Erin, você se lembra de como era quando             

você estava em trabalho de parto com seus filhos? ” 

Eu:“ Sim, pai. Eu me lembro da dor do meu trabalho e da incerteza disso               

tudo. Eu me lembro do acúmulo quando preparamos um lugar para o            

bebê. Lembro-me de imaginar se o bebê nasceria como os dias passavam            

tão devagar. Minha ansiedade só aumentou quando eu passei por tantas           

dores de parto "falsas". 

“Uma vez que minhas dores de parto 'reais' finalmente começaram, cada           

um dos meus trabalhos foram então longos e prolongados. No entanto,           

uma vez que você entregou cada criança para mim, depois que nasceram,            

a alegria de cada um dos meus bebês facilmente superou qualquer das            

memórias da dor que eu tinha acabado de experimentar. 

Lembro-me de ter chorado com muita dor, mas depois, com um único            

impulso, um único momento, passei de grande dor e incerteza, fraqueza e            

pouquíssima força, para grande alegria. Então eu chorei lágrimas de          

alegria e gratidão e tive uma força renovada. Oh Pai, cada um dos             

nascimentos de meus filhos eram tais milagres. Cada um deles era de            

você. ” 

Deus:“ Erin, você mais uma vez esteve em trabalho de parto com muita             

dor, mas agora com um tipo diferente de trabalho e dor e por um tempo               

muito maior. Você também não entende completamente o que está          

prestes a dar à luz a esta hora. No entanto, apenas saiba disso… Eu              

prometi-lhe bem para o resto de seus dias. Erin, você está prestes a dar à               

luz um grande presente de promessa e nenhum mal chegará a você. ” 

Eu:“ Eu não sei o que isso tudo significa, mas eu sei que amo tanto você.                

Se for em Tua vontade, Pai, então eu estou pronto e estou disposto. Em              

Nome de Jesus, peço que faça tudo o que prometeu… e logo! ” 

Mesmo que eu não pudesse vê-lo, eu poderia de alguma forma dizer que             

Ele tinha acabado de sorrir quando eu pedi isso 'em Nome de Jesus' . Eu               

também sabia de alguma forma que isso era a coisa certa a fazer,             

especialmente sob as nossas circunstâncias ... sorri. 

Deus: “Seu trabalho está finalmente terminado. Você está prestes a dar à            

luz algo que você nunca imaginou ser possível. Não se preocupe nem            
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tenha medo, Erin. Mostrei-lhe muitos pequenos sinais e maravilhas.         

Apenas o suficiente para que você esteja certo de que sou Eu, mas não              

grande o suficiente para você saber além da dúvida, é eu quem fez isso.              

Embora eu tenha lhe dado muitos arco-íris, hoje é um dia em que o              

arco-íris foi celebrado para propósitos removidos de Mim. ” 

Eu:“ Oh sim, hoje é o Dia Internacional do Espírito! ” 

Deus:“ Bem, hoje Meu Espírito está em você. Erin, o sinal que eu te dei               

hoje não foi vazio de cor, mas puro e branco e um presente para mostrar               

a você que sua promessa foi cumprida. Você pertence a mim, assim como             

todos aqueles a quem chamei para os meus propósitos. 

“Alegre-se, Erin, regozije-se hoje, quando a Minha glória está sobre você e            

você está prestes a dar à luz algo que o mundo nunca esperará. Isto será               

uma maravilha e um sinal e virá com muitos milagres. Eu te dei uma nova               

promessa. ” 

Eu: Chorando. “Oh Pai, o arco-íris de muitas cores era para Noé, mas             

sinto que este arco-íris puro e branco é para nós. Isso foi um sinal e um                

presente de você? Isso foi enviado por você do céu? ” 

Deus:“ Sim, Erin. Agora o céu está com você. Meu Espírito também está             

sobre você, junto com os anjos que eu designei para você. ” 

Eu:“ Obrigado, pai, mas quando tudo isso será? ” 

Eu senti um tapinha no meu ombro. Foi Uriel e ele sorriu para mim.              

Quando Uriel me pôs de pé, eu sabia que meu tempo para 'questionar'             

Deus estava acabado por hoje. 

Eu: “Eu amo você, pai. Por favor, perdoe-me por ser tão impaciente. ” 

Deus:“ Não se preocupe, Erin, como eu amo você e eu estou com você. ” 

Quando Uriel me levou para fora da porta, eu rapidamente me virei para             

dar adeus a Deus. Eu vi um lampejo de luz vindo de Sua área do Trono                

que eu desde então descobri que Ele está acenando de volta para mim.             

Quando o ouvi rir, sorri e senti tanta alegria. 

Uriel: “Então, Erin, apesar de você ainda ter muitas perguntas, por favor            

permita-me perguntar primeiro a você. A que horas foi "o sinal" dado a             

você hoje cedo? " 

Eu:" Hmm, embora eu acredite que era por volta das 8h45, pode ter sido              

até às 9h da manhã. " 

Uriel:" Bem, Erin, então é um bom momento para estudar Noé. ” 

Eu:“ Ok, Uriel, mas como alguém pode realmente saber, já que os tempos             

são muito difíceis para nós descobrirmos? ” 

Uriel:“ Sim, eu sei disso, mas lembre-se muito foi predito sobre esses            

tempos futuros. Erin, você está neles agora. Quem poderia imaginar isso?           

Quem poderia conceber o que está prestes a nascer? Erin, lembre-se de            

não se preocupar como o Espírito do Deus Vivo está em você. Seu rosto              
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brilha em você. Lembre-se que Ele orquestrou 'o sinal' que você recebeu            

esta manhã, então se alegrar, Erin, 

alegrem-se!”Sonhe mais ... 
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Jesus e os Trabalhos Falsos 

29 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por nos sustentar. Grato pelo seu            

amor. Obrigado por suas advertências e pela entrega de nossos corações           

para fazer correções. 

Pai, eu te amo! Todos nós em nossa casa e em nosso Nest amamos você!               

Embora meus filhos não "compreendam" completamente você ainda, eles         

ainda estão muito mais perto de você do que eu jamais tive na idade              

deles. 

Pai, você nos trouxe aqui para o deserto, a "terra das árvores", e nos              

sustentou aqui. Estamos aqui há mais de três anos e, embora meus            

inimigos ainda estejam se aproximando, eles foram "mantidos à         

distância". No entanto, parece que ainda há algumas coisas que          

permanecem pendentes ... 

● Minha saúde e dor estão piorando 

● Ainda estamos esperando por nossa Transformação 

● Meu principal inimigo continua com seu mal 

● L & I nunca pára, nunca ajuda e meus benefícios podem ser            

eliminados novamente a qualquer momento momento e por        

qualquer número de razões 

● A situação de trabalho do meu marido continua a ser menos que            

ideal 

Oh Pai, tantas datas para nossa cura vieram e se foram e meu 20.000 dia               

já passou. Somos tolos em continuar esperando em você? Pai, por favor,            

por favor, nos dê esperança em breve. Por favor, nos forneça um milagre,             

pai. Nosso tempo aqui na Terra é tão curto. 

Por favor, conceda-nos esperança, se não por minha causa, então por           

todos os outros, mesmo que não seja por outra razão que não seja porque              

sou alguém que está completamente apaixonado por você. Por favor, não           

fique zangado comigo ou esconda seu rosto de mim. Por favor não se             

esqueça de mim. Pai, o meu sonho da noite anterior foi bastante            

perturbador… 

descrição do sonho 1 começa… 
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Eu vivi em uma casa tão alta e incrível que foi um pouco desconfortável              

para mim estar morando lá. Ainda mais desconfortável para mim foi o fato             

de que meu banheiro, incluindo o teto e as paredes, eram todos feitos de              

vidro. 

 

Para piorar a situação, havia um parque público ao lado de nossa casa. As              

pessoas passavam por cima de nossos arbustos e árvores altas e espessas            

para nadar em nossa piscina infinita de três camadas, apesar dessa           

barreira. Uma vez lá, eles poderiam me ver neste banheiro de vidro e às              

vezes eu realmente não gostaria que alguém fosse capaz de ... período.            

Eles então tentariam nos visitar.  

Em um ponto, eles até começaram a usar meu banheiro. Por alguma            

razão, eles de alguma forma se sentiram confortáveis e justificados em           

fazê-lo. Compreensivelmente, fiquei extremamente desconfortável com      

isso. Um dia, e para ajudar a tirar minha mente disso, decidi nadar na              

piscina na parte de trás de nossa casa, em vez das piscinas de borda              

infinita. 

Quando eu estava prestes a nadar lá, notei que havia uma pomba            

gravemente ferida deitada ao lado da piscina. Acredito que a pomba se            

machucou quando acidentalmente voou para as paredes de vidro nos          

2 
191



lados de nossa casa. Eu estava profundamente angustiado com isso e           

queria tentar curar a pomba. 

 

Enquanto caminhava em direção à pomba, fui interrompido por gritos de           

socorro vindo de uma área diferente de nossa propriedade. Quando olhei           

de novo para a pomba que estava lá, notei também um predador à             

distância, um tipo de predador que eu nunca havia visto antes. Este            

predador parecia uma estranha mistura de raposa, guaxinim e gato. 

Essa estranha mistura de animais era uma criatura bonita, mas incomum.           

Tinha pêlo cinza-azulado, marcas pretas e uma longa cauda peluda.          

Enquanto eu realmente queria ir e ajudar esta pomba ferida primeiro, eu            

sabia que teria que esperar até ajudar o homem que gritava. 

Eu então deixei para possivelmente salvar e/ou curar esse homem          

gritando. Depois de encontrá-lo, eu fiz as duas coisas. Expliquei então ao            

homem que agora precisava correr para cuidar de uma pomba ferida. Eu            

poderia dizer que ele queria dizer algo comigo antes de eu ir embora,             

então parei para ouvi-lo. 

Man: “Sou grato pelo que você acabou de fazer por mim. Em troca, vou              

trazer de volta alguns dos meus amigos para ajudá-los. ” 

Eu:“ Isso não é necessário, mas obrigado pela oferta. Agora, eu preciso ir             

para a pomba. 

Quando cheguei de volta à piscina, a água uma vez limpa tinha se             

transformado em água escura. Notei então que esse animal         

"gato-raposa-guaxinim" já estava no processo de desmembrar a pomba         

nessa água escura. 

Enquanto eu estava extremamente perturbado com a visão, mais uma          

distração surgiu. O homem que eu acabara de salvar e curar acabara de             

chegar com o grupo de amigos. 

Homem: "Não se preocupe, senhora, vamos limpar tudo isso."  
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descrição do sonho 1 ... 

Oh Pai, esse sonho era profundamente perturbador e muito real. O que            

tudo isso significa? Estou triste e me sinto perdido hoje. Oh Broom Tree,             

onde você está para que eu possa deitar na sua base. 

Senhor, parece que eu realmente não posso fazer nada além de esperar            

em Você agora mesmo. Eu estou nadando em águas escuras. Eu não            

tenho certeza sobre o futuro. As pessoas podem ver através do 'copo' para             

mim. Por favor me ajude, pai. Você está aí? Jesus ... Senhor ... você está               

mesmo aí? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na Casa de Jesus e sentado com Ele na mesa em Seu Pátio. Ele                

está sentado à cabeceira da mesa e eu estou sentado ao lado direito dele. 

Eu: “Senhor, estou com medo. Você está aqui comigo, certo? Você não é             

apenas minha imaginação, certo? É Você comigo, certo? 

Ele sorriu quando se aproximou e colocou a mão sobre a minha. 

Jesus: “Erin, você foi preparado para este dia especial por toda a sua vida.              

Eu estou com você e estou aqui. Eu estou segurando sua mão. Mesmo se              

eu fosse apenas 'sua imaginação', o que 'Imaginação Divina'! Nada disso           

foi ou é blasfemo. Eu não te encorajo a pecar e corrijo qualquer coisa que               

te leve na direção errada. 

“Eu alinhei todas as coisas, tudo em sua vida, para meus propósitos            

divinos… sim, até mesmo seus erros… todos eles. Então, sua imaginação é            

boa, Erin, e posso garantir que você é de boa mente. Agora, e tudo isso?               

Por quê? Bem, você não vê isso? Onde sua imaginação está te levando?             

Quais são os desejos do seu coração? ” 

Eu: sorrindo. “Bem, você quer 'selvagem' ou 'conservador'?” 

Jesus: Ele sorriu. “Comece com 'o mínimo' e depois escolha 'o melhor'.” 

Eu: “Bem, você poderia curar todos nós, mas sutilmente, para que           

ninguém pense que algo miraculoso veio de você. Seus pensamentos          

poderão então facilmente racionalizar o que nos aconteceu. Estaríamos         

limitados em nossas habilidades para curar. Nós, então, seríamos         

eventualmente perseguidos por nossa fé em Ti. ” 

Jesus:“ Então, minhas 'flechas' não seriam retas e teriam severas          

limitações. Hmm, isso certamente não soa como o que eu estou           

"atirando". Estas também seriam 'flechas' que nunca atingiriam seu alvo.          

'Ineficaz' não soa celestial para mim. Ok, agora me dê o seu 'desejo de              

imaginação extrema'. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, aqui vai… 

● eu seria forte, jovem e bonita; 

● Eu teria um brilho sobre mim; 

● Eu teria grande sabedoria e conhecimento de você; 

4 
193



● Haveria uma alegria no meu rosto que não poderia ser escondida; 

● Todos seríamos mudados em um instante; 

● Seríamos libertados de nossas dívidas e devedores e só então          

estaríamos em dívida com Você e Deus, Nosso Pai Celestial,          

completamente; 

● Eu adoraria ver todos os nossos filhos curados e reconciliados,          

justificados e mudados; 

● O céu abriria e teríamos tantas provisões que poderíamos viver          

livres e ajudar os outros; 

● Nossos corações, nossos "cordões de prata" para você, seriam         

incrivelmente fortes; 

● Nosso único dever na Terra seria servir como soldados em seu           

exército; 

● Nós o ajudamos com a 'colheita'; 

● Ajudar-vos-emos a administrar a justiça, separando aqueles a quem         

chamaste daqueles que feriram tantos; 

● Nós trabalharíamos completamente através de Ti, como 'água viva'         

fluindo livremente; 

● Nós faríamos um 'trabalho poderoso' em Seu Nome; 

● Esses sonhos e visões encorajariam corações e trariam cura; 

● Nós refrescamos aqueles que estão cansados e quebrados e lhes          

damos esperança em Seu Nome; 

● Nós quereríamos por nada; e 

● nós ainda poderíamos de alguma forma desfrutar de uma pequena          

fatia do Céu na Terra até que você eventualmente viesse por nós. ” 

Jesus:“ Então, Erin, isso parece impossível para Mim? Isso parece          

impossível para Meu Pai Celestial? ” 

Eu:“ Não, Senhor, como nada é impossível para você. Você pode fazer            

qualquer coisa que deseje para nós, aqueles de nós que amamos você.            

Você já havia feito o impossível quando esteve aqui, inclusive          

ressuscitando os mortos. Você ressuscitou Lázaro dos mortos mesmo         

depois de ele ter ficado no túmulo por quatro dias. Senhor, 'nenhuma            

coisa' é impossível para você. 

“No entanto, agora também sinto que não há nada mais que eu possa             

fazer, escrever ou dizer para 'provocar' você a usar e/ou curar-nos mais            

cedo. Como sou meramente um filho de Deus e um amante de Você e do               

Seu coração, estou limitado em minhas palavras. Se não posso movê-lo           

como sou hoje, não sei o que fazer a seguir, pois isso é tudo de que sou                 

capaz agora. 
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“Só sei que anseio que minha 'grande imaginação' se torne realidade. Eu            

anseio estar aqui com você fisicamente, não apenas em uma visão, mas            

realmente aqui. Por favor, considere-me, minha casa e nossos amigos. Por           

favor, considere todas as coisas boas sob o nosso teto e em nossa             

propriedade. Que tudo que foi criado por Deus seja usado para a Sua             

glória, Senhor. ” 

Jesus:“ Seu pedido foi ouvido e suas roupas da prisão foram removidas.            

Agora, regozije-se, Erin, regozije-se como o Céu está sobre você. Embora           

eu saiba que você está frustrado com o "atraso percebido" e a incerteza,             

lembre-se de que não prometi a você uma entrega fácil. Embora eu            

também não tenha prometido a você um trabalho sem dor, prometi a você             

um "novo nascimento". Enquanto a estrada é estreita, rochosa e sinuosa,           

bem como longa, isso levou a Mim. ” 

Jesus estava sorrindo para mim. Eu comecei a chorar quando ele me            

abraçou. 

Eu: “Por mais que eu te ame, Senhor, meu coração está rompendo e             

minha esperança agora está desaparecendo. Eu também estou com medo          

também, então, por favor, por favor, nos ajude em breve. ” 

Jesus:“ Erin, eu estou com você, eu estou em você e estou aqui. Agora eu               

sei que você está de luto. Eu também sei que você está arrasado e se               

sente abandonado. Isso é algo que eu entendo. Quando você olhou para            

fora recentemente, o que você viu? ” 

Eu:“ Uma queda torrencial após um longo período seco. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, e eu prometi muitas coisas para você. Você ainda            

acredita em Mim? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, mas agora acredito que sou o problema e que não              

há cura para mim. Senhor, eu não tenho sido bom o suficiente para toda a               

minha vida. Embora às vezes eu seja a segunda ou terceira escolha, nem             

sempre sou considerado. Realmente, Senhor, eu sou "apenas um         

ninguém". Oh Senhor, eu preciso de alguma esperança assim que me           

sentir perdido agora mesmo. ” 

Jesus:“ Eu estou com você, Erin, e farei tudo o que prometi. Você não vai               

me perguntar agora quando? ” 

Eu:“ Por favor, perdoe-me, Senhor, mas 'em breve', 'agora' e 'daqui a            

pouco' não se traduz muito bem onde estamos. Tudo o que sei é que              

realmente acredito em você e em tudo o que você prometeu.           

Simplesmente dói muito ter esperança e depois ter um passe de data.            

Então eu tenho esperança novamente e depois ainda passa outra data. 

“Logo, mais uma hora se passa, então outro dia, outro nascer do sol,             

outro pôr-do-sol e outro romper da aurora se foi. Para piorar as coisas,             

tudo o que vejo e leio nas notícias agora é ruim. As pessoas são tão más.                
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Por favor, não se demore mais, Senhor, pois não poderei aguentar por            

muito mais tempo. ” 

Jesus:“ Tudo bem, Erin, eu ouvi você. Eu posso sentir sua aflição. Eu             

conheço seus pensamentos ansiosos. Eu tenho você. Agora, olhe nos          

meus olhos. 

Quando olhei em seus olhos, me vi jovem novamente. Eu estava           

correndo. Eu poderia respirar profundamente. Eu era forte e linda. Eu           

tinha cabelos compridos e muita alegria no rosto. Eu poderia correr com            

velocidade e minha respiração era fácil e estável. Meu coração estava           

forte e saudável novamente. Eu tinha uma cor tão grande na minha pele             

que até tinha um brilho nela. 

Eu observei quando o Espírito de Deus veio sobre mim. Eu fui fortalecida             

ainda mais e agora parecia 'uma chama ardendo brilhantemente'. Minhas          

pernas agora tinham uma espécie de 'mola' para elas e eu podia pular e              

arremessar objetos grandes. Mesmo que eu tivesse muito pouca gordura,          

eu parecia "bem alimentado" e não era "magro dos fardos das           

aparências". Eu fui forte no Senhor! 

Logo tive que desviar minha cabeça dos olhos dele, enquanto me olhando            

nesse estado transformado estava se tornando muito doloroso para mim.          

Eu comecei a desmoronar e chorar. 

Eu: chorando. “Oh Senhor, por favor, não fique pendurando cenouras na           

minha frente. Você sabe que eu não posso fazer nada nem perto disso a              

menos que Você de alguma forma crie um novo corpo para mim. Oh Pai,              

há tanta coisa para Você fazer como eu nunca fui tão ferido ou tão velho               

quanto eu estou agora ... 

● Minhas mãos, rosto e corpo estão inchados 

● Meus dedos mal conseguem segurar e não funcionam mais bem 

● Agora eu sou incapaz até mesmo costurar manchas do meu filho em            

suas calças 

● Eu mal posso subir as escadas mais 

● minha dor ainda me tira o fôlego às vezes 

● minha pressão arterial era tão alta recentemente que ainda teve de           

me testar novamente várias vezes 

● Havia também todos os meus outros testes 

● Eu às vezes fico desorientado e esquecido agora 

“Estou com medo. Não, Senhor, agora estou realmente com muito medo.           

Por favor, tenha compaixão pela minha situação aqui. Embora meus filhos           

tenham permanecido confiantes em Suas promessas, não posso deixar de          

ver esse desvanecimento se o tempo continuar marchando sem que          
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sejamos mudados. Oh Senhor, por favor, não permita que eu diminua           

tanto que não posso mais funcionar. Por favor! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como eu te ouvi e não vou permitir isso.              

Enquanto eu agora te levo para 'a borda', espere um pouco mais e você              

logo verá a Minha glória! Eu te amo, Erin, e ainda mais do que você               

poderia saber. Eu estou em você e estou com você. Eu vou cuidar de              

todas as suas necessidades e ainda mais. Enquanto seu coração está           

quebrado agora, apenas saiba que eu entendo esse quebrantamento. 

“Agora, farei tudo o que prometi. Erin, eu estou prestes a. Ele beijou             

minha testa. “Eu enviarei ajuda, sinais, milagres e maravilhas. A chuva           

não parou e nem as minhas bênçãos. Eu te amo. Ele me abraçou. 

Eu: “Oh obrigado Senhor.” 

Jesus: “Sua jornada está pronta para começar. Enquanto o atraso em suas            

bênçãos tem sido divino, é um que também deixou você questionando           

tudo isso. Erin, não questione isso. Eu fiz tudo o que eu disse que faria e                

farei tudo o que eu dissesse que faria. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, 'aproveite o dia'! ”Ele sorriu e riu. 

Eu: sorrindo. "Sim, senhor ... 'Carpe diem'!" Ele riu. 

Enquanto eu estava satisfeito com a nossa visita, como sempre estou,           

logo me preocupei ... sim, mais uma vez ... sorrisos! Eu decidi voltar para              

visitá-lo apenas um pouco mais tarde. Jesus se encontrou comigo          

imediatamente. Ele estava sorrindo e tinha olhos tão simpáticos para mim. 

Jesus: “Sim, Erin, eu ainda estou aqui. Hmm, eu vejo que você está             

preocupado novamente. ” 

Eu:“ Oh Senhor, eu sou, mas sobre coisas que alguns podem até achar             

que são bobas. É só que ... bem ... de 23 de Setembro veio e se foi. Meu                  

20.000 º 
dia, em seguida, veio e se foi. Eu não sei por que, mas tudo isso

 
               

está pesando muito em mim agora. Pai, o que está para acontecer            

conosco? ” 

Jesus:“ Quando você lê a Minha Palavra, Erin, tanto velha como nova,            

você sabe que sou eu. Da mesma forma, você também sabe que sou eu              

quem está falando com você. Você também sabe que sou eu quem guiou             

cada um de seus escribas, aconselhando-os sobre cada um. 

“Embora eu na verdade não tenha jogado você em uma cisterna de            

esterco nem colocado você em uma fornalha ardente, permiti que você           

fosse constantemente atormentado, mas especialmente pelo seu principal        

ferreiro e acusador. Eu permiti tudo isso por boas razões, muitas das quais             

você não entenderá plenamente até que esteja aqui comigo. Você deve           

continuar a confiar em mim. 
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“Erin, eu permiti que você tivesse muitos encontros, experiências e fugas           

para que, quando eu finalmente usar você para a Minha glória, muitos,            

muitos mais de todas as esferas da vida, possam se ver em sua história.              

Sejam jovens ou velhos, ricos ou pobres, nativos ou estrangeiros, órfãos e            

esquecidos, poderão ver-se na sua história. 

“Eu escrevi sua história, Erin, tudo isso e, por sua vez, você já a              

descreveu. Enquanto isso lhe causou grande dor e até mesmo um coração            

partido, saiba que eu te amo. Lamento que tenha sido necessário que            

você aguente isso. 'Beber do meu copo' não é um caminho fácil. Por favor,              

não se preocupe, pois seu coração é Meu tesouro e altamente valorizado. 

"Agora, porque eu conheço seus pensamentos ..." Ele riu. "... Eu sei que             

você tinha pensado: 'Sim, mas agora sou velho, deficiente e incapaz.'           

Embora isso seja verdade como você é hoje, estou prestes a mudar você             

para a Minha glória. Você sabe que, quando você voltar a olhar para o dia               

de hoje, vai até sorrir e rir? 

“No entanto, sei que você não está rindo agora e isso eu entendo. Embora              

os tempos tenham sido difíceis para você, eu estive e sempre estarei lá             

com você. Quando o inimigo pediu a sua morte, o que ele tem muitas,              

muitas vezes, eu representei você. 

“Quando ele pediu a seus filhos, eu fiquei por eles. Quando ele pediu sua              

saúde, eu defendi você e permiti isso apenas com parâmetros limitados.           

Quando o inimigo pediu sua punição contínua, eu fiquei lá com você. Eu             

até estive com você como mentiras, falsos testemunhos e até mesmo           

documentos falsos foram usados contra você. 

“Seus inimigos sabem exatamente quem você é para mim. Erin, você não            

vê os milagres que estão prestes a acontecer? Está se desdobrando diante            

de seus olhos. Olha ... ” 

Ele pegou minha mão e nós estávamos instantaneamente na 'piscina          

escura'. No entanto, a piscina não estava mais escura. Já não estava cheio             

de água negra. A piscina estava agora forrada de pérolas em folhas            

contínuas. A água brilhava como uma jóia enquanto o sol brilhava sobre            

ela e dançava em movimentos iridescentes de cor. Foi de tirar o fôlego. 

Jesus: "Agora, Erin, esta é a sua piscina ..." 

Ele então apontou para a pomba, mas agora estava viva e saudável,            

cintilando em brancos, dourados e dourados. Não estava mais arrulhando          

em luto, mas cantou lindamente e alegremente. Tinha uma nova canção           

de louvor. Enquanto 'minhas paredes de vidro' ainda estavam claras,          

agora era completamente privado e eu podia ver jardins luxuosos,          

vinhedos e fontes. 

Jesus: “Enquanto ninguém pode ver, Erin, você ainda pode ver. Você           

entende? ” 
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Eu:“ Não totalmente, Senhor, mas estou tentando. ” 

Jesus:“ Lembre-se, Erin, é sempre mais escuro antes do amanhecer.          

Enquanto eu sei que você está desanimado, irritado, preocupado e incerto           

agora, por favor, não seja. Embora um plano tenha sido estabelecido para            

você desde o começo, o mesmo também é verdade para toda a sua             

família, bem como para aqueles que realmente me amam e me procuram            

com todo o coração. Erin, chegou a hora de você nadar nesta bela piscina.              

Chegou a hora de amarrar seu quebrantamento. Agora, venha comigo          

para a piscina de cura ... ” 

Ele pegou minha mão. Assim como os dedos do meu pé direito tocaram a              

água, eu vi um flash de luz e senti um choque de poder de cura entrar em                 

mim ... 

Sonhe ... 

  

 

 

 

 

 

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

conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

10 
199



Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-266/ 

Jesus e a Corrida Continua 

Terminado segunda-feira, 20 de novembro de 2017 

Recebido na segunda-feira, 30 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Eu te amo! Obrigado pela minha família,            

amigos e nossa bela casa. Pai, há uma convergência épica de duas            

tempestades que colidiram e atingiram nossa área. Por favor, mantenha          

nosso poder. 

Meu coração está muito pesado hoje. Eu li uma carta antiga dos anos             

1800 ou 1900. Era de um membro da família muito distante do lado da              

minha avó. Esta carta descrevia como esse homem havia perdido duas           

esposas, seus filhinhos, sua mãe, irmãos e pai. 

Mais tarde, ele se feriu tão severamente que foi obrigado a abandonar sua             

filha pequena para adoção. Ele foi incapaz de cuidar dela após o acidente             

e após a morte de sua esposa durante o seu nascimento. 

Apesar de tudo isso, ele permaneceu firme e manteve sua fé mesmo no             

meio dessa grande e grande dificuldade. Ele havia trabalhado tão duro           

apenas para ter tão pouco depois de tudo isso ter ocorrido. Em            

comparação, e quando olho ao meu redor, sou imensamente abençoada. 

Oh Pai, eu nunca quero levar nada que você tenha nos dado como             

garantido. A morte parecia vir muito mais cedo naquela época. Quando           

uma pessoa ficou doente, eles morreram mais do que muitas vezes depois            

disso. Nós temos isto tão fácil agora em comparação. 

Tudo isso me fez lembrar da vida da minha avó novamente. Não foi fácil.              

Dos fragmentos do que pude reunir sobre ela, percebo que a vida era mais              

simples naquela época, mas muito mais difícil e incrivelmente         

desconfortável. 

Pai, sinto muito por ser um chorão e reclamar. Enquanto lutamos, pelo            

menos estamos todos juntos. Lamento que, quando estou doente e meus           

ferimentos estejam me causando dor, eu me queixo do meu desconforto. 

Você nunca me prometeu que eu teria uma vida confortável na minha            

jornada com você. Na realidade, tem sido uma jornada cheia de ataques            

de refinamento. No entanto, o que você me prometeu foi o seu abraço             

reconfortante. Isso Você me deu mais e mais, então obrigado! 

Quando olho para as casas em que morávamos, elas eram todas muito            

pequenas. Uma casa tinha apenas cerca de 540 pés quadrados e outra            
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casa não era muito maior em 800 pés quadrados. Meus avós também            

tinham vivido em ambientes escassos. 

Meus avós foram extremamente frugal como eles tinham vivido a Grande           

Depressão dos anos 1930. Ainda me lembro como 'pennywise' meu avô           

era. O nosso mundo “made in China” parece tão fácil em comparação,            

apesar do perigo de confiar nesta fonte para muitas das nossas           

necessidades diárias. 

Eu oro para que, um dia, eu seja capaz de fazer tudo o que você prometeu                

que eu faria. Eu rezo para que eu traga honra para minha família,             

especialmente para todos aqueles que lutaram. 

O que você quer que eu faça agora, pai? Eu quero muito te servir. Eu te                

amo muito! Pai, eu preciso de ajuda com um sonho que tive recentemente             

... 

Antes de delinear este sonho, é importante notar de antemão que eu            

nunca tive um bebê roubado de mim. Devo notar também que não recebi             

nenhum detalhe neste sonho do Senhor sobre como eu havia sido           

separada do bebê ou como ela havia sido raptada. Este foi apenas um             

sonho e, felizmente, um que eu acordei. 

A descrição do sonho 1 começa ... 

Eu morava perto de um jovem casal que acabara de se mudar para a              

vizinhança. Não muito tempo depois que eles se mudaram, eu os vi            

andando seu bebê de dois anos em um carrinho de bebê. Logo me tornei              

um pouco apaixonado por sua filhinha devido a sua idade. Isso foi devido             

a ter meu bebê roubado de mim mais ou menos na mesma época em que               

ela teria nascido. 

Embora só de longe, ver essa garotinha me fez lembrar daquele dia            

horrível. Minha filhinha recém-nascida tinha apenas dois meses quando a          

levei para um evento da igreja ... um batismo no rio. Ela foi sequestrada              

lá e a polícia nunca descobriu quem havia levado meu bebê. Eu finalmente             

desisti de esperar que eu a encontrasse novamente. 

Como eu estava andando pela casa deste jovem casal um dia, a menina             

estava brincando em seu quintal. Quando ela me viu, ela parecia           

encantada e começou a correr em minha direção. No entanto, pouco antes            

de ela chegar a mim, a mãe dela pegou-a e levou-a de volta para sua               

casa. Nós nunca nos conhecemos formalmente, então eu assumi que a           

mãe dela estava sendo cautelosa. 

Eu: Chamando a mãe enquanto ela se afastava. “Por favor, não faça isso             

só por minha causa. Eu apenas moro a algumas portas daqui. A propósito,             

sua filhinha é adorável. ” 

Mulher: Me ligando de volta. "Sim, ela é ... obrigada." 
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Enquanto ela caminhava em direção a sua casa, sua filha olhou para mim.             

Ela sorriu para mim e jogou os braços para mim. Enquanto eu sorria e              

acenava de volta, de alguma forma eu sabia que ela queria que eu a              

abraçasse. 

Depois que isso aconteceu, eu decidi que iria parar na casa deles no dia              

seguinte e trazer algumas roupas para eles, assim como alguns          

brinquedos que ainda estavam em suas caixas. As roupas estavam em           

forma fantástica e eram "quase novas". Eu só sabia que eles adorariam            

esses itens. Eu me senti chamado por Deus para trazer esses itens para a              

mulher e sua filhinha. 

Eu bati na porta, mas ninguém respondeu. Eu achei isso muito estranho,            

como eu podia ver a menina se movendo ao redor da sala sozinha. Como              

a porta da frente estava entreaberta, consegui ligar para dentro sem me            

intrometer. 

Eu: em voz alta "Olá! Olá! Tem alguém em casa? ” 

A menininha deve ter reconhecido minha voz desde o dia anterior, quando            

ela imediatamente correu e abriu a porta. Uma vez que pudéssemos nos            

ver, ela pulou de braços abertos para pegá-la. Enquanto eu estava           

nervosa sobre isso, senti o Senhor me pedir para pegá-la. 

Garotinha: “Mamãe!” 

Eu: “Sim, estou procurando sua mãe. Onde está sua mãe? ” 

Garotinha:“ Mamãe! Mamãe! ” 

Eu:“ Não, eu não sou sua mãe. ” 

Como essa foi a primeira vez que consegui dar uma boa olhada nela,             

fiquei chocada ao ver que ela tinha algumas características físicas          

semelhantes ao que Eu tinha. No entanto, eu rapidamente descartei a           

possibilidade de termos qualquer semelhança e atribuímos isso        

simplesmente a um desejo da minha parte. 

Quando comecei a pensar um pouco mais sobre como esses pensamentos           

podem ter resultado da perda de minha filha de um par de anos atrás, a               

mãe da menina de repente apareceu e correu em nossa direção ao virar             

da esquina. Para dizer o mínimo, ela não parecia feliz em ver eu ou sua               

filha em meus braços. 

Mulher: “Com licença, mas o que você está fazendo na minha casa            

segurando meu bebê?” 

Enquanto me sentia “culpada” no começo, de repente senti o Senhor me            

fortalecer para falar. 

Eu: “Olha, eu só vim para trazer alguns presentes para você e sua filha.              

Quando bati na porta, pude ver sua garotinha vagando sozinha pela sala            

de estar. Você até deixou sua porta da frente entreaberta. Você percebe            
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que deixar uma criança de dois anos sozinha sem supervisão é           

considerado um abandono? Onde você estava? 

A raiva da mulher de repente se transformou em pânico. 

Mulher: “Sinto muito. Você está certo. Foi um erro e não acontecerá            

novamente. Fui chamado ao trabalho para um assunto urgente. Enquanto          

eu estava fora, ela deve ter saído do berço. Foi tão chocante para mim              

voltar para casa e ver alguém segurando meu bebê na minha sala de             

estar. Eu sinto muito por ter ficado tão chateado com você. ” 

Eu:“ Olha, ela tem quase 30 meses agora e forte. Como você poderia             

pensar que uma criança nessa idade ficaria em seu berço durante todo o             

dia e sozinha? Agora, estou disposto a vigiá-la quando você tiver que sair             

de casa. Eu vou fazer isso por você de graça. Não haverá cobrança por              

qualquer momento que eu passe com ela enquanto você estiver fora. ” 

Mulher:“ Não, não, não! Eu estou bem. Nós estamos bem. ” 

Eu:“ Tudo bem, mas você entende que isso nunca pode acontecer de            

novo, certo? ” 

Ela acenou com a cabeça em concordância enquanto pegava sua filha de            

volta para colocá-la de volta em seu berço. Depois de colocá-la dentro, ela             

voltou para 'dizer adeus' para mim. 

Eu: “Bem, aqui está a caixa de presentes que eu trouxe para você. Esta              

caixa contém algumas roupas mal usadas, assim como alguns brinquedos          

novinhos em folha. ” 

Antes que eu pudesse sair, o bebê deve ter saído rapidamente do berço             

quando estava de volta e abraçando minha perna. Quando a mãe foi pegar             

a filha de volta de mim novamente, ela não iria deixar ir desta vez. 

Garotinha: “Mamãe! Mamãe! Não não não não! Mamãe! Estendi a 

mão para a caixa que tinha trazido e a abri. Eu então tirei um pequeno               

cordeiro branco fofo com um laço rosa e entreguei a ela. Ela pegou o              

cordeiro recheado de mim e começou a rir enquanto ela o abraçava. Como             

ela queria me abraçar antes de eu sair, me inclinei e dei-lhe um abraço              

rápido. 

Quando saí da casa da mulher, notei que ela tinha um olhar bastante             

preocupado no rosto. Enquanto caminhava para casa, fiquei bastante         

chateado com tudo o que acabara de acontecer. Logo depois que voltei            

para casa, meu marido voltou do trabalho. Antes que eu pudesse contar a             

ele sobre a estranha experiência que acabei de ter, ele me contou sobre             

um convite para nossa família. 

Marido: “Nossa família foi convidada para jantar em casa de um dos            

nossos novos associados hoje à noite. Não se preocupe ... ”Ele sorriu            

conscientemente. "... Eu trouxe para casa algumas flores para dar a elas            

como um presente." 

4 
203



Eu: Eu sorri de volta. “Perfeito… obrigado. Por favor, diga a todos que se              

preparem enquanto eu me preparo. Ah, sim ... até que ponto a unidade é              

para a casa do seu associado? ” 

Marido:“ Não é necessário dirigir! Eles moram na mesma rua que nós.            

Acabei de descobrir hoje cedo que eles se mudaram para o nosso bairro.             

Ele tem uma família jovem. ” 

Uma vez que estávamos todos prontos, saímos de nossa casa para           

caminhar até a casa deles para o jantar. Para minha surpresa, acabou            

sendo a casa da mulher e de sua filha. Escusado será dizer que ela parecia               

bastante surpresa ao ver-me de pé à sua porta novamente. Eu poderia            

dizer que ela estava se forçando a sorrir enquanto nos cumprimentava. 

Mulher: “Olá. Bem-vindo. ” 

Eu:“ Bem, olá de novo! Onde está essa adorável filha sua? ” 

Mulher:“ Ela já a colocou no berço durante a noite. ” 

Depois que a visitamos por um breve período, o jantar foi servido e estava              

progredindo bastante sem intercorrências. No entanto, assim que o jantar          

estava começando a acabar, ouvimos um barulho do quarto da filha. A            

próxima coisa que você sabe, sua filha entrou na sala de jantar e veio              

direto para onde eu estava sentada. Ela levantou os braços para eu            

pegá-la. 

Garotinha: “Mamãe! Mamãe! 

Quando a peguei, olhei para o jovem casal com perplexidade. Então eu            

tive um flashback do parque de um par de anos atrás. De repente, lembrei              

que esse casal havia comparecido ao evento da igreja. Comecei a           

questionar minhas suspeitas novamente quando de repente senti uma         

forte confirmação do Senhor de que estava correta. 

Eu: “Em que hospital nasceu seu bebê? Eu preciso ver sua certidão de             

nascimento imediatamente! ” 

Em vez de responder aos meus pedidos, eles ficaram chateados e           

rapidamente gritaram para que saíssemos de casa. Eu estava prestes a           

virar e confrontá-los novamente quando meu marido sussurrou no meu          

ouvido ... 

Marido: “Esta não é a hora. Telefonaremos para a polícia assim que            

chegarmos em casa. ” 

Depois que chegamos em casa, ligamos imediatamente para as         

autoridades. Após uma breve investigação, eles descobriram que esse         

casal havia de fato roubado nossa filhinha no evento da igreja. Nossa filha             

logo nos foi devolvida e senti tanta alegria que nem consigo descrever. Ela             

parecia tão feliz como eu segurei nela. Eu nunca quis deixá-la ir… 

Sonhe 1 descrição sobre… 

Recebido para quinta-feira, 2 de novembro de 2017 
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Comunhão 

Querido Pai, 

Estou sofrendo, preocupado e sofrendo! Por favor ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente imediatamente. Ele estava sorrindo e           

tinha olhos tão simpáticos para mim. 

Jesus: "Estou feliz que você veio, Erin." 

Eu: Eu estava olhando para baixo. “Sinto muito, Senhor, mas estou de            

luto. Eu te amo e amo a Deus Pai, mas estou apenas ficando tão              

perturbado e exausto. Eu não sei o que vai acontecer a seguir. ” 

Jesus:“ Você se preocupa com muitas coisas. Você está à beira e acredita             

que vai cair. Não se preocupe, Erin, como eu tenho você. Eu te disse para               

se divertir. Delicie-se e aproveite esse momento. 

“Por que eu iria propositalmente te enganar? Você e sua família vivem à             

luz das coisas eternas. Agora você está em uma encruzilhada. É           

importante que você entenda como o inimigo opera. 

“Eles… ele e seus trabalhadores… prosperam no engano e se alegram com            

sua escravidão. No entanto, por favor, entenda que Meu Pai está no Trono             

e controla tudo isso. Eu ouvi seus gritos e eu vou libertar você. Enquanto              

isso já está feito, você simplesmente não entende as palavras que estou            

dizendo. 

“Por favor, encontre alegria. Continue pressionando Me e dependa de          

mim. Basta lembrar que 'não' significa 'não', 'sim' significa 'sim', 'espera'           

significa 'esperar' e 'mover agora' significa 'mover agora'. Lembre-se de          

que 'sem resposta' também significa 'não'. Descanse em mim, Erin.          

Alegrar! 

“Oh sim… quando te aviso de problemas, Me peça e cuide disso. Não se              

atrase, não vá para a cama com raiva e não adiar 'fazendo o bem'. Eu               

prometo que vou fazer o mesmo, ok? Ele riu e sorriu. 

Recebido domingo, 5 de novembro de 2017 

Comunhão 

Querido Pai, 

preciso da Tua ajuda. Eu estou lutando. Eu estou doente e meu coração             

está batendo no meu peito. Estou sofrendo e perdendo tudo o que            

aconteceu nas últimas duas semanas. Pai, eu me sinto abandonado. Seria           

uma coisa fácil para você nos ajudar, porque você é meu pai e você está               

acima de todas as coisas. Por favor, nos conceda ajuda. Eu estou            

sobrecarregado. Por favor, Senhor, por favor! 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Jesus estava bem na minha frente imediatamente. Eu estava chorando          

quando ele me abraçou. Eu descansei minha cabeça contra o peito dele.            

Ele segurou minha cabeça. 

Eu: “Senhor, Senhor, por favor, estou lutando com esses golpes punitivos.           

Nossa família está sofrendo. ” 

Jesus:“ Eu sei. Está mais escuro logo antes do amanhecer. No entanto,            

estou em você e meus fluxos estão em você. Você me faz feliz, Erin. Você               

não vai cair. Vou ajudá-lo no romper do dia. 

Comecei a chorar ainda mais. 

Jesus: “Eu sei que é difícil esperar no Deus vivo.” 

Eu: “Você me chama de 'amigo', Senhor, mas está se tornando ainda pior             

para mim. Eu pensei que você iria cuidar de nós. " 

Jesus:" Eu tenho e vou cuidar de você. Eu não te deixei. Você está              

esperando ser feito com problemas, mas seu problema multiplica e seus           

inimigos continuam. Seu coração está sobrecarregado e sobrecarregado.        

Você é pesado e a cruz é difícil de carregar. Erin, deixe-me levar você. Eu               

fiz isso. Eu vou deixar você cair? ” 

Eu:“ Eu não sei, Senhor. Se isso beneficiar a sua glória, então sim. No              

entanto, por favor, não faça isso! Minha pressão sanguínea é          

extremamente alta. Minha dor no meu corpo está se tornando muito           

grande. Eu sinto que estou me desligando. Estou assustado. Eu quero           

muito ser curado e viver. Eu quero muito ver meus filhos serem curados.             

Perdoe-me, Senhor, por tudo que fiz de errado. ” 

Jesus:“ Você deve saber que eu te amo e que não pretendo te manter              

sofrendo. Quando tudo for mudado, você entenderá o que eu fiz desde o             

começo até o fim e você ficará admirado. Sua dor no seu coração é ótima.               

Sua dor é ainda maior. 

“Conheço cada lágrima e cada irregular 'falta de batida' do seu coração.            

Eu não te preparei para uma queda aqui. Eu te amo e tenho ótimos planos               

para você, planeja usar você e lhe dar esperança para um futuro. 

“Agora, não esconda de mim. Eu farei tudo o que prometi. Eu não te              

deixei. Eu te abençoarei, Erin. Agora, regozijem-se em mim hoje.          

Delicie-se com tudo o que você tem. Estou fechando as portas e            

gentilmente removendo o que parecia confortável. Você se lembra de uma           

mãe águia e seu ninho? Como ela prepara as suas águias para voar? ” 

Eu:“ Ela torna o ninho cada vez mais desconfortável a cada dia, para que              

eles queiram deixar o ninho. Eles acabam caindo, mas a mãe os salva.             

Isso continua até que eles possam voar sozinhos. ” 

Jesus:“ Sim, mas existe isto… no seu caso, sou eu quem está lá para te               

pegar. No entanto, vou acabar por levá-lo nas asas de uma grande águia             

7 
206



e voará. Enquanto muitos se deleitarão com o que eu fiz com você, muitos              

outros ficarão apavorados. ” 

“ Agora, a incerteza vem antes que uma grande mudança ocorra. Você            

sabe disso. Quando uma porta se fecha abruptamente, outra se abre. Não            

tenha medo nem olhe para trás. Agora, regozije-se, como eu tenho você.            

Quando você pressiona em Mim, eu retorno o que está perdido. 

“O inimigo está fazendo hora extra agora. Eu digo a todos vocês… não se              

preocupem, senão o pecado seguirá o desânimo. Seja esperançoso como          

eu te amo e você é meu. Estou prestes a abençoar em abundância aqueles              

a quem chamei e a amar a Mim. ”Ele sorriu. 

Eu: “Obrigado, Senhor.” 

Jesus: “Você é bem-vindo. Estou prestes a abençoar todos vocês. Agora,           

regozije-se! 

Ele me abraçou. 

 

Recebido em Quarta-feira, 8 de novembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Socorro! Socorro! Socorro! Estamos diante de tantos ataques        

avassaladores que mal posso suportar. Eu não sei o que fazer. Nós            

precisamos de ajuda!!! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente e olhava para mim com olhos            

simpáticos. 

Eu: “Pai, descobrimos ainda mais decepções em uma instituição com a           

qual temos de lidar freqüentemente. Senhor, por que permitiria isso? ” 

Jesus:“ Seu lidar com essa instituição está servindo a um propósito maior            

do que você pensa. Quanto às suas suspeitas, elas são bastante precisas.            

Estas são pequenas raposas. Agora, Erin, o que as raposinhas fazem? ” 

Eu:“ Eu sei que eles são astutos ”. 

Jesus:“ A instituição com a qual você está lidando é como Herodes. Seu             

principal inimigo também é como Herodes. Eles gostam de seus luxos.           

Eles vivem em buracos. Enquanto eles podem ser simpáticos, não se           

enganem, eles trabalham em uma plataforma de engano. Desta vez, o           

tempo passado e seu tempo atual, você está na temporada de raposas.            

Agora, o que as raposas sabiam comer? ” 

Eu:“ Bem, eles são ladrões e predadores. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas há mais… Se você é um mantenedor de vinhedo, e              

você é para mim, você está prestes para trazer a colheita do vinho mais              

doce. É uma colheita difícil de ser colhida. As condições precisam ser            
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ideais e a separação é feita muito rapidamente. As raposas vivem em            

vinhas ou perto delas. Erin, se eu sou a videira e você é meus ramos que                

produzem frutos, o que fica no caminho disto? ” 

Eu:“ Raposas, junto com qualquer outra coisa, que rouba frutos. ” 

Jesus:“ As raposas constantemente tentam entrar na sua vinha . Estes são            

o oposto dos bons frutos que um ramo tem… amor, alegria, paz,            

paciência, bondade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Erin,        

proteja suas plantações. É comum até permitir que as raposas tomem           

algumas frutas quando estão cansadas, especialmente porque parecem        

inofensivas. Agora vamos discutir o Ice Wine. Como isso é colhido? ” 

Eu:“ Tudo de uma vez e muito rapidamente. Essas uvas suportam as mais             

severas condições. ” 

Jesus:“ Sim, mas somente se eles chegarem até aqui… ” 

Eu:“ Senhor, estamos à Sua mercê como as raposas estão em toda parte.             

O que nós fazemos? Tudo o que temos está em você, Senhor. O que vem               

depois? ” 

Jesus:“ Eu estou simplificando seus fardos antes do seu parto. Este é o             

processo de examinar onde você está atualmente. Um fazendeiro ou,          

melhor ainda, um dono de vinhedo, acessa sua plantação e sabe           

instintivamente quando as uvas estão maduras. 

“O dono viaja diariamente pelas filas e corta os últimos galhos que            

precisam ser sacrificados para um melhor rendimento geral da colheita.          

Algumas frutas podem se tornar ácidas e causar problemas para as outras            

frutas. 

“Só saiba que não estou brincando com nenhum de vocês, Erin. Eu te amo              

e não vou deixar você definhar. Eu não vou deixar você. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas muitos de nós precisamos de respostas para           

nossas orações e em breve! ” 

Jesus: Ele se tornou firme e sério. “Eu sou quem eu digo que sou. Estou               

com todos vocês, mas não me inclino à vontade de ninguém além de Meu              

Pai. Eu tenho misericórdia e envio chuva em sua seca. Você não vê o que               

eu fiz aqui desde o começo? Erin, o desânimo pode levar ao pecado. Não              

coma essa fruta. Não desanime aqui. Colocar sua vinha em ordem é sábio.             

Isso elimina a preocupação. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. Você abençoou todos nós. Embora muitas vezes            

eu ache que já tenhamos sido mimados, às vezes também sinto que é             

"apenas uma ilusão" até que Você realmente nos liberte de uma vez por             

todas da nossa escravidão. Por enquanto, continuamos a ser escravos          

deste mundo, embora você seja dono de tudo isso. ” 

Jesus: Ele sorriu e 'se acendeu'. Ele sabia que eu estava com medo de ter               

'ultrapassado'. “Lindos são os pés que trazem boas novas. Eu já te dei             
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esta bênção. Eu declarei a liberação de seus grilhões. Não se preocupe            

como vem, entendeu? ” 

Me: Chorando. "Sim, senhor. Estou tentando não duvidar. Você poderia,          

por favor, ter misericórdia de mim como eu estou correndo com muito            

baixo combustível agora? " 

Jesus:" Embora isso seja compreensível, apenas saiba que as 'situações'          

em que você está serão corrigidas rapidamente. Não se preocupe. Ele me            

abraçou. "Eu tenho você. Não deixarei que um de vocês caia… nem você,             

nem seu marido e nem seus filhos ”. 

Recebido no domingo, 12 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caríssimo Padre, 

obrigado por mais um dia. Você me disse na semana passada que "o             

desânimo pode levar ao pecado e muitas vezes o faz". Bem, eu tenho             

estado extremamente desanimada ultimamente. Desculpe, pai, por favor,        

me perdoe por estar tão desanimado. 

Enquanto eu posso ouvir sua voz dizer para mim e em mim, 'não se              

preocupe, Erin, eu tenho isso', eu ainda me preocupo. Mesmo que eu            

saiba que você 'tem isso', eu ainda estou tão sobrecarregado. Sinto-me           

como se estivesse num estado congelado, pois a minha saúde é fraca e a              

minha dor é excelente. Em alguns dias, mal posso fazer o básico aqui na              

minha casa para minha família. 

Obrigado por ainda continuar a me abençoar, apesar da minha tristeza.           

Obrigado por me cumprimentar com um sorriso simpático e um caloroso           

abraço cada vez que nos encontramos. Obrigado por me ajudar a perceber            

que, mesmo que eu não mereça o seu amor, você ainda me ama, não              

importa o quê. 

Como estamos agora, sei que só vemos através de "lentes mal           

iluminadas" e que só podemos ver aquilo que Você revela. Quando estou            

desanimado e desanimado, sei que vejo ainda menos claramente, mas, na           

realidade, nem sequer coloco "meus óculos". Embora tenhamos        

perseguido você, assim como meus filhos, parece que agora estamos          

caindo em profundo desespero. 

Se isso fosse "apenas eu", eu me contentaria em simplesmente viver           

meus dias aqui na "terra das árvores" e continuar no meu caminho para             

longe dos meus inimigos. No entanto, Pai, eu tenho filhos, crianças que            

são realmente jovens adultos agora, que estão fazendo planos e sendo           

conduzidos por uma distante voz maligna que os está chamando para um            

mundo distante de mim. 

Oh Pai, meus dois filhos terão uma vida tão difícil socialmente por causa             

de seu autismo. Mesmo assim, eles se apegam às Suas promessas de cura             
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com firmeza, assim como eu. No entanto, meu desespero e desesperança           

aumentam a cada dia agora, porque não posso fazer nada para           

consolá-los. 

Eu me sentiria aliviado se pelo menos pudesse prometer-lhes um encontro           

para quando o "normal" finalmente chegará, mas não posso. Embora          

todas as nossas esperanças permaneçam em você e em você, fico triste            

quando estão tristes. 

Em apenas alguns meses, todos os nossos três filhos vão querer seguir            

em frente e entrar "no mundo" se você não fizer algo em breve. A              

incerteza é difícil para nós, pois tanto meu marido como eu chegamos a             

compreender plenamente que Seu tempo simplesmente não pode ser         

medido ou entendido. Como tal, nós simplesmente continuaremos a seguir          

adiante conforme sua Vontade, da melhor forma que pudermos. 

Eu realmente preciso ver as promessas que você nos deu em breve. Minha             

saúde cada vez menor resultou em tanto desânimo que estou tendo           

dificuldade em lutar contra isso. Pai, eu estaria mesmo disposto a perder            

Suas promessas para mim se isso significasse que aqueles ao meu redor            

logo receberiam Suas promessas para eles em troca. 

Pai, por favor, não permita que cheguemos tão longe apenas para não nos             

deixar ver Você entrega suas promessas. Todo o nosso lar é definido em             

você. Os corações e esperanças do Ninho estão fixados em Você. Meu filho             

mais velho já terminou de ler quase toda a Bíblia agora, mesmo que ele              

tenha começado a ler a Sua Palavra há um mês. Por favor, pai, por favor               

ajude todos nós em breve. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente e olhava para mim com olhos            

simpáticos. 

Jesus: Eu tenho isso, Erin. Eu tenho seus filhos. Eu conheço cada um             

deles. Por favor, não os segure com tanta força que eu não possa             

trabalhar. Liberte seus filhos para Mim e confie em Mim com eles. Eu sou              

seu bom médico e seu Salvador e eu os amo. Conheço cada um deles e               

confiei-o a cuidar de meus filhos. Solte-os para mim, Erin. Tudo ficará            

bem e eu não vou prejudicá-los. Vamos, Erin, por favor, libere todos os             

três para Mim agora mesmo. ” 

Eu:“ Sim, pai. Sim, senhor. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, eu te perdoo. Eu te chamo de 'minha             

amiga', Erin, e eu te amo. Eu te prometi que farei o que digo. Enquanto eu                

vou fazer tudo isso, Erin, você deve soltá-los agora. Eu tenho você. Por             

favor, confiem em Mim. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 
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Jesus:“ Você está desanimado agora, já que tanto convergiu sobre você e            

todos com peso assombroso. Você não pode carregar isto, então dê isto a             

Mim. Embora o inimigo te convença de que às vezes eu não me importo              

com seus problemas, eu sempre me importo. Dê cada um de seus fardos             

para mim. Eu não lhe farei mal nem permitirei que você seja destruído. 

“Embora muitas vezes eu seja difícil de entender, saiba que não o chamei             

de Lar e que fui eu que prometi sua cura. Agora, quando o inimigo              

realmente prejudicou você desde que se mudou para a "terra das           

árvores"? Em vez disso, houve apenas ameaças do inimigo. 

“O inimigo uiva para você de uma costa distante. Você ocasionalmente           

dobra seus ouvidos para suas chamadas, especialmente quando você está          

fraco, cansado e imóvel. Ele então ataca suas vulnerabilidades e ataca           

suas fraquezas. Seu barulho pode bloquear minha voz ainda pequena em           

você. 

“Agora, Erin, diga aos seus filhos o seguinte: 'Até os jovens têm noites             

sem dormir. O inimigo está lá para atrair e confundir você. O inimigo             

procura confundir o que é "bom", especialmente agora que estou no meio            

de você. "" 

Eu: "Senhor, já que você é muito mais forte do que nós, por favor, você               

se levanta? Você vai, por favor, liderar o contra-ataque, Senhor? Oh Pai,            

por favor! ” 

Jesus:“ Deixa-me, Erin, como eu estou pronto. Você está? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. No entanto, você pode por favor subir em breve? Você             

pode em breve levantar nossas cabeças cansadas? Você pode nos dar um            

milagre, uma faísca ou um grande sinal da sua presença? Você pode nos             

dar isso em breve? Por favor, Senhor, como nós Te amamos tanto. ” 

Recebido na quarta-feira, 15 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Obrigado por me amar. Obrigado por nos            

conseguir um acordo justo com uma das três instituições com as quais            

estamos lidando agora. Obrigado por remover esse fardo de nós! 

Pai, estamos à Sua completa misericórdia. Minha pressão arterial é          

extremamente alta e meu nível de dor é ótimo. Realmente, todos nós            

precisamos de Suas misericórdias e milagres. Tudo o que posso fazer é se             

apegar às suas promessas, Jesus. 

Tudo o que posso fazer é anotar meus sonhos e dar tudo para você. Pai,               

você é a nossa melhor opção como você é justo. Enquanto você me             

confiou muito, me sinto indigno. Se eu realmente sou indigno, como posso            

confiar em você com ainda mais? 
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A única coisa que eu realmente sei é que eu te amo com todo o meu                

coração e alma. Pai, eu dou tudo o que temos para você. Tudo isso é seu,                

pois não somos nada sem você. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava em pé na minha frente e pegou minhas mãos. Eu ainda             

estava em meu estado terrestre incapacitado quando estava na frente          

dele. 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, por que você está tão perturbada?” 

Eu: “Embora eu saiba que Você me assegurou que eu deveria me sentir             

assim, ainda me sinto indigno. Enquanto eu gostaria de poder permanecer           

positivo, minha dor contínua é tão desanimadora. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, sua preocupação acrescentou um único dia a sua vida?            

” 

Eu:“ Não, Senhor, mas tudo isso é muito muito para eu suportar. Eu não              

tenho certeza ... ”Eu parei. 

Jesus: "Erin, por favor, termine sua frase ..." Ele sorriu ternamente para            

mim. 

Eu: “Eu não posso falar, Senhor. Estou diante de Ti como sou e o pior que                

já fui. O que posso dizer? Eu pedi, implorei, chorei e implorei por nossos              

filhos e meu marido. Enquanto tantas pessoas no Ninho estão esperando o            

que você fará comigo, ainda não há nada que eu possa mostrar a elas. ” 

Jesus:“ Erin, releia quais são as Minhas Palavras. Lembre-se que eu vejo            

as coisas de um ponto de vista diferente, não para prejudicá-lo, mas para             

o seu bem. Eu restaurarei em breve tudo o que o inimigo roubou de todos               

vocês e o multiplicarei. Você está agora abatido. Por que, Erin? Alegre-se,            

em vez disso, por sua pedra pesada ter sido removida. Forcei as mãos da              

instituição que eu havia chamado para fazer as coisas certas. 

“Eles tinham opções, Erin, e algumas dessas opções eram parar de lidar            

com você completamente. Então, lembrei a empresa dos efeitos adversos          

de se retirar do contrato com base no futuro. Eles então pensaram que             

seria melhor manter a paz e encontrar uma solução viável. Isto não foi por              

sugestão deles, mas pelo meu. 

“Você também deve entender que você foi usado como uma flecha nessa            

circunstância ... uma afiada. Você logo será um milagre visível. Agora,           

você está feliz com o resultado? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, obrigado! ” 

Jesus:“ Eu sei o seu valor para Mim e você é altamente valorizado e              

altamente 'avaliado'. ”Ele riu. “Todo esse problema é apenas temporário.          

Agora, estou feliz por vocês terem decidido um plano futuro para o caso             

de eu demorar. Como você sabe, eu não sei, mas eu ainda pedi para você               

continuar vivendo. 
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Eu queria falar, mas olhei para as minhas mãos. Eu permaneci em silêncio             

enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. 

Eu: "Oh Senhor ..." Fiz uma pausa e mudei o que eu ia dizer. “… Obrigado                

por tudo que você faz por nós.” 

Jesus: “Erin, eu posso ler seus pensamentos. Você está ferido. " 

Eu:" Sim, Senhor, eu sou como eu sinto que passou agora. Você poderia             

por favor esquecer de mim e curar aqueles que me cercam? De bom grado              

desistirei de tudo o que Você planejou para mim se Você pudesse curá-los             

em retorno, mas especialmente meus dois filhos. ” 

Jesus:“ Oh Erin, é um dia triste quando você não mais me pede por cura.               

” 

Eu:“ Apenas dói demais para continuar perguntando. Você sabe o quanto           

eu te amo e isso me faz sentir como se tivesse sido rejeitado. Não tenho               

mais certeza de que estarei aqui na Terra para testemunhar minha cura.            

Eu fico tão excitado, mas então ... ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como você vai viver 'curado' aqui. Eu            

conheço sua dor. Eu sei que sua rejeição é desanimadora. Eu conheço            

seus desejos Agora, você pode se agarrar em Mim e se agarrar a Minha              

Rocha um pouco mais? ” 

Eu:“ Bem, Senhor, eu realmente não tenho outras opções, pois você é            

minha única esperança. ” 

Jesus:“ Então você está em um bom lugar. Você é minha testemunha.            

Quando eu cumprir minhas promessas, você saberá o que eu fiz desde o             

começo até o fim. Por enquanto, você não consegue ver a floresta das             

árvores. Um dia, e muito em breve, você dançará diante de mim. No             

entanto, por enquanto, não se preocupe. ” 

Recebido na quinta-feira, 16 de novembro de 2017 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por ambos respondeu oração e           

oração sem resposta. Você é incrível! Você nos protegeu especificamente          

de uma situação potencialmente muito ruim e de uma maneira muito           

pouco ortodoxa. Obrigado por nos proteger dos esquemas dos ímpios.          

Você é meu pai, criador, redentor e amigo. 

Desde que comprei alguns bifes há alguns meses atrás, tenho recebido um            

presente especial de Você. Eu tenho gostado de alimentar os pequenos e            

pequenos animais que você envia diariamente. Foi uma fonte de riso para            

mim durante um tempo em que não tenho muita alegria. Como você sabe,             

pai, a dor tem um jeito de deslocar a alegria. 

Uma hierarquia incomum foi revelada para mim hoje cedo. Tudo começou           

comigo observando os animais e os pássaros se defenderem enquanto se           
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preparavam para o breve retorno do inverno. À medida que essa 'ameaça'            

está se aproximando cada vez mais, percebi que eles não são mais um             

'respeitador' da comida um do outro. 

Eu assisti pela primeira vez como um pequeno pássaro veio ao redor que             

parecia semelhante a uma escotilha de noz, mas também um pouco como            

uma coruja em miniatura. Em seguida, ele tomou algumas das nozes e            

frutas secas do nosso alimentador para escondê-las na casca da árvore. 

Foi só então que notei que os pica-paus estavam nas árvores observando            

o que esta pequena escotilha estava fazendo. Depois que a escotilha da            

noz partisse, os pica-paus se aproximavam de seus "esconderijos" e          

roubavam o que haviam guardado. 

O que os pica-paus não percebiam era que também havia três esquilos            

observando o que estavam fazendo. Depois que os pica-paus saíam, os           

esquilos iam até seus "esconderijos" e roubavam o que haviam guardado.           

Eu não pude deixar de rir quando vi esses três esquilos roubando um do              

outro a cada chance. 

Mal sabiam os esquilos que um grupo de corvos observava-os          

diligentemente das árvores. Depois que os esquilos foram embora, os          

corvos mergulharam e roubaram o que os esquilos haviam enterrado. Eu           

sabia que os corvos eram espertos, mas isso era absolutamente diabólico. 

Em um ponto, eu coloquei um pouco de pão de queijo fora. Então observei              

os Blue Jays, esquilos e corvos disputarem esse "prêmio especial". No           

entanto, tudo chegou a uma "parada brusca" quando um par de raposas            

apareceu e levou a maior parte dele. Todos os pássaros e os esquilos             

rapidamente se espalharam quando essas duas raposas comeram todo o          

pão. 

Eu ri com prazer quando notei que nada parecia impedir os filhotes de             

estocarem. Eles cantaram alegremente enquanto coletavam as minúsculas        

sementes que os outros não pareciam querer. O que os outros pensavam            

que era inútil era seu tesouro. 

Parece que todos os cenários acima representam nossas vidas aqui na           

Terra de diferentes maneiras. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos duro.         

Nós damos. Nós ganhamos e economizamos para as necessidades futuras.          

Acredito que o Senhor me mostrou esse incrível ciclo de vida diante de             

meus olhos como uma lição orquestrada para mim. 

Embora muito disso parecesse tão cruel e sem coração, cada animal e            

cada ave de alguma forma ainda pareciam ser alimentados com sua           

porção adequada. Alguns se reuniram e trabalharam para isso, enquanto          

outros assistiram, caçaram e roubaram. Os corvos pareciam ser os mais           

espertos do grupo. 
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De muitas maneiras, me sinto mais como a pequena escotilha de noz. Ele             

armazena o melhor que pode, mas ele só conseguiu esconder e manter            

uma pequena porcentagem. O resto foi roubado por inimigos astutos          

quando sua guarda caiu. 

Ao suportar tempos difíceis e usar o termo da minha filha, 'a luta é real'!               

Eu então tento refletir sobre onde estou, onde estive e onde gostaria de             

estar. Então observo e me pergunto: "Quando, Senhor?" Eu especialmente          

faço isso quando vejo outros que eu conhecia uma vez ter ministérios            

prósperos. Então pergunto: 'Mas e esses sonhos, Senhor?' 

Eu tenho estado nessa estrada de agonia antes, quando olho para os            

meus anos perdidos e minhas longas lutas. Quando faço isso, torna-se           

fácil sentir-se aprisionado "na dor". A própria definição de deficiente é           

"uma pessoa que tem uma condição física ou mental que limita os            

movimentos, os sentidos ou as atividades". 

Para resumir, acredito que isso significa "fora de ação". Este é um estado             

tão triste para estar dentro Cada dia é como o último e alguns dias são               

ainda piores do que outros. É um dreno lento, não só para minha saúde              

física, mas também para minha alegria espiritual. Isso também afeta os           

que me rodeiam, embora eu tente o máximo para mascarar a dor que eu              

estou dentro 

Nós tomamos as últimas duas semanas para tentar chegar a um plano            

para o nosso futuro da melhor forma possível. Sentimos que isso era            

necessário, pois tenho certeza de que minha deficiência irá parar          

novamente pelos próximos meses nas próximas duas semanas. O padrão          

de L & I foi me cortar um pouco antes do Natal e eles fizeram isso todos                 

os anos até agora. 

Haverá dias difíceis pela frente para nós. No entanto, sei que o Senhor             

tem um plano. Ao longo dos anos, aprendi que existem várias maneiras de             

se aproximar de Deus. Cada circunstância é diferente e eu usei cada um             

dos seguintes em vários momentos da minha vida, dependendo da          

circunstância particular ... 

● Opção 1 - Deus faz tudo: Ponha completa fé em Deus para que             

Ele faça tudo. Você não faz nada e permanece esperando mesmo           

quando sabe que Deus o chamou para examinar várias opções para           

levar diante dEle. Quando nada acontece então, você culpa Deus e           

lamentam que 'Deus é o Justiceiro'. Obviamente, esse método não é           

recomendado. 

● Opção 2 - Você faz tudo: faça tudo por conta própria e depois só              

venha a Deus depois de ter estragado tudo. Nisso, nossas ações são            

vazias de Deus. Quando as coisas dão errado, você então culpa           
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Deus por não ser 'nosso salvador'. Obviamente, este método         

também não é recomendado. 

● Opção 3 - Trabalhe em equipa com Deus: Descobri que este           

último é o melhor e o único que recomendo. Isso trata Deus como             

'nosso libertador'. Fazemos tudo o que podemos para nos preparar          

para vários cenários, sabendo muito bem que a vontade de Deus           

será feita na Terra como no céu. Isso requer paciência enquanto           

apresentamos vários cenários diante de Deus depois de fazermos a          

nossa parte. Quando eu segui esta opção e esperei Seu tempo           

perfeito, Ele nunca me desapontou ... bem, contanto que o Seu 'sim'            

significasse 'sim' e o 'não' significasse 'não'. Quando sua resposta é           

"sem resposta", isso significa "não" ou "ainda não" e pode levar à            

frustração e, sim, à decepção. 

Há alguns anos, mas especialmente desde que chegamos à "terra das           

árvores" para estar com meu marido, paramos antes de prosseguir para           

ver o que Deus quer que façamos. Nós pedimos a Deus por direção e Ele               

nos deu exatamente isso. Embora, às vezes, sua direção seja difícil,           

sabemos que Ele está sempre certo e sempre perfeito. 

Isso não significa que não temos trabalho a fazer. Longe disso! Ainda            

temos muito trabalho a fazer. Nós então temos que continuar com 'The            

Race'. Nós tentamos o nosso melhor para economizar algum dinheiro para           

emergências, mas as emergências são difíceis de saber em termos de           

tempo ou magnitude. Muitas vezes, somos completamente deixados à         

mercê de Deus e dependemos dEle para a libertação. 

 

Recebido no domingo, 19 de novembro de 2017 

 

Mal sabia eu que, quando terminei o acima, nossa bomba de água deixaria             

de funcionar apenas alguns dias depois! Isto não é pequeno, pois a nossa             

bomba de água controla o nosso calor, o nosso esgoto e a nossa água. É               

muito difícil funcionar sem isso (obviamente), então isso é realmente          

assustador. Tenha isso em mente, pois isso serve como pano de fundo            

para a visita abaixo ... 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por meu marido e nossos filhos. Por             

favor, perdoe-me, pois estou preocupado ... de novo ... já que não temos             

água nem calor, e o ar frio do inverno chegou agora. 

Com as próximas férias, não há garantia de que teremos o serviço            

restaurado tão cedo. No entanto, há algo pior. Esse tipo de problema pode             
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ser caro para consertar e não temos mais meios de pagar por isso. Dado              

tudo o que esta bomba controla, isso é algo que não podemos            

simplesmente adiar ou ignorar até mais tarde. 

Pai, você me deu vários avisos de feitiçaria vindo contra nós. Nos meus             

sonhos, superamos todas essas tentativas de nos destruir. Não importa se           

Você comandou nosso problema ou permitiu que, de qualquer forma, ele           

viesse. Não tenho certeza de como vamos superar essa última tentativa,           

mas oro para que De algum modo nos dê um caminho. 

Minha pressão arterial já está alta demais, então rezo para que isso não             

piore ainda mais. Este é o tipo de problema que eu posso sentir             

fisicamente, pois a casa não pode funcionar sem essa bomba. Por favor,            

ajude-nos em breve! Eu estou batendo na sua porta e pedindo-lhe ajuda. 

Você recentemente nos ajudou a sair de problemas com uma das           

instituições com as quais estávamos lidando, e de uma maneira          

miraculosa, por isso estou pedindo uma "repetição" com esse problema.          

Sinto-me envergonhado, pai, porque temo que não tenhamos conseguido         

poupar o suficiente depois de lidar com alguns dos nossos problemas           

recentes. Dependendo do problema, isso pode ser muito caro. 

Você está chateado com o meu recente desânimo e consequente falta de            

fé causada pela minha dor? Enquanto eu estou tentando o meu melhor            

para ser positivo e "me alegrar", minhas emoções ainda estão "por todo o             

lugar" e tem sido há algum tempo. 

Meu ministério ainda não cresceu como você prometeu que algum dia o            

faria. Mesmo que tenha sido causado, pelo menos em parte, pela minha            

dor, até mesmo os sonhos diminuíram para um gotejamento, assim como           

nossas torneiras fizeram ontem à noite e continuam a fazer hoje. 

Enquanto não temos mais água em nossa casa, agora também sinto como            

se meu vaso, meu corpo, estivesse se esvaziando do desânimo resultante           

de tudo isso. Parece que é "muito" para eu lidar, mesmo sabendo que             

Você vai se certificar de que isso nunca é verdade. 

Quando coisas assim são permitidas, até eu me pergunto se estou           

ajudando o inimigo a levar Suas ovelhas ao abate. Você me chama de             

"amigo", mas o problema ainda nos vem. No entanto, isso é mais do que o               

habitual e estou preocupado. Porque? Por que, Senhor? 

Ainda não há editores "batendo à nossa porta", embora eu saiba que            

esses sonhos fariam muito e são necessários para muitos. Cada um dos            

meus filhos também está lidando com coisas que eu realmente quero           

ajudá-los, mas simplesmente não podem em nosso estado atual sem a           

Sua ajuda divina. 

Então sou eu. Meu coração está de luto por tudo isso. Certamente,            

Senhor, você está realmente lá e não apenas na minha imaginação que            
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interage com você diariamente. Mesmo que isso realmente seja "apenas          

na minha imaginação", até mesmo minhas ilusões o amam com todo o seu             

coração. 

Tudo isso me faz sentir que talvez eu esteja realmente delirando. Eu            

questiono se pode haver qualquer outra explicação. Eu vou murchar aqui,           

não deixando nenhuma pegada real? Tudo isso me faz sentir como se eu             

estivesse em último lugar em uma grande corrida e que eu não sou             

ninguém para você. 

Eu clamo para você, pai. Se eu estou delirando, você pode, pelo menos,             

ter piedade de mim como uma pessoa delirante? Eu permaneço          

'loucamente' apaixonado por você e isso só continua a crescer a cada dia             

que passa, mas eu estou lutando. Eu simplesmente não sei mais           

verdadeiramente como a minha dor alimenta minhas dúvidas e aumenta o           

meu desânimo em cada turno. 

Minha casa inteira realmente acredita que Você é Deus sobre todos, mas            

agora me vejo questionando se Você realmente estará aqui para nós. Pai,            

eu sinto muito por duvidar, mas me sinto tão inseguro agora. Estou em             

crise agora e preciso de você mais do que nunca. 

Nossa bomba ainda não está funcionando. Recusou-se a ligar novamente          

esta manhã. Como nossa casa é um tipo de embarcação, nossa bomba de             

água é um tipo de 'coração'. Move a água pela nossa casa. A água reside               

em um poço, mas a bomba é necessária para levar a água ao nosso navio.               

A bomba é necessária para manter todos os nossos sistemas fluindo e            

está morta agora. 

Pai, você é o 'poço da primavera' de todas as nossas vidas. Você criou              

Jesus, nossa Bomba Que traz a 'Água Viva' para nossos vasos vazios. Esta             

é a água que nos traz vida, as palavras reconfortantes do seu amor. 

É só então que podemos realmente viver. Podemos então ter água           

refrescante, como um rio alimentado por nascentes, movendo-se através         

de nossos corpos ... e nossas casas. Por favor, perdoe-nos por nem            

sempre lembrar disso e ser grato por tudo o que Você faz por nós. 

Por favor, perdoe minha incapacidade de sempre ser grato por sua graça,            

amor e generosidade. Talvez meu último sonho sobre a pomba moribunda           

tenha sido sobre a minha alegria ser devorada. Quer tenha sido ou não,             

sinto muito. Oh Pai, eu sinto muito. 

Se eu realmente sou uma mulher delirante, ainda sou grato a você. Você             

tem me tratado continuamente como um prêmio Seu e não como uma            

'viúva esquecida'. Embora tenha passado de 5 anos e 50 dias desde o             

início deste ministério, sinto que só consegui tocar apenas um punhado de            

pessoas com esses sonhos. 
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Enquanto este 'conhecimento de pessoas' pode ser apenas um pouco, eles           

têm sido um presente de você. Sem esses "poucos", eu certamente teria            

desistido há muito tempo. No entanto, estou sofrendo agora. Tantos aqui           

neste Ninho estão sofrendo agora. Pai, estamos procurando por um          

milagre de você. Muitos de nós agora precisam disso e 'realmente, muito            

em breve'! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me encontrei na “escada” para o portal para o céu. Quando olhei para              

baixo, tudo que pude ver foi uma paisagem muito escura. Fiquei com            

medo quando percebi que minhas mãos eram novamente pequenas como          

as mãos de uma criança. Enquanto eu podia ver a luz do portal acima de               

mim, havia apenas escuridão abaixo de mim. 

De repente eu congelei e não pude subir ou descer a escada. Enquanto             

isso durou apenas um momento, eu felizmente logo ouvi um assobio vindo            

de cima. Quando olhei para cima, vi 'Breakthrough', um anjo com quem            

passei tanto tempo no passado. 

Quando eu olhei em seus olhos, ele baixou a mão para me ajudar. No              

começo eu estava com medo de largar a escada, mas logo "fui para ela" e               

estendi a mão para que ele pudesse me puxar para a segurança. Uma vez              

em segurança pelo portal, consegui olhar para mim com mais cuidado. 

Eu estava usando uma pequena túnica, quase como um vestido, toda de            

branco. Meus pés estavam descalços e me senti vacilante quando fiquei           

ali. Breakthrough apontou o caminho e eu vi Jesus sentado em uma rocha             

esperando por mim com um sorriso no rosto. 

Ele acenou para eu ir até ele. Como eu ainda era criança, tive dificuldade              

em andar em direção a Ele com qualquer velocidade. Então, de alguma            

forma, 'encontrei meus pés' e pude então correr diretamente para Ele.           

Quando cheguei perto, ele se levantou e me levantou em seu colo. 

Ele me embalou quando eu o abracei com força em torno de seu pescoço.              

Eu estava chorando e me ouvi soluçando, 'Hayah! Hayah! Hayah!          

Nenhuma outra palavra pareceu escapar quando eu o abracei ainda mais           

forte. 

Jesus: “Estou feliz que você veio a mim, Erin. Senti sua falta. Venha e              

ande comigo. ” 

Ele pegou minha mão e começamos a caminhar juntos por um lindo            

caminho. O caminho estava um pouco irregular no início e eu lutei, mas             

logo se tornou suave sob meus pés. A cada passo, notei que comecei a              

crescer um pouco mais. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas.         

Enquanto caminhávamos juntos, comecei a "amadurecer" a cada passo. 

Quando eu tinha 'amadurecido' para cerca de treze anos de idade, eu me             

virei para ele e falei. Fiquei surpreso ao me ouvir dizer algo muito             
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semelhante ao que um adolescente típico diria. Eu tinha esquecido como           

era ser adolescente. 

Eu: Impaciente “Senhor, quando chegaremos aonde você está me         

levando?” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Em pouco tempo, Erin. Por enquanto, aproveitem           

a caminhada. ” 

Continuamos, mas o caminho logo começou a subir. Nós estávamos agora           

em uma estrada muito íngreme e rochosa. Cada switchback foi outro ano            

que veio e foi. O caminho estava se tornando ainda mais complicado, se             

não "arriscado". Eu tinha agora cerca de trinta anos de idade. 

Eu: “Senhor, eu realmente não gosto deste caminho em que estamos           

agora. Eu te amo, Senhor. Quero tanto te conhecer, mas não entendo            

tudo isso ”. 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, continue indo comigo. Eu estou aqui. Estamos           

caminhando e subindo juntos. Enquanto você ainda não me conhece tanto           

quanto cedo, eu já conheço você. Erin, você pode fazer isso. ” 

Para minha surpresa, a escalada se tornou ainda mais traiçoeira. Eu notei            

um bebê se escondendo atrás de uma fenda rochosa. Quando vi que era             

meu filho mais velho quando bebê, instintivamente o peguei. Comecei          

então a me preocupar com os ventos e agora estava chovendo. Entrei em             

pânico até ver que Jesus ainda estava bem ao meu lado. 

Enquanto eu estava agora tendo muitos problemas para escalar enquanto          

segurava meu filho agora, eu sabia que voltar para baixo seria até mais             

difícil, senão impossível. Eu também estava agora mancando como se eu           

tivesse me machucado ao longo do caminho enquanto caminhávamos. 

Quando a tempestade aumentou, pude ouvir outro bebê chorando à          

distância. Como meu filho mais velho era agora um bebê, eu sabia que             

teria problemas para carregar ele e outro bebê. Quando encontrei este           

bebê, só então vi que ele era meu filho mais novo. 

Ele era extremamente pequeno e exposto e eu rapidamente o peguei em            

meus braços. Como eu já estava tendo problemas para carregar meu           

outro filho, sabia que dois seriam impossíveis para eu carregar. Eu           

congelei no meu caminho e comecei a tentar descobrir tudo isso sozinha.            

Felizmente, senti minha mão sendo gentilmente espremida por Jesus e me           

voltei para ele. 

Jesus: “Erin, eu vou carregá-los. Eles são meus. Eu estou aqui. Não            

esqueça! ” 

Eu olhei para o céu escuro e, logo em seguida, o sol entrou. Embora              

parecesse que eu só tinha descansado lá com Jesus ao meu lado por             

apenas alguns minutos, eu tinha agora 37 anos de idade. Meu filho mais             

velho agora tinha três anos e meu filho mais novo agora era um. 
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Nós então tivemos algum tempo para rir juntos. Nós éramos alegres e            

tínhamos promessas. Quando nos sentamos lá com Jesus, tudo agora          

parecia tão "claro". No entanto, os ventos de repente aumentaram e eu            

fiquei preocupada novamente. 

Jesus: "Vamos lá, Erin, devemos continuar." 

Então eu vi um pequeno pacote à minha frente. Foi mais um bebê!             

Quando cheguei mais perto, reconheci-a como minha filha. Ela tinha um           

lindo sorriso no rosto e estava empacotada "na luz". Eu peguei ela. Eu             

estava tão feliz por tê-la, junto com meus filhos. 

Jesus: “Eu lhes dei estas vidas por um tempo”. Estes são seus dons para              

cuidar. Vou te ajudar. Eu estou aqui com você. No entanto, as coisas             

agora se tornarão ainda mais difíceis a partir daqui. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas já foi tão difícil. No entanto, desde que você está              

aqui com a gente, eu sei que vai ficar tudo bem. 

Olhei para baixo e notei que eu tinha agora cerca de quarenta anos de              

idade. Jesus pegou minha filha e agora estava carregando sem esforço           

todos os três "meus" filhos. Eu não tenho certeza de como ele foi capaz de               

fazer isso, mas ele fez. 

Enquanto continuávamos a caminhar, o caminho agora começava a girar e           

virar e o terreno era cada vez mais difícil de navegar. Fiquei preocupado             

quando Jesus colocou os 'meus' filhos para baixo e agora os deixava andar             

sozinhos. Fiquei aliviada quando vi que cada um deles continuava          

segurando a bainha de Suas vestes enquanto andavam. 

Eu então vi meus filhos andando e subindo nessa estrada difícil junto            

comigo. Eu, então, dou uma segunda olhada para ter certeza de que cada             

um deles continua segurando a bainha de Jesus. Entrei em pânico           

algumas vezes quando não pude vê-lo nas tempestades. No entanto,          

quando as tempestades se romperam temporariamente, vi que meus         

filhos ainda estavam se apegando a ele. 

Às vezes, eu perdia de vista um ou mais dos meus filhos. No entanto, eles               

logo reapareceriam. Eu entraria em pânico novamente, como eu mal podia           

ver Jesus, mas depois eu percebia mais uma vez que Ele ainda estava lá.              

Bem, realmente, ele nunca havia saído. 

Em um determinado momento, eu não conseguia mais ver meus filhos,           

mas só conseguia ouvi-los. Desde que eu ainda podia ouvi-los, eu sabia            

que eles ainda estavam lá enquanto as tempestades se enfureciam. De           

repente, desmaiei e caí no caminho. Eu fui embora. Quando acordei, Jesus            

estava lá na minha frente com todos os meus filhos. 

Jesus: sorrindo. “Erin, ainda estamos aqui. Levante-se. Levante-se e         

junte-se a nós. ” 
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Enquanto eu estava ferido por causa da minha queda, de repente e            

inesperadamente fiquei mais forte quando vi que meus filhos ainda          

estavam lá com Jesus. Mesmo que meus dois filhos agora parecessem ter            

sido "feridos" também, eles também continuaram a andar. 

Enquanto caminhávamos, pude ver três paisagens separadas e distintas à          

distância. A primeira paisagem era um deserto. A segunda paisagem          

estava coberta de árvores. A terceira paisagem foi uma combinação das           

outras duas paisagens. 

Jesus: “Você vê onde estamos?” 

Eu devo ter parecido confusa demais para responder a Ele enquanto cada            

um dos meus filhos então entrou na conversa e respondeu à pergunta            

dele por mim. 

Meu filho mais velho: “A primeira paisagem é um deserto.” 

Meu filho mais novo: “A segunda paisagem é uma terra feita de árvores.” 

Minha filha: “A terceira paisagem é um lugar nosso coração nunca vai            

esquecer.” 

Me: “Oh Senhor, embora eu realmente não tenha certeza sobre essas três            

paisagens, eu não estou particularmente certo sobre a primeira         

paisagem”. 

Jesus: Olhando para 'meus' filhos:“ Bem, você está pronto para a           

aventura? Crianças? 

Meu filho mais velho: sorrindo. “Eu digo 'sim'!” 

Meu filho mais novo: também sorrindo. “Eu digo 'sim, por favor'!” 

Minha filha: Rindo, mas todos os três agora estavam. "Oh mãe, esta será             

uma grande aventura!" 

Jesus se dirigiu a cada um de nós em momentos diferentes, quando Ele             

então falou ... 

● Para todos nós: "Isso será muito difícil!" 

● Para meus dois filhos: "Na primeira paisagem, dois de vocês ficarão           

separados por um tempo, tempo e horários. ” 

● Para minha filha:“ No entanto, você vai viver principalmente com          

sua mãe em todos os momentos. ” 

● Para as três crianças:“ Não se preocupe, pois todos vocês estarão           

com sua mãe para a segunda paisagem. Vou até enviar alguém para            

ajudar a todos vocês. ” 

● Para todos nós:“ Então… você está pronto? ” 

Eu ainda não estava tão empolgado com nada disso, especialmente a           

primeira paisagem, então eu disse 'sim' com relutância mesmo quando          

meus filhos concordaram prontamente. No entanto, logo decidi que         

realmente concordaria, embora ainda estivesse relutante. 
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Eu segurei a mão de Jesus e as crianças seguravam suas vestes enquanto             

continuávamos a caminhar ao longo do caminho. Logo chegamos a um rio            

profundo e largo. Foi furioso e bloqueou completamente o nosso caminho.           

Era insuperável e imediatamente soube que não conseguiríamos        

atravessar esse rio sozinhos. 

Jesus: “Eu vou levar o seu filho mais velho em primeiro lugar.” 

Ele pegou meu filho mais velho e sem esforço começou a atravessar o rio.              

Quando não consegui mais vê-los, comecei a gritar de medo. Todos os            

três de nós começaram a gritar juntos. 

Meu filho mais velho deve ter nos ouvido chorando quando eu o ouvi             

chorando de volta para nós. Embora fosse difícil ouvi-lo chorar, de alguma            

forma achei que isso era um grande alívio, pois pelo menos eu sabia que              

ele ainda estava sendo carregado pelo rio pelo Senhor. 

Jesus: chamando de volta para nós. "Não se preocupe, Erin, como eu o             

tenho." 

Então vi Jesus do outro lado do rio. Ele ainda estava carregando meu filho.              

Eu então o vi colocá-lo em uma bela área de estar. Eu então, de alguma               

forma, soube que Ele o havia instruído a não se preocupar e que Ele logo               

voltaria com o resto de nós. 

Antes que eu percebesse, Ele estava de volta a este lado do rio com nós               

três. Meu filho mais novo tinha começado a chorar de novo, já que agora              

sentia falta de seu irmão mais velho. 

Jesus: “Não se preocupe. Vou levá-lo ao seu irmão agora. ” 

Jesus o pegou em seus braços poderosos e começou a cruzar o rio furioso              

novamente. Meu filho olhou para mim, sorriu e acenou, mas logo           

desapareceu. Mais uma vez vimos que Ele havia chegado em segurança           

ao meu outro filho. 

Minha filha e eu estávamos logo chorando na margem do rio. Nós            

estávamos sentindo falta dos dois. Parecia estar "eternamente" para Jesus          

voltar para nos pegar. 

Enquanto esperava pelo Seu retorno, meu coração se partiu. Havia muitas           

pedras arremessadas contra nós enquanto esperávamos lá. Às vezes,         

estávamos na escuridão e comíamos muito pouco. Eu estava com medo           

de que minha filha fosse ferida se fosse determinado que algo estava            

"excessivamente errado" com a minha saúde. 

O rio então se acalmou. Paramos de chorar assim que vimos que Jesus             

estava voltando agora para nós. Decidimos “deixar ir” nossa bagagem          

para aliviar nossa carga antes que Ele chegasse. No momento em que nós             

vendemos quase todos os nossos itens mais valiosos, eu tinha de alguma            

forma esquecido que Jesus estava no caminho de volta para nos pegar. 
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Quando Jesus finalmente veio para nós, eu mal podia reconhecê-lo, pois a            

minha visão tinha diminuído de todas as minhas lágrimas. Enquanto ainda           

estávamos nos segurando em Jesus, quase perdemos toda a esperança e           

até começamos a nos perguntar se Ele havia se esquecido completamente           

de nós. Nós fomos instantaneamente revividos quando a Voz de Jesus           

mais uma vez nos chamou. 

Jesus: “Vamos! É hora de levantar! 

Enquanto eu ainda não conseguia enxergar com clareza, de alguma forma           

eu sabia que agora havia uma ponte do outro lado do rio para o deserto.               

Nós cruzamos e depois passamos dois anos antes de Jesus devolver meu            

filho mais novo para mim. 

Eu também queria desesperadamente que meu filho mais velho voltasse          

para mim, mas isso não parecia mais possível para mim. Eu estava            

lentamente desistindo de toda a esperança de que isso acontecesse. 

Depois de dois anos de retorno do meu filho mais novo para mim, eu já               

havia desistido do meu filho mais velho, mesmo sendo devolvido. Eu           

estava agora em desespero. Neste desespero, eu finalmente liberei minha          

vida completamente para Ele e para Seus propósitos completamente. 

Depois que eu finalmente fiz isso, os céus de repente se abriram ao meu              

redor. Ele então me deu esses sonhos, que foram seguidos por uma            

esperança renovada. No entanto, eu ainda estava esperando        

ansiosamente pelo milagre do retorno do meu filho mais velho. Finalmente           

chegou a hora. 

Jesus: “Erin, é a hora. Você está pronto para ser levado por mais algum              

tempo? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Por favor, tire-nos deste deserto e em um lugar seguro.             

” 

Logo depois, fomos transferidos para a“ terra das árvores ”. Isso           

aconteceu em agosto de 2014. Como prometido, o Senhor nos enviou           

ajuda. Meu futuro marido foi enviado para nos ajudar em nossa fuga.            

Depois que o Senhor o ajudou a nos resgatar, todos os meus filhos             

voltaram para casa. Eles estão comigo desde então. 

As estradas sinuosas continuaram em nossa nova casa. Embora tenhamos          

tido dificuldades, também encontramos paz, alegria, riso e cura. Nós          

estamos nos curando. Embora não tenhamos sido curados fisicamente, o          

rompimento de nossos inimigos foi "mentalmente" curador para todos nós. 

Jesus: “Estou prestes a fortalecê-lo, Erin, pois a próxima parte de sua            

jornada não vem com um 'guia'. Não se preocupe, pois estarei em você.             

Eu serei o seu 'guia do usuário', então não se preocupe. Ah, sim… Eu              

também serei seu instrutor ”. 
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Recebido na segunda-feira, 20 de novembro de 2017 

Recebemos a notícia hoje de que o conserto do nosso sistema de água             

custará vários milhares de dólares. Esta notícia foi muito inquietante e eu            

não pude deixar de me preocupar ... mais uma vez. Fui a Ele com ainda               

mais urgência que o normal ... se é que isso é possível ... 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Por favor nos ajude. Estamos sem calor, água e              

esgoto e não há fim à vista. Como você sabe, Senhor, temos cinco filhos              

aqui e o tempo está ficando mais frio agora. Nossa casa não tem mais              

calor. Nós precisamos de você, pai! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu: Chorando. “Pai, você sabe tudo o que aconteceu conosco nos últimos            

dias. Você não vai nos ajudar? ” 

Jesus:“ Erin, por que você está preocupado com calor ou água? Eu nem             

sempre providenciei para você, mesmo em seus dias mais sombrios? Eu           

mandei você para o túmulo? Eu tirei sua habilidade de funcionar? Não, eu             

não fiz. Por favor, venha a Mim quando estiver cansado e sobrecarregado            

e eu lhe darei descanso. 

“Eu estou com você e seus filhos. Eu estou com o seu 'marido-guerreiro' e              

ele é meu amigo. Apenas relaxe. Respirar. Seja grato. Eu farei tudo o que              

prometi. Você não será ferido. Eu te amo. Agora, Erin, lembre-se de            

"viver". Levante-se, viva e respire. 

“Não se preocupe, Erin, pois vou enviar ajuda para você. Eu estou aqui             

com você. Eu não te esqueci. Eu chamarei aqueles que Me olham através             

do Meu trabalho em você. Tudo está prestes a mudar! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-267/ 

Jesus e a Mudança nas Estações 

Terminou na quarta-feira, 29 de novembro de 2017 

Recebido para domingo, 26 de novembro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você fez aqui. É uma               

benção. Você nos livrou de problemas e nos humilhou como um lar. Por             

favor, abençoe cada pessoa que nos deu presentes com 1000 vezes mais.            

Por favor, também tome minhas ofertas e abençoe aqueles que eu dei a             

1000 vezes mais. 

Não posso agradecer o suficiente por sua generosidade e por fornecer o            

suficiente para nos dar água e calor de volta. Estou impressionado com o             

amor e o calor com que fomos abençoados. Para mim, pai, era como se              

meu corpo, meu recipiente, estivesse seco e até minhas esperanças          

tivessem murchado com o frio que se seguiu. 

O frio em nossa casa havia trazido tanta dor ao meu corpo que eu senti               

que não queria nem continuar. Eu perdi a esperança e meu coração sofreu             

com meu estado desesperado. Também foi difícil ver meus filhos tão           

desanimados como eles também estavam se perguntando por que você          

permitiu que isso acontecesse. Seus caminhos então começaram a entrar          

em foco. 

No dia 3, todos nós, mas especialmente nossos filhos, percebemos o quão            

importante é a água. Neste ponto, a falta de calor tornou-se um tanto             

secundária a eles. Mais tarde, descobri que cada um de nossos filhos havia             

feito algumas voltas ao rezar sobre a bomba quebrada, às vezes juntos e             

às vezes sozinhos. 

Enquanto a situação estava séria, nossos filhos fazendo isso de alguma           

forma fizeram meu coração feliz. Embora suas orações não tenham          

mudado nossa situação, pois não estava em seu tempo, fiquei feliz em            

saber que elas ainda continuavam orando a você na esperança de que ela             

voltasse. Pai, eles não perderam a fé em Seu poder, mesmo quando suas             

orações 'não funcionaram' em sua programação '. 

No dia 4, todos nós começamos a ficar um pouco doentes, mas            

especialmente dois dos nossos filhos. Apesar de usar toalhetes         

antibacterianos e outras coisas semelhantes para limpar, em vez de nossa           

água inexistente, eles ainda conseguiram contrair sintomas de resfriado e          
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gripe. Felizmente, nenhum desses sintomas durou muito e não se tornou           

excessivamente sério. 

Enquanto meu marido e eu sentíamos que esses sintomas "vinham atrás           

de nós" também, de alguma forma conseguimos combater qualquer         

possível doença resultante durante toda a semana. Obrigado Pai, por nos           

proteger! No final, isso foi usado para levar todos nós em um tipo de              

"jornada de estresse", uma jornada com muitos altos e baixos. 

Em uma das noites, a temperatura da nossa casa caiu para um pouco frio              

de 53 graus. Como o resfriamento resultante me manteve acordado          

durante boa parte da noite, usei esse tempo para percorrer a casa,            

rezando para Você por alívio. 

No dia seguinte, Você trouxe o sol para fora e a temperatura da casa              

subiu para 68 graus. Obrigado Pai, por nos enviar o sol ... e seu filho.               

Depois de algumas mini-batalhas e mini-vitórias, finalmente estávamos        

completamente de volta ao normal na tarde de sexta-feira. 

Nossa água estava correndo novamente e mais uma vez tivemos calor           

consistente. Tudo somado, isso durou um total de apenas algumas horas a            

menos de 6 dias e 6 noites. Obrigado pai! Sem Você e aqueles que Você               

chamou para nos ajudar, ainda estaríamos em grande dificuldade hoje. 

Quando a bomba de água foi fixada pela primeira vez, a água ainda não              

estava pronta para uso por um curto período de tempo. Os homens            

tiveram que tirar o cano que desceu 450 pés em nosso poço para             

substituir nossa bomba de água lá embaixo. Conforme as instruções,          

tivemos que deixar a água correr por várias horas para limpar. Na noite de              

Ação de Graças, a água clareou e pudemos tomar banho. 

Embora ainda demore um pouco mais para se recuperar totalmente de           

nossas perdas, Você já restaurou nossa fé em você em nossa casa. Essa             

provação ajudou cada um de nós a tornar-se muito mais agradecido do            

que em qualquer outro momento que me lembro. Graças a você, tivemos            

água para o Dia de Ação de Graças e pudemos tomar banho quente             

naquela noite. Obrigado! 

Enquanto este foi realmente um dia especial para todos nós, foi           

especialmente especial para mim. Tudo isso realmente me ajudou a          

perceber que não poderíamos fazer nada para consertar nosso sistema por           

conta própria. Essa situação também me fez perceber quão vulneráveis          

todos somos e como somos dependentes de Ti, apesar das conveniências           

e serviços oferecidos por nosso mundo modernizado. 

Como resultado, estou muito agradecido hoje! Eu sou muito grato por           

tudo que Você faz por nós ... 

Jesus: “Erin, venha para cima.” 

2 
227



Eu estava andando em um caminho no Jardim de Deus. O sol estava             

quente e o dia estava lindo e ... bem, perfeito ... como de costume. Havia               

árvores florescendo em todos os lugares e o ar estava cheio de sons de              

pássaros e água corrente. 

Olhei para trás e vi de onde vinha o som da água corrente. Foi só então                

que notei a mais bela paisagem de neve lá. Sorri ao ver a linda neve               

branca caindo suavemente no chão. Sorri ainda mais quando percebi          

veados, coelhos, esquilos e outros pequenos animais brincando na neve. 

Os caminhos nesta paisagem invernal estavam repletos de árvores         

iluminadas pelas luzes mais incríveis. Foi realmente de tirar o fôlego.           

Enquanto descia um dos caminhos, encontrei um fenômeno muito         

incomum, um fenômeno que você nunca verá na Terra. 

O caminho em que eu estava agora tinha uma bela paisagem de inverno             

de um lado e uma paisagem “linda”, mas de um jeito diferente, a             

paisagem primaveril do outro lado. Comecei a rir de alegria e estiquei os             

braços o máximo que eles conseguiam. 

Isso era tão único ... Eu agora tinha uma mão na paisagem de inverno e               

uma mão na paisagem da primavera. Eu tive muita alegria enquanto me            

maravilhava com essa bela vista. Minha alegria só aumentou quando notei           

que esses pequenos animais estavam começando a se reunir em torno de            

mim. Então ouvi alguém limpando a garganta atrás de mim. Foi Jesus! 

Jesus: rindo. "Então, Erin, você está se divertindo entre as estações?" 

Eu pulei em seus braços e o abracei com toda a minha força. Ele me               

abraçou de volta. Senti-me mais seguro do que em qualquer momento           

que já senti antes e mais do que posso descrever. Era completamente            

diferente de qualquer coisa na Terra, um lugar onde o perigo sempre            

aparece. Eu ri de novo quando notei que todos os animais se reuniram ao              

nosso redor. 

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Senhor, porque eu tinha pensado          

erroneamente que os animais tinham vindo me cumprimentar. Eu agora          

percebo que eles realmente vieram para cumprimentá-lo como eles viram          

você parado lá comigo. Senhor, por que há estações aqui no Céu? ” 

Jesus:“ Bem, Erin, cada uma das estações é boa, assim como todas as             

coisas no Meu Jardim. ” 

Eu:“ Oh Senhor, tudo isso me deixa incrivelmente feliz! Eu amo as            

estações! Mesmo assim, devo admitir que o fim do outono e a chegada do              

frio do inverno às vezes me deixam triste. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, você nunca precisa se preocupar com invernos          

celestiais. Agora, pise aqui e toque a neve. 
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Entramos na paisagem invernal juntos e eu toquei a neve. Para minha            

surpresa, a neve não era nada desconfortável de tocar, embora ainda           

estivesse fria. 

Eu: “Uau, Senhor, não há necessidade de luvas aqui!” 

Jesus: Rindo. “Hmm… você está dizendo que 'as luvas estão apagadas'           

aqui?” 

Eu: “Vamos agora boxear um ao outro com as luvas”? Oh não, Senhor, é              

isso que você quer dizer? Se assim for, eu realmente prefiro não. 

Eu estava rindo quando disse isso, mas devo admitir que ainda estava um             

pouco preocupado com a perspectiva. 

Jesus: “Bem, que tal se você 'caixa comigo' com honestidade em vez            

disso? Vá em frente, Erin, seja honesta comigo. Vá em frente e me dê sua               

melhor chance. Eu posso aguentar. 

Os animais rapidamente se espalharam assim que ele disse isso. Como Ele            

estava sorrindo quando Ele disse isso, eu de alguma forma sabia que Ele             

havia dito a eles para fazer isso, não por medo, mas para me fazer rir.               

Apesar de sua melhor tentativa de me fazer rir, comecei a fazer            

exatamente o oposto. Meus lábios tremeram e lágrimas começaram a          

escorrer pelas minhas bochechas. 

Eu: “Oh Senhor, o que posso dizer além disso, sinto muito?” 

Jesus: “Você sente muito? Por que, Erin? Por que você sente muito? ” 

Eu pensei por um momento e ia dizer alguma coisa, mas de repente eu              

fiquei com medo do que eu queria dizer a ele. Meu medo rapidamente se              

transformou em preocupação. Ele acenou para mim para eu continuar e           

eu respirei fundo. Eu decidi continuar. 

Eu: “Quando eu era incapaz de fazer qualquer coisa sobre a nossa recente             

situação por conta própria, comecei a me intrometer em vez de           

imediatamente confiar que Você me ajudaria. Você pensaria que eu teria           

aprendido agora, mas eu obviamente não tenho. Oh Pai, eu sinto muito            

por fazer isso mais uma vez! ” 

Jesus:“ Hmm… então, Erin, quem sou eu para você? ” 

Eu:“ Você é todo meu fôlego. Você é meu melhor amigo. Você me deu              

uma amizade que simplesmente não pode sequer ser medida em termos           

terrestres. 

Jesus: Ele fingiu estar magoado. “Bem, Erin, não devemos ser amigos           

muito próximos se você não me procurar imediatamente.” 

Eu: “Você está certo, Senhor, e por favor me perdoe por dizer isso, mas              

às vezes me pergunto se realmente somos "tão perto". 

Eu ofeguei e fiquei chocada comigo mesmo por dizer isso a Ele. Eu             

imediatamente prendi e olhei para os meus pés. Jesus gentilmente          
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levantou meu queixo para que meus olhos estivessem olhando         

diretamente para os dele. Ele novamente acenou para eu continuar. 

Eu: “Senhor, eu sei que você sabe tudo antecipadamente, mas você nem            

se deu ao trabalho de compartilhar comigo que esta dificuldade estava           

chegando. Você permitiu, e não apenas eu, mas toda a nossa família,            

entrar em apuros quando Você sabia que não poderíamos fazer nada           

sobre isso. Esta primeira onda de problemas foi seguida por uma onda de             

tênis igualmente perturbadora. 

“Mais ondas se seguiram e a correnteza me arrastou para o fundo do             

oceano ... pelo menos por um tempo. Eu sabia que você poderia consertar             

tudo isso sobrenaturalmente, perfeitamente e imediatamente, mas você        

não fez isso. Porque você permitiu isso, Senhor, meu corpo ainda está            

doendo como resultado. Onde você estava enquanto eu estava caindo no           

chão do oceano? 

Ele ainda estava sorrindo para mim, mas agora com ainda mais simpatia.            

Para minha surpresa, ele não estava com raiva de mim. Em vez disso, ele              

pegou meu queixo e virou-o para olhar minha bochecha. Ele então virou            

novamente para olhar a outra bochecha e depois de volta na primeira            

fase. Ele estava fingindo inspecionar 'o dano' mesmo sabendo que minhas           

bochechas estão perfeitas aqui no céu. 

Jesus: “Hmm, deixe-me ver. Sim, suas bochechas parecem um pouco          

rosadas. Eles até parecem um pouquinho de areia ... bem, lá embaixo na             

Terra, certo? ” 

Eu: Eu agora estava sorrindo e rindo. “Oh Senhor, como pude realmente            

ficar zangado contigo? Eu posso estar chateado com você às vezes, mas            

mesmo isso me faz sentir humilhado mais tarde pela culpa por alguma vez             

se sentir assim em primeiro lugar. Oh, quem eu estou enganando? Eu            

simplesmente não consigo me impedir de fazer isso às vezes. Eu sinto            

muito por fazer isso. ” 

Jesus:“ Bem, ao invés de nós lutarmos com nossas luvas, por que não             

lutamos em vez disso? Então, Erin, você está pronta para me aceitar? ” 

Como Ele estava sorrindo e rindo quando Ele disse isso, eu sabia que Ele              

estava brincando comigo de bom humor para me fazer rir de novo. Bem,             

adivinhe? Eu comecei a chorar ... sim, mais uma vez. Suspiro ... por que              

eu faço isso? Bem, mesmo sabendo que eu era e ainda sou assim, Ele              

ainda me permite essas visitas. Oh, como eu amo a Sua graça, uma graça              

que simplesmente desafia o que somos capazes de compreender! 

Eu: “Oh Senhor, eu sou realmente incapaz de aceitar alguém nesta           

condição e certamente não Você!” 

Jesus: “Erin, você ainda não entendeu o que eu estava fazendo quando            

permiti que tudo isso acontecesse com você e sua família? ? ” 
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Eu:“ Embora eu saiba que eu deveria agora, eu não entendo           

completamente. Bem, na verdade, Senhor, eu realmente não tenho muita          

compreensão. ” 

Jesus:“ Oh Erin, obrigado por sua honestidade. Agora vou lhe fazer           

algumas perguntas para ajudá-lo a entender ... 

● A fé de sua família não foi fortalecida por isso? 

● Eu não usei isso para reviver aqueles em sua casa que estavam            

começando a adormecer? 

● Não usei você como Minha flecha para aqueles que estão fora de sua             

casa? 

● Não houve em breve um derramamento de amor por você por seus            

amigos, amigos que vêm para a semente no ninho que eu           

providenciei para você? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, sim a tudo isso! Você fez tudo isso tão             

perfeitamente, mas eu sou tão rápido em não ver tudo o que você fez por               

nós. Obrigado! ” 

Jesus:“ Quando eu enviar ajuda, não se preocupe se você é um fardo.             

Erin, por favor, não questione o seu valor novamente. Eu invoco os            

corações daqueles que são meus e, sim, até aqueles que não são.            

Enquanto você se preocupa com muitas coisas, Erin, lembre-se que todos           

os pardais são meus. Eu não me importo quando um deles tem            

problemas? 

“Erin, você dá sementes toda vez que você sente Eu coloco isto em seu              

coração para fazer isso. Você não sabe que sou eu quem coloca esse             

desejo em você? Quando você então Me segue ao fazer isso, isso não traz              

alegria para aqueles que dão e para aqueles que recebem? 

“Erin, eu te digo a verdade… eu dou generosamente e multiplicarei o que             

foi dado a 1000 vezes mais. Você dá comida aos animais que eu mando              

para o seu quintal e semeia os pardais que eu mando para o seu ninho, o                

ninho que lhes dei. 

"Agora, Erin ..." Ele sorriu e gentilmente me cutucou. “… Você se lembra             

do que aconteceu recentemente quando você ficou doente por alguns dias           

e com muita dor para colocar comida ou sementes?” 

Eu: Sorrindo. “Oh sim, Senhor! Eu ouvi uma batida na porta da frente e              

Zoey veio até a porta comigo e estava latindo. Quando eu virei a esquina              

para olhar pela porta, Zoey imediatamente parou de latir e fiquei parada            

imóvel e em estado de choque. 

“Então, assistimos em choque quando um pequeno esquilo cinzento bateu          

no vidro da porta da frente. Ele então pressionou o nariz contra o vidro e               

olhou diretamente para nós. Depois que ele repetiu isso algumas vezes, o            
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choque finalmente desapareceu de Zoey e ela começou a latir novamente.           

Só então o esquilo fugiu. ” 

Jesus:“ Sim, mas o que você fez imediatamente depois disso ter           

acontecido? ” 

Eu: Rindo. “Eu saí e dei aos pequenos animais uma ajuda ainda maior de              

alimento e semente do que o normal. Enquanto eu pensava que talvez            

fornecer esse alimento e sementes não importasse mais, isso me ajudou a            

perceber que isso realmente importava. 

“Talvez devido aos poucos dias que se passaram sem que eu colocasse            

alguma coisa para eles, percebi que muitos, muitos mais animais e           

pássaros do que o normal tinham vindo para comer. Eu realmente não            

tinha ideia de que muitos estavam comendo o que eu estava colocando do             

lado de fora. ” 

Jesus:“ Então, Erin, o que isso fez por você? ” 

Eu:“ As lágrimas vieram novamente, mas desta vez com alegria. Ver todos            

esses pequenos animais ter muita alegria realmente iluminou meu         

espírito. Até tirei algumas fotos lindas do frenesi de alimentação que se            

seguiu. Oh Pai, eu fico muito feliz por assistir a sua criação. Até sinto              

como se meu coração se abrisse como uma tenda quando vejo isso            

acontecer! ” 

Fiz uma pausa aqui, mas voltei alguns dias depois… Jesus começou           

exatamente onde paramos… 

 

Recebido na quarta-feira, 29 de novembro de 2017 

 

Jesus: “Sim, Erin, porque está escrito 'não se segure'. Dê livremente e            

você terá muito derramado de volta em seu colo, uma boa medida,            

pressionado, abalado juntos, transbordando. Enquanto um recebe na        

mesma medida que eles dão, eu prometi ainda mais para você. Agora,            

você se lembra do seu sonho da pomba moribunda e da piscina de água              

escura? ” 

Eu:“ Você está se referindo ao sonho da casa feita de vidro que todos              

puderam ver a partir de não muito tempo atrás? ” 

Jesus:“ Sim. " 

Eu:" No meu sonho, esta pomba bateu na janela e estava deitada no chão              

ao lado da piscina, morrendo. Enquanto eu fui imediatamente ajudá-la,          

alguém me chamou para assistência em uma área diferente antes que eu            

pudesse alcançá-la. Quando me virei para olhar a pomba, vi um predador            

à espreita. 

“Esse predador estava esperando que eu fosse embora para devorar a           

pomba. Quando voltei para salvar a pomba, essa estranha raça cruzada de            
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um predador, uma estranha combinação de guaxinim, raposa e gato com           

pêlo azul claro e listras pretas, arrastara a pomba para a poça escura.             

Esta criatura estava agora rasgando a pomba na poça escura. ” 

Jesus:“ Então, Erin, você agora sabe o que esta pomba representa? ” 

Eu:“ Eu penso assim, Senhor. Eu agora acredito que esta pomba           

representa minha alegria enquanto minha alegria tem me deixado. Oh          

Senhor, eu me senti tão desesperado ultimamente. Eu não posso mais ver            

as notícias, pois isso aflige meu coração demais. Eu não posso ouvir            

histórias sobre o abuso de crianças ou idosos sem meu coração, em            

seguida, pular. 

“Ouvir sobre a tortura de animais ou todas as outras coisas horríveis            

agora é demais para eu suportar mais. Senhor, eu realmente sinto como            

se meu coração morresse se você não restaurasse logo. Meu coração está            

morrendo, Senhor, e eu preciso da sua ajuda. Por favor, Senhor, eu estou             

batendo. Oh Pai, por favor me ajude. ” 

Jesus:“ Nada disso é uma surpresa para mim. Eu te criei, eu te conheço e               

te chamo amigo. Eu te afastei por agora até que eu tenha fortalecido e              

curado você. Embora o inimigo deseje sua morte e vergonha, ele não            

recebeu isso. 

“Agora, você me perguntou por que eu até permiti problemas? Em termos            

de sua situação recente, permiti que isso acontecesse com seu calor e            

água para depois mostrar que você é amado. Erin, você precisava saber            

que você é amado. O problema também é permitido porque serve a            

muitos propósitos ... 

● Ele mede um "homem mau" 

● Ele mantém um "homem justo" no caminho 

● certo Ele refina o "homem fiel" e o prepara para o serviço 

● Chama o exército de Deus através das orações e os gritos do            

'homem fraco' 

“Quanto ao 'homem fraco', este é você. Você clamou antes do problema            

em seu Espírito, sua língua do Espírito Santo. Você então ativou um            

exército de anjos para ajudá-lo. No entanto, o seu agregado familiar           

primeiro precisou de algum refinamento e isto veio através da falta de            

calor e água. Apesar de ser difícil para os seus filhos, isso os beneficiou              

muito. 

“Quanto ao 'homem mau', este é seu principal inimigo, mas também seus            

muitos outros inimigos. Nesse caso, o "homem perverso" procurou fazer          

com que sua casa nunca acabasse com problemas e acesso. Não se            

preocupe, Erin, como, no final, e até antes, os 'homens perversos' vão            

perder. 
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“Quanto ao 'homem justo', este é seu marido. Embora ele pudesse           

facilmente ter se envolvido com o "homem perverso" em suas recentes           

tentativas de atraí-lo para a estrada larga que serpenteia em círculos e            

nunca acaba, seu marido manteve a fé e a esperança em Mim. Ele             

continuou com uma caminhada reta e reta e frustrou seu inimigo ao            

fazê-lo. ” 

Eu:“ Embora haja muito o que discutir aqui, Senhor, podemos primeiro           

voltar à parte em que você falou sobre a minha linguagem de oração?             

Você está dizendo que o Espírito Santo que guia isso já sabia como orar              

antes do problema? ” 

Jesus: Sorrindo. “Claro, Erin, como sou eu que está em você e Meu             

Espírito gritou antes do seu problema. Você então apenas perguntou o           

seguinte em seus pensamentos ... 'Nesse caso, por que você ainda não            

nos curou?' 

“Bem, vamos olhar para o padrão que acabei de falar com você. Esse             

atraso percebido, que nunca é realmente um atraso para Meu Pai, está            

sendo usado como uma medida para aqueles ao seu redor. Quando o dia             

em que prometi finalmente chegar, todos não ficarão impressionados com          

o que fiz aqui desde o início até o fim? Agora regozije-se, Erin,             

regozije-se! ” 

Eu:“ Estou tentando me alegrar, Senhor, mas sinto tanta dor que isso            

torna difícil. ”Sorri para Ele. “No entanto, eu não me importaria se você             

pudesse apenas ajudar meu rosto a parecer que tem alegria mesmo           

quando estou sofrendo.” 

Jesus: “Hmm, este é um pedido incomum.” 

Eu: Fiquei envergonhado e olhei para baixo. “Oh Pai, você está certo… isso             

não seria verdadeiro. Deixa pra lá. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus: rindo. “Não se preocupe, Erin, eu te perdoo. Agora, e se eu             

derramar tantas bênçãos que seu rosto não pode deixar de sorrir mesmo            

apesar da sua dor? ” 

Eu: Rindo. "OK! Sim! Eu estou definitivamente disposto a ter Você sendo            

Deus sobre mim, como eu sei que você não vai me prejudicar. É difícil              

para nós sorrir quando enfrentamos problemas após problemas, mesmo         

quando sabemos que está sendo usado como medida. ” 

Jesus:“ Erin, você está pensando em um problema específico que          

recentemente surgiu e que você está se preocupando. Não se preocupe,           

pois também vou livrá-lo desse problema. Eles não terão sucesso em sua            

busca por você, já que você não fez nada de errado. Você não vai ao               

tribunal mesmo que eles possam tentar. 

“Agora, fique em pé e diga seu caso. Eles conhecem a lei e agora não               

podem mudar as regras simplesmente porque não gostam do resultado.          
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Stand, Erin, quanto maior sou eu em você do que aquele que está no              

mundo. Erin, um dia em breve, mil irão fugir diante da ameaça de apenas              

um. ” 

Eu:“ Senhor, como isto é de Isaías 30, não é isto então uma escritura              

repreensiva? ” 

Jesus:“ Bem, talvez para alguns, mas eu não estou repreendendo você           

aqui. Eu te enviei, agora fique de pé! Eu sou o Deus da justiça, Erin, e                

você é uma flecha na minha aljava. Fique de pé e não se preocupe. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. Ah sim, eu tive um sonho ontem à noite que eu              

quero te perguntar sobre … 

 

descrição do sonho começa ... 

Eu estava em um vestido branco e era incrivelmente bonito. Eu estava a             

caminho de um grande evento quando ouvi uma batida na porta. Eu abri a              

porta e uma mulher estava parada ali. 

Mulher: “Houve um blecaute no evento. Estou triste em dizer que agora            

foi cancelado. ” 

Eu:“ Diga a eles que não há necessidade de cancelar, pois as luzes serão              

restauradas. ” 

Mulher:“ Com base nessas palavras, permitiremos que o evento continue. 

”Depois que a mulher saiu, virei-me para uma caixa que tinha chegado            

recentemente que eu ainda não tinha aberto. Eu nem sequer tive a chance             

de olhar de perto. Quando peguei a caixa, só então notei que havia uma              

etiqueta que dizia '5000 Lumens!' 

Como eu sabia que isso era uma medida de luz, fiquei animado para ver o               

que havia dentro. Eu rapidamente abri a caixa. Meu estômago caiu em            

decepção quando vi que a caixa estava completamente vazia. 

Comecei a chorar quando acabei de dizer a essa mulher que o evento             

poderia continuar, já que teria seu poder restaurado. Eu lhe contara isso            

com total confiança e fé, mas essa caixa vazia não parecia corresponder            

aos meus desejos de que isso acontecesse. 

Eu comecei a procurar por toda a casa procurando por alguma outra            

iluminação que eu pudesse usar. Depois de olhar absolutamente em todos           

os lugares, percebi que não havia nenhum a ser encontrado. Assim que            

me sentei para orar e chorar ao fazê-lo, ouvi a sua voz ... 

Jesus: “Vá para o evento”. 

Eu: “Eu devo ir? Eles não me destruirão assim que eu chegar? ” 

Jesus:“ Por que eles destruiriam alguém trazendo luzes?” 

 

descrição do sonho sobre… 

Eu:“ O que esse sonho significou? ” 
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Jesus: Rindo. “Hmm, eu acredito que esse sonho parece se interpretar,           

não é?” 

Eu: “Bem, eu ainda não tenho certeza sobre a parte dos '5000 Lumens'.             

Este certamente seria um evento bem iluminado! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas esta luz está em você e você logo será como um               

gerador de luz. Esses sonhos e visões são para preparar aqueles que eu             

chamei para os meus propósitos. Isso também prepara seus corações para           

que você esteja pronto para gerar "Meu Poder" durante as tempestades.           

Olhe para baixo ... ” 

Ele apontou para o fundo da minha roupa e sorriu. Eu olhei para baixo e               

fiquei surpreso ao notar que um fio elétrico apareceu de repente. O cordão             

estava correndo debaixo da minha roupa. 

Jesus: rindo. "Veja, agora tudo o que tenho a fazer é apenas conectá-lo." 

Eu estava rindo tanto que quase caí no chão. Quando me inclinei em             

risadas olhando para este cordão, desapareceu tão rapidamente quanto         

aparecera. 

Eu: "Ok, você está tentando me fazer rir e você conseguiu." 

Minha risada finalmente se acalmou e eu olhei para Jesus com um enorme             

sorriso no rosto. 

Jesus: sorrindo. “Você está sorrindo de novo. Então é isso tudo que eu             

tive que fazer? ” 

Eu:“ Oh obrigado Senhor. Aquele cordão elétrico era muito engraçado! ” 

Jesus:“ Erin, por favor, não permita que o desânimo roube sua alegria. Eu             

também sei que há ainda mais em sua mente agora. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Não sei por que Você me fez ver isso, mas os              

pensamentos resultantes são profundamente perturbadores. Eu estou       

tendo um tempo difícil com isso. Você colocou o período de tempo de             

1917 a 1923 na história em meu coração por algum motivo. 

“Quando fui até onde você queria que eu investigasse isso, descobri           

eventos que ocorreram e que são tão problemáticos. Houve eventos          

durante este período que incluíram a execução de Alexandre e sua família,            

problemas com Israel e várias outras coisas. 

“Eu então tive um sonho que parecia de alguma forma se relacionar com             

esses eventos. Eu vi vários anjos com linhas de prumo medindo as terras             

e ordens de julgamento saindo. Isso foi há 100 anos atrás. Eu então vi a               

queda da Grã-Bretanha. Terras foram separadas. ” 

Jesus:“ Eu sou o Deus da Justiça e conheço os tempos, passado, presente             

e futuro. Este foi um momento muito preocupante para o mundo. Agora,            

há mais alguma coisa que esteja pesando em você? ” 

Eu:“ Sim, pai. Um padrão recorrente do Seu julgamento. ” 
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Jesus:“ Bem, Erin, se você vê um padrão se desdobrando, então você tem             

que colocar os eventos à luz de hoje para medir o tempo. Orem e depois               

retornem a Mim para iluminação através das Minhas Palavras e do Espírito            

Santo. Se o padrão for recorrente, você entenderá os eventos à medida            

que eles se desdobram. Quando você vê o mundo se voltar contra Israel,             

então você sabe o tempo. 

“Também é como uma mulher em trabalho de parto. Ela logo dá à luz              

depois que as dores do parto começam. Agora, vou enviar historiadores e            

aqueles que amam vários arautos. Você deve encontrar alegria ... ”Ele           

sorriu. “… E até encontrar alguns 'lumens'. Eu te amo, Erin, e ... ”Ele              

estendeu a mão e me abraçou. “… Sua dor logo será transformada em             

alegria.” 

Eu: “Obrigado, Senhor. Eu também te amo! Ele sorriu. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-271/ 

Caminhando com Jesus para uma Cerimônia Especial 

27 de dezembro de 2017 e Postado em 2 de janeiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Hoje marca o fim do nosso 40 º mês na               

'Terra das Árvores'! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela minha            

querida família e amigos. Obrigado por calor e água corrente. Obrigado           

por luzes. 

Está muito frio hoje - menos 27 com o vento frio se aproximando menos              

40. O frio está fazendo meus ossos doerem até o centro. Meu pobre             

cachorro, Zoey, não conseguia nem subir a escada do porão sozinho. Ela            

teve que ser carregada como ela está em uma grande quantidade de dor             

do frio também. 

Hoje é um grande dia! Acabamos de completar 40 meses de estar aqui,             

escondidos nas árvores. Em um ponto dos meus sonhos anteriores, Você           

me informou sobre quando eu tinha atingido a marca de 40 meses de             

estar 'presa' no deserto. Este 'novo marcador' chegou agora, mas para o            

nosso tempo aqui de descanso, mas também de inquietação. 

Na verdade, às vezes parece que já estive no deserto toda a minha vida.              

Em particular, parece que estou no deserto há cerca de 40 anos, desde             

que cheguei à minha "idade de responsabilização". Mesmo que eu não           

esteja certo de que isso poderia de alguma forma cair em um "padrão             

divino" particular, Você sabe e isso é tudo que é importante. 

Uma coisa que eu sei com certeza é que não sinto mais como se eu               

pertencesse aqui na Terra. Eu não me encaixo. Esta não é minha            

verdadeira casa. Na realidade, a Terra é mais um campo de batalha para             

mim do que qualquer outra coisa. Este é o lugar onde aqueles a quem              

você chamou são preparados por fogo e castigo para depois estarem           

prontos para os seus propósitos. 

Sim, isso é doloroso, e até mesmo a morte, mas, não se enganem, não              

fomos chamados para que este tempo "esteja em consolo". Estamos          

sendo chamados por você, Pai, até mesmo para fazer coisas que não            

queremos fazer, especialmente se ainda quisermos permanecer em nossas         

'posições seguras e confortáveis'. 

Eu não posso deixar de sentir que você começou a fazer o meu             

'confortável ninho de águia' aqui 'insuportável'. No entanto, eu também          

sei que você só estaria fazendo isso para nos preparar 'para o vôo'. Devo              
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admitir que também gosto da minha cadeira confortável, bem como da           

minha "rotina confortável". Isso funciona muito bem para mim agora, pois           

estou com muita dor. 

Eu também posso dizer que você está 'pouco a pouco', preparando todos            

nós para logo embarcar em uma aventura épica com você. Você está            

fechando portas e abrindo outras portas. Você está cortando aqueles que           

nos amaldiçoaram e eu apenas sei em meu coração que Você está prestes             

a trazê-los para baixo. 

Você também está removendo galhos e galhos mortos das árvores. Você           

está fazendo isso para que essas árvores, quando despertarem novamente          

na primavera, não tenham mais crescimentos onerosos. 

Eu nunca tinha ouvido falar sobre 'poda de inverno' antes, mas isso é uma              

coisa real feita agricolamente. No entanto, agora também acredito que          

isso se aplica aos tempos em que estamos agora. Obrigado por nos            

preparar para isso, pois somos muito fracos para fazer isso por nossa            

própria força. Nós só temos sucesso quando você nos permite ter sucesso. 

Eu tive uma breve visão esta manhã. Nesta visão, vi anjos podando            

árvores em uma paisagem de neve. Observei esses anjos removerem          

galhos mortos e doentes. Eles então cuidadosamente moldaram as         

árvores adormecidas usando uma poda meticulosa. 

Quando saí da visão, senti que deveria procurar mais ainda como a poda             

de inverno é praticada aqui na Terra. Isto é o que eu encontrei no              

Almanaque do Fazendeiro… 

No inverno, galhos mortos e doentes são podados primeiro. O          

supercrescimento é então removido, incluindo alguns dos ramos menores.         

Isso é feito para aumentar a luz e o ar para a "coroa" da árvore. 

Oh Pai, se ainda há alguma coisa em mim que precise de poda, então por               

favor 'podar'. Por favor, perdoe minhas ofensas para que meu navio esteja            

pronto em breve para os seus propósitos. 

Dezembro foi um mês difícil para mim, um mês com grande perda e             

tristeza. Eu perdi a família devido à morte, mas também devido a            

"ofensa", em seguida, levado contra mim. Eu também perdi amigos de           

maneira semelhante. Essas perdas são difíceis para mim. Eles cobram um           

pedágio. 

Compondo tudo isso é a crença que eu tenho que os corações daqueles             

com quem eu entro em contato localmente continuam a ficar mais frios            

todos os dias. Pessoas que costumavam ser genuinamente calorosas e          

amigáveis na loja, nos correios e no banco, mas na verdade quase todos             

os lugares nos dias de hoje, parecem ter sido substituídas por uma frieza             

ímpar. 

2 
239



Sim, ainda há sorrisos e conversa fiada, mas isso não parece mais            

genuíno, caloroso ou sincero. Calor de qualquer tipo simplesmente parece          

estar desaparecendo rapidamente. Parece que a atmosfera, pelo menos no          

sentido espiritual, mudou ainda mais recentemente. 

Pai, eu também devo admitir para você que eu nem mesmo desfruto            

desses sonhos com você tanto quanto antes. Não é por causa de Ti que Tu               

és absolutamente perfeito e maravilhoso, é porque Tu estás agora a           

mostrar-me coisas difíceis, como linhas de medição, paredes, corredores,         

pontes traiçoeiras, porões escuros úmidos e úmidos e puro mal. 

Em dezembro de 2012, Você me disse que um decreto havia sido enviado             

ao mundo e que um exército de espíritos malignos foi libertado para            

atacar o povo desta terra, mas realmente em todos os outros lugares            

também. Pai, eu acredito que você permitiu que este exército demoníaco           

viesse contra o mundo a fim de separar as cabras das ovelhas. 

Os corações se tornaram mais frios e frios desde então, mas ainda mais             

recentemente. As coisas que costumavam ser consideradas inaceitáveis na         

sociedade mudaram rapidamente para agora, sendo tão aceitáveis que         

nenhum de nós pode sequer se opor a isso ou até mesmo reclamar. 

Existem agora tantas religiões, perversões sexuais e atividades criminosas         

permitidas, se nem mesmo incentivadas, que é quase impossível listar          

todas elas. Eu sempre posso dizer quando eles são do inimigo, pois os             

frutos que vêm deles são exatamente o oposto de 'Os Frutos do Espírito'. 

É como se todas as Suas leis, incluindo Seus 10 Mandamentos, tivessem            

agora tantas exclusões e notas adicionais que se transformaram em          

"linhas borradas". Eu sinto que os 10 mandamentos logo serão uma           

memória distante e que muitos realmente não terão outra escolha senão           

aderir às regras e práticas religiosas dos 'exércitos invasores'. 

Mesmo as notícias da noite não são mais 'apenas notícias'. As notícias            

agora contêm especulação e previsão, tudo em um esforço para tentar           

influenciar os espectadores em direção às suas "crenças do controlador".          

Fusões de megacorporações também acontecem em silêncio e não temos          

nada a dizer. Eu realmente acredito que essas fusões se tornarão "muito            

perturbadoras" para todos nós em breve. 

As notícias agora também mostram uma tendência crescente para         

denunciar crimes entre raças. Eu acredito que isso está acontecendo com           

mais frequência, já que 'eles' estão tentando colocar as raças umas contra            

as outras. No final, acredito que tudo isso está acontecendo para que eles             

possam criar medos ainda maiores e uma mentalidade de "nós contra           

eles". Está funcionando! 

Sim, todas as coisas que já foram consideradas boas agora estão sendo            

relatadas como ruins e todas as coisas consideradas ruins já estão sendo            
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relatadas como boas. Como apenas um exemplo, a oração pública a Deus            

é agora inaceitável, embora a oração pública e a meditação a outros            

deuses, e até mesmo ao próprio 'eu', sejam agora perfeitamente          

aceitáveis. 

Há também uma tendência de longa data que parece permitir que os            

muçulmanos se oponham a qualquer coisa que quiserem. No entanto, e ao            

mesmo tempo, qualquer coisa relacionada a Jesus é agora comparada a           

ter uma visão estreita cheia de ódio. É isso mesmo - todos nós que              

amamos Jesus estão sendo equacionados como 'inimigos'. Os fundadores         

deste grande país ficariam horrorizados! 

Bem, pai, eu acredito que, de certo modo, eles estão parcialmente           

corretos aqui. Desde que eu odeio os pecados deste mundo por causa de             

você, eu acho que agora também seria classificado como um 'inimigo'.           

Devo admitir que odeio o mal de todo o pecado que agora é tão              

prontamente aceitável. O embaçamento da verdade, especialmente Seus        

mandamentos e leis, parece estar aqui para ficar. Não há retorno! 

Eu nunca pensei que veria isso acontecer, mas aqui está. É horrível.            

Nossos adolescentes e nossos jovens adultos parecem mais fáceis de          

influenciar do que nunca. Por favor, nos ajude a manter Sua verdade, Sua             

Palavra, Sua Bíblia, perto de nossos corações. Os tablets deste mundo, a            

tecnologia e a internet, são agora os únicos tablets em tantos corações.            

Isso é tão profano! 

Há tantos dias em que acho tudo isso tão difícil de resistir. Desde que              

minha saúde é pobre agora, eu simplesmente não posso. Como resultado,           

Pai, eu me tornei cada vez mais desanimado. 

Por favor, fale sua verdade em voz alta para aqueles de nós que você              

chamou. Por favor, não deixe Suas ovelhas seguirem as cabras, pois isso            

nos levará à nossa morte certa. Por favor, mantenha nossos ouvidos           

abertos para o Seu Chamado de Pastor, o Único Pastor Verdadeiro, Jesus. 

Eu te amo tanto, padre, e peço que por favor nos fortaleça logo para que               

possamos enfrentar a crescente frieza deste mundo. Embora não seja do           

nosso coração ofender, simplesmente amar você, pai, agora ofende tantas          

pessoas diariamente. 

Por favor, ajude-nos a não obedecer às demandas do homem, mas apenas            

para ouvir a Sua voz e obedecer às Suas instruções. Fortalecer todos os             

meus amigos que ouvem de você e ajudá-los a enfrentar as vozes            

malignas dos muitos inimigos que estão contra nós. 

Por favor, ajudem-me a ter graça para aqueles 'amigos' que só vão me             

amar se eu atender às suas condições específicas. Desde que eu não me             

debruce à vontade deles, só a Tua Vontade, por favor me proteja dos             
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ataques resultantes deles / delas quando eles então se ofenderem por           

mim por causa de Você. 

Em vez de perseguir você por reconciliação e cura, muitos estão se            

tornando confortáveis em sua amargura. Eles estão se tornando         

confortáveis em sua ofensa! De certa forma, vejo agora dezembro de           

2017 como um 'Mês da Ofensa'! O frio intenso no ar parece agora estar se               

traduzindo em um amargo frio contra todos nós, que amamos você com            

todo o nosso coração. 

Por volta das 3h15 da noite anterior, acordei de repente ao som de uma              

batida na nossa porta. Como não havia ninguém lá, não na porta do nosso              

quarto ou mesmo na porta da frente, logo percebi que era você no             

sobrenatural. Desde que eu soube que você deve ter me acordado para            

um propósito, eu voltei para a cama e rezei para você enquanto eu ficava              

lá. 

Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas quando a dor em           

meu corpo logo se tornou mais e mais intensa. Minha dor aumentou            

especialmente em minhas costas e áreas do quadril. Comecei a orar por            

tantas coisas, incluindo coisas pelas quais orei antes ... 

Oh Pai, por favor, abençoe nossas famílias. Por favor, cure nossos filhos.            

Por favor, perdoe-me por ficar mal-humorado de todas as dores. Embora           

eu saiba em meu coração que Você está usando essa dor para me levar              

exatamente onde Você quer que eu esteja, essa dor também está           

tornando extremamente difícil ser alegre. 

Obrigado, padre, por estes 40 meses de 'descanso', mas 'inquietação' ao           

mesmo tempo, aqui em 'A Terra das Árvores'. Obrigado por trazer meu            

marido para mim, como ele também é meu melhor amigo. Ele foi enviado             

por você e é um amante inflexível e defensor desses sonhos. Ele se             

preocupa muito com cada um em nossa casa e é um homem sábio e              

paciente. 

Também estou fazendo uma oração especial para você hoje que em breve            

abençoará grandemente meu marido. Sem o seu serviço, o seu grande           

zelo pelo Seu coração e o seu constante encorajamento para eu continuar,            

eu certamente teria abandonado esses sonhos há muito tempo, mesmo          

que não apenas pela frustração de toda essa dor. 

Oh Pai, por favor, abençoe e cure todos nós em breve. Muitos de nós              

estão lutando com o peso deste mundo. Nós Te perseguimos, Pai, e nós             

Te amamos tanto, muito! 

Depois de orar por todos os itens acima, o Senhor então me colocou em              

um sono profundo. O sonho que eu tive em seguida foi incrivelmente claro             

e foi preenchido com tanta esperança e beleza… A 

5 
242



descrição do Dream 1 começa… “ Caminhando com Jesus para uma           

cerimônia especial ”… 

Eu estava em uma clareira coberta de neve, cercada por uma paisagem            

das árvores mais lindamente iluminadas que já vi! Fui até uma das            

árvores e inspecionei de perto as luzes. Enquanto isso seria impossível na            

Terra, o que eu vi foi realmente incrível. 

Não havia seqüências de lâmpadas nem cabos de extensão. As luzes           

estavam literalmente vindo das flores e das folhas das árvores e arbustos.            

As flores brilhavam à luz de rosas e brancos. As luzes eram quentes e              

convidativas e estavam ao meu redor. Foi impossivelmente Deus e          

somente por Suas Grandes e Maravilhosas Obras! 

Eu olhei para baixo e vi que o chão estava coberto de neve. Peguei um               

punhado de neve e estava fresco e claro. No entanto, aqui está a parte              

perfeita. A neve não estava fria ao toque e eu estava confortavelmente            

quente neste nevado 'maravilha-scape!' 

 

A clareira que eu estava me aproximando era redonda e tinha uma fonte             

no meio dela. Um caminho levou a ele e depois para longe dele. Embora              

impossível de descrever, a fonte tinha plumas de água congeladas, mas           

essa água congelada ainda continuava a cascata! Dentro destas plumas          

congeladas foram camada após camada após camada de cores e luzes           

surpreendentes. 
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Vi então esses minúsculos pássaros brancos com penas de prata e asas de             

ouro ao meu redor. Eles cantaram uma música tão linda que as lágrimas             

começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Eles eram lágrimas de          

alegria e eu sorri enquanto continuava a olhar ao meu redor. 

Quando cheguei mais perto da fonte, pude ouvir o som dos sinos. Isto foi              

seguido por um som alto de trombeta. Uma vez que a trombeta soou,             

esses belos pássaros, agora centenas deles, levantaram vôo de repente e           

pairaram no céu logo acima de mim. 

Eu fiquei ainda mais animado com o que mais eu veria no caminho, então              

comecei a passar pelo lado direito da fonte. Enquanto caminhava, ouvi um            

coro de anjos sendo acompanhado por uma orquestra celestial de          

"proporções épicas". A mistura mais doce de 'Pachelbel Canon in D major'            

e 'The Bittersweet Symphony' encheu o ar. 

Eu: “Oh Pai, eu não posso nem começar a descrever tudo o que estou              

vendo e ouvindo agora. Isso é tão maravilhoso e tão 'você'! Isso de             

alguma forma parece ter a sensação de uma cerimônia especial, talvez até            

mesmo uma cerimônia de casamento! ” 

Minha curiosidade estava aumentando enquanto eu continuava a passar         

pela fonte. Sem querer, eu momentaneamente tive um vislumbre do meu           

reflexo nas plumas congeladas. Eu não pude acreditar que era eu a            

princípio como eu olhei jovem novamente. Enquanto eu estava fisicamente          

mudado, ainda era eu em meu coração. Eu apenas 'apareci' diferente. 

Eu estava vestindo um lindo casaco branco com intrincadas trepadeiras de           

ouro bordadas sobre ele. Pêlo macio aparado a borda do capô, bem como             

toda a circunferência do casaco. Era o casaco mais bonito que eu já tinha              

visto, tanto na Terra quanto no Céu ... sorrisos! 

Então notei que, sob esse casaco incrível, havia um belo vestido de linho             

retorcido que eu já senti. Embora fosse de linho, de alguma forma era tão              

"fluido" quanto o mais fino dos cetins. A combinação era simples e            

despretensiosa, mas elegante e real ao mesmo tempo. Sim, isso era algo            

que a realeza da Terra usaria, mas muito, muito mais bonita. 

Enquanto eu continuava a apreciar a processional desta música incrível,          

inspecionei minhas mãos. Na Terra, minhas mãos estão sem brilho e           

secas, mas o que vi aqui me tirou o fôlego. Minhas mãos eram lindas e               

perfeitamente moldadas. Minhas unhas pareciam pérolas brilhantes. 

Quando virei para o caminho depois de passar pela fonte, essa parte do             

caminho estava coberta com 2 ou 3 polegadas de pedais de rosa suave de              

todas as cores. Era o mais suave dos "tapetes", mas completamente fácil            

de andar. A fragrância foi simplesmente incrível! 

Quando olhei à minha frente no caminho, pude ver anjos se alinhando no             

caminho. Os anjos seguravam espadas e seguravam-nas de modo a          
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formar um dossel elegante sobre a minha cabeça. Eu me senti tão segura             

e protegida como eu andei sob este dossel incrível. 

Depois que eu atravessei esse dossel de espadas, havia ainda mais anjos            

alinhando o caminho, mas agora eles estavam segurando trombetas.         

Enquanto eu passava, cada trompete iniciava e tocava em uníssono com a            

trombeta anterior. 

Eu então fiquei animado quando percebi que alguns dos anjos tocando           

trombetas eram aqueles que eu reconheci de sonhos anteriores. Estendi a           

mão e gentilmente toquei seus braços enquanto eles tocavam, mas de           

maneira a não perturbar o belo toque de trombeta. Depois que passei por             

todos eles, todos eles tocaram em um lindo uníssono. 

Eu não pude deixar de rir porque cada um dos anjos tinha sorrido para              

mim enquanto eu passava. Eu também estava rindo porque eles estavam           

tentando parecer "oficiais" ao mesmo tempo, mas pareciam não conseguir          

se impedir de sorrir. Eu de alguma forma sabia que isso tinha sido             

divinamente permitido por Deus para minha diversão e isso me fez tão            

feliz! 

Apesar da minha potencial distração para eles, cada um dos anjos ainda            

permanecia focado em sua tarefa e mantinha seus "papéis oficiais" com o            

"profissionalismo máximo". Enquanto continuava a percorrer o caminho,        

percebi que agora estava em uma paisagem de primavera. Eu olhei para            

trás e vi que a paisagem de inverno estava agora atrás de mim. 

Mesmo que eu ainda estivesse confortável em meu casaco, apesar de           

agora ser primavera, um anjo fez sinal para que eu permitisse que ele             

pegasse meu casaco. Eu abaixei o capô e abri o fecho de jóias. Com a               

ajuda do anjo, meu casaco foi logo removido. Tudo isso foi feito com tanta              

elegância que simplesmente desafia a descrição ... mais uma vez! 

Eu olhei para cima à minha frente, novamente em curiosidade. Tudo isso            

foi muito divertido! Eu então vi uma parte da Mansão de Jesus que eu              

nunca tinha ido antes! Havia uma escada enorme. Havia muitas pessoas lá            

e eles estavam aplaudindo e tão felizes! 

Eu: "Senhor, certamente isso não pode ser para alguém como eu!"           

Comecei a chorar com tanta alegria. “Eu não me vejo nem mesmo            

merecendo estar aqui, especialmente assim, mas é assim que você me vê            

aqui, Senhor? Isso é algo além da minha imaginação e certamente           

maravilhoso demais para mim. Enquanto eu estou tão cheio de alegria, eu            

vou pegar! ” 

Eu continuei seguindo o caminho. Eu olhei para frente e Jesus apareceu de             

repente. Ele estava montando seu lindo cavalo branco. Ele vestia um traje            

real de veludo azul, todo adornado de branco e dourado. Ele tinha uma             

bela coroa de ouro em sua cabeça. 
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Enquanto eu caminhava em direção a Ele, notei que Sua coroa consistia            

de "espinhos" tecidos, mas onde cada espinho não era mais "afiado e            

pontudo" como em Sua crucificação. Em vez disso, cada "ponto" estava           

coberto de jóias. Havia sete pontos ao todo, cada um situado acima da             

impressão tecida de sua coroa 'espinhosa'. 

Cada um desses sete pontos também tinha três ramos que levavam a            

esses pontos. Cada um dos três ramos de cada um dos sete pontos             

também estava coberto por uma jóia que de alguma forma brilhava ainda            

mais do que a mais alta qualidade dos diamantes terrenos. 

Quando cheguei mais perto Dele, eu ofeguei! Muito simplesmente, de pé           

diante de mim estava o 'homem' mais bonito que já vi, seja na Terra ou               

no Paraíso. Enquanto Jesus é sempre muito bonito, Ele de alguma forma            

escalou isto além de qualquer descrição terrena. A melhor maneira que           

posso descrever isso é que "Ele realmente me tirou o fôlego"! 

Ele era tão perfeito para olhar que eu nem percebi que agora parei de              

caminhar em direção a Ele. Eu simplesmente fiquei ali olhando para Ele            

em toda a Sua Majestade enquanto lágrimas corriam pelo meu rosto. Ele            

estava sorrindo e rindo enquanto cavalgava para onde eu tinha          

"congelado" em tal respeito Dele. Ele desmontou Seu cavalo e olhou nos            

meus olhos. 

Jesus: sorrindo. “Oh Erin, não chore! Hoje é um dia especial! ” 

Eu:“ Oh Senhor, não me sinto digno de nada disso. O que eu fiz para               

merecer uma fanfarra tão maravilhosa e estar na presença do Meu Rei? ” 

Eu olhei para baixo em reverência a Ele, fiz uma reverência e fiz uma              

reverência. Eu permaneci lá por vários segundos até que ele finalmente           

fez sinal para eu me levantar novamente. Ele ergueu meu queixo para que             

eu olhasse em seus olhos novamente. 

Jesus: “Bem, Erin, você é digno de mim. Embora você não se veja como              

perfeito para Mim, você é "Perfeitamente Erin"! Eu te achei digna e me             

delicio com você. Para mim, você é minha rainha em ouro de Ofir. ” 

Eu:“ Oh, se todos soubessem quão incrível você é, Senhor, não haveria            

uma única pessoa que não estivesse te perseguindo! Mesmo os mais ricos            

dos homens dariam tudo o que eles têm para passar um dia com você.              

Não há ninguém como você, Senhor. Não há nada que se compare à Sua              

glória e majestade! Obrigado por este momento! Obrigado por meus          

sonhos com você! ” 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, por que você acha que tudo isso estava            

esperando por você aqui hoje?” 

Eu: “Eu não tenho certeza, Senhor. É porque eu sou uma de sua noiva? 

Jesus: rindo. “Sim, Erin, mas ainda mais que isso. Esta é sua coroação.             

Esta é a sua coroação como eu encontrei você digno de receber a coroa. " 
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Eu:" Oh Senhor, há tantos santos cansados e sem esperança que vão            

amar sabendo que em breve você estará fazendo isso por eles! " 

Jesus:" Sim, Erin, mas muitos ainda não entenderão isso, pois consomem           

Minhas Palavras em parte. Minhas palavras devem ser consumidas         

inteiras, não em partes. Alguém que absorve apenas as partes que se            

encaixam em sua “caixa pessoal” irá então racionalizar o Reino dos Céus,            

juntamente com todos os Meus gloriosos presentes que tenho para          

aqueles que eu amo que os esperam aqui. 

“Desacreditar qualquer porção da Minha Palavra é o mesmo que          

desacreditar a Minha Palavra inteira. Você está aqui porque acredita em           

toda a minha palavra, as palavras da verdade. Você se apegou às            

promessas da Minha Palavra e as gravou no seu coração. 

“Não importa o que o 'governante deste mundo' tenha jogado em você,            

você não recebeu suas mentiras. Mesmo agora, e com grande dor, você            

permaneceu firme nas Minhas Palavras e suportou. Sim, Erin, para todos           

aqueles que suportam, eles certamente usarão "A Coroa da Vida". 

“No entanto, existem muitos tipos diferentes de coroas. Cada uma dessas           

coroas conta uma história. Algumas coroas até combinam tudo isso! Cada           

um de vocês já recebeu uma coroa ou duas ... ”Ele sorriu. “… Mas logo               

haverá ainda mais.” 

Eu: Sorrindo. “Então, vamos usar essas coroas aqui o tempo todo?” 

Jesus: Rindo. "Bem, eu não acredito que isso seja necessário." Ele então            

tirou sua coroa. “Então, Erin, eu ainda sou o Rei e o Noivo mesmo sem               

essa coroa?” 

Eu: Rindo. “É claro!” 

Jesus: “Você ouve todas as coisas negativas agora faladas sobre o Reino            

dos Céus. Assim como o mundo me amaldiçoa e te amaldiçoa por causa             

de mim, eles também amaldiçoam o paraíso. Eles fazem isso quando           

decidem que existem "outros caminhos" para o "céu deles". 

“No entanto, esses outros caminhos realmente vêm do inimigo. O que eles            

não percebem é que o inimigo não se delicia com o homem. Longe disso!              

O inimigo os odeia. Como uma casa dividida não pode ficar de pé, o              

inimigo, junto com seus filhos, continua a punir aqueles que são           

destinados ao Único e Verdadeiro Céu. 

“Como o inimigo sabe exatamente o que espera os santos aqui no Céu, ele              

criou essa visão alternativa do 'céu' como uma maneira de distrair os que             

estão realmente esperando por eles aqui. Agora, vamos dar uma olhada           

em um exemplo de dois fazendeiros diferentes ... 

“Um fazendeiro é um homem segundo o coração de Deus e está sendo             

conduzido pelo caminho dos justos por Mim. Ele tem um campo lindo, solo             

rico e colheitas abundantes. Suas colheitas estão em grande demanda e           
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são altamente valorizadas por aqueles que compram seus produtos. Uma          

vez que este fazendeiro dá graças a Mim em tudo o que ele faz, a mão de                 

Deus está sobre este "bom fazendeiro". 

“O outro fazendeiro é seu vizinho e decidiu não seguir o 'bom fazendeiro'             

neste caminho justo. Em vez disso, ele se afastou e fez de sua missão              

difamar o "bom fazendeiro", trabalhando constantemente contra ele. 

“Suas mentiras incluem alegações de que os produtos do bom fazendeiro           

têm produtos químicos que deixam as pessoas doentes. Ele mente a fim            

de desencorajar os outros a absorverem os produtos do bom fazendeiro,           

de modo que eles se deleitem com as colheitas ruins que estão sendo             

produzidas em seus campos ruins. Você entende? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, o inimigo quer que as pessoas acreditem que o Céu é              

chato, que essas coroas são pesadas e que as mansões que você construiu             

para nós são pretensiosas, materialistas e espalhafatosas. O inimigo quer          

que as pessoas acreditem que não fazemos nada aqui no Céu a não ser              

ajoelhar-se diante de Ti e cantar 24 horas por toda a eternidade. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, isso soa mais como 'sua igreja na Terra' agora, não             

é? Erin, é por isso que você está aqui. Você é uma testemunha do              

verdadeiro Reino dos Céus. Você está espalhando as “Boas Novas”, as           

Boas Novas que eu preparei para aqueles que Me amam. 

“Este não é um lugar de aborrecimento, mas um lugar de alegria, riso e              

maravilha. Não há dor nem amargura aqui. Não há sensação de perda ou             

vergonha aqui. Eu te libertei e, aqui, você está realmente livre! ” 

Eu:“ Bem, Senhor, embora eu também adorasse ser um guia de viagem            

celestial, eu realmente amo estar aqui com Você mais do que qualquer            

outra coisa. Eu estou livre da dor aqui. Eu estou sempre cercada por uma              

beleza incrível aqui. Há algo novo aqui todos os dias. Estou pronto para             

mais de você a cada dia. Não há Deus como você, Senhor! 

Jesus: Sorrindo. "Muito bem então, vem comigo!" 

Ele pegou minha mão e começamos a descer o caminho das rosas. Nós             

caminhamos juntos em direção a uma cerimônia especial que tinha sido           

preparada só para nós… 

Descrição do sonho 1… 

Outra batida na porta me acordou. Fiquei compreensivelmente        

desapontado com a interrupção, pois não queria que esse sonho acabasse.           

Olhei em volta para ver quem havia batido, mas não havia ninguém lá ...              

de novo. 

Eu sabia que era Deus me acordando na hora certa, mas eu ainda queria              

voltar para o sonho. Eram 8h20 da manhã e senti que deveria escrever             

tudo isso imediatamente. Uma vez que, de certo modo, esse era meu            

'Salmo 45 Momento', decidi fazer exatamente isso ... 
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Jesus: “Erin, suba.” 

Eu estava imediatamente em pé na porta da Corte de Deus. Eu olhei e lá               

estava Uriel sorrindo para mim. 

Uriel: "Deus pede a sua presença, Erin." 

Eu sorri de volta para ele e acenei que eu estava pronto. Ele colocou salve               

nos meus olhos e me levou ao Tribunal de Deus. Eu podia ouvir coros de               

anjos cantando. Suas vozes se sobrepunham perfeitamente e estavam         

alcançando cada vez mais alto na oitava. 

Coro de anjos: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo Poderoso,            

Quem Era e É e Está para Vir!” 

A Sala do Trono estava tão brilhante hoje que, mesmo com a pomada nos              

meus olhos, eu não conseguia ver nada claramente . Uriel então me levou             

tão perto de Deus quanto meu corpo foi capaz de ir quando meus joelhos              

começaram a se dobrar. Eu me senti tão feliz em poder me curvar diante              

de Deus em Sua presença. Levantei minhas mãos e elogiei-o. 

Eu: “Oh Pai, por favor, perdoe-me pelas minhas ofensas. Eu perdoo           

aqueles que se rebelaram contra mim. Sinto muito, padre, sinto muito por            

minha falta de fé. Respirei fundo e exalei. “Obrigado, Pai, por tudo o que              

você fez por nós!” 

Deus: “Erin, você está nos tempos do cumprimento das profecias. As           

nações tomaram suas posições contra Israel. Enquanto eles se levantarão          

em ira contra Jerusalém, também se levantarão contra a sua pátria por            

causa de sua posição na defesa de Israel. Estou prestes a sacudir ainda             

mais as nações e humilhar a terra. 

"Não tenha medo. Entenda os tempos em que você está agora. Embora            

você possa pensar que o que você logo observará é injusto, saiba que             

essas coisas devem acontecer antes do "Grande Dia Horrível". Tudo será           

como foi escrito. ” 

“ Agora, estou a ponto de fortalecê-lo, curá-lo e tirá-lo da aljava que lhe              

ocultei. Não tenha medo. As coisas que coloquei sobre o seu coração são             

conhecimento, não imaginação. Anote isso claramente enquanto eu dou         

isto a você. ” 

Eu:“ Sim, Pai. ” 

Deus:“ Sonhos, visões, palavras de conhecimento e milagres logo         

aumentarão através daqueles a quem eu chamei. No entanto, alguns          

também receberão um aumento na força e habilidades, juntamente com          

esses milagres de cura e conhecimento. Anjos serão enviados para tomar           

conta deles para protegê-los em tudo o que eles fazem. Estes serão            

vossos filhos e vossas filhas, vossas jovens e velhas e coxas. ” 

Eu: hesitei. "Mesmo ..." Eu rapidamente me parei. 
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Deus: “Sim, Erin, até você e sua família. Estou prestes a fazer tudo o que               

prometi. Ore e eu responderei suas orações. Assim que você ligar, eu            

responderei. Agora, Erin, a desolação está chegando à terra de Israel. 

Uriel se aproximou e me pôs de pé. 

Deus: “Não se preocupe nem tenha medo. Confie em mim. Eu te amo.             

Você é a menina dos meus olhos. ” 

Eu: Embora meus joelhos ainda estivessem tremendo, eu de alguma          

forma consegui fazer uma reverência para Ele. "Obrigado, pai." 

Eu ouvi Sua risada e toda a área tremeu. 

Deus: “Você é amado. Lembre-se de que enviei anjos do Céu para            

guardá-lo em todos os seus caminhos. Alegra-te, Erin, regozije-se. ” 

Eu:“ Eu te amo, pai. Obrigado! ” 

Uriel então me trouxe para fora da porta do Tribunal de Deus. 

Uriel: “Enquanto eu tenho que ir agora, Erin, você deve entender o atraso             

da hora. Pronto sua casa e não tenha medo. Como Deus me instruiu, diga              

a seus filhos que estou com eles. Eu os instruirei como se fossem do              

exército de Deus. ” 

Eu:“ Com o Espírito Santo? ” 

Uriel:“ Claro, Erin, como Deus está neles. Já que eles estão dormindo, o             

Espírito Santo se levantará e os despertará para o chamado de Deus. ” 

Eu olhei para ele com um sorriso, mas também com“ um pensamento ”. 

Uriel: sorrindo. "Sim, Erin, suas filhas também." 

Eu ri quando soube que Deus estava deixando Uriel conhecer meus           

pensamentos. Eu sorri de novo, mas agora com "um pensamento          

diferente". 

Uriel: Sim, Erin, você também pode assegurar aqueles outros que Deus           

chamou que os exércitos de Deus estão prestes a estar em serviço para o              

Rei. 

Eu ri novamente, mas depois olhei nos olhos de Uriel. Ele sorriu de volta              

para mim, mas continuou a falar. 

Uriel: “Nunca houve um tempo como este. Eu devo ir, Erin, mas me alegro              

quando o Reino de Deus, o Reino do Céu, está próximo. Enquanto suas             

lágrimas de dor cessarão em breve, você então clamará pelos perdidos. 

“Quando você ouve e vê as atrocidades contra os fracos e, sim, até as              

crianças, lembre-se de que o deles é o Reino dos Céus. Não chore por              

eles, pois eles estarão aqui usando coroas. Chore ao invés do luto. Em vez              

disso, chore pelos humildes que perderam uma grande luz. 

“Agora, Deus lhe deu uma chama de esperança para reacender os           

perdidos. Não tenha medo ... ”Ele sorriu para mim. “... como o reino dos              

céus está próximo.” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-268/ 

Jesus e Minha Dança de Alegria no Céu 

3 de dezembro de 2017 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado pela linda neve. Hoje é a nossa primeira nevasca nesta           

temporada de inverno. Enquanto eu coloco bastante o banquete para os           

pequenos animais e pássaros hoje cedo, nenhum chegou ainda. 

Vendo a neve caindo hoje me lembra de suas bênçãos. Todas as árvores             

perderam suas folhas agora e realmente não é a coisa mais bonita de se              

olhar neste estado. A paisagem ao nosso redor é na maior parte marrom             

agora, então sua 'pintura branca de neve' é bem-vinda. 

A neve que está caindo hoje é tão bonita para mim, pois me lembra que               

você leva até mesmo a nossa escuridão e pecado e nos cobre em sua              

'manta branca' como uma roupa. Você nos torna puros como a neve            

novamente e só você é capaz de fazê-lo. 

Isso também me fez lembrar tantas noites sem dormir de preocupação           

durante meus muitos problemas do passado. Durante esses tempos         

solitários, eu olhava para a paisagem escura de concreto e luzes da rua e              

me pergunto se Você poderia me ouvir. Eu não tinha paz naquela época e              

realmente me sentia completamente sozinha a maior parte do tempo. 

Eu acabei adormecendo apenas para ser acordado pela manhã, seja pelo           

meu despertador ou pela voz de um dos meus filhos, o que quer que              

viesse primeiro. Eu olhava para fora e me deleitava com o fato de a              

paisagem escura que eu acabara de ver estar agora coberta de neve            

branca e fresca, a luz do sol fazendo tudo brilhar tão intensamente. 

Pai, você nos cobre completamente. Pai, você é nossa cobertura completa,           

nossa cobertura celestial. Pai, você faz todas as coisas novas. Obrigado           

por Suas bênçãos e por enviar Seu Filho para salvar todos aqueles que             

escutarem Seu doce chamado. 

Senhor, você me fez uma pergunta no início desta semana que eu            

simplesmente não sabia como responder. Quando percebi que não tinha          

uma boa resposta para a sua pergunta, decidi fazer uma pergunta a você             

em vez de tentar responder com uma resposta "não tão boa". 

Eu: “Pai, agora há mais de 22 anos de problemas. Você poderia por favor              

me libertar logo? Você também poderia por favor definir minha família e            
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meus amigos em breve? Tanto tempo para ver meus filhos libertados           

também! ” 

Enquanto eu não ouvia uma resposta imediata, de alguma forma eu           

apenas sabia em meu coração que Sua resposta logo me será mostrada            

por Suas ações e não apenas em uma resposta verbal. Ainda assim, com             

tudo de bom que vem, também parece que algo ruim vem logo em             

seguida. 

Ultimamente, porém, parece que o mal está aumentando a um ritmo cada            

vez mais rápido. Se alguma coisa, nós ainda somos tratados injustamente,           

tanto que às vezes isso pode até ser um pouco cômico. O problema agora              

é que estou enfraquecendo. Enquanto a minha perseverança amorosa por          

você é grande, meu amor pelo mundo está diminuindo e viver aqui está se              

tornando cada vez mais exaustivo. 

Eu até acho que agora estou procurando por você nas pessoas com as             

quais temos que lidar diariamente. Com a exceção dos grandes amigos           

que Você nos enviou aqui no Ninho, ver você nos outros agora está se              

tornando mais difícil a cada dia que passa. O mundo está realmente            

ficando mais frio a cada dia que passa. 

Pai, por favor fale em nossos ossos secos em breve. Por favor, nos levante              

e nos dê uma nova vida. Por favor, fale conosco e nos dê esperança, pois               

muitos de nós estão ficando tão cansados ... bem, agora exaustos.           

Embora eu saiba que a paciência é o mais difícil dos frutos, saber disso              

ainda não facilita muito essa espera. 

Pai, eu me senti culpado por algo ultimamente. É que uma vez julguei             

duramente, e em justiça própria, os israelitas por reclamarem tanto          

enquanto vagavam pelo deserto. Eu me pergunto: 'Como eles poderiam          

reclamar tanto quando puderam ver claramente que Deus estava         

operando milagres após milagres na frente deles?' 

Bem, meu julgamento parou abruptamente quando Deus de repente ligou          

meu coração e me deu uma nova perspectiva. Percebi que não havia me             

colocado verdadeiramente em sua posição antes. Eu finalmente fiz isso          

pela primeira vez e não fiquei feliz comigo mesma quando percebi que            

também vi os milagres de Deus e ainda assim me queixo. 

Tenho vergonha de admitir que injustamente coloquei os israelitas em          

julgamento a esse respeito. Ao fazer isso, eu me coloco no centro do             

julgamento de Deus, conforme somos julgados quando julgamos os         

outros. Eu balancei minha cabeça para eles, mas agora eu balanço minha            

cabeça para mim mesma. Eu percebi que devo olhar para a minha própria             

jornada e não focar no que eles fizeram ou não fizeram. 

Eu passei a idade da responsabilidade por volta de 40 anos atrás e agora              

percebo que lutei com Deus por tanto tempo. Enquanto eu dava a minha             
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vida a Jesus por volta de 23 anos atrás, agora também percebo que Ele              

aumentou ainda mais o calor quando fiz isso para que eu me perdesse. 

Durante a maior parte desse tempo, nunca consegui me esconder de           

problemas. É difícil escapar dos problemas quando os problemas se          

tornam tão bons em me encontrar, não importa onde eu me esconda.            

Bem, se Deus está fazendo um trabalho em nós, permitindo este           

problema, como podemos nos esconder dele quando Deus        

verdadeiramente conhece e vê tudo? 

Embora originalmente eu não me lembrava do problema que costumava          

ter, agora percebo que o problema geralmente serve a um propósito           

maior, quer queiramos ou não. Bem, quando se trata de problemas, quem            

gosta? Certamente não eu. 

Eu também agora percebo que muitos dos meus problemas foram          

realmente feitos por mim mesmo, especialmente quando me movi à frente           

dele em vez de esperar. Durante os 17 anos da minha vida que levaram              

ao cristianismo no início dos anos 90, a partir dos 13 anos de idade,              

cometi muitos erros para listar. Eu certamente não tinha ideia de que            

esperar Nele era até uma opção. 

Eu era um amante de si mesmo, um adorador do mundo e, sinceramente,             

gostava de todos os tipos de coisas pecaminosas. Durante esses 17 anos,            

eu fiz o meu próprio caminho completamente e tive um problema terrível            

como resultado ... e de novo e de novo. 

Quando olho para trás agora, eu realmente percebo que a mão gentil de             

Deus estava me protegendo mesmo naquela época e até mesmo em meu            

pecado. Agora percebo que Sua voz gentil também estava continuamente          

me chamando, mas eu ainda não queria ter nada a ver com ele. 

Quando mais tarde finalmente entreguei meu coração totalmente a Jesus,          

realmente não entendi o que então seria exigido de mim como resultado.            

Enquanto muitos acreditam que se tornar um cristão significa um bilhete           

de mão única para a rua fácil, isso é simplesmente não-bíblico e falso. 

Depois que me tornei cristão, fiquei odiado logo depois. Eu era mesmo            

odiado muito mais do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado            

antes de me tornar um cristão. Quando eu era odiado, eu simplesmente            

não conseguia entender o que eu tinha feito para trazer isso. 

Isso me confundiu porque eu era muito mais amoroso com os outros do             

que nunca. Na realidade, eu realmente não sabia amar antes de aceitar            

Deus como Deus é amor. Eu ainda não havia percebido que era odiado por              

aceitá-Lo e que isso era porque ele era odiado primeiro. 

Então passei os primeiros sete ou mais anos da minha nova caminhada            

acreditando que estava refletindo o amor, ou o que eu percebi ser o amor              
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de Cristo para aqueles ao meu redor. Eu agora percebo o quão longe eu              

ainda tinha que ir para me perder ... 

● Minha língua ainda era dura e em tantas ocasiões diferentes 

● eu ainda era crítico 

● Eu acreditava no 'evangelho da prosperidade' 

● Eu era apenas 'gentil com os outros' se eu Eu sabia que, em             

troca,receberia alguns "quid pro quo" deles. 

Eu acreditei erroneamente que essas eram características cristãs. Eu         

acreditei nisso como eu imitava totalmente aqueles ao meu redor que           

afirmavam que eles faziam essas coisas no Nome de Jesus. Eu tinha            

confiado totalmente em outros em vez da verdade encontrada somente          

em Sua Palavra. 

Minha mãe 'Deus odiando' (bem, naquela época) até mesmo me chamou a            

atenção sobre o meu comportamento em determinado momento. Foi         

bastante o abridor de olho para dizer o mínimo. 

Minha mãe: “Baseado no que sei sobre você e a família do seu (então)              

marido e como vocês estão agindo, eu realmente não quero nenhuma           

parte deste Jesus que você serve. Se isso realmente reflete um exemplo            

desse 'Deus seu', eu realmente prefiro que você nunca mais fale comigo            

sobre Deus. ” 

Ai !! Enquanto isso me machuca na época, eu rapidamente racionalizei           

que ela simplesmente não entendia. É claro que agora percebo que ela            

estava certa. Enquanto ela estava errada em não servir a Jesus, ela            

estava 100% correta sobre o horrível exemplo que estávamos sendo. 

Não foi até que eu tive uma experiência incrível no ano 2000 que eu              

comecei meus 17 anos de verdadeira vinda a Ele. Uma vez que eu tive              

essas experiências, eu nunca 'deixei' em cima dele. Mesmo que eu ainda            

não pudesse 'falar em línguas' e alguns me disseram que Deus não podia             

me ouvir como resultado, eu só sabia que eles estavam errados e eu             

persisti em minha busca. 

Então continuei lembrando-o de Suas promessas em Sua Palavra. Como          

apenas alguns exemplos, eu sabia que algo estava errado com meus           

filhos, então recitei Suas promessas que se aplicavam a ambos. Eu           

também sabia que meu "então" marido tinha "interesses externos" que          

não eram saudáveis para nosso casamento, então eu fiz o mesmo aqui. 

Eu também sabia que ainda havia algo errado comigo também. Eu           

instintivamente sabia que ainda tinha um problema no coração. Percebi          

que ainda não podia amar a Jesus plenamente, pois ainda estava me            

odiando por tantas das minhas decisões ruins do passado que eu havia            

feito antes de "verdadeiramente" vir a Ele em busca de ajuda. 
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Como resultado disso, senti-me indigno e desqualificado para compartilhar         

o Evangelho de Cristo. Eu realmente precisava substituir o 'evangelho          

segundo o eu' para poder compartilhar o Evangelho de Cristo. Percebi que            

estava perguntando "por que eu, meu Deus?" quando eu deveria estar           

perguntando 'por que não eu, Deus?' 

Em suma, os eventos do ano 2000, meu "ano de virada", começaram            

assim. Eu estava deprimido e precisava de ajuda. Naquela época, a igreja            

que freqüentei não pôde me oferecer nada. Enquanto eles ainda ofereciam           

'Palavras do Senhor', eu os achava extremamente difíceis de receber, já           

que eles eram na maior parte condescendentes. 

Eu ainda não conseguia entender o amor de Deus por mim. Eu não tinha              

certeza se seria realmente capaz de amá-lo, pois parecia que muitos           

outros eram capazes de amá-lo. Eu não sabia como era um Pai Divino,             

pois meu pai terreno era um exemplo tão terrível. Eu ainda não sabia             

como era um marido piedoso, pois meu marido naquela época não poderia            

ser um exemplo pior. 

O único amor que eu realmente conheci foi o amor que eu tinha pelos              

meus filhos (minha filha ainda não havia nascido). Mesmo assim, sempre           

me preocupei que Deus os "roubasse de mim". Por que eu não me sentiria              

assim quando ainda via Deus como 'O Justiceiro', um Deus que estava            

observando e esperando que nós estragássemos para que Ele pudesse          

atacar. 

Enquanto eu me afogava em autopiedade por muitas semanas, só então           

tomei uma decisão aparentemente estranha, pelo menos para mim e          

naquele momento. Decidi jejuar e rezar e não tenho absolutamente          

comida ou água por três dias. Decidi que nada passaria por minha boca             

durante esses três dias. 

Bem, este então acabou sendo o começo do meu 'ano decisivo' de 2000.             

Na última hora, realmente no último minuto, desse jejum de três dias,            

uma voz celestial de repente me acordou do meu sono … 

Voz celestial: “Erin, levante-se e beba.” 

Eu olhei para a hora e percebi que era o último minuto, 72 horas a menos,                

desde o início do meu jejum. Escutei a voz celestial e me levantei e desci               

as escadas. Depois que bebi um pouco de água, fui rezar. 

Eu fiquei de joelhos e comecei a orar. Então fiquei desapontado como            

"nada estava acontecendo". Comecei a ponderar se tinha esquecido         

alguma coisa. Não, ainda 'nada estava acontecendo'. Já que meus amigos           

cristãos me "garantiram" que eu obteria "resultados" de um jejum de três            

dias, eu precisaria falar com eles sobre isso. 

Eu decidi ir e sentar na minha cadeira. Decidi pedir mais uma vez que o               

Senhor finalmente falasse comigo, mas de uma maneira verdadeiramente         
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tangível. Para meu choque absoluto, recebi minha primeira visão, uma          

visão tridimensional. Essa visão começou a se desdobrar diante de mim           

com incrível clareza. 

Embora tenha passado mais tempo descrevendo isso em outros lugares          

em meus sonhos, o longo e curto foi que me disseram para "morrer para              

mim mesmo" nessa visão. De alguma forma, eu soube que precisava           

derrubar todas as fortalezas ao meu redor primeiro. Havia tantos para           

derrubar que passei meus primeiros sete meses 'derrubando-os'. 

Este foi um momento difícil para mim, como muitos em torno de mim me              

disseram que isso era "apenas minha imaginação". Eles disseram que o           

que eu tinha experimentado era uma ilusão e que isso tinha sido causado             

apenas pelo meu jejum extremo. 

Agora percebo que muito disso vinha de um local de ciúmes. No entanto,             

de alguma forma eu também sabia que, na época, isso estava vindo do             

inimigo. Eu então previ que o inimigo continuaria a me martelar para me             

tirar do meu objetivo final de "morrer para mim mesmo". Eu continuei            

pressionando e o inimigo continuou martelando-me. 

Apesar dessa grande dificuldade, e mesmo sem perceber que esse pedido           

traria ainda mais dificuldades, eu "formalmente" pedi a Deus por um           

"coração de ouro". Isso foi em setembro de 2000. Como Jesus me diria             

mais tarde nesses sonhos, eu realmente não sabia o que havia pedido. Ele             

estava certo, é claro! 

Sim, eu havia acabado de entrar voluntariamente em uma "fornalha de           

aflição". Foi só então que suportei meus testes mais severos, testes e,            

honestamente, uma dor lancinante que é difícil de quantificar. Apenas          

quando eu pensei que o Senhor tinha acabado de permitir 'o calor da             

fornalha', bem, Ele então permitiu que o calor fosse aumentado ainda           

mais. 

Como resultado disso, as pessoas logo começaram a se afastar de mim            

em massa. Eu estava então sozinho e isolado. O inimigo me tinha            

exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Sim, Ele realmente          

trabalha "bem" através do "mal" (e se alguém lhe disser diferente, não            

acredite neles). 

Muito simplesmente, o que aconteceu comigo e com meus filhos fez com            

que quase todos que conhecíamos nos escapassem ainda mais depressa.          

Mesmo aqueles cristãos que eu pensei que poderia confiar para nos           

abraçar, em seguida, fugiram de nós em vez disso. 

Nós agora éramos excluídos. Eu estava sem esperança. Eu não tinha           

ouvido falar de Deus novamente. Eu decidi que devo tê-lo irritado de            

alguma forma. Eu então senti que Deus não teria mais nenhuma piedade            

de mim e certamente não tinha mais amor por mim. 
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Comecei então a acreditar em meus "amigos", assim como Jó tinha           

começado a acreditar em seus "amigos", que de alguma forma eu merecia            

tudo o que tinha acontecido comigo. Eu vim contra inimigo após inimigo            

após inimigo. Os ataques foram tão implacáveis que beiravam o ridículo. 

Como agora eu estava doente (do que eu descobriria mais tarde que meu             

ex-marido estava fazendo comigo em segredo), eu não podia mais fazer           

nada sozinho para lutar. Meu coração físico estava enfraquecendo. Meu          

quebrantamento estava me matando. Eu mal conseguia manter minha         

cabeça acima da água. 

Enquanto agora percebo que ainda tinha a mão de Deus me levando            

através desses tempos difíceis, eu não sabia disso na época, pois Ele não             

havia me dito nada ainda. Finalmente, e quando eu estava chegando ao            

ponto de ruptura, mais uma vez ouvi uma voz. Desta vez foi a voz de               

Deus. Ele falou direto no meu coração ... 

Voz de Deus: "Renda-se!" 

Como eu não tinha mais força, não tive escolha a não ser fazer             

exatamente isso. Eu realmente não tinha parte de mim e minha força se             

foi. Meu "eu" havia morrido na dor e na humildade de tudo que eu acabara               

de experimentar. Enquanto o mundo me tirou da disputa, foi assim que o             

Senhor decidiu me colocar de volta na disputa. 

Onde antes eu havia sido objeto de ciúmes porque ouvira Deus falar            

comigo, tudo o que acontecera desde então me tornara objeto de           

sussurros de condenação. Enquanto eu fui colocado em vergonha, o          

Senhor então me lembrou que não há vergonha em ser Dele e somente             

dEle. 

Depois disso, eu realmente só tinha um desejo ... de viver para Cristo e              

somente para Cristo. Enquanto eu decidi continuar 'fisicamente a viver' na           

Terra para os meus filhos, eu agora estava 'verdadeiramente vivo'          

somente para Ele e para o Seu serviço. Meus filhos eram apenas sementes             

da Sua que me foram dadas por Ele para crescer. Eu agora tive que              

entregá-los a Ele completamente. 

Eu também tive que aprender a deixar meus erros do passado. Eu tinha             

que perceber que Deus realmente pagou o preço para me libertar. Eu tive             

que confessar que era eu e eu que estava me mantendo em 'esta prisão              

dos meus erros do passado'. Tive de confessar que, de alguma forma, até             

me sentira à vontade na prisão, por mais horrível que fosse essa prisão. 

Sim, eu agora me acostumei a ser um prisioneiro. Eu me adaptei ao que              

estava ao meu redor e agora estava totalmente esperando nunca ser           

liberado do meu celular. Só Jesus seria capaz de desbloquear minha cela            

de prisão. Eu só estava pronto para finalmente ser libertado quando Ele            

então me ordenou a ser livre ... 
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Jesus: “Levante-se, Erin. Você é livre. Venha comigo no caminho que eu            

vou levar você. ” 

Eu não hesitei depois que ouvi ele falar isso. Eu estava agora finalmente             

pronto para ser libertado da minha cela de prisão. Quando saí da minha             

prisão, tive que me lembrar muitas vezes de não ouvir as palavras que             

ouvia do inimigo. Eu podia ouvir o inimigo sussurrando ... 

Inimigo: “Ei, espere, você não merece isso. O que o qualifica para isso?             

Como você pode ser libertado? Você deveria ser culpado pela vida, pois            

seus crimes são muito grandes? Você não é a mesma pessoa que pensou             

que era tão perfeita antes de cair? Por que Jesus conversaria com alguém             

como você? Você é um impostor e um falso. Você realmente precisa voltar             

para esta prisão. Você ficará mais confortável aqui. Erin, volte aqui, pois é             

aqui que você realmente pertence, agora e para sempre. ” 

Felizmente, eu orei a Deus sobre essas mentiras horríveis e pedi a Deus             

para me ajudar a ser livre de uma vez por todas. Então ouvi-O dizer-me:              

“Erin, estou contigo e nunca te deixarei”. 

Obrigado Pai, pois isto é tudo o que eu precisava ouvir. Com sua ajuda,              

afoguei essas vozes negativas com o seu amor por mim. Enquanto o            

inimigo continua a sussurrar essas mentiras para mim até hoje, eu sei que             

você vai me manter livre e nunca me deixar. Como resultado, o inimigo             

não tem poder para me colocar de volta na 'sua', não na 'minha' prisão. 

Oh pai, não uma vez Você nunca me disse que o problema não me              

encontraria. Em vez disso, você me garantiu que me livraria desse           

problema sempre que me encontrasse. Você então colocou um desejo em           

mim para segui-lo com todo o meu coração. 

Mesmo que eu saiba que tudo isso é verdade, ainda há dias em que luto               

com minha direção e minhas circunstâncias, especialmente quando estou         

com dor. Eu me sinto espancado quando os ataques ainda vêm. Quando            

meus inimigos ainda vêm depois de mim, eu me pergunto novamente por            

que isso está acontecendo. 

Embora você tenha explicado que isso às vezes acontece, já que eu sou             

uma das Suas flechas e uma medida, isso ainda não é fácil de tomar,              

especialmente às vezes. Quando mais tarde olho para essas         

"escaramuças", percebo que elas foram amplificadas porque eu estava         

lutando com você. 

Eu lutei com você sempre que eu tentei levar tudo sozinho. Eu lutei com              

você toda vez que não entreguei minha direção e circunstâncias para           

você. Eu então me encontrei implorando por perdão por continuar fazendo           

isso. 

Infelizmente, eu ainda faço isso até hoje… quando os ataques vêm e estou             

com dor e fraco, eu ainda faço isso. Eu então venho a Ti em angústia ... 
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Eu: “Oh Senhor, eu tenho lutado com você novamente. Eu estou com dor.             

O que você está exigindo de mim, pai? Por favor me ajude! Oh Pai, se eu                

tivesse apenas mantido meu foco em você, em vez de me concentrar no             

problema de me chamar. Por favor, perdoe-me, pai! ” 

Quando eu fizer isso, você então me ajuda a perceber que você quer que              

eu peça ajuda a você. Você então quer que eu coloque Suas Palavras e              

amor divino em ação, clamando por Você ... 

Eu: “Oh Pai, o que você está realmente pedindo de mim nessas provações             

agora mesmo? Quais são esses testes que solicitam de mim? Existe mais            

alguma coisa que eu possa fazer? Por favor, ajude-me a entender as            

instruções e ações que você deseja que eu faça. ” 

Eu percebi que quanto mais eu deixo você trabalhar em mim, mais os             

outros vêem você trabalhando em mim. Sim, enquanto muitos nos odeiam           

porque primeiro odiaram você, você também nos prometeu que muitos          

mais em breve ficarão com inveja de nós, porque eles verdadeiramente           

saberão que você está em nós de uma maneira excelente. 

Embora você me prometa isso, ainda tenho que me perguntar o que            

poderia fazer alguém ficar com ciúmes de mim, especialmente no meu           

estado atual. Eu realmente não vejo nada para ninguém ficar com ciúmes            

de como sou hoje. Especialmente para qualquer um que tivesse visto a            

minha situação ao longo dos anos, por que eles iriam querer seguir os             

meus passos? 

Tenho certeza de que qualquer um que soubesse que os israelitas ainda            

estavam vagando no deserto 40 anos depois, teria feito a mesma           

pergunta. Eu suponho que eu também andei no meu próprio deserto por            

40 ou mais anos. No entanto, eu também sei que eu não tive que              

realmente viver como um nômade no deserto também. 

Agora, você poderia imaginar acordar para o mesmo cenário desértico do           

deserto a cada dia? Você poderia imaginar comer a mesma comida           

diariamente? Você poderia imaginar não ter uma "casa estável", mas uma           

tenda que você teve que arrumar e se mover todos os dias? Sim, embora              

tenham visto diariamente os milagres de Deus, acredito que posso          

finalmente entender sua perspectiva. 

Deve ter sido extremamente desanimador, especialmente quando isso        

continuou ano após ano sem mudanças. Teria sido horrivelmente         

assustador, pelo menos no começo, como você também veria sua geração           

morrer. Afinal, lembre-se de que eles não foram autorizados a entrar na            

Terra Prometida devido aos "maus relatórios". 

Oh Pai, por favor, perdoe-me por anteriormente ser tão crítico sobre a            

queixa dos israelitas no deserto. Só agora estou entendendo de onde eles            

vieram. Estou deixando de lado meu julgamento sobre as reações deles.           
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Julgá-los é realmente algo que eu nunca deveria ter feito em primeiro            

lugar, mas o fiz, e sinto muito, padre. 

Aqui estou eu, sentado na minha poltrona confortável, e ainda me queixo.            

Estou sentado em condições confortáveis com calor e água (obrigado          

novamente) e ainda me queixo. Embora eu não reclame do que me            

rodeia, ainda me queixo dos ataques que vêm de fora do meu entorno.             

Pai, por favor, perdoe-me por minha queixa! 

Há tantas Escrituras que vêm à mente como sendo aplicáveis durante           

estes tempos no deserto, estes tempos de angústia. Há tantas Escrituras           

que nos dizem que, um dia em breve, Deus enxugará toda lágrima de             

nossos olhos e que o Céu não terá mais morte ou tristeza, choro ou dor.               

Por exemplo, Apocalipse 21: 4. 

Por mais difícil que seja compreender isto, devemos nos alegrar por           

nossas provações, pois é então que sabemos que estamos em parceria           

com Jesus (1 Pedro 4:13). Mesmo em nossa dor e sofrimento, não            

devemos negar que as Palavras de Deus ainda se aplicam a nós (Jó 6:10). 

A partir dessas palavras, podemos ter certeza de que os outros estão            

suportando o mesmo tipo de provações que nós, algumas muito piores.           

Não devemos nos sentir sozinhos em nosso sofrimento. Enquanto nossas          

provações ainda ardem, aprendemos e depois sabemos que não fomos          

"escolhidos para castigo". Este é um dos seus modos de 'esculpir-nos' e            

quem somos nós para questioná-lo. 

Também recebemos a garantia de que o Deus de toda a Graça permitirá             

que isso continue por tanto tempo. Em apenas um tempo, o que pode             

parecer uma eternidade para nós, mas apenas um pouco para Ele, Ele irá             

chamar por nós. Sim, Aquele que nos chamou para a Sua eterna glória em              

Cristo, Ele mesmo nos restaurará, confirmará, estabelecerá e fortalecerá         

(1 Pedro 5: 9-10). 

Oh Pai, embora tenhamos perdido tanto pelas mãos do inimigo, agora           

estamos prontos para ser restaurados. Embora às vezes ainda nos          

perguntemos se perdemos o Seu favor, agora estamos prontos para que           

Você confirme que nunca e nunca o fizemos (como finalmente percebi           

depois de todos esses anos ... sorrisos). 

Embora tenhamos perdido nossos desejos terrenos, obrigado, sim ...         

graças a Suas provações e testes, agora estamos prontos para ser           

restabelecidos naquilo que Você tem reservado para nós, tanto aqui na           

Terra quanto no Céu. Embora o inimigo tenha roubado nossa juventude e            

nossa saúde, agora estamos prontos para que Você cure e nos fortaleça. 

Pai, obrigado por tudo o que você fez e por tudo o que você fará em breve                 

por nós! Obrigado por ser nosso Pai Celestial, um Pai com o qual nenhum              

pai terreno pode se comparar. Obrigado por ser nosso médico e nosso            
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conselheiro. Obrigado, acima de tudo, por seu precioso filho, sem o qual            

nunca poderíamos estar diante de seu trono. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava tão feliz por estar no Céu hoje, em meu estado glorificado sem              

dor, que imediatamente comecei a pular, dançar e rir de felicidade. O            

caminho em que eu estava 'dançando' era tão bonito quanto antes e            

estava alinhado com árvores de troncos prateados cintilantes. 

As árvores faziam um incrível dossel de flores rosas e todo o caminho             

estava completamente coberto de pétalas. De repente, eu ri de prazer           

quando percebi que essa cena combinava com a capa de um calendário            

que acabei de comprar, mas com a versão aperfeiçoada Heavenly em           

comparação com a ainda bela versão terrena. 

Eu olhei para o que eu estava vestindo. Era um belo vestido branco. Este              

vestido era semelhante a um que eu tinha usado aqui antes, mas eu não              

tinha usado um vestido assim desde a época em que esses sonhos            

começaram. 

Eu queria agora dançar com completo abandono, mas primeiro olhei em           

volta para ter certeza de que nem o Senhor nem quaisquer anjos estavam             

me observando. Quando não vi ninguém, fui para o meio do caminho e             

dancei como se nunca tivesse dançado antes. 

Para minha surpresa, comecei a fazer piruetas perfeitas, melhor do que           

qualquer outra que eu pudesse fazer, mesmo quando estivesse no meu           

melhor no ballet. Oh, como eu sinto falta do balé! Quando me virei em              

círculos perfeitos, lágrimas de alegria caíram pelas minhas bochechas         

quando notei que até as flores estavam dançando em sincronia comigo. 

Olhei para o céu enquanto continuava meus movimentos de balé, cada um            

tão aperfeiçoado que só sabia que nunca poderia fazer isso na Terra,            

mesmo quando estava em minha melhor forma. Eu olhei para o céu            

através de uma abertura na copa das árvores e o céu era de um azul               

vibrante e brilhante. 

Minha dança de repente parou quando senti um leve toque no meu ombro.             

Eu imediatamente me senti envergonhada quando eu estava dançando         

com todo o meu coração e pensei que eu teria parecido bastante bobo             

fazendo isso. 

Quando me virei e vi que era Jesus que tinha batido no meu ombro, meu               

constrangimento de alguma forma desapareceu completamente      

instantaneamente. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. Eu pulei em seus            

braços para abraçá-lo. 

Eu: "Estou tão feliz em vê-lo, Senhor!" 

Jesus: "Estou feliz em vê-lo também, especialmente quando você estava          

'dançando como se ninguém estivesse te observando'." Ele riu. 
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Eu: “Oh, eu também, Senhor! Mais do que tudo, eu também! Você sabe o              

que? Não te agradeci o suficiente por tudo o que fizeste por mim, Senhor.              

Você me abençoou com a sua presença e eu te amo tanto. Embora eu não               

entenda isso, sinto como se meu coração e meu amor tivessem se tornado             

maiores e maiores como resultado ... ” 

Jesus: Sorrindo. “Por favor, Erin, continue.” 

Eu: Eu olhei para os meus pés e suspirei. “… Mas também acho que minha               

dor às vezes encolhe minha alegria e meu 'crescimento' também. Oh Pai,            

sinto muito por fazer isso. ” 

Jesus:“ Bem, vamos nos concentrar em sua alegria e crescimento hoje.           

Seus amigos não mostraram recentemente o quanto eu me importo com           

você? Eu liguei e muitos responderam. Erin, você precisava saber que           

você é amado. Então, como se sente? ” 

Eu:“ Maravilhoso! Eu nunca, nunca, quero que isso nunca acabe! ” 

Jesus: Rindo. “Bem, posso assegurar-lhe que isso nunca terminará quando          

você estiver aqui comigo.” 

Eu: “Senhor, você recentemente me disse que minha nave está pronta.           

Enquanto minha nave ainda pode estar esperando e secando em uma           

prateleira enquanto falamos, eu realmente oro para que agora seja a hora            

para o Seu uso. Oh Senhor, por favor me use logo! Por favor, não me               

esqueça em uma prateleira! ” 

Jesus:“ Oh Erin, como eu poderia esquecer a garota 

● …… quem deixou as manchas azuis nos meus degraus da frente? 

● … Quem chutou um tornado de pétalas aqui no meu jardim? 

● … Quem me encanta e me faz rir? 

● … Que de alguma forma até faz com que os anjos “mais sérios”             

sorriam? 

● … Quem apareceu antes de Elijah em pijama de designer? 

● … Quem fez Enoch querer abençoá-la? 

● … Que, quando criança, correu para os Meus braços e gritou “de            

novo, de novo”? 

● … Que, quando criança, se agarrava a Mim para que pudesse sentir            

o cheiro da Minha vestimenta e abraçar Meu pescoço? 

● … Quem, como alguém mais corajoso do que ela sabe, continuou a            

subir a escada no meio de uma grande batalha apenas para que            

pudesse Me ver no céu? 

● … Quem pegou a espada e lutou contra o dragão, enquanto ele            

vomitava mentiras terríveis sobre ela? 

● … Quem ainda tem uma admiração de olhos arregalados por Mim e            

Meu Pai, mesmo no meio de batalhas, dor e sofrimento? 
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● … Quem fez meu pai no trono resmungar com riso e alegria? 

“Então, Erin, se o Céu é para você e eu estou em você, e ambos são                

verdadeiros, então, Erin, a quem você deveria temer? Quem é que deve            

assustar você? Desde que eu prometi a você que eu farei algo em seus              

dias que você não acreditaria mesmo se lhe dissessem, então não tenha            

medo ou tenha medo de alguém ou qualquer coisa. 

“Já que você se deleita em Mim, eu, por sua vez, lhe darei os desejos do                

seu coração. Você, por sua vez, dará muita alegria e esperança. Mesmo            

que você forneça isso para muitos, você ainda fará com que muitos outros             

tenham inveja de você por causa de mim. Erin, e como eu prometi a você               

antes, eu não levei você tão longe só para você estar quebrada, cansada,             

fraca ou desanimada. Sua preocupação envelheceu você. 

“Embora eu entenda por que você está preocupado, você deve sempre           

lembrar que só precisa vir a Mim quando fizer isso. Erin, não se esqueça              

que você até empunhou a espada da verdade para parar as mentiras do             

dragão. Isso está terminado. Agora, o que você lembra do seu sonho na             

noite passada? ” 

Eu:“ Ah, sim… esse foi um sonho muito incomum… 

 

descrição do sonho começa… 

Eu era uma garota jovem que vivia na Europa durante a década de 1940.              

Era inverno e tudo estava congelado. Eu morava em uma área que tinha             

montanhas altas nos cercando. Eu estava voltando para casa depois da           

escola com um menino. Ele era um amigo ou talvez até meu irmão. 

Nós estávamos no processo de atravessar uma estreita faixa de uma           

ponte quando um ônibus apareceu de repente. Estava indo direto para           

nós. O motorista olhou diretamente para nós com ódio e certamente           

estávamos prestes a ser mortos. Nós apertamos o mais perto que           

pudemos do trilho. Como a ravina estava a centenas de metros abaixo,            

saltar sobre o lado não era uma opção. 

Eu: gritando. “Jesus, por favor nos ajude! Por favor, não nos deixe ser             

mortos assim! ” 

Assim que eu gritei isso, e no último segundo, o ônibus desviou para o              

outro lado da ponte. Eu podia ouvir o ônibus raspando o trilho do outro              

lado. Nós só tínhamos polegadas entre nós e o ônibus. Como a ponte             

estava muito gelada, nós tivemos que segurar o trilho lateral para evitar o             

deslizamento debaixo do ônibus enquanto passava por nós. 

Quando o ônibus passou, vi uma mulher olhando para nós de uma das             

janelas. Eu a reconheci da escola de alguma forma eu sabia que não podia              

mais comparecer. Ela estava gritando coisas tão odiosas para nós. Eu           
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podia então ouvir o motorista rindo. Ele então gritou algo sobre nós em             

uma linguagem que eu não conseguia entender. 

Eu simplesmente não conseguia entender por que esse motorista de          

ônibus ou essa mulher nos odiavam tanto. Foi só então que percebi o que              

tinha na manga. Meu amigo ou irmão e eu estávamos usando braçadeiras            

com a Estrela de Davi nela. We were marked as Jews. 

 

Descrição do sonho sobre… 

Jesus: “Então, Erin, o que o preocupou neste sonho?” 

Eu: “Tudo me preocupou, mas fiquei particularmente perturbado com o          

ódio que senti literalmente que vinha do motorista e dessa mulher. Era            

uma frieza que eu simplesmente não conseguia entender nem medir.          

Deixou um calafrio correndo pela minha espinha e até agora, quando falo            

sobre isso. ” 

Jesus:“ Como a ponte era estreita e gelada, o motorista do ônibus poderia             

facilmente tê-lo matado se eu permitisse isso. Na realidade, se não fosse            

por Mim, ele não teria desviado para a direita. Na minha chamada, o             

ônibus se moveu apenas o suficiente para você apertar entre ele e o trilho.              

Ao fazer isso, eu te libertei da morte certa. ” 

Eu:“ Por que você me deu um sonho tão aterrorizante? ” 

Jesus:“ Para mostrar a você que, embora eles quisessem a sua morte e             

você deveria ter sido morto, você foi poupado da morte como você foi             

protegido em seu estado de sonho. Eu queria te mostrar que, mesmo em             

seu estado de sonho, eu vou te proteger ... ” 

Quando Ele disse isso, Ele sorriu, riu e bem-humoradamente me cutucou.           

Eu não pude deixar de rir em troca. Suspiro ... só Jesus poderia me fazer               

sorrir ao usar um exemplo tão "tenso". Ele realmente sabe a melhor            

maneira de nos ensinar, mesmo que seja "não convencional"! 

Eu: “Obrigado Senhor! Então, o que teria acontecido de outra forma? ” 

Jesus:“ As condições neste sonho durante este lugar e tempo na história            

foram brutais e os corações das pessoas estavam frios. Sem minha           

intervenção, eles não teriam se desviado de maneira alguma. Eles nunca           

teriam arriscado a si mesmos ou a seus ônibus se desviarem para a direita              

para poupá-lo. Eles teriam, em vez disso, entrado direto em você sem            

sequer pensar duas vezes. 

“Como você notou nas suas braçadeiras, você e o menino eram ambos            

judeus nesse sonho. É por isso que esse sonho parecia tão incomum no             

começo, desde que você ainda não tinha percebido suas braçadeiras. No           

entanto, o que era ainda mais raro era que, nesse sonho, você era uma              

criança judia que sabia chamar-Me. Um judeu cristão era extremamente          

raro naquela época. ” 
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Eu:“ Embora agora eu entenda por que Você me deu um sonho tão             

incomum, devo admitir que ainda não entendo completamente. ” 

Jesus:“ Esse sonho deveria assustá-lo. como você foi condicionado a          

esperar o pior e esperar o melhor. Este é um mecanismo de            

enfrentamento aprendido de sua criação. Este sonho foi feito para mostrar           

a você que, comigo, você deve orar pelo melhor e colocar plenamente            

suas esperanças em mim. Este sonho foi feito para mostrar a você que eu              

não vou deixar você cair, mesmo nas condições mais geladas. 

“Erin, o mundo está esfriando a cada dia. O coração das pessoas está             

ficando cada vez mais frio. Não demorará muito mais até que esta frieza             

se iguale e até ultrapasse o que você viu nesse sonho. De formas, já tem. 

“É por isso que estou prestes a fortalecê-lo. Não se preocupe, Erin, pois             

não deixarei o seu navio na prateleira por muito mais tempo. Depois de             

passar tanto tempo 'fazendo artesanato', por que eu faria uma coisa           

dessas? ” 

 

Sonhe mais… 

 

Por favor, note que eu fiz uma pausa aqui durante o dia e estava              

planejando terminar isso no próximo dia. No entanto, Deus tinha planos           

diferentes para mim ... um que eu certamente nunca vi chegando ... mas             

Ele fez. 

Para ser mais específico, logo descobri que meu pai terreno havia morrido            

de repente. Compreensivelmente, tenho estado bastante ocupado com        

isso desde então. Embora eu tenha certeza de que esse sonho "continuará            

em breve", por enquanto, teremos que esperar um pouco mais. 

 

Uma Mensagem do Marido da Erin 

 

Família,  

Por favor orem por Erin como seu pai faleceu no início desta semana             

(terça-feira, 5 de Dezembro de 2017). Embora ela não tenha sido próxima            

com ele nos últimos anos, como ele optou por mantê-la fora de sua vida,              

a esperança dessa mudança sempre morreu quando ele fez. 

Enquanto seu Pai Celestial tem sido tudo o que ela sempre precisou, ainda             

há um ponto fraco em todos que também querem ser amados por seus             

pais terrenos, mas incondicionalmente. Como isso é raro hoje, quando os           

corações das pessoas ficam mais frios. 

Por favor, ore por Erin para ter sabedoria em lidar com as conseqüências. 

Por favor, ore por Erin para ter paz, pois agora ambos os pais já se foram. 
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Por favor, ore por ambos Erin e seu irmão que Deus preenche            

rapidamente qualquer vazio que possa resultar, previsto ou imprevisto. 

Por favor, ore pela graça de Deus para inundar todos aqueles que se             

reúnem neste tempo de luto. 

Obrigado, um e todos aqui, por ser a nossa casa longe de casa! Obrigado              

por todo o seu amor e apoio. 

Bênçãos para todos vocês! 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, incluídos somente em             

licenciado conforme autorizado) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-269/ 

Entrando na Batalha com Jesus e os Oito Sinos 

11 de dezembro de 2017 

 

Comunhão… 

Prezado Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado pela minha família e amigos. Eu             

sou verdadeiramente abençoado. Pai, cada vez que escrevo sobre algo          

"sombrio", logo descubro algo que aconteceu "ainda mais sombrio". 

A perda é uma sensação tão oca. Deixa um vazio que só você pode              

preencher. Enquanto eu esperava que eu testemunhasse para meu pai um           

dia aqui na Terra, você tinha outros planos. Ao longo dos anos, aprendi             

através dos meus testes e provações a não perguntar 'por que eu, Deus?'             

e, em vez disso, pergunte "por que não eu, Deus?" A morte do meu pai               

terreno é outro desses tempos. 

Você está constantemente trabalhando em nossas vidas. Embora eu possa          

nem sempre 'concordar' com o Seu tempo, eu percebi que tudo é para a              

Sua glória e 'nosso tempo' só acontecerá no seu tempo designado. 

Meu pai faleceu na terça-feira, 5 de Dezembro de 2017. Parecia que sua             

morte foi um comentário muito triste em 'potencial não realizado, sonhos           

desfeitos e esperança vaga'. Enquanto meu pai sabia como ser apreciado           

por alguém de quem ele precisava de algo, ele então "desligava" e ficava             

tão frio quanto gelo quando mais tarde se tornava "não mais útil" para             

ele. 

Eu aprendi muito bem sobre esse mecanismo de sobrevivência que ele           

usou em minhas relações com esse homem, meu pai terreno. No final,            

apenas deixou os que o rodeavam feridos e procurando respostas.          

Deixou-nos constantemente à procura de alguns sinais de vida e de amor            

dele. 

Quando mais tarde eu contatei sua viúva depois que ele morreu, as            

respostas que me deram sobre sua morte apenas pareceram levantar          

ainda mais questões. No entanto, eu não senti uma ligação de você para             

buscar respostas, então deixei cair e guardei mais consultas para mim.           

Como a vida dele era um mistério para nós, faz sentido que a morte dele               

fosse um mistério para nós também. 

Em resumo, os detalhes que eu sei sobre as circunstâncias que giram em             

torno de sua morte apontam diretamente para uma justiça divina que só            

você poderia ter orquestrado. Enquanto eu sei que tudo isso é totalmente            

conhecido por você, ainda é uma pílula amarga para eu engolir. 
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Oh Pai, por favor me conceda paz aqui. Eu realmente não tinha palavras             

quando descobri a sua morte. Isso me afetou profundamente e muito mais            

do que eu poderia imaginar. Enquanto eu não sentia quase o mesmo nível             

de tristeza de quando eu perdi minha mãe há dois anos, ainda doía,             

mesmo com a distância e falta de contato ao longo dos anos. 

Por dois dias inteiros, eu estava basicamente no 'piloto automático'. No           

terceiro dia, a dormência se transformou em uma profunda tristeza.          

Quando mais tarde quis vir falar com você em minha cadeira devocional            

sobre isso, a vida parecia "atrapalhar" e eu não conseguia. Em sua divina             

misericórdia, você falou comigo enquanto eu continuava com o meu          

"dia-a-dia". 

Jesus: “Lembre-se, Erin, quando uma porta se fecha, várias portas se           

abrem.” 

Enquanto eu sei que isso é verdade, eu ainda estava entorpecido com a             

tristeza para realmente permitir que isso acontecesse. Eu simplesmente         

não queria andar por nenhuma porta aberta. portas naquele momento em           

particular. Por aqueles dois dias, pelo menos, eu diria que até me senti             

"congelada no lugar". 

Jesus: “Erin, era a sua vez de ir.” 

Embora eu saiba que o seu timing é sempre perfeito, ainda é minha             

esperança que você o tenha chamado quando ele ainda estava vivo e em             

coma. Embora eu não saiba o que Você tem reservado para ele agora, sei              

que Você nos encontra onde estamos e que Seu amor nunca falha. Mesmo             

que ele tenha nos abandonado, eu ainda rezo para que você tenha            

piedade dele. 

Após sua morte, comecei a pesquisar um pouco da história de nossa            

família. Como eu fiz, logo me deparei com algumas informações sobre o            

tratamento perturbador dos índios Osage. Isso foi permitido pelo governo          

dos EUA por muitos anos. Isso ocorreu no início de 1900 e envolveu             

muitos assassinatos, mas, na realidade, foi um genocídio sistemático de          

um povo. 

Em resumo, os índios Osage receberam um pedaço de terra que ninguém            

mais queria apaziguar. Por alguma razão, o chefe teve a visão de incluir             

uma cláusula que dava aos seus habitantes direitos minerais para o que            

quer que estivesse sob o solo. 

No entanto, tudo mudou quando enormes quantidades de petróleo foram          

descobertas nesta terra e esta cláusula veio à tona. Enquanto isso deu a             

essas pessoas uma grande riqueza a princípio, logo teria um preço muito            

alto. 

Na década de 1920, centenas e centenas de índios Osage foram           

misteriosamente assassinados e centenas de milhões de dólares de sua          
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riqueza foram roubados. Foi uma história incrivelmente triste. Até ajudou          

a gerar o FBI no que é hoje. Também foi fundamental para facilitar a              

ascensão de J. Edgar Hoover no comando do FBI. 

Esse engano, conforme permitido, se nem mesmo incentivado, por certos          

ramos do governo dos EUA em relação aos índios Osage é uma mancha             

horrível além da compreensão. Donald Trump recentemente disse melhor         

quando comentou sobre o líder da Rússia ... 'Confie em mim… nós não             

somos tão inocentes assim'. Bem, isso definitivamente se encaixa nessa          

categoria. 

Eu até acredito que o tratamento injusto do Osage tem sido usado por             

Deus como mais uma medida dos EUA. Embora a restituição tenha sido            

feita, isso foi apenas uma pequena fração do que eles realmente deviam. 

Como as muitas vidas que foram perdidas podem ser trazidas de volta?            

Verdadeiramente, somente o próprio Deus poderá trazer justiça a esta          

situação. Eu simplesmente não posso deixar de sentir que esta é uma            

medida maior dos EUA por Deus do que se poderia pensar, mas isso é              

apenas meus pensamentos pessoais. 

De qualquer forma, eu tive um sonho bastante interessante duas noites           

atrás… 

 

descrição do sonho 1 começa… “Presentes na partida” ... 

Era hora de minha família e eu finalmente deixarmos uma certa área em             

que estávamos hospedados. Embora não estivéssemos particularmente       

perto de nenhum amigo ou família lá, ainda queríamos dar presentes           

àquelas pessoas que tinham sido gentis conosco durante nosso tempo lá.           

Fomos às compras e compramos itens que sentimos que significariam algo           

para cada um deles. 

Em seguida, aproveitamos para escrever notas individualizadas para        

incluir em cada um desses presentes. Cada vez que distribuímos um           

desses presentes, pedimos ao destinatário que esperasse até que         

tivéssemos saído da área antes de abrir o presente. Por alguma razão, era             

importante que eles não abrissem nenhum desses presentes até depois          

que saíssemos da área. 

Quando finalmente terminamos de distribuir os últimos presentes, chegou         

a hora de nos despedirmos da área, uma área em que passamos tanto             

tempo. Embora todos estivéssemos um pouco tristes quando nos         

afastamos, Nós também estávamos muito animados sobre aonde        

estávamos indo. 

 

Descrição do sonho 1 terminou... 
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Tive outro sonho na noite passada que me deixou de joelhos esta manhã.             

Esse sonho foi simplesmente incrível! Você me chamou para escrever esse           

sonho também ...  

 

Descrição do Sonho 2 começa ... "Indo para a Batalha com Jesus e             

os Oito Sinos" ... 

Eu estava em completa escuridão quando ouvi o som de um poderoso sino             

tocando oito vezes. No último golpe do sino, uma luz de repente brilhou             

sobre nós de cima. Esta luz iluminou todo o nosso entorno. Para minha             

surpresa, um vasto exército estava lá comigo. Eles estavam todos ao meu            

redor. Eu era um dos muitos e estava várias filas atrás da fila da frente. 

Agora que eu estava em 'The Light', notei que todos nós estávamos            

preparados para a batalha ... 

● Nós estávamos vestidos com a mais incrível armadura branca 

● Cada um de nós estava montado em cavalos com asas 

● Nós éramos todos fortes e em forma ... para mulheres, comparável           

a Mulher-Maravilha e, para homens, comparável a Thor, mas com          

melhores físicos do que isso ... além de comparação, realmente 

● Nós não éramos soldados ou tropas terrestres, mas mais como um           

exército de guerreiros 

● Cada um de nós tinha um lugar específico que Deus havia designado            

para nós, junto com um plano especial de “ajuste personalizado”. 

Havia também milhares… não, milhões… de anjos nos cercando. Quando          

olhei ao redor, notei que nossos três filhos e nossas duas filhas também             

estavam lá conosco. Todos nós estávamos tão animados e aguardando o           

comando de Deus. 

Enquanto havia milhares de nós que compunham este vasto exército, foi           

só então que notei a parte mais emocionante. Houve Jesus! Ele estava na             

frente e de frente para nós. Eu nunca vi Jesus parecer assim antes! 

Eu fico arrepiado enquanto escrevo isso, pois Ele realmente parecia o mais            

incrível comandante da história, mas se multiplicou um milhão de vezes e            

de uma maneira que eu não consigo nem colocar em palavras. Ele parecia             

tão forte em sua armadura completa que, mesmo sozinho, pareceria          

invencível até para o exército mais massivo do mais forte dos inimigos. 

Ele segurava um cetro na mão e sentava-se confiante em seu lindo cavalo             

branco. Ele olhou para nós com um propósito em seus olhos. Um            

regimento de Seus arcanjos mais poderosos flanqueava-o de ambos os          

lados. Enquanto Ele brilhou como o sol, nós ainda pudemos contemplar           

Sua magnificência. Lágrimas de alegria começaram a se formar quando          

olhei para essa visão incrível. 
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Eu ouvi um comando sendo gritado e então o som de mil sinos pareceu              

soar de uma só vez e em perfeita harmonia. Quando o toque ecoou e              

desapareceu, foi substituído por uma música de batalha crescente e          

grandiosa de um coro celestial. Tudo isso foi acompanhado pela música           

mais inspiradora que já ouvi. 

Jesus começou a gritar ordens para nós. Braveheart parecia uma escoteira           

em comparação ... sorrisos. A incrível autoridade em Sua Voz          

simplesmente não pode ser medida. Apesar disso, de alguma forma não           

era de todo assustador para nós, mas era incrivelmente reconfortante, em           

vez de saber que tínhamos o supremo Comandante Supremo, Um que           

nunca pode falhar. 

Jesus: em voz alta “Agora você seguirá em frente comigo e eu estarei em              

sua liderança em todos os momentos. Você não deve envolver o reino            

demoníaco que logo se separará na sua frente. Você deve deixar qualquer            

compromisso com os reinos demoníacos para o meu exército de anjos. 

“Eu te guiarei através da escuridão e você curará os doentes, dará            

esperança ao cansado e força aos sem poder. Você vai escalar uma            

parede e pular sobre objetos que teriam sido impossíveis para você pular            

antes agora. Enquanto eu chamo cada um de vocês 'Meu amigo', cada um             

de vocês será agora 'Meu guerreiro'. 

“Não tenha medo de fogo ou fumaça. Não tenha medo da terra tremendo             

ou do chão se partindo. Você agora foi fortalecido do alto. Você foi             

preparado por um tempo como este. ” 

Um anjo então nos orientou a olhar para trás de Jesus. Até esse ponto,              

Sua presença havia feito com que nem tivéssemos percebido o perigo que            

estava por trás dele. Na fumaça negra e fogo lá, nós poderíamos ver             

regimentos de seres demoníacos parados como uma parede. Seu único          

propósito era nos impedir de ir aonde Deus havia chamado cada um de             

nós para ir. 

Eu agora estava cheio de uma força que simplesmente não consigo nem            

começar a descrever. Quando me inclinei para dar tapinhas no lindo           

cavalo em que estava, percebi então que cada cavalo e cavaleiro de algum             

modo já se conheciam como se tivessem se conhecido por toda a vida.             

Cada par formou um time perfeito. Eu conhecia meu cavalo e meu cavalo             

me conhecia. Uau! 

Ao dar um tapinha no meu cavalo, percebi que seriam as melhores raças e              

altamente valorizadas na Terra. Cada um dos cavalos que estávamos          

montando era assim. Nossos cavalos usavam uma armadura brilhante que          

combinava com a nossa. Os cavalos tinham casacos como seda e todos            

tinham crinas trançadas tão intrincadas que só poderiam ser trançadas          

sobrenaturalmente. 
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Jesus: em voz alta “Agora, você não deve ter medo como eu estou com              

cada um de vocês. Eu irei antes de você em tudo que você faz. Agora vou                

remover tudo o que está diante de você com um único grito ”. 

Só então ouvi o grito de batalha mais inspirador que já ouvi. Esse grito              

era um múltiplo incontável de admiração por qualquer grito de guerra           

produzido até mesmo nos filmes mais épicos. Pai Deus mesmo estava           

gritando como um trovão do céu. A fumaça negra, o fogo e os demônios              

se dividiram instantaneamente em dois e um enorme caminho se formou           

bem no meio. 

Observei então como os anjos formavam uma linha impenetrável em          

ambos os lados do caminho, a fim de conter qualquer um dos demônios             

que ousassem nos atacar. Jesus então sinalizou para nós segui-lo através           

do meio das nuvens escuras que estavam em ambos os lados de nós. 

À medida que avançávamos nesse cenário de batalha, cada um de nós            

seguindo o exemplo de Jesus, mais uma vez ouvi a Voz de Deus gritar. Em               

um instante, cada um de nós foi levado para onde Ele queria que             

fôssemos. Cada um de nós logo saberia para o que fomos feitos. O próprio              

Deus cuidou de todos os detalhes. Ele tinha um plano especial para cada             

um de nós. 

 

Sonhe 2 descrição em cima de… 

Oh Pai, obrigado! Este sonho me cortou ao meu núcleo, mas da melhor             

maneira. Esse sonho me deu tanta esperança que não posso nem           

quantificá-lo, certamente não aqui na Terra. Oh obrigado, pai, obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me encontrei em uma campina cheia de belos cavalos, cada um mais             

impressionante do que os melhores cavalos da Terra. Eles estavam          

jogando e se revezavam correndo um atrás do outro. Embora isso seja            

difícil de explicar, enquanto eles não eram selvagens, eles eram          

completamente livres. Eles estavam mais do que felizes em simplesmente          

servir a Deus e amá-lo. 

Enquanto eu era ainda menor em comparação com esses cavalos          

magníficos do que eu teria estado na Terra, ainda parecia absolutamente           

normal. Esses cavalos eram tão lindos. Enquanto eu estava lá          

admirando-os, um desses cavalos incríveis se aproximou de mim. Para          

minha surpresa, o cavalo então se abaixou. Eu de alguma forma sabia que             

eu deveria dar uma volta. 

Eu ri com alegria enquanto eu ansiosamente pulei. Ele correu para uma            

área montanhosa e depois seguiu para o topo de uma das colinas. Uma             

vez no topo, pude então ver abaixo este belo vale de cavalos. Enquanto             
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alguns tinham colares de flores ao redor deles e outros tinham adornos            

diferentes, cada um deles era igualmente bonito. 

Enquanto eu me sentava neste cavalo perfeitamente musculoso e bem          

cuidado, não pude deixar de ficar espantado com o imenso poder, amor e             

graça de Deus. Embora estes fossem cavalos tão lindos, eu logo me            

assustei com o pensamento de que isso fosse apenas a menor fração do             

que Ele criou. Eu orei a Ele com lágrimas de absoluta alegria. 

Eu: Chorando com ... bem, pura alegria. “Oh Pai, obrigado por me trazer             

aqui. Obrigado, Senhor, por esta promessa do Céu! 

Inclinei-me e abracei o pescoço do cavalo. Só então ouvi o som familiar da              

risada bem-humorada do Senhor. Eu me virei e lá estava Jesus sentado            

em seu próprio cavalo. 

Jesus: sorrindo. "Bem, Erin, você é muito bem-vinda." 

Quando ele trouxe o cavalo ao lado do meu, os dois cavalos se             

cumprimentaram com seus narizes. 

Jesus: rindo. “Então, Erin, vejo que esses cavalos encantam você.” 

Eu: “Oh sim, Senhor. Eu estava tão triste quando ouvi falar dos cavalos             

que foram queimados na Califórnia. Tem sido tão difícil para mim ouvir            

essas reportagens. Foi ainda mais difícil ouvir as histórias dos treinadores           

que amavam esses cavalos. Muitos dos cavalos que morreram eram seus           

favoritos e eram muito amados. 

“Esses cavalos tinham confiado em seus treinadores de tal forma que até            

decidiram ficar em suas barracas pensando que seriam mantidos seguros          

por eles lá. Esses cavalos decidiram ficar em suas barracas em vez de             

correr para evitar os incêndios futuros. Foi uma decisão fatal! ” 

Jesus:“ Oh Erin, se eu me importo com o menor pardal que cai, eu              

também não ligo para os cavalos que caem? Olhe a sua volta. Eles são              

livres. Não há chamas, nenhuma mão cruel do homem e nenhuma           

preocupação com a idade. Aqui eles são jovens, fortes e alegres. Conheço            

cada uma de suas histórias e suas jornadas. Erin, conheço cada um            

desses cavalos. ” 

Eu: comecei a chorar de novo. “Oh Senhor, obrigado! Estou tão feliz que             

os animais estão vivos aqui no céu. Muitos pregadores têm pregado que            

os animais não têm alma e, portanto, não têm lugar no céu. ” 

Jesus:“ Hmm… e onde está escrito? Isso nunca foi escrito em Minha            

Palavra. Essa é uma tática inimiga usada para remover ainda mais a glória             

de Deus, contida em Sua promessa de que o paraíso é o paraíso. 

“Eu não me importo com o meu cavalo? Deus não criou este cavalo? Ela é               

uma amiga para Mim e Me segue mais perto do que a maioria dos que na                

Terra afirmam Me conhecer. Quando você está se sentindo para baixo,           

7 
273



quem envia seus animais para consolá-lo e "lamber suas feridas"? É o pai             

da mentira que faz isso por você? Não! 

“Aqueles que pregam que esses animais estão puramente lá para seus           

propósitos, para que eles possam tratá-los tão abusivamente quanto eles          

quiserem, estão fazendo isso para tentar remover sua culpa. É          

simplesmente condenar demais um homem perverso que abusa de seus          

animais acreditar que esses animais que ele abusa em segredo podem até            

ser um tipo de ordem de hostes angélicas criadas por Deus como uma             

medida para eles. 

“Eles argumentarão então que, porque não está claramente indicado em          

Minha Palavra, eles podem fazer a estes animais como bem entenderem.           

Bem, eles não ficarão surpresos ao descobrir que esses animais também           

foram usados como uma medida para esses homens perversos? 

“E o malvado Balaão? Ele estava tão ocupado batendo em seu burro que             

não conseguiu ver o anjo que foi enviado. Depois de bater na sua jumenta              

pela terceira vez, o jumento recebeu a habilidade de falar. 

“Você deve sempre ter cuidado com aqueles que não refletem o caráter do             

Deus vivo. Este é um aviso para aqueles que se inclinam ao mal. Quantas              

crianças ou idosos ficaram aborrecidos com Deus porque seus amados          

companheiros com pêlo ou penas haviam passado e então receberam essa           

falsa pregação? 

“O inimigo então rapidamente apressa-se para 'consolá-los' dizendo:“ Ah,         

sinto muito pelo seu animal. Lamento que seu animal não seja importante            

para Deus e não tenha alma. Apenas lembre-se ... 'uma vez morto,            

sempre morto'. ”Erin, isso não reflete o caráter de Meu Pai ou Eu, mas              

serve apenas aos propósitos do inimigo.” 

Eu: “Esse é o mesmo tipo de pessoa que prega? , sempre salvo "e depois               

usar isso como seu raciocínio para se comportar da maneira mais perversa            

sem medo de consequências ou qualquer consideração pelo que o          

comportamento deles fará aos outros?" 

Jesus: “Sim, Erin. Parece que essas pessoas preferem tirar trechos da           

Minha Palavra fora de contexto para usar isso para se exaltarem acima            

dos outros. Essas mesmas pessoas, então, propositalmente ignoram os         

muitos lugares em Minha Palavra que falam sobre amar a Deus com todo             

o seu coração, alma e mente e amar seus vizinhos como eles se amam. 

“Tal como acontece com tantas coisas, isto também é um indicador e uma             

medida. Enquanto essas pessoas distorcem as Minhas Palavras para seu          

próprio benefício, elas nunca enganam a Deus, apenas a si mesmas. Tudo            

é visto, tudo é medido e nada é esquecido pelo Meu Pai que se senta em                

Seus Tribunais. Agora, Erin, vamos falar sobre o seu sonho da noite            

passada. ” 
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Eu:“ Sim, Senhor! Estou tão empolgado com tudo o que me foi mostrado!             

Isso parecia tão real e tão encorajador. É difícil para mim imaginar que eu              

poderia ser assim, especialmente como estou sentindo hoje. Como você          

sabe, pai, acabei de perder meu pai terreno e, como resultado, não tenho             

me saído bem nos últimos dias. Eu não gosto mais do 'mundo' e estou              

realmente lutando com tudo isso. ” 

Jesus:“ Erin, você continuou a correr atrás de Mim. ”Ele sorriu e me             

cutucou. “Você até me perseguiu até que eu peguei você. Apenas           

lembre-se de que fui eu quem te chamou para começar. 

“Agora conheço as origens de cada pessoa. Cada um! Eu vi todas as             

injustiças contra os inocentes e tudo o que os ímpios acreditam ter sido             

feito em segredo. Tome conforto em saber que Aquele que governa a            

Terra é maior que o mal que está sobre a Terra. Como também está              

escrito ... maior é Aquele que está em você do que aquele que está no               

mundo. 

“Agora, seu tempo está chegando ao fim onde você está atualmente. Eu            

chamei você e sua casa para um maior serviço. Você tem lutado muitas             

batalhas e, através de cada uma, e embora esteja cansado agora, você            

ainda coloca todas as suas esperanças em mim. Erin, você pegou sua            

antiga Bíblia hoje cedo. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Esta bíblia em particular é geralmente muito difícil para            

eu aprender. Está desgastado, as páginas estão esfarrapadas, as         

passagens estão marcadas com linhas e eu escrevi tantas datas nas           

margens, datas cheias de dor. Eu havia comprado essa Bíblia em 2004 e             

ela tem sido minha companheira desde então. 

“Você falou comigo através das páginas desta Bíblia. Eu fui tão abençoado            

por suas palavras contidas dentro. Quando eu estava de joelhos esta           

manhã, abri esta Bíblia para 2 Samuel 22. Então notei que eu havia             

sublinhado 51 versículos. Lembro-me de recitar cada um dos versos          

sublinhados para você. 

“Eu também havia escrito 22 datas separadas, cada uma escrita como           

marcadores separados. É uma canção de louvor de David, mas, para mim,            

é mais um grito de guerra. Oh Pai, para mim, este é o grito de guerra de                 

um guerreiro! Até me deu força quando quis morrer. 

“Eu me lembro de tanto querer ser como o rei Davi. Eu queria ter o               

mesmo amor que ele tem por você. Ele até dançou diante de você,             

Senhor. Ele dançou diante de você e nunca teve vergonha de fazê-lo. Oh,             

como eu queria um amor por você como o dele! ” 

Jesus:“ Bem, Erin, eu quero que você leia isto novamente. Este é um             

decreto de batalha. Estas são diretivas daquilo que será. Tu és minhas            

testemunhas do reino dos céus. Enquanto você não é uma das "Duas            
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Testemunhas de Jeová em Jerusalém, você ainda vai aonde eu te enviar".            

Você também montará um cavalo. Ele então sorriu e gentilmente me           

cutucou. “Como você sabe, eu recentemente adquiri alguns belos cavalos          

da Califórnia.” 

Eu sabia que Ele estava falando especificamente sobre os cavalos que           

haviam morrido recentemente nos incêndios na Califórnia. Ele estava me          

consolando novamente. Assim que Ele terminou de dizer isso, eu          

imediatamente ouvi todos os cavalos no vale fazendo sons tão          

semelhantes quanto cavalos podem fazer para torcer por Jesus. Eu não           

pude deixar de rir enquanto todos se curvavam para Ele agora. Digno de             

todo louvor o nosso! 

Eu: sorrindo. "Vamos andar de cavalos a partir de agora, em vez de             

outras formas de transporte?" Ele sabia que eu estava brincando. 

Jesus: rindo. "Bem, eu nunca disse que você só vai andar em todos os              

lugares a cavalo, certo?" Eu então ri. “No entanto, o que eu digo é que               

você virá como um vasto exército das Portas do Céu ... e em qualquer              

forma de transporte que eu julgue apropriado para a ocasião.” Nós dois            

rimos. 

“Agora, até agora, você teve muitas mais perdas nesta vida do que você             

teve ganhos. No entanto, eu te digo a verdade ... Eu vou restaurar tudo o               

que o inimigo roubou. O que foi perdido será encontrado. Você irá aonde             

eu te envio em Meu Nome. Você vai mostrar habilidades impressionantes           

como eu estarei com você. Agora, Erin, alegre-se! Todos vocês que           

verdadeiramente me amam alegram-se, porque o Reino dos Céus está          

próximo. 

“Oh sim… recentemente enviei uma 'neve azul' para você novamente. Esta           

foi a sua primeira nevada 'real' da temporada de inverno. Eu tinha enviado             

isso para você para lembrar que, embora você esteja desanimado, não           

seja. Eu estou com você e irei antes de você em suas batalhas. No              

entanto, também estou ao seu lado e tomou sua retaguarda. Eu também            

estou em você. ” 

Eu: sorrindo. “Obrigado, Senhor, mas você está acima de mim também?” 

Jesus: Rindo. “Sim, Erin, claro! Agora, regozije-se e se consolide. Ele           

sorriu com tanto amor e olhou nos meus olhos. Meu coração pulou de             

alegria! “Prepare-se, Erin! Agora é a hora de se preparar! Eu te chamo de              

'amigo'! ” 

Ele estendeu a mão e me abraçou. Eu o abracei de volta e nunca quis               

deixá-lo ir ... como de costume. 

Sonhe mais… 
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conforme permissão por escrito)© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-270/ 

Deus e 'Considere Este Dia' 

Recebido em domingo, 17 de dezembro de 2017 

 

Comunhão... 

Prezado Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por minha família, meus amigos e            

suas promessas em sua palavra. 

 

A descrição de três sonhos semelhantes, "A Sala das Lanternas de           

Papel", começa ... 

Recentemente, tive três sonhos muito parecidos com as lanternas de          

papel. Em cada um desses três sonhos, havia centenas das mais belas            

lanternas de papel armazenadas em um único cômodo. Cada uma dessas           

lanternas era tão incrivelmente detalhada que era admirada por todos que           

olhavam para elas. 

De repente e sem aviso, uma das lanternas de papel pegou fogo. O fogo              

logo se espalhou para as outras lanternas. Dentro de segundos, toda essa            

sala cheia de lanternas de papel estava queimando. 

Descrição de três sonhos semelhantes ao longo ... 

Mesmo que isso não tenha sido confirmado pelo Senhor, não posso deixar            

de acreditar que esta sala cheia de lanternas de papel representa o Estado             

da Califórnia. No entanto, depois de ouvir comentários feitos sobre isso no            

Nest, agora acredito que essas lanternas poderiam ser todos nós depois           

de termos sido Transformados. Talvez isso tenha um significado duplo? 

Enquanto eu refletia sobre esses sonhos nesta manhã, Deus de repente           

começou a falar comigo enquanto eu sentava na minha cadeira devocional           

orando. 

Deus: “Erin, considere este dia. Pare e considere tudo o que está ao seu              

redor. O que você vê? 

Abri as persianas na minha janela e olhei para fora. O sol estava brilhando              

intensamente. Era aproximadamente 7 graus fora e era 1:00 da tarde           

(que já é a noite em Jerusalém). Eu podia ouvir a água correndo abaixo              

da minha janela do pequeno riacho. Eu ouvi o vento e o som distante do               

snowbird (Junko). 

Olhei para o calendário hebraico e observou que Kislev 30 começa esta            

noite, domingo 17 de Dezembro de 2017, e termina na segunda-feira à            

noite, 18 de Dezembro de 2017. Kislev 30 começa esta noite e representa             

a oitava vela das oito velas de Hanukkah. 
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Eu, então, observou que Tevet 1 começa na segunda-feira à noite, 18 de             

Dezembro de 2017 e será o7º
vela. Tevet 2 começa na terça-feira à noite,              

19 de Dezembro 2017 e será a 8ª vela. O 8º dia de Hanukkah, o último dia                 

de Hanukkah, termina na noite desta quarta-feira, 20 de Dezembro de de            

2017. 

Depois que eu terminei minha busca, eu estabeleci-me de volta para           

minha cadeira devocional e começou a rezar novamente. Ao fazê-lo, notei           

que tudo ao meu redor ficava perfeitamente quieto, mas apenas por um            

segundo ou dois. Por muito pouco tempo, foi como se o tempo tivesse             

parado. 

Eu: “Pai, o que devo considerar? Eu sei que você está aqui, mas não posso               

ver você. Bem, também não consigo ver o vento, mas certamente posso            

ver seus efeitos. Eu também posso sentir o vento em minha pele enquanto             

sopra ao meu redor. Se os efeitos do "vento invisível" são claramente            

visíveis, quão maiores são "Seus Efeitos"? 

Deus começou a falar comigo assim que terminei de escrever. 

Deus: “Erin, considere cuidadosamente hoje.” 

Eu: “Sim, pai, mas estou com medo. Por favor, proteja nossos filhos e             

meu marido em sua jornada para a cidade. Por favor proteja minhas filhas             

que permanecem aqui comigo em nossa casa. Por favor, proteja meus           

amigos e familiares que estão longe. Por favor, não leve nenhum deles            

para casa antes que eles vejam tudo o que você prometeu. Eu amo você,              

pai. Você por favor também nos considerará? ” 

Deus:“ Erin, Erin, oh Erin, quando 'considerar' significa 'morte' ou 'dano'?           

Não as chuvas inundação cessar no dia 27? O óleo não continuava a fluir              

no candelabro para fornecer luz na escuridão quando não havia esperança           

de que a chama pudesse continuar? Então, considere o dia de hoje. 

Eu: ”Eu parei e fiz uma pesquisa sobre o vigésimo sétimo dia. Notei que              

no dia 27 de Kislev, começou na quinta-feira à noite, 14 de Dezembro de              

2017 e terminou sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.  

Dia 27 de Kislev representou a terceira vela das 8 velas de Hanukkah. No              

entanto, Kislev 27 também teria sido o último dos 40 dias de chuva que              

teria começado em 17 de Cheshvan (o décimo-sete dia do segundo mês)            

durante o dilúvio de Noé. 

Eu então fiz uma pesquisa hoje. Hoje é Kislev 29 e a quinta vela das 8                

velas de Hanukkah teria sido acesa na noite de ontem. O Kislev 30             

começa nesta noite, domingo, 17 de dezembro de 2017, e termina na            

segunda-feira à noite, 18 de dezembro de 2017, mas já teria começado            

em Jerusalém. A sexta vela das 8 velas de Hanukkah será acesa esta noite              

e já foi acesa em Israel. 
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Fiz uma busca rápida em outras notícias que poderiam ter sido           

importantes, mas realmente não encontrei nada. No entanto, devo admitir          

que não procurei por muito tempo e sabia que minha busca não era             

"excessivamente exaustiva". Decidi procurar mais um pouco depois de         

terminar de falar com Deus em minha cadeira devocional. 

Eu: “Eu olhei, pai, mas não consegui encontrar nada de muito significativo            

para este dia. Meu coração está mal iluminado enquanto minha esperança           

começa a desvanecer e o óleo da alegria está acabando. Sinto muito, Pai,             

por minha falta de fé e meu desânimo, embora eu saiba em meu coração              

que em breve fará tudo o que disse que fará. Minha esperança, bem,             

todas as nossas esperanças, estão em você e só em você! ” 

Deus:“ Você terminou de declarar sua condição? Eu não sei disso já?            

Então, Erin, considere este dia. ” 

Eu:“ Sim, pai, eu vou. É um lindo dia que você fez. ” 

Deus:“ Sim, de fato, é. De fato, é. Considere isso. ” 

 

O sonho acabou… 

 

Depois que esse sonho foi concluído, liguei para meu marido e decidimos            

examinar as notícias juntos para ver se havia algum grande evento.           

Decidimos, então, especificamente procurar por 'eventos relacionados a        

Israel' para 'considerar' e logo nos deparamos com um artigo que parecia            

bastante significativo para 'todos' considerar ': 

https://www.cnbc.com/2017/ 12/18 /   

un-to-vote-segunda-feira-on-call-para-nos-jerusalem-decisão-de-ser-retir

adas.html 

ONU para votar segunda-feira em chamada para US Jerusalém         

decisão de ser retirada 

 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas é deve votar na           

segunda-feira um projeto de resolução pedindo a retirada da decisão do           

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém         

como a capital de Israel, disseram diplomatas, um movimento que deve           

enfrentar um veto de Washington. 

O texto de uma página do Egito, visto pela Reuters, não menciona            

especificamente os Estados Unidos ou Trump. Diplomatas dizem que tem          

amplo apoio entre os 15 membros do conselho, e embora seja improvável            

que seja adotado, a votação vai isolar Trump sobre o assunto. 

Para passar, uma resolução precisa de nove votos a favor e nenhum veto             

pelos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia ou China. 
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Trump inverteu abruptamente décadas de política dos EUA neste mês          

quando reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, gerando         

indignação dos palestinos. Trump também planeja transferir a embaixada         

dos EUA para Jerusalém a partir de Tel Aviv. 

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, elogiou a decisão de Trump             

como "a coisa certa e certa a ser feita". 

A missão dos EUA na ONU não estava imediatamente disponível para           

comentários no domingo. 

Ministros das Relações Exteriores árabes concordaram em buscar uma         

resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto. O rascunho            

do texto da ONU expressa “profunda tristeza pelas decisões recentes          

sobre o status de Jerusalém”. “ 

Afirma que quaisquer decisões e ações que se proponham ter alterado, o            

caráter, status ou composição demográfica da Cidade Santa de Jerusalém          

não têm efeito legal, são nulos e devem ser rescindidos em conformidade            

com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança. ” 

O projeto também conclama todos os países a se absterem de estabelecer            

missões diplomáticas em Jerusalém. 

Israel considera a cidade sua capital eterna e indivisível e quer todas as             

embaixadas baseadas ali. 

"Nenhum voto ou debate mudará a clara realidade de que Jerusalém" é a             

capital de Israel, disse Danny Danon, embaixador de Israel nas Nações           

Unidas, em um comunicado no sábado. 

Os palestinos querem que a capital de um estado palestino independente           

esteja no setor leste da cidade, que Israel capturou em uma guerra de             

1967 e anexou em um movimento nunca reconhecido internacionalmente. 

O projeto de resolução do conselho “exige que todos os estados cumpram            

as resoluções do Conselho de Segurança em relação à Cidade Santa de            

Jerusalém, e não reconheça quaisquer ações ou medidas contrárias a          

essas resoluções.” 

Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU adotada em dezembro           

de 2016 “sublinha que não reconhecem quaisquer mudanças nas linhas de           

4 de junho de 1967, inclusive em relação a Jerusalém, além daquelas            

acordadas pelas partes por meio de negociações. ” 

Essa resolução foi aprovada com 14 votos a favor e uma abstenção do             

ex-presidente dos EUA, Barack Obama. a pressão do antigo aliado Israel e            

Trump, então presidente eleito, para Washington exercer seu poder de          

veto. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-272/ 

Jesus e o Alerta Sobre a Internet Mundial 

31 de dezembro de 2017 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Você nunca 

nos falha. Você entregou meus dois filhos mais jovens em segurança para 

nós. Obrigado! Ultimamente, tenho me angustiado com algumas 

reportagens sobre os horrores da internet, a 'web'. 

O inimigo é o melhor dos punidores e o pai da mentira. Ele não pára. Ele 

persegue os inocentes até serem caçados. Ele não ficará satisfeito até 

que ele tenha transformado os amantes da Sua luz de esperança e 

inocência em amantes de todas as coisas obscuras e sem esperança. 

O inimigo é o trocador da Escritura e o confusor da verdade. Nuvens de 

confusão caem sobre qualquer um em sua presença. Ele os deixa isolados 

e 'presas', não reza sobre eles. Eles caem em depressão e desespero 

quando eles permitem que ele continue a ter acesso a eles. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente com Jesus. Ele sorriu e me abraçou. Ficamos 

juntos no mirante celestial. Nós olhamos para a Terra à noite e estava 

girando lentamente na nossa frente. Enquanto eu via milhões de luzes 

fracas entre as poucas luzes brilhantes, percebi que algumas das luzes 

estavam começando a escurecer. 

Jesus: “Erin, esta é a última onda de ataques contra os filhos de Deus. 

Olhe para cá. ” 

Ele apontou para a área“ acima ”da Terra. Estava coberto de 'uma teia'. 

Havia enormes quantidades de demônios lá. Havia tantos demônios que 

eram mais numerosos do que milhares de colinas de formigas. Anjos 

estavam ocupados mantendo esta teia consertada e derrubando os 

demônios antes que eles pudessem romper. 

Eu então vi que um número de demônios se reuniam em tão grande 

concentração que eles foram capazes de atirar em vários demônios 

através da web. Na realidade, isso só foi permitido por Deus. Os 

demônios foram capazes de esgueirar-se através de algumas pequenas 

aberturas na web. Eles passariam tão rápido que seriam como balas 

atingindo a Terra. 
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Eu: “Eu não entendo isso, Senhor, como eu sei, com apenas um dos seus 

comandos, você poderia parar tudo isso. O que é que eu estou vendo 

aqui? ” 

Jesus:“ A teia que está sobre a Terra, o mundo que não é visto, ainda 

assim, todos usam e sabem que ela está lá. Este é o reino que deveria 

ser enviado antes de eu chegar. Isso permitiu o aumento do bem e do 

mal. O mal aumentou e, com cada um desses você vê rompendo, outra 

brecha na segurança ocorreu. ” 

Eu:“ Mas, Senhor, eu estou vendo milhares destes quebrando a cada 

minuto. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, você estão corretas. Agora olhe para isto ... ” 

Ele me levou para o que parecia ser um centro de operações. Isso parecia 

ainda maior que a NASA e era uma operação terrestre administrada por 

pessoas. Eu vi ordens globais generalizadas sendo dadas e mapas com 

marcadores. 

Então vi reuniões estratégicas acontecendo e depois ainda mais pedidos 

saindo. Então vi algo parecido com rastreamento infravermelho. Isto foi 

seguido pela "vida leve" de uma vítima sendo exterminada. 

Eu: “O que é isso? É como um videogame gigante. Senhor, por que você 

não está enviando anjos para parar isto? ” 

Jesus:“ Muitas pessoas que lêem isto terão as mesmas perguntas. Eles 

então ficarão chateados, pois prefeririam que eu mandasse Uriel ou 

Gabriel para lhe mostrar o que está ocorrendo aqui. Eles acharão difícil 

acreditar que estou ciente deste centro de comando, mas não envio anjos 

para impedi-lo. 

"Eu posso dizer pelo olhar em seu rosto que você está ferido por isso 

também." Ele sorriu e gentilmente me cutucou. "No entanto, antes de me 

julgar, venha comigo ..." 

Ele pegou minha mão e agora estávamos em um belo bairro suburbano 

com belas casas. O céu acima de nós estava claro e escuro. Eu podia ver 

milhões de estrelas no céu. 

Jesus: “Erin, todos os lares deste bairro são cristãos. As famílias vivem 

juntas em paz, amor e alegria. As famílias fazem tudo juntas como uma 

unidade. Enquanto eles não são perfeitos, eles têm o desejo de fazer a 

Minha Vontade em cada uma dessas casas. Estou bem satisfeito com os 

corações de cada pessoa aqui. Essas pessoas são minhas. ” 

Então eu vi cada casa sendo iluminada. Eu ouvi música e risadas. Eu vi 

uma mãe deixando sua casa com comida. Ela atravessou a rua em frente 

a nós para outra casa que tinha alguém que estava doente. Mesmo que 

esta casa tivesse visto tragédia, eu pude ver que a luz de Deus ainda 

estava lá. Quando a porta se abriu, a luz se apagou. 
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Eu: "Senhor, por que você está me mostrando este bairro cristão 'ideal'?" 

Jesus: "Deixe-me mostrar-lhe o que acontece a seguir ..." 

Então eu vi cada uma dessas casas como se toda a fachada tivesse sido 

retirada. Eu agora podia ver em seus quartos. Eu vi crianças, bebês e 

adolescentes. Cada um tinha alguma forma de tecnologia ou tinha acesso 

a ela. Eu então vi centenas de entidades demoníacas agachadas em cada 

um dos telhados. 

Jesus: Você vê isso, Erin? Eles vieram da web. Agora eles esperam. ” 

Eu:“ Oh Senhor, eu vejo crianças inocentes! ” 

Jesus:“ Sim, Erin. Agora observe… ” 

Eu vi um adolescente estudando para um exame. Ele deve ter 

frequentado uma escola cristã, pois vários livros religiosos, incluindo 

algumas Bíblias, estavam ao lado dele. Ele tinha uma Bíblia normal, assim 

como uma Bíblia topográfica. Ele também estava fazendo algumas 

pesquisas na internet. 

A porta do quarto dele estava aberta. Sua mãe acabara de verificar ele. 

Ele tinha seu smartphone perto dele também. Então eu ouvi uma 

notificação por push em seu telefone e o garoto o pegou para olhar. Eu o 

vi escrever algo de volta. 

Jesus: "Agora observe o que acontece três portas abaixo ..." 

Eu vi uma linda garota adolescente em seu quarto. Ela tinha prêmios em 

todo o seu quarto por alguma coisa. Eu vi um versículo da Escritura 

escrito ao longo do topo de suas paredes perto do teto. Eu vi um grande 

espelho pendurado em uma de suas paredes. 

Ela estava experimentando várias roupas diferentes. Eu vi um demônio 

no quarto com ela. Este demônio parecia louco e vestia roupas femininas. 

Era feio e sujo. Sempre que ela tentava uma roupa diferente, eu a via 

sussurrando em seu ouvido. A menina logo começou a "encolher" e 

perder a confiança. 

Sempre que a garota olhava no espelho, um demônio diferente colocava 

algo como óculos nos olhos para distorcer sua imagem. Estas "lentes de 

vidro" fizeram a menina acreditar que ela era muito maior às vezes, mas 

depois, na verdade, muito magra. A imagem que ela via de si mesma era 

sempre "extrema", ou muito gorda ou muito magra. 

Eu vi então a menina texting. Logo percebi que ela estava mandando 

mensagens para o adolescente que eu tinha visto em seu quarto mais 

cedo. Eles agora estavam mandando mensagens de um lado para o 

outro. Ela logo começou a enviar fotos sugestivas para ele. Eu então vi 

algo como um véu de névoa cair sobre os dois. 

Antes que eu pudesse me virar para fazer uma pergunta ao Senhor, os 

quartos de ambos os adolescentes estavam completamente cheios de 
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demônios. A garota parecia se transformar em algo irreconhecível. Eu 

então vi sua irmãzinha entrar na sala. Quando sua irmã mais nova voltou 

para seu próprio quarto, um dos demônios a seguiu. 

Eu: "Oh Senhor, isso é esmagador!" 

Jesus: "Agora olhe ao redor ..." 

Todos os demônios que estavam em cada um desses muitos telhados 

tinham entrado em cada uma dessas casas. Tudo isso aconteceu tão 

rápido que foi simplesmente impressionante. 

Eu: "Onde está a ajuda, Senhor?" 

Jesus: Ele apontou para Si mesmo. “Aqui, Erin. Ajuda e esperança estão 

aqui ... ” 

Eu então vi a adolescente ficar tão perturbada em enviar as fotos de si 

mesma que ela caiu de joelhos. Ela então orou com lágrimas e um 

coração sincero. Eu vi anjos do Céu entrarem em sua presença e 

encherem a sala. Eu então a ouvi chamar sua mãe. Ela ia pedir para ela 

pegar o telefone. 

Antes que a mãe pudesse vir, o menino mandou uma mensagem 

novamente. Ela olhou para o texto e mudou de idéia. Assim que ela 

tomou essa decisão, vi os anjos saírem de seu quarto. Os demônios 

estavam de volta ao telhado e estavam reunidos ali para observá-la. 

Menina: "Oh, não importa, mãe." 

Logo depois que ela disse isso, os demônios voltaram para seu quarto, 

mas agora havia ainda mais demônios do que antes. O martelar dessa 

garota continuou. 

Eu: "Senhor, enquanto eu estou impressionado por apenas observando 

estas duas casas, você deve ver isso acontecendo em todo o mundo." 

Jesus: Sim, Erin. Agora, vire-se ... ” 

Eu me virei e vi esse cenário se repetindo várias vezes em casa após 

casa. Estremeci quando tudo isso estava acontecendo nesse bairro cristão 

"ideal". No entanto, não foram apenas os adolescentes que foram 

afetados, foram também todos aqueles que convidaram material ímpio 

para as suas casas através da 'The Web'. Enquanto eu via pais fazendo 

isso, havia algumas mães fazendo isso também. Havia muitos outros 

também. 

Eu: "Oh Senhor, isso é muito maior do que eu jamais imaginei." 

Jesus: Sim, Erin. Esta é a onda final de guerra nos "lugares celestiais" 

antes de eu aparecer. " 

Eu:" Senhor, por que você não está fazendo mais para impedir isso? Por 

favor, perdoe-me, mas parece impossível para nós lutarmos contra essa 

guerra, a menos que você intervenha. ” 
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Jesus:“ Erin, está escrito que, nos últimos dias, os homens serão amantes 

de si mesmos. Vá para a Minha Palavra e leia isto à luz do que está 

acontecendo hoje. Veja se este não é o mesmo momento em que você 

está agora. Essas coisas devem ocorrer. ” 

 

Ele me levou à 2 Timóteo 3… 

Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 

Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 

soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 

Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 

sem amor para com os bons, 

Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 

amigos de Deus, 

Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes 

afasta-te. 

Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam 

cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias 

concupiscências; 

Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da 

verdade. 

E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes 

resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos 

quanto à fé. 

Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu desvario, 

como também o foi o daqueles. 

Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, 

longanimidade, amor, paciência, 

Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em 

Icônio, e em Listra; quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me 

livrou; 

E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus 

padecerão perseguições. 

Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e 

sendo enganados. 

Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, 

sabendo de quem o tens aprendido, 

E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem 

fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 

Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para 

redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; 
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Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para 

toda a boa obra”.
 

Jesus: Agora você entende o que veio contra a terra. No entanto, há 

ainda mais das Escrituras que mostrei a você que também se refere 

àqueles sob esses ataques. ” 

Eu:“ Senhor, como pode qualquer família lutar contra tais coisas se Você 

não nos fortalecer? Como podemos estar todos os momentos? Nós não 

podemos! ” 

Jesus:“ Ser pai hoje é muito mais difícil do que no passado. Muitos foram 

solicitados pelo inimigo e tem sido objeto de grandes batalhas em Minha 

Corte. Quando digo batalhas, quero dizer como em argumentos, não em 

lutas. 

“Perímetros e limites foram estabelecidos em que o inimigo é incapaz de 

atravessar. Mesmo assim, aqui está apenas um exemplo do que o inimigo 

poderia fazer com um jovem normal que procura Me seguir ... 

● Primeiro Passo - Isolamento e Solitude: "amigos" ímpios em 

uma escola são sistematicamente transformados contra alguém 

pelo inimigo. 

● Segundo Passo - Bullying: Agora vulneráveis e solitários, os 

bullies são enviados. A partir disso, as meninas e os meninos 

também começam a odiar seus cabelos, seus corpos, seus quartos, 

suas escolas e até mesmo seus pais. Os ataques podem vir contra 

eles de várias formas. 

● Terceiro Passo - Imagem Corporal: Este assédio moral 

geralmente leva a uma má imagem corporal. Eles se comparam a 

um ideal, um ideal que nunca pode ser obtido. Se o inimigo 

conseguir que alguém persiga algo que ele não consegue obter 

como medida de perfeição, ele então o leva para um caminho 

escuro e finalmente para um poço muito escuro. 

● Quarto Passo - Dado à Vaidade e à Emoção:  Em busca do amor 

e do amor para curar a dor, o inimigo muitas vezes envia alguém 

do sexo oposto que tem intenções sexuais impuras para ele. No 

entanto, quando o amor que está sendo buscado é baseado em 

uma ilusão, não há mais um verdadeiro indicador do que é o amor, 

o que o amor realmente está de acordo com os frutos do Espírito. O 

que vem então é muitas vezes apenas uma falsificação inteligente 

para "amar" ... luxúria. Abrindo-se ao pecado, eles freqüentemente 

se dobram à vontade do inimigo quando normalmente nunca teriam 

permitido isso. ” 
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“ Muitos que Me seguem não mais tentam entender completamente quem 

eu sou através da Minha Palavra. Alguns só olham para mim como o 

'tomador de todas as coisas divertidas', mas eu não sou. Para os que já 

passaram da idade da responsabilização, não há "desordem cerebral" e 

afirmam ter Mim em seus corações, eles são indesculpáveis. 

Nota:  Uma breve explicação do que acreditamos que Jesus quis dizer 

com "desordem cerebral" está incluída no final deste sonho. 

“No entanto, isso é o quanto eu os amo. Eu dei Minha vida por eles. Da 

mesma forma que eu chamei você e sua família para algo maravilhoso, o 

inimigo odeia todos vocês por causa disso. Ele usará qualquer arma que 

puder para destruir todos vocês. 

“Enquanto algumas pessoas dizem coisas com seus lábios, seus corações 

não estão em Mim. Para outros, enquanto eu estou em seu coração, seus 

lábios e suas ações dizem algo diferente e o inimigo os conduz facilmente 

como um cavalo para o abate. 

“Muitos não conseguem se sobressair por medo de não serem amados. 

No entanto, não se engane ... eles são odiados, assim como todos vocês 

são odiados, por causa de mim. Então, o que tudo isso significa? Eles 

estão com medo de fazer inimigos? Bem, eles já os têm. 

“Eles realmente entendem o atraso da hora? Eles realmente entendem 

que algumas de suas luzes já estão diminuindo? Mesmo para aqueles cuja 

luz é brilhante, eles realmente entendem o quanto a escuridão odeia a 

sua luz? 

“Eu vejo tudo feito em segredo. Os anjos viram as costas sempre que 

alguém faz atos profanos, pois não são chamados para contemplar essas 

coisas, a menos que estejam em guerra ou eu os tenha chamado para 

pará-las. Aqueles que Me amam devem se esforçar para não fazer nada 

que faça com que Meus anjos virem as costas. Se o fizerem, não se 

surpreenda se eu remover meu favor deles ou mesmo testá-los 

severamente. 

“Contudo, se ao invés disso eles mantiverem todas as coisas sagradas e 

de uma pessoa Divina com sabedoria, eu posso simplesmente abrir as 

comportas do Céu sobre elas. Talvez eu remova todos os defeitos e 

aperfeiçoe suas imagens de modo a tirar o fôlego momentaneamente 

daqueles que estão em sua presença. 

“No entanto, eles devem se apresentar como eu os vejo. Eles devem 

deixar a beleza do seu coração brilhar, não os enganos do mundo. Leia a 

Escritura de Timóteo novamente para realmente entender quantas 

pessoas irão mentir e manipular para conseguir o que querem. ” 

Eu:“ Isso me faz sentir que não devemos aceitar as palavras de nossos 

filhos. Devemos tornar nossa prática pesquisar o que eles estão 
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procurando na Web e fazer isso com frequência? Eles saberão que isto 

está vindo e se preparando adequadamente? ” 

Jesus:“ Bem, uma busca surpresa freqüentemente revelará mais, 

entendeu? Lembre-se de que o que você está fazendo é pesquisar se isso 

está sendo usado como uma arma contra sua família. Sabedoria e 

discernimento são necessários mais agora do que nunca. Estes devem ser 

solicitados por mim. Agora, regozije-se, Erin, pois a hora é muito tardia! ” 

Sonhe ... 

Observe quando Jesus fala de uma“ desordem cerebral ”: 

Acreditamos que Jesus está se referindo a alguém que é limitado 

mentalmente, como o autismo, o de Asperger Embora não tenhamos 

certeza de como isso se aplicaria, considere-se reconfortante que Deus 

faz e Sua misericórdia é grande. 

Acreditamos que Jesus disse isso para esclarecer que aqueles que têm 

transtornos mentais ou deficiências físicas não estão incluídos neste 

grupo, mesmo que sejam adolescentes ou mais velhos (isto é, tenham 

atingido sua idade de responsabilidade). Embora nunca tenha havido uma 

determinada idade de responsabilização e, muito provavelmente, 

depende de cada pessoa, parece estar por volta dos primeiros anos da 

adolescência. 

Note-se que a cultura judaica geralmente tem Bar e Bat Mitzvahs aos 13 

anos. Basicamente, se uma pessoa não tem a capacidade de entender o 

pecado ou pelo menos ser capaz de pedir a salvação de Jesus por causa 

de um "distúrbio cerebral", eles ainda são salvos. . Por exemplo, se você 

conhece alguém com Síndrome de Down, isso deve lhe dar um grande 

conforto. 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-273/ 

Jesus e o Ano do Favorável do Senhor 

9 de janeiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pelo meu marido, filhos e amigos.            

Obrigado pela neve fresca e deslumbrante e um céu agora claro. Obrigado            

por mais um dia. 

Pai, eu tive um tempo difícil recentemente. Minha dor tem sido quase            

demais para suportar. Eu tenho esperado por ajuda de um lugar que não             

fornece ajuda. Eles me mantiveram em cativeiro e sua falta de tratamento            

agora está causando problemas ainda maiores. 

Pai, eu quero viver. Eu quero ser livre para que eu possa realmente             

aproveitar a vida. Meus filhos vão deixar a nossa casa em breve e eu não               

consegui viver verdadeiramente. Passei meus dias mais saudáveis em         

batalha e agora passo meus dias lutando por saúde. 

Enquanto eu vejo você fechando portas, pai, novas ainda não abriram. Na            

verdade, recentemente tive um sonho de estar em um corredor de portas.            

Todas as portas estavam trancadas e eu não tinha para onde ir. Eu sei que               

você me deu isso por um motivo! 

Eu mal posso escrever, subir escadas, sentar ou até mesmo deitar a            

cabeça para descansar. Obrigado pelos pequenos pássaros e animais,         

embora eu ainda tenha tanta alegria em alimentá-los. Recentemente, até          

tive um adorável esquilo voador visitando o nosso deck uma noite para            

comer alguns dos amendoins que eu havia colocado para eles. 

Embora eu tenha muita alegria em ver essas pequenas criaturas, agora           

acho que usar minha câmera para tirar fotos delas é muito difícil, pois             

minhas mãos ficaram instáveis. É realmente um milagre de você quando           

eu sou realmente capaz de capturar alguns tiros 'constantes' nas muitas           

fotos que eu tiro. 

Em alguns dias, me sinto tão ... bem ... 'incapaz'! Embora eu tenha sido              

capaz de "mascarar as coisas" para o bem da minha família, sou            

simplesmente incapaz de "esconder" minha dor. Isso é demais. Enquanto          

alguns podem dizer que isso é "orgulhoso", é mais em consonância com            

"manter no jogo" como sendo a melhor maneira de se comportar como            

ensinado por minha mãe repetidamente. 

Enquanto dirigia para pegar as crianças da escola ontem, eu testemunhei           

uma visão que eu nunca tinha visto antes. Dois corvos estavam           
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cambaleando pela estrada juntos. Um corvo, o corvo maior, parecia estar           

abrigando o outro corvo menor. 

Então notei que o corvo menor parecia estar ferido e que o corvo maior              

parecia estar caminhando para um pequeno banco de neve. Depois que           

eles atravessaram a estrada, decidi ir até eles. O corvo maior ficou irritado             

e voou com um grito. Fiquei surpreso comigo mesmo que eu estava            

realmente sentindo compaixão por um corvo. 

O corvo menor havia se deitado na neve e se aconchegava como um pato              

que resistia a uma tempestade. Falei com ternura a princípio, mas logo            

comecei a orar. A neve continuou a cair enquanto o corvo maior            

continuava a gritar comigo de longe. 

Eu pedi ao Senhor para curar esse corvo ou simplesmente deixá-lo morrer            

rapidamente. Enquanto orava, logo me senti em paz. Eu disse ao Senhor            

que eu verificaria quando voltasse em algumas horas. Se o corvo ainda            

estivesse vivo, eu faria o que fosse Sua vontade para este pássaro. 

Quando finalmente voltamos duas horas depois, ainda pude ver esse          

pequeno embrulho preto encolhido na beira da estrada. Eu puxei o carro e             

andei até o pássaro. Ainda estava vivo. Como não havia sangue           

perceptível, usei luvas grossas e um cobertor para pegar o corvo. Percebi            

que o corvo maior já havia partido. 

Meu filho mais novo segurou o pássaro enquanto nos dirigíamos para o            

hospital veterinário. Eu disse a todos no carro que seria muito improvável            

que esse carinha durasse muito mais tempo. No entanto, ficamos          

confortáveis em saber que, se estes eram seus últimos momentos aqui,           

pelo menos estava sendo cuidado e estava ficando quente envolvido em           

um cobertor aconchegante. 

Foi uma viagem de vinte minutos até o veterinário e o corvo permaneceu             

calmo e tranquilo durante toda a viagem. Não estava tremendo, mas           

apenas parecia estar estudando cada um de nós. Quando finalmente          

chegamos aos veterinários, logo descobrimos que não havia veterinários         

na equipe. Nós discutimos isso com o assistente que estava de plantão. 

Eu: “Encontramos esse corvo encolhido em um banco de neve. Existe           

alguma coisa que você possa fazer por isso? 

Assistente: “Nós vamos admiti-la para observação. Se ela durar a noite           

toda, isso será um bom sinal. Um dos veterinários entrará em breve para             

o último turno e irá examiná-la mais a fundo. 

Depois de sairmos, oramos ao Senhor por este pequeno corvo. Enquanto           

esperávamos o melhor, todos suspeitamos do pior. Não é de surpreender           

que as más notícias chegassem logo pela manhã, quando o veterinário da            

equipe telefonou para mim em casa. 
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Vet: “Enquanto nós a fizemos tão confortável quanto possível, tivemos          

que colocá-la para dormir na noite passada. Ela estava sofrendo de uma            

asa quebrada, um pé quebrado e uma protuberância óssea que era           

intratável. Ela ainda teria vivido mais alguns dias e sofrido muito, então foi             

bom que você a tenha trazido. ” 

Oh Pai, obrigado por me deixar cruzar com esse corvo ferido. Ela teria             

sofrido ainda mais e, provavelmente, em breve teria sido enterrada viva           

por um trator de neve que passava. Acredito que todos nós aprendemos            

uma lição sobre compaixão a partir disso, pois meus filhos sabem muito            

bem como eu geralmente me sinto em relação aos corvos. 

Se nada mais, me fez sentir que eu realmente fiz a diferença. Enquanto             

muitos me disseram muitas vezes que eu fiz uma grande diferença em            

suas vidas, é incrível como a dor pode fazer você esquecer rapidamente.            

Eu até senti como se pudesse me relacionar com esse corvo, um resultado             

improvável. 

Eu também descobri que meu "cuidado" logo terminará oficialmente, mas,          

na realidade, nunca realmente começou. Em maio, já se passaram quatro           

anos desde a minha lesão no trabalho. A dor está afetando minha pressão             

arterial e as últimas leituras no consultório do médico tiveram uma média            

muito alta de 177/106. 

O que torna isso ainda mais alarmante é que essas leituras foram feitas             

enquanto eu estava descansando. Eu realmente acredito que minha         

pressão sanguínea não diminuirá até que minha dor seja finalmente          

aliviada. Eu também acredito verdadeiramente que só Deus pode aliviar          

minha dor. Mais uma vez, pai, estou totalmente confiando em você! 

Com tudo o que aconteceu, estou ficando deprimido agora. É difícil para            

mim ter alegria, embora eu me encontre com você regularmente e você            

me enviou um marido consistentemente otimista ... sorri. Felizmente,         

muitas vezes ouço você dizer: 'Não se preocupe, Erin, eu estou aqui e             

estou com você', sempre que oro e venero você. 

A certa altura, eu até comecei a me perguntar se meus sonhos            

começavam a apontar para minha ida para casa mais cedo do que eu             

esperava. Eu então orei para que você me mantivesse aqui até que você             

eventualmente viesse por todos nós no Arrebatamento. Oh pai, eu quero           

tanto ver seus milagres e se divertir servindo você com meu marido,            

nossos filhos e nossos amigos! 

Como a dor agora era grande demais para eu continuar hoje, decidi fazer             

uma pausa ... 

Recebi na quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 

Meu filho mais velho foi comigo para fazer alguns exames no consultório            

hoje cedo. Isso é cerca de uma hora de carro de casa. Saímos antes do sol                
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nascer. Embora as estradas não fossem ótimas, ainda nos divertíamos          

muito conversando durante nosso trajeto. 

Depois que meus testes foram concluídos, ouvimos um CD de adoração a            

caminho de casa enquanto dirigíamos. Durante uma pausa em nossa          

conversa, eu comecei a pensar sobre muitas coisas, incluindo a minha           

saúde, o tempo que passam tão rapidamente e meu próximo55º
          

aniversário. 

Só então, e no meio do nada e para nossa surpresa, uma pomba branca              

voou no ar para fora da neve. Meu filho tinha testemunhado essa pomba             

incrível também. Eu rapidamente virei o carro na esperança de tirar uma            

foto dele. Enquanto procurávamos por algum tempo, não pudemos         

encontrar nenhum vestígio dessa pomba em lugar nenhum. 

No entanto, ambos ficamos com uma impressão bastante vívida de uma           

pomba branca pura, maior que o normal, imaculada, com as asas abertas            

no vôo. Eu nunca tinha visto uma pomba branca pura antes, neve ou             

neve, então estávamos nos perguntando se isso era um milagre e um            

sinal. 

Enquanto continuávamos a dirigir para casa, logo avistamos dois lindos          

cavalos pretos. Eram cavalos grandes, quase como Clydesdales, e         

brincavam uns com os outros na neve. Paramos e pegamos alguns vídeos            

deles tocando. 

Quando chegamos em casa, decidi consertar uma bandeja de sementes          

para os pássaros, os esquilos vermelhos e os esquilos cinzentos que agora            

frequentam nossa propriedade. Como eu estava agora ligado a um          

dispositivo que levava a minha pressão arterial a cada trinta minutos, eu            

estava um pouco distraído quando saí devido à sua natureza complicada. 

Como resultado, demorou um pouco para eu perceber que havia sangue           

por toda parte no caminho nevado que eu estava caminhando. Como           

essas pequenas criaturas se tornaram quase como uma família para mim           

agora, isso era horrível. Eu comecei a me sentir culpada porque pensei            

que eles estariam seguros aqui em nossa propriedade. 

Enquanto seguia o rastro de sangue, primeiro levei para o quintal, depois            

para o lado de nossa casa e depois para nossa pequena varanda. Tive a              

sensação de que esse sangue poderia até ser do meu pequeno esquilo            

vermelho favorito que às vezes chamamos de "Little Red", pois esse rastro            

parecia seguir todos os caminhos que ele normalmente tomaria. 

Enquanto o sangue estava por toda parte nesta trilha, de repente parou.            

Sem perceber a princípio, eu deixei cair a bandeja de sementes que eu             

estava carregando. Meu horror logo se transformou em soluços, depois em           

chorar, depois chorando e então comecei a chorar. 
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Normalmente eu me mantenho junto durante esses tipos de coisas, mas           

eu continuo chorando enquanto uso um pequeno empurrão para cobrir as           

manchas de sangue com neve fresca. Enquanto os pequenos animais          

geralmente continuam com seus negócios como eles agora estão         

acostumados a eu saindo para alimentá-los, notei que eles pararam para           

me ver chorar. 

Isso deve ter sido confuso para eles, mas talvez eles estivessem tendo            

alguma empatia por mim. Eu sabia que isso era um pensamento ridículo e             

um pensamento positivo, mas me confortou um pouco. Meu filho mais           

velho deve ter me ouvido chorando quando ele saiu para me confortar. 

Filho: “Mãe, não é sua culpa. O Senhor falou com você sobre isso antes.              

Lembre-se, Ele permite esse tipo de coisa aqui na Terra. Está tudo bem,             

mãe. ” 

Mesmo que eu soubesse e concordasse com ele, esta foi a palha que             

quebrou as costas do camelo e eu permaneci inconsolável. Sim, eu           

realmente conhecia melhor, já que tinha experimentado algumas mortes         

de animais de estimação nos meus dias, algumas de formas trágicas, mas            

eu simplesmente não conseguia evitar. 

Eu sei que isso é uma parte da vida e que a morte é um corredor de                 

portas que levam a lugares eternos, seja a vida eterna ou a morte, mas              

isso era difícil. Mesmo que meus sonhos tenham mostrado nossos animais           

de estimação, junto com outros animais, subindo para o céu, minhas           

lágrimas continuaram a fluir e eu continuei a soluçar. 

Eu finalmente me acalmei e percebi que isso não era apenas sobre o             

sangue na neve. Isto foi devido a tudo aparentemente convergindo para           

este momento. A tristeza, o desânimo, a dor e a inquietação pareciam            

estar borbulhando no meu 'vaso' e fazendo as lágrimas escorrerem no           

transbordamento. 

Quando voltei para casa, decidi procurar como os animais comungavam          

com o homem no Jardim do Éden do Livro dos Jubileus. De acordo com              

estes apócrifos, e obviamente não incluídos na Bíblia, Deus removeu a           

capacidade de os animais falarem quando Adão e Eva foram expulsos do            

Jardim. 

Mesmo que eu não saiba como ou se isso aconteceu com certeza, isso de              

alguma forma me trouxe conforto adicional. É difícil explicar por que isso            

me confortaria, porque não tenho certeza. Talvez seja a percepção de que            

Deus ama esses lindos animais também e até mesmo tem roaming           

esperando por muitos deles no céu também. 

Eu me considerei sabendo que mesmo esses ataques aparentemente         

insensatos fazem parte do Seu grande plano. Seus caminhos são mais           

altos e nós simplesmente não podemos entender completamente.        
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Dezembro de 2017 foi preenchido com ataques sem sentido contra mim e            

agora penso neste mês como "O mês das traições". Até agora, janeiro de             

2018 parece ser "o mês do luto". 

Enquanto eu deveria estar me sentindo animado com o que estamos           

ansiosos e saber que está prestes a chegar, eu, em vez disso, vejo agora              

o que está vindo com um tipo de medo. Isso porque, como estou agora,              

não haverá maneira de poder ser útil a você, pai. Na minha condição atual              

e sem Você, Pai, como posso ser de alguma utilidade? 

Do jeito que eu vejo agora, você ficaria melhor apenas me colocando de             

volta no forno novamente. Eu sinto que tenho rachaduras no meu vaso e             

que você precisa consertar isso de novo. Para ser sincero, estou tendo um             

tempo bastante difícil para cuidar da minha família e das tarefas           

domésticas que não posso nem imaginar fazer algo "significativo" para o           

Seu Reino. 

Pai, embora eu tenha lhe perguntado tantas vezes por alívio e cura, eu             

estou novamente pedindo a Você por isto com todo meu coração. Mesmo            

se a resposta for "não", por favor, por favor, por favor, ainda cure nossa              

família e nossos amigos em breve? Eu amo aqueles que você nos enviou             

tanto e pelo menos usaria esse prazer para me distrair da minha dor. 

Sinto muito, padre, porque parece que tudo o que faço hoje em dia é              

reclamar. Esta é uma situação difícil para mim, pois, embora eu não            

queira reclamar, também não quero vir diante de Ti com outra coisa senão             

a completa honestidade. Oh pai, o que devo fazer? 

Obrigado, Pai, por me dar um sonho recentemente… 

 

Sub-sonho 1 descrição começa - “O escabelo de ouro”… 

Eu estava perambulando por uma linda área de compras em uma vila.            

Esta aldeia parecia estar em algum lugar na Califórnia, mas eu não tinha             

certeza. Logo eu reconheci algumas pessoas do meu passado que também           

estavam lá. Enquanto a maioria não me reconheceu, eu poderia dizer           

pelos olhares daqueles que me reconheceram que eles pareciam estar          

guardando rancor contra mim. 

Decidi ir a uma pequena loja da aldeia para ver o que eles tinham à               

venda. Quando olhei ao redor da loja, logo notei uma mesa de ouro             

bastante curta que estava à venda atrás do balcão. Eu olhei para o preço              

da mesa e notei que estava sendo vendido por US $ 125. 
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Eu rapidamente descartei este item, pois parecia muito ornamentado para          

o meu gosto. No entanto, logo depois que saí da loja, percebi que queria.              

No entanto, quando voltei para comprá-lo, notei que agora havia vários           

designers que eu queria comprar. A balconista se desculpou quando me           

viu voltar e se aproximou. 

Empregado: Sorrindo. “Eu vejo que você está de volta. O que você está             

procurando? ” 

Eu:“ Eu decidi que eu quero a pequena mesa de ouro que você tem atrás               

do balcão. ” 

Clerk:“ Bem, não é uma mesa, é um escabelo. Você ainda quer isso? ” 

Eu:“ Absolutamente! ” 

O funcionário voltou para trás do balcão e marcou o item como“ VENDIDO             

”. Quando as mulheres ficaram furiosas com isso, decidi passear pela loja            

um pouco mais até elas irem embora. Quando as mulheres finalmente           

saíram, eu cheguei e terminei a compra. 

 

Sub-dream 1 description over… 

Não sei qual é o significado deste sonho. Ajuda, Senhor, eu preciso de             

você! 
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Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um jardim de arbustos, gramados, flores, piscinas e fontes            

lindamente esculpidas. Era a parte mais bonita do jardim que eu já tinha             

visto. Era uma parte diferente do mesmo jardim que eu tinha estado há             

pouco tempo atrás (aquele com a fonte no meio do caminho). 

A fragrância de flores, eucaliptos e outros cheiros bonitos encheu o ar e foi              

inconfundivelmente de alguma forma uma reminiscência de uma casa que          

eu trabalhei em 2005 em Laguna Beach, Califórnia. Esta era uma           

propriedade particularmente grande e o tempo parecia perfeito durante         

todo o tempo em que estive lá trabalhando nela. 

Quando eu estava trabalhando nesta casa e as janelas estavam abertas,           

eu podia ouvir o som dos cavalos correndo e brincando nas belas áreas             

gramadas que cercavam a propriedade. Eu podia ouvir os sons dos           

pássaros e, sim, até mesmo os sons dos pavões que eles trouxeram. 

Mesmo que eu fosse 'apenas a ajuda contratada', havia tanta beleza lá            

que me senti privilegiada em experimentar isso. Bem, o que eu estava            

experimentando aqui no Céu excedeu em muito a minha experiência em           

Laguna Beach Estate, tanto que é impossível descrever. Ah, sim, devo           

notar que não havia mais sinais de inverno no Jardim. 

De repente eu ouvi alguns "espirros felizes" atrás de mim. Estava vindo de             

uma das piscinas que me rodeavam. Fui até lá e fiquei impressionada com             

o que vi então. Eu quase caí em espanto. O pequeno corvo que eu              

acabara de ajudar estava na piscina brincando com a pomba branca que            

eu acabara de ver no meu caminho. 

O que posso dizer além de 'Wow'! Mesmo que o corvo preto antigo agora              

tivesse penas iridescentes sem nenhum preto, de alguma forma não era           

difícil para mim reconhecê-lo. Ele voou para fora da piscina e pousou a             

cerca de dois metros de mim. Então caminhou em minha direção. 

O que me surpreendeu também é que estava literalmente andando, não           

mancando como esses pássaros na Terra. Eu estava em choque e           

surpresa completa. Eu realmente tinha pensado que "este calibre de          

pássaro", um corvo não menos, nunca seria bem-vindo no céu. Eu           

balancei a cabeça e percebi o quão pouco eu sei, porque este aqui estava              

e definitivamente estávamos no céu. 

Quando o pequeno corvo chegou perto o suficiente para mim, abaixei-me           

e comecei a acariciá-lo gentilmente. Para minha surpresa, fez um pequeno           

som agradável, não o barulho chato pelo qual é famoso aqui na Terra. A              

pomba branca, em seguida, veio para me cumprimentar também. 

Eu: “Oh, obrigada Senhor, por esta maravilhosa bênção.” 

Então me inclinei novamente e visitei com meus dois novos e pequenos            

amigos pássaros. 
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Eu: “Estou tão feliz que vocês dois estejam aqui. Vocês são ambos tão             

bonitos. ” 

Eu me abaixei e eles se revezaram me cutucando de 'amor' (por falta de              

uma descrição melhor). Eu senti tanta alegria que as lágrimas começaram           

a se formar em meus olhos. Eles foram lágrimas felizes desta vez. Eu ouvi              

alguém 'limpando a garganta' atrás de mim. Eu me virei e foi Jesus! Eu              

corri e o abracei com força. 

Jesus: “Enquanto eu posso ver que você está se divertindo aqui, eu            

também sei que você está tendo um tempo difícil quando você não está.” 

Eu: “Senhor, por favor! Senhor, por favor, cure meu coração partido e em             

luto! Por favor, não nos deixe continuar a definhar! Os ímpios parecem            

prosperar enquanto sofremos. Eu não posso nem conseguir ajuda terrena          

para minha condição. Por favor, por favor, não esqueça de mim. 

“Quando as coisas não melhoram… na verdade, elas estão se tornando           

ainda piores… não posso deixar de me lamentar e me preocupar. É tão             

difícil ter alegria quando estou com tanta dor! Eu estou com medo de             

que… ”Eu rapidamente me parei. 

Jesus: Assentindo para mim com um sorriso simpático. “Por favor, Erin,           

continue. Do que você tem medo? ” 

Eu: Respirei fundo e decidi continuar. “… Que na minha queixa, luto e             

preocupação, eu poderia ter causado um grande atraso.” 

Jesus: “Bem, Erin, se este fosse o caso, isso não me faria parecer             

instável? Isso não significa então que eu não te conhecia bem o suficiente             

no início de tudo isso para antecipar seu estado atual? Lembre-se de que             

eu já sabia tudo o que era e vai acontecer mesmo antes de tudo isso               

começar. ”Ele bem-humoradamente me cutucou. “Afinal, eu sou Deus,         

certo, Erin?” 

Eu: Rindo. “Claro, pai! Eu acho que só dói que Você saiba tudo o que está                

chegando, mas nunca compartilhe o suficiente para que eu possa planejar           

com antecedência. ” 

Jesus: Rindo. “Oh, Erin, se eu tivesse dito a você os tipos de testes e               

testes que você suportaria no começo, você teria aceitado?” 

Eu: “Bem, eu provavelmente teria ...” Ele sorriu para mim e eu só sabia              

disso. Ele já conhecia a "resposta verdadeira" à sua pergunta. “Na           

verdade, você está certo, Senhor. Eu não acho que eu teria gostado de             

saber de antemão que, para eu me aproximar de você, permanecer forte            

em você e ser usado por você morrendo para mim mesmo, tudo isso teria              

que acontecer. 

“De alguma forma eu até sei que aprender sobre todos os nossos            

problemas com antecedência teria me deixado ainda mais preocupado do          

que eu já estava e sou. Oh pai, eu sinto muito por duvidar de seus               
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caminhos perfeitos. Senhor, agora estou no meu 18º
ano desde a minha           

visão com Enoque e Elias. Eu estava tão esperançoso que Você teria            

apenas ... ” 

Jesus:“ Erin, você confia em Mim? ” 

Eu: Eu respirei fundo novamente. “Sim, Senhor, é claro.” 

Jesus: “Só sei que não planejo te levar para casa ainda, Erin. Lembre-se             

que a hora está atrasada. 

Fiquei sem tempo. Eu sabia que Ele iria pegar onde ele parou na próxima              

vez que nos encontramos … 

 

Recebido no domingo, 14 de janeiro de 2018 

Eu: "Oh Senhor, meu coração se parte quando você está aqui comigo e             

meu corpo ainda dói. É a coisa mais desanimadora estar aqui em Tua             

presença e ser tão jovem e bela enquanto meu corpo está me falhando na              

Terra. Enquanto estou completamente curada aqui, a realidade é que,          

quando saio dessas visitas com Você, sinto uma dor que piora a cada dia. 

“Eu não pretendo entender isso, mas sei que você sabe. Você sabe todas             

as coisas desde o início de nossas vidas até o fim. Embora agora eu sei               

que isso seja uma mentira, o inimigo, por vezes, sussurra algo para mim             

que um participante do companheiro igreja uma vez tinha me dito: 'favor            

de Deus não pode estar com você, Erin, ou Ele teria curado você 

agora'” 

“Oh Pai, eu não quero mais falar sobre minha condição atual. Eu sei que              

você já sabe tudo sobre isso. Enquanto há dias em que eu ainda escuto              

'essas vozes' e questiono meu lugar em Seu coração, Suas palavras e            

sinais então me confortam e eu sei que Você está no meio da minha dor e                

problemas. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, Eu sou. Estou com você. Não ouça a mesma voz que me               

confrontou no deserto como ele é o mestre enganador. Tu és minhas            

ovelhas e eu sou o bom pastor. As ovelhas não sobrevivem por muito             

tempo sem o Pastor, pois podem ser facilmente enganadas e enganadas           

para se afastarem dos cuidados do Pastor. 

“Se isso é feito por uma cabra, um lobo ou até mesmo outra ovelha, não               

importa, pois recuperarei aquela ovelha e a trarei de volta a Mim vez após              

vez. Mesmo que eu tenha que deixar as ovelhas desamparadas para que            

elas permaneçam em Mim, eu farei isto, entendeu? ” 

Eu:“ O Pastor quebrará as pernas das ovelhas se necessário e as levará             

em Seus ombros depois que Ele fixar e amarrar as ovelhas? pernas para             

curar? 

Jesus: Sorrindo. “Esse é um assunto difícil, Erin, e um tópico que até             

dividiu igrejas. Esta é uma parábola dos 'passeios' de alguns daqueles que            
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eu chamo, entendeu? Vamos ver isso de uma maneira diferente. Qual é            

melhor quando criança para um pai? 

● Uma e outra vez, um filho desobedece a um pai bondoso, um pai             

que não desiste daquele filho nem mesmo a um ferido, um pai que             

continua a trazer o filho de volta, até aquele dia em que o filho se               

afasta do mundo e descansa na casa do pai. casa; ou 

● Um filho que ignora a disciplina do pai e, um dia, nunca mais volta,              

e depois não se importa que o pai sofra pelo filho perdido. ” 

Eu:“ Preferiria muito mais que o filho ferido voltasse. Senhor, eu sou            

aquele que se afastou e que você teve que castigar? ” 

Jesus:“ Não, Erin. Você era uma ovelha recém-nascida que o pastor           

escolheu para cuidar. Quando você começou a ouvir a Minha voz, você se             

afastava em vez de vir em direção a Mim. Cada vez que eu ligava para               

você, você se afastava ainda mais e mais de mim. 

“Um dia, logo depois que os lobos começaram a atacar você, eu vim e te               

resgatei. No início, você era muito tímido para confiar em mim. Você sabia             

que eu me importava com as minhas ovelhas, mas você se considerou            

indigno disso. Eu observei você enquanto você circulava o perímetro          

externo. Tu estavas debaixo do Meu relógio, embora não tivesses vindo ao            

rebanho com os outros. 

“Mesmo quando eu falei com carinho para você, você ainda se sentiu            

abandonado, pois ainda não tinha compreensão de Mim. Você continuou a           

se sentir indigno, pois havia alguns lobos usando roupas de ovelha que            

tentaram convencê-lo de sua indignidade. Estes lobos lembraram-te então         

das tuas falhas 'de acordo com o mundo'. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas como posso culpá-los? Eu me divorciei duas vezes,            

uma vez enquanto eu era cristão. Eu fui falido. Eu tenho sido            

envergonhado pelo mundo. Eu também sou uma mulher, Senhor. Eu não           

pareço ser um bom candidato! ” 

Jesus:“ Exatamente! Isto é o que faz de você a minha escolha 'perfeita'.             

Você é 'perfeito' para aqueles que se sentem inadequados para serem           

usados por Mim. Você é 'perfeito', como você pode se relacionar com o             

coração partido e ter compaixão por eles. Sim, Erin, mesmo que você não             

seja perfeita, você está perfeitamente na Erin e na minha escolha perfeita. 

“Agora, Erin, um dia, e permanecendo à Minha vista, mas ainda mais            

perto dos enganadores do que de Mim, concentrando-se em suas          

mentiras, eles começaram a destruí-lo. Você era apenas 'saboroso         

carneiro' para eles. Eles não sabiam que eu os estava observando e que             

ainda faço. 
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“No entanto, logo separei o rebanho e corri até você. Eu te carreguei para              

o Meu cuidado. Eu sabia quem eram os lobos e sua localização ... Ele              

sorriu para mim. “… E ainda sim. Embora eu ainda permitisse que esses             

lobos voltassem e zombassem de você às vezes, eu fiz isso como uma             

medida de sua força e capacidade de ouvir e se concentrar em Mim em              

vez deles. 

“Você vê, Erin, eu conheço todos os lobos e onde todos eles estão e em               

todos os momentos. Eles atacam os fracos e os débeis mentais. Eles            

atacam os jovens e os velhos. Eles gritam e dizem: 'Você não está sendo              

usado pelo Pastor como Ele nunca escolheria alguém como você. Um olhar            

para a sua vida e saúde e você deve saber que você não está nem a favor                 

Dele. 

“Bem, eles não são o pastor sobre você. Eles não são encontrados em             

nenhum lugar quando o problema acontece. Eles são todos muito rápidos           

para devorar o remanescente antes de correr para as colinas. Estes são os             

mesmos que te desqualificam, dizendo que me conhecem. 

“No entanto, eles são como os fariseus. Eles estão cheios de si mesmos.             

Eles elevam suas posições por causa das leis que eles mantêm e das vidas              

de santidade que levam. Eles se gabam de suas posições nas juntas da             

igreja e de seus presentes para os pobres. 

“Eles constantemente afirmam sua posição acima dos outros, mas não          

entendem que é o Eu que está acima deles. Minha graça foi testada.             

Abençoado é o homem que obtém sabedoria e humildade depois de seus            

testes e provações para o seu é o Reino dos Céus. 

“Muitos que não entendem essa hora tardia profetizam incorretamente         

para vender mais livros. Há muita gordura e nenhuma carne. Enquanto           

eles se lembram que eu sou o Pastor do Meu rebanho quando lhes             

convém, eles então esquecem que Meu Pai ainda é o Juiz sobre todos eles. 

“Meu pai te chama de 'amigo dele'. Erin, eu te chamo de 'meu amigo'.              

Você veio a mim. Você ficou no Meu cuidado e até me perseguiu             

implacavelmente ... ”Ele riu e me cutucou. “… Bem, na maioria dos dias. 

“Erin, é a minha história contada através de você que as pessoas odeiam.             

As pessoas desprezam a parte do escriba que você toca. Você é odiado             

por causa de mim. Lembre-se que, quando nasci, o mundo estava           

procurando por um rei. 

“No entanto, agora você me conhece com as duas sem coroa ...” Uma             

coroa apareceu de repente em Suas mãos e colocou-a em sua cabeça. “…             

E uma coroa. Mesmo sem esse visual de uma coroa… ”Então percebi que a              

coroa havia desaparecido de repente. “… Eu não sou menos ainda um            

Rei?” 

Eu: Rindo. “Oh sim, Senhor, claro!” 
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Jesus: “Sim, Erin, você me conhece como um rei com ou sem uma coroa.              

Desde que Meu Pai me designou rei, não posso então chamar meus            

súditos para vários propósitos? Enquanto estes assuntos estão debaixo de          

Mim, eles também são unidos a Mim como Minha Noiva. Como rei, então             

eu não posso então usar quem eu escolho para várias tarefas para servir             

ao Rei sob o Reino de Deus? ” 

Eu: Ele sorriu para mim como eu estava rindo agora. “Oh sim, Senhor,             

claro!” 

Jesus: “Então quem são esses homens que ditam o Meu protocolo? Eu os             

indiquei para escolher quem é digno de vir antes de mim? Eu os chamei              

para ler seus registros, extratos bancários, histórico, pontuação de         

crédito, antecedentes familiares, frequência à igreja, notas ou educação         

para ajudar-Me a determinar sua dignidade e se você se qualifica? ” 

Eu: Sorrindo. "Espero que não, Senhor, como eu seria certamente          

desqualificado em todos os pontos ... divórcio, saúde e amor de roupas,            

quanto mais ser mulher!" 

Jesus: "Bem, Erin, eu não pedi a ninguém para fazer isso para mim como              

é só para mim fazer essa ligação. Qualquer um que afirme que eu os              

chamei para fazer isso por Mim foi enganado pelo inimigo e precisa se             

arrepender. Agora, onde está escrito que você não é digno? ” 

Eu: Rindo. "Desde que você agora me disse que sou digno de tudo isso,              

não deve ser escrito que eu não sou digno." 

Jesus: "Bem, Erin, vou agora fazer uma pergunta ainda melhor, uma que            

todo mundo tem sido perguntou por mim. Você me ama? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, mais do que tudo, eu te amo, Senhor. Eu sinto              

muito por todas as minhas reclamações! ” 

Jesus:“ Agora, quando lhe perguntam sobre suas 'qualificações', você         

precisa apenas dizer: 'Eu amo o Senhor, Deus, com todo o meu coração,             

alma, mente e força. . Eu amo meu irmão como eu mesmo. É isso!              

Lembre-se, Erin, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu          

chamei você para dar consolo àqueles que se sentem desprovidos e           

indignos. Erin, você será enviado para dar esperança àqueles sem          

esperança. Agora, conte-me sobre seus sonhos recentes. ” 

Eu:“ Senhor, eu tenho tantas perguntas sobre um dos sonhos que tive na             

semana passada… 

 

Sub-sonho 2 a descrição começa - “Um Corredor de Portas          

Fechadas” ... 

Eu estava em um corredor de muitas portas. Algumas dessas portas           

tinham acabado de fechar. Eu não consegui abrir nenhuma dessas portas.           

Eu estava agora em pé em um corredor de portas fechadas. 
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Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Jesus: “Você está em transição agora e está experimentando 'portas que           

não podem ser abertas'. No entanto, em breve vou abrir portas que            

ninguém pode fechar. Quando eu abrir essas portas, você ficará surpreso.           

Não desanime, Erin, já que este 'corredor de portas fechadas' é muito            

temporário para você. ” 

Eu:“ Eu também tive outro sonho de ontem à noite que eu tive dúvidas              

sobre… ”A 

descrição do sub-sonho 3 começa -“ Inimigos e Propriedades ”… 

Eu estava em uma área e agora Transformado, mas de alguma forma            

sabia que o resto da minha família estava ocupado em outras partes desta             

área. Com exceção da minha filha, não encontrei nenhuma delas. Quando           

eu encontrei a minha filha, era raro e ela parecia estar mais perto da              

minha idade Transformada. Isso foi muito estranho. 

Acredito que minha primeira tarefa nessa área era lidar com três dos            

meus inimigos. Não havia nenhum padrão perceptível do porquê desses          

três outros particulares, além de que cada um deles possuía propriedades           

com as quais eu estava familiarizado. Eu estava um pouco confuso com            

isso, mas eu sabia que tinha que haver uma razão para cada um deles. 

● Primeiro inimigo: Esse inimigo foi da primeira parte da minha          

caminhada cristã. Essa pessoa era meu ex-parceiro de        

design. Nós tínhamos uma vez possuído um estúdio juntos. 

● Segundo inimigo: Esse inimigo era um amigo que havia         

testemunhado o tempo do abuso de meus filhos, a perda de nossas            

coisas e minha doença. Ela havia deixado nossas vidas numa época           

em que eu mais precisava dela. Eu tinha pensado nela          

recentemente, como ela costumava possuir propriedade em uma        

área que tinha sido recentemente lavada por deslizamentos de terra. 

● Terceiro inimigo: Esse inimigo é o homem que atualmente possui          

a propriedade ao lado da nossa. Este homem me odeia além da            

razão. Eu tive alguns sonhos com ele recentemente, mas não tenho           

certeza do porquê. 

Você não pode explicar por que ou como, de alguma forma consegui            

atravessar paredes. Enquanto eu era instruído quando entrar nessas salas,          

logo percebi que era completamente imperceptível uma vez lá, como se eu            

fosse invisível. Uma vez lá, pude ouvir cada uma de suas conversas            

particulares sobre mim. Eles estavam cheios de ciúmes e amargura. 

Eu estava confuso, pois cada um deles parecia ter vidas prósperas e eu             

não via porque eu era mesmo um problema para eles. Depois que eu ouvi              
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tudo o que eu deveria ouvir, eu sabia que era hora de sair e verificar com                

a minha família. Logo os encontrei sentados juntos em um parque. 

Eu: “Quem gostaria de assistir a um show do Coldplay comigo?” 

Filho mais novo: “A que horas começa o show?” 

Eu: “O show começa às 18:00 horas.” 

Descobrimos que cada um deles tinha outros compromissos. . Eles          

estavam todos desapontados por não serem capazes de ir embora. Eu           

decidi ir sozinho. No entanto, logo me tornei tão ocupado com várias            

coisas que quase me esqueci de ir. Eu me lembrei do show por volta das               

5:30 da tarde e sabia que agora seria apressado para chegar a tempo. 

Eu rapidamente fiz uma corrida de táxi. Por alguma razão desconhecida,           

eu estava compartilhando o táxi com uma mulher que tinha que desviar            

para o hotel. Isso nos atrasou alguns minutos. Assim que a deixamos, o             

taxista se virou para falar comigo. 

Motorista de táxi: “É o seu show na arena ou no teatro?” 

Eu: Eu olhei para o meu ingresso. Não ficou claro. "Eu acredito que isso é               

no teatro." 

Dirigimos rapidamente e cheguei apenas alguns minutos atrasado às         

18:05. Enquanto o show já havia começado, não me preocupei em perder            

os primeiros minutos. Enquanto caminhava para a porta da frente,          

reconheci várias pessoas do meu passado. Eles podiam me ver e estavam            

sussurrando uns para os outros sobre mim. Eu sabia que eles estavam            

falando de mim como eu podia ouvi-los. Eles não sabiam que eu podia             

ouvi-los. 

Sub-sonho 3 descrição sobre ... 

Jesus: Sorrindo. "Uau, Erin, esse foi um grande sonho." Ele riu. Eu sabia             

que Ele estava brincando de bom humor comigo. 

Eu: rindo. “Senhor, por que Coldplay?” 

Jesus: “As palavras 'Cold Play' neste sonho não estão relacionadas à           

banda com este nome. Está relacionado a uma "Chamada Fria", coisas não            

ensaiadas. Quando você escreve em uma visão comigo, você está          

'escrevendo a frio'. ”Ele riu. “Em outras palavras, você não pré-planejou o            

roteiro.” 

Eu: “É o mesmo que improvisar?” 

Jesus: “A improvisação geralmente não tem estrutura ou direção e pode           

ser perigosa se não for conduzida adequadamente. Neste caso, você será           

o assunto das minhas chamadas, meu tempo e minha vontade. Eu           

conheço os planos que tenho para você, mas você não o faz (Jeremias             

29:11). ” 

Eu:“ Acho isso interessante, pois não tive que me ligar em anos. ” 
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Jesus:“ Bem, quando eu te chamo para isso, parecerá que você não foi             

convidado e não foi planejado para muitos. No entanto, você é 'planejado'            

e isso foi previsto. É semelhante a uma "Guerra Fria", pois suas armas de              

verdade serão sua língua e sua presença de cura, que é onde eu estou.              

Você virá a eles rapidamente e sem aviso prévio. Embora isto tenha sido             

predito, permaneceu oculto em Minha Palavra até que isto venha ”. 

Eu:“ Entraremos como uma 'Frente Fria'? ” 

Jesus: Sorrindo. “Sim, mas com um congelamento profundo que segue          

como corações estarão muito frios. No entanto, quando eu abrir as           

comportas, todos ficarão maravilhados. ” 

Eu:“ Neste sonho, eu era a 'brincadeira fria'? ” 

Jesus:“ Há mais jogadores do que um em uma jogada de sucesso. Muitos             

farão parte disso e muitos verão. Não tenha medo. ” 

Eu:“ Eu serei curado então? Será que nossos filhos? ” 

Jesus:“ Estou humilhando e sacudindo a terra. O frio está prestes a            

começar. Eu enviei a pomba branca para você e seu filho. Quem já ouviu              

falar de tal visão em um campo coberto de neve? Entenda que estou             

prestes a fazer algo em que você não acreditaria, mesmo que tenha sido             

informado. 

“Aqueles que questionam meus métodos, mesmo aqueles a quem chamei,          

logo irei afrouxar suas línguas para confessar suas desigualdades e medir           

seu orgulho na escala da justiça. Quem vai ficar então? Os culpados            

confessarão com línguas perversas. O irrepreensível confessará com        

gratidão a Deus pela Sua misericórdia. Os que eu chamei confessarão a            

bondade das minhas obras. 

“Agora, espere um pouco mais. Eu estou com você e abençoarei sua            

família. Eu vou curar os quebrantados de coração e amarrar suas feridas.            

Eu salvarei aqueles esmagados em espírito. Erin, vou abrir os portões e            

libertar os cativos. Não se preocupe, pois chegou a hora. ” 

Eu:“ Senhor, este é o 'Ano do Seu Favor'? Este é o ano? ” 

Jesus: Sorrindo. “Todos os anos é Minha”. 

Eu: “Sim, Senhor, mas é este 'O Ano do Seu Favor'?” 

Jesus: “Se eu lhes disser que os portões logo serão abertos e eu sou o               

Rei, isso é bom? ? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, sim! ” 

Jesus:“ Então regozije-se, Erin, regozije-se. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. ” 

Ele sorriu e me abraçou. 

Jesus: “Eu te amo, Erin, e eu estou com você” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-274/ 

Jesus: “Seu treinamento no deserto está quase terminado” 

5 de fevereiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado pelo sol após a recente tempestade de neve. Acordei às 05:15,            

na manhã de 31 de Janeiro de 2018 com a visão de um céu claro e a Lua                  

maciça de sangue Super Azul. 

A lua estava incrível e iluminou completamente os campos nevados          

tempestuosos ao nosso lado. Foi simplesmente deslumbrante. A neve         

fresca e pulverulenta cobria toda a área e era tão bonita. Obrigado por             

criar esta cena incrível, padre! 

Enquanto eu tentava voltar a dormir, agora estava extremamente inquieto          

da minha dor. Eu também tive mais dificuldade em dormir, pois meu            

marido já havia partido para uma viagem de negócios durante a noite. No             

entanto, isso parecia mais do que apenas uma viagem de negócios. Eu            

senti como se ele fosse mais como um guerreiro saindo para a batalha em              

uma grande guerra. 

Pai, você revelou vários enredos para ele de coisas acontecendo 'nos           

bastidores'. Muito obrigado por isso! Quando eu finalmente voltei a          

dormir, você então me enviou um lindo sonho. Obrigado por isso também,            

pai, como este foi realmente um grande presente ... 

Sub-Dream 1 descrição começa ... 

eu era jovem novamente. Quando digo "jovem de novo", quero dizer           

"muito jovem de novo". Parece que eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade.               

Quando olhei ao meu redor, vi uma escada improvisada que parecia estar            

presa a um tronco de árvore. Por alguma razão, eu me lembrava            

vagamente de que um parente de família havia feito algo parecido com            

uma escada no quintal deles, mas não consigo mais lembrar qual parente. 

Quando olhei para a escada "maravilhada", decidi que tentaria subir. Olhei           

para o céu e notei que a "área de escalada" estava cheia de galhos.              

Esforcei-me para ver aonde a escada ia, mas só vi que ela terminava em              

um portal. Dei de ombros e decidi subir. 

Quando finalmente cheguei ao topo, subi pelo portal. Isso exigiu grande           

esforço da minha parte, pois eu era apenas "tão pequena". Depois que eu             

me arrastei pelo portal na minha barriga, eu me virei de costas em             
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exaustão. Depois que descansei um pouco, olhei de volta para o portal,            

mas já havia desaparecido de alguma forma. 

Eu estava deitado em um pedaço de grama macia e grossa. Enquanto eu             

estava lá, eu podia sentir o calor do sol no meu corpo. Eu podia sentir o                

cheiro de flores e grama recém-cortada. Essa fragrância me pareceu          

familiar, pois me lembrava do quintal dos meus avós. 

Enquanto eu olhava de volta para o céu, eu não pude deixar de começar a               

rir. Um incrível desfile de nuvens havia começado. Eu comecei a rir em             

voz alta. A primeira nuvem era um cordeiro e logo anunciei sua chegada             

na voz de uma criança. Para minha surpresa, minha voz soou como uma             

voz de 4 ou 5 anos de idade. O que eu disse foi até infantil! 

Eu: "Ooooh, um lindo cordeiro!" 

A segunda nuvem estava na forma de um pássaro. A forma era            

incrivelmente detalhada e algo que você nunca poderia ver na Terra. 

Eu: "Uau, um passarinho!" 

Alguém então ficou bem em cima de mim e bloqueou minha visão. Eu             

rapidamente fiquei animado quando vi que era Jesus! Eu pulei em seus            

braços e o abracei com força. Até o meu entusiasmo em vê-lo era             

"infantil". 

Eu: “Jesus! Jesus! Jesus! ” 

Nós dois rimos juntos e eu me senti tão feliz. 

Jesus: “Vamos lá, Erin, eu vou mostrar algumas flores hoje.” 

Eu: “Viva! E borboletas também? ” 

Jesus: Sorrindo. "Sim, Erin e borboletas também." 

Eu alcancei minhas mãos para Ele me carregar. Ele riu como um pai que              

adorava rir como quando sua filha estava animada para passar o tempo            

com ele. 

Jesus: “Humm, você tem certeza de que não quer andar por conta            

própria?” 

Eu: “Não, não, não!” 

Eu mantive meus braços no ar e pulei para cima e para baixo para que Ele                

me pegasse. Ele riu quando me pegou. Eu passei meus braços em volta do              

pescoço dele e olhei para trás em suas pegadas enquanto Ele andava. 

Sorri quando vi que Suas pegadas rapidamente "desapareceriam" assim         

que Seu pé deixasse a grama viva e macia. A grama simplesmente voltou             

à sua forma original e se misturou perfeitamente com o resto da grama             

em menos de um segundo. 

Senti o calor do Seu corpo enquanto Ele me carregava e me senti             

completamente seguro em Seus braços. Eu decidi estender a mão e tocar            

uma mecha do cabelo dele. Eu nunca tinha feito isso antes e parecia a              

melhor das sedas na minha pequena mão. Talvez solicitado pelo calor do            
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sol e pelo conforto em seus braços, decidi descansar minha bochecha em            

seu ombro. 

A última coisa de que me lembrei antes de sentir o sono foram as belas               

flores ao nosso redor, junto com o vibrante e profundo céu azul acima de              

nós. Enquanto as flores eram quase brancas, elas tinham um ligeiro tom            

rosado no meio. 

Uma brisa começou a soprar e eu vi as flores começarem a voar no ar               

como a neve. Assim que meus olhos começaram a se fechar, olhei nos             

olhos de Jesus. 

Eu: suavemente ... sonolenta. "Olha, Jesus, neve ..." 

Meus olhos se fecharam. 

Sub-Dream 1 descrição sobre ... 

Eu tive um sonho na noite passada que parecia de alguma forma se             

encaixar perfeitamente com este. Enquanto eu ficava deitado na cama,          

podia ouvir Jesus falar comigo. Ele estava rindo enquanto falava. 

Jesus: “Despertai, Erin. Levante-se! ” 

Quando acordei do meu sono profundo, Sua voz pareceu se misturar com            

esse sonho. Como eu ainda estava meio dormindo, Sua voz parecia estar            

aqui comigo no quarto. 

Eu: “Senhor? Senhor? 

Eu me senti chamado para ir à minha cadeira devocional, então eu            

imediatamente sai da cama e fui me encontrar com ele. Enquanto eu            

ainda estava bocejando em sonolência, fui imediatamente 'retomada'. Isso         

foi diferente do "processo usual" e foi realmente incrível! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Senhor, como devo ter adormecido. Senti           

falta de alguma coisa? ” 

Jesus: Sorrindo. “Não, Erin. Você descansou bem? ” 

Eu:“ Espere, Senhor. Quanto tempo eu estava dormindo? Eu sou muito           

mais velho do que eu estava no outro sonho. Eu sei que ainda procuro e               

sinto 55, mas agora eu vejo e sinto 25 aqui. Você não estava apenas me               

carregando como um menino de 4 ou 5 anos atrás? ” 

Jesus: Rindo. “Você se sente como se estivesse dormindo há cinquenta           

anos?” 

Eu: Rindo. “Bem, eu desejei ter estado em alguns dias… bem, muitos dias.             

Oh Senhor, eu me sinto tão refrescado, forte, curado e jovem novamente            

aqui. Você por favor substituirá meu estado atual na Terra com o estado             

em que estou aqui? Afinal, "na terra como no céu", certo, Senhor? Por             

favor, Senhor, por favor? 

Jesus: Sorrindo. “Oh, Erin, sua oração é boa. Agora, conte-me sobre           

alguns dos outros sonhos que você teve recentemente. ”deles 
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Eu:“ Bem, eu tive dois sonhos diferentes, mas alguns não fizeram muito            

sentido para mim…  

descrição do Sub-Dream 2 começa… 

eu tinha uma chave para a casa de um ex-empregador. Por alguma razão,             

eu decidi tomar banho em sua casa enquanto esperava que ela voltasse.            

Quando ela chegou em casa, estava compreensivelmente irritada comigo         

por ter vindo e me feito em casa. Eu até balancei a cabeça com a minha                

própria tolice como nunca faria isso na vida real. 

Mulher: “Não posso acreditar que você entrou em minha casa sem antes            

me perguntar se podia. Eu não vou contratá-lo novamente. ” 

Eu:“ Eu entendo, mas não estou aqui para pedir emprego. ” 

Mulher:“ O que você quer dizer? Você não precisa do trabalho? ” 

Foi só então que ela percebeu que eu estava agora no meu estado             

Transformado. Ela instantaneamente ficou com medo de mim. 

Eu: "Agora tenho algo muito maior em que estou trabalhando". 

Ela começou a entrar em pânico. Como eu poderia de alguma forma            

conhecer seus pensamentos, eu sabia que ela estava preocupada que eu           

estava abrindo uma empresa concorrente. 

Sub-Dream 2 descrição sobre… 

Jesus: “Então, Erin, o que você acha que foi tudo isso?” 

Eu: “Bem, será que, quando você nos curar e nos trazer de volta para              

essa área, as pessoas ficarão um pouco abalado pelo nosso          

'reaparecimento com uma aparência diferente'? ” 

Jesus: Sorrindo. “Sim, Erin, como você será mudado e as coisas anteriores            

serão removidas. Quando você voltar, não será mais como um escravo do            

homem, mas como um trabalhador para mim. O banho que você tomou            

nesse sonho significava que você havia se lavado das coisas com as quais             

ela tinha sujado sua reputação, removendo toda a sua vergonha. 

“Porque você não mais terá falta de coisas boas, você não precisará mais             

do que aqueles que usaram você ofereceram. Você retornará livre e verá            

através das paredes de suas "casas", seus corações. 

“Isso será assustador para aqueles que fizeram mal a você, pois irão se             

confessar com uma língua desenfreada. Eles vão confessar tudo o que           

fizeram com você. Agora, conte-me sobre o seu segundo sonho. ” 

Eu:“ Bem, este também não fez muito sentido para mim…  

descrição do Sub-Dream 3 começa… 

Eu estava em um showroom da Pratt & Larson. Foi um novo showroom e              

foi o estado da arte. Eu estava arrumando alguns "azulejos de artista"            

novinhos em folha e os azulejos estavam em uma terracota vermelha com            

lindas cores e desenhos. 
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Logo peguei minha roupa favorita, um tecido multi-estampado floral         

Scalamandre-Barroco, e segurei o lençol até o azulejo. Foi um jogo           

perfeito. Eu fiquei lá com um sorriso no rosto enquanto não pude deixar             

de admirar os materiais incríveis na minha frente. 

Quando comecei a reorganizar os pedaços de azulejo, acidentalmente         

parti uma das peças principais ao meio. Por alguma razão, eu decidi            

encobrir isso na frente das pessoas que viram que eu tinha quebrado a             

telha ao meio, agindo como se eu tivesse feito isso de propósito. 

Sub-Dream 3 descrição sobre ... 

Jesus: “Então, o que você pensa sobre isso?” 

Eu: “Bem, em 1998, eu tinha grandes planos. Eu tinha acabado de ser             

publicado no ano anterior e meu negócio estava sendo abençoado em           

abundância. No entanto, minhas circunstâncias estavam prestes a mudar         

e eu nunca consegui completar nenhum dos meus sonhos. 

“Embora eu ainda usasse esse linho caro várias vezes para meus clientes,            

meus sonhos de usar isso para mim nunca se realizaram. Este tecido e             

telha são tão ridiculamente caros que, além de usar um quintal ou dois             

para travesseiros ou um par de azulejos para um backsplash de cozinha,            

eu nunca poderia imaginar que eu nunca estaria em condições de pagar            

por isso novamente. 

“Este azulejo feito à mão é tão delicado que quebrou ao meio. Enquanto             

isso acontecia no meu sonho, isso poderia facilmente acontecer na vida           

real. Perdoe-me, Senhor, por desejar tal extravagância todos esses anos          

atrás. Ser capaz de suportar tal coisa foi tão curta e há tanto tempo que               

agora me pergunto se isso já foi o caso. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, não se preocupe, pois você não deseja mais as             

coisas que você já teve. Eu lhe digo a verdade… Eu me delicio com o que                

você gosta. Agora, o que você gostou dessas coisas? ” 

Eu:“ Bem, a telha de barro vermelho de terracota me lembrou um velho             

amigo meu que era um incrível criador. Eu já tinha escolhido os azulejos             

dela muitas vezes para os clientes mais ricos, mas nunca comprei para            

mim nem para os meus clientes. 

“Eu às vezes pararia no estúdio dela e gostava de vê-la fabricar esses             

azulejos incríveis. Eventualmente, seu pequeno estúdio tornou-se um        

grande armazém, enquanto seu negócio continuava a se expandir. Quanto          

ao tecido de linho Scalamandre, é meticulosamente manual e         

incrivelmente bonito em seus detalhes. 

“Oh Senhor, eu tive tantos sonhos naquela época. Eu até imaginei que            

viveria em um pequeno chalé de pedra artesanal algum dia. A casa teria             

piso de madeira, janelas bonitas com persianas e um quintal cheio de            
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flores. Eu queria criar meus filhos lá. Eu queria pintar e ilustrar a natureza              

lá. 

“Como você sabe, nada disso se tornou realidade para mim. Em vez disso,             

tudo o que planejei e guardei em breve seria leiloado para pagar contas             

de advogado e médicos. Minha vida tomou um caminho diferente, muito           

difícil. Eu sorri. “No entanto, foi nesse caminho que você me encontrou,            

Senhor!” 

Jesus: “Um dia em breve, você receberá muito mais do que você perdeu.             

As primeiras coisas serão removidas e somente a alegria permanecerá. Eu           

vi e senti sua tristeza. Agora que sua dor se tornou maior, ela             

desconectou sua esperança. Este segundo sonho não foi para lhe dizer que            

você precisa jogar as coisas fora. Em vez disso, foi dado a você para fazer               

as pazes com seus desejos, seus sonhos passados. Você está em paz? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, como isso foi deixado para trás há muito tempo. Em             

2008, eu tinha colocado isso para descansar. Eu deixei atrás de mim.            

Ainda assim, sinto que perdi a alegria de criar meus filhos de maneira             

"normal". Eu sinto que fomos roubados. Eu passei de grande sucesso na            

minha área de comércio para não ter ninguém querendo nem mesmo me            

associar ou fazer negócios comigo. 

“Quando as pessoas me contratavam, só o faziam porque sabiam o           

problema em que eu estava e podiam obter meus serviços pela metade do             

preço. Todos os meus empregadores e clientes tiraram proveito dos meus           

problemas e foi horrível. Foi um pesadelo, um pesadelo horrível! Enquanto           

meus sonhos tinham terminado, os pesadelos continuaram. ” 

Jesus:“ Eu sei, Erin, mas estou aqui para dizer que você está livre agora. ” 

Eu:“ Eu posso ser livre quando estou aqui com você, mas eu ainda não se               

sente assim na Terra. Mesmo a garotinha que você carregava em seu            

ombro podia ver com mais clareza, ouvir com mais intensidade, cheirar           

mais vividamente e se sentir mais confortada do que eu sinto agora.            

Enquanto eu sou como nós que amamos você para sempre será           

aperfeiçoado à imagem de Deus aqui, eu certamente estarei de volta em            

meu velho corpo terreno decadente assim que esta visão for fechada. 

“Certamente, como eu estou agora, não reflete sua imagem, Senhor!          

Como pode um cadáver ambulante como eu testificar ousadamente sobre          

as maravilhas do céu? Eu não posso! Embora não importe mais que todas             

as minhas coisas materiais tenham desaparecido, pois esta não é a           

medida de um homem a favor de Deus, Senhor, saúde, juventude e            

sabedoria certamente são. ” 

Jesus:“ Ah, você soa como um advogado implorando perante o Corte. ”Ele            

sorriu. “Bem, Erin, seu caso é muito bom. Agora, enquanto você está            

certo sobre a idade atual sendo vaidoso com a auto-adoração, você está            
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errado sobre as coisas materiais não serem uma medida de um homem a             

favor de Deus. Não importa o deus que você serve, essa era atual adora              

'mammon'. 

“Eles são os amantes de si e de todas as coisas que este mundo pode               

oferecer. Apenas saibam que o fascínio do prazer, a paixão de           

simplesmente mostrar as coisas e o pomposo senso de superioridade de           

sua riqueza não vem de Meu Pai. Estes são os frutos decadentes e             

devastadores deste mundo (1 João 2:16). 

“Mesmo que eu te desse toda a grande riqueza que você tem aqui no Céu,               

assim como restaure sua juventude, você ainda seria odiado por Mim. Não            

importa o que, você será odiado por causa de mim. Você será falado mal              

por causa de mim. Muitos de vocês serão perseguidos por causa de mim.             

Quanto a você, Erin, você foi enviado para dar testemunho da glória do             

Céu. ” 

Eu:“ Senhor, eu também sou uma testemunha do Seu maravilhoso          

coração! Você é muito mais que nosso Salvador. Você é incrível estar por             

perto. Eu nunca temi um dia com você! Eu aprendo com você. Eu estou              

enriquecido em meu coração e nutrido até meu núcleo quando estou em            

Sua presença. 

"Você é meu melhor amigo. Você é o único que eu corro quando estou              

com problemas. Você é meu libertador e você me ama. Quanto ao porquê             

você me ama, eu nunca vou saber completamente porque até que eu            

finalmente estou aqui com você para sempre. No entanto, eu sei que você             

faz! Eu aprecio você e não posso esperar pelo dia em que os outros              

possam experimentar a sua presença como eu tenho. 

“Eu poderia ir para a faculdade por cem anos e ainda nunca aprender             

sobre todas as coisas que Você me instruiu em apenas cinco anos. Você se              

importa profundamente comigo e até com a menor das coisas que           

importam para mim. Eu te seguirei em todo lugar. 

“No entanto, eu ainda sinto que mal estou aguentando enquanto espero           

em Você aqui na Terra. Isso está se tornando ainda mais difícil, pois             

muitas vezes a minha dor me impede de escrever. Às vezes até tenho             

dificuldade em tirar esse corpo decadente da cama. Eu tenho medo agora            

de que em breve eu me tornarei inútil para você por causa da minha              

crescente imobilidade. ” 

Jesus:“ Oh Erin, eu não esqueci nenhuma das minhas promessas para           

você. Eu não me esqueci de você nem nas pequenas coisas nem nas             

grandes coisas. Não se preocupe, Erin, como o seu treinamento no           

deserto está quase terminado. Eu te amo ”. 

Eu:“ Eu te amo, Senhor ”. 
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