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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-275/ 

Jesus e Trocando Para Sapatos Perfeitos 

11 de Fevereiro de 2018 

Comunhão… 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Você me deu um sonho vívido na noite             

passada ... 

Sub-Dream 1 descrição começa ... 

Enquanto eu estava na casa dos 20 anos no que parecia ser semelhante             

aos meus anos de faculdade, eu ainda tinha todo o conhecimento que            

tenho agora. Eu ainda era casado com meu marido e tínhamos todos os             

nossos cinco filhos. Vivíamos agora em uma grande "Casa de Pedra" com            

um quintal ainda maior. 

Enquanto o pátio era bonito, a estação não havia mudado do inverno para             

a primavera ainda. Enquanto a neve tinha clareado pela maior parte,           

todas as árvores, arbustos e grama ainda eram marrons, com só           

sugestões de brotar e verde. 

Estávamos agora nos preparando para ir embora de nossa residência por           

alguma educação em uma faculdade. No entanto, sabíamos que isso seria           

divertido para todos nós e não seria estressante. Fomos empacotados de           

forma esparsa e pegamos apenas o que estávamos usando, junto com           

uma troca de "roupas da noite". Tudo, incluindo nossos artigos de higiene            

pessoal, deveriam ser fornecidos. 

Logo descobrimos que haveria três pessoas diferentes que iriam estar em           

nossa propriedade para cuidar disso enquanto estivéssemos fora. Eles         

deviam alimentar nossos animais e checar o local periodicamente.         

Enquanto eu estava agora pronto para ir, primeiro tive que me encontrar            

com uma das pessoas que cuidariam das coisas para nós enquanto           

estivéssemos fora. 

A pessoa com quem eu estava me encontrando era uma jovem mulher.            

Imediatamente fiquei um pouco preocupado quando ela começou a fazer          

perguntas muito específicas sobre nós, nossa casa e eu pessoalmente.          

Minha preocupação aumentou quando ela começou a fazer perguntas         

sobre uma festa de aniversário com um bolo que acabara de ser guardado             

para mim. 

Mulher: “Eu estava apenas curiosa sobre os presentes que você recebeu           

em sua festa de aniversário. Você estava planejando levar isso com você?” 
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Enquanto eu estudava seu rosto para ver se eu poderia ler por que ela              

faria uma pergunta tão estranha, eu ouvi o Senhor falar comigo. 

Jesus: “Ela está planejando roubar de você. Ela roubou de você antes. Não             

tenha nenhum contato com essa mulher. ” 

Ele então me mostrou a visão de uma linda bússola branca feita de             

pedra-sabão branca. Embora eu não tenha certeza se a pedra-sabão          

branca existe, isso aconteceu neste sonho. Esta bússola tinha algumas          

belas inscrições escritas nela. De alguma forma, eu sabia que isso tinha            

sido um presente de uma amiga querida e que eu a perdia há cerca de um                

ano. 

Como pano de fundo, enquanto eu ainda tenho jóias de prata, incluindo            

brincos e colares, qualquer coisa de valor real foi vendida há muitos anos             

para pagar contas médicas e legais. Como raramente uso jóias, não visito            

mais minha caixa de jóias. 

No entanto, nesse sonho, lembrei-me de que havia examinado minha          

caixa de jóias há três meses e descoberto que a maior parte do pouco que               

me restava desapareceu. Na época, achei que minhas filhas tinham          

emprestado algumas das minhas peças, então eu as despedi. 

Enquanto esta mulher continuava a fazer perguntas, o Senhor revelou          

todas as coisas que ela havia roubado, bem como todas as coisas que ela              

planejava roubar em breve. Eu estava agora um pouco em choque como            

esta mulher não se encaixava na descrição de alguém que você esperaria            

fazer algo assim. 

Seguindo as instruções do Senhor, eu a levei para dentro de nossa casa e              

a trouxe para os itens que ela planejava roubar. De repente ela parecia             

bastante ansiosa ... 

Mulher: “Escute, Erin, eu realmente não quero ficar com você. Talvez ...            

”eu a interrompi. 

Eu: “Chega. O Senhor acabou de me mostrar que você roubou minha            

bússola. Este foi um presente especial de um amigo querido. Você           

também roubou cinco colares, dois anéis e várias pulseiras. Você também           

pegou algumas das minhas roupas, um tablet ... ” 

Antes que eu pudesse terminar minha lista, ela se virou e fugiu. A porta se               

fechou subitamente quando ela se aproximou. Compreensivelmente, sua        

ansiedade transformou-se em medo. 

Eu: “Eu te convidei para a minha casa e confiei em você, mas agora você               

transformou o meu bem no seu mal. Você deve guardar as coisas que             

roubou, mas saiba que elas estão agora amaldiçoadas. Não pise em nossa            

propriedade novamente ou você vai lidar com o meu Senhor, Deus. ” 

Depois que eu disse isso, a porta fechada de repente se abriu novamente.             

Ela parecia assustada. 
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Mulher: “Por favor, Erin, posso devolver esses itens para você?” 

Eu: “Não. Você agora precisa deles mais do que eu. No entanto, você deve              

saber que mesmo a bússola que você roubou não vai ajudá-lo a encontrar             

o seu caminho. Mesmo que esta bússola esteja sempre definida como 'O            

Norte Verdadeiro', você não a encontrará. Não importa o quanto você           

tente, um caminho reto não será encontrado por você. ” 

Enquanto a mulher ficou ainda mais aterrorizada no começo, ela logo           

começou a nos amaldiçoar. Todo o seu comportamento, especialmente o          

rosto dela, mudou. O Senhor falou comigo de novo ... 

Jesus: "Não se preocupe, pois todas as suas maldições agora voltarão           

sobre ela." 

Só então, eu vi uma parede entre ela e eu. Enquanto eu podia ver a               

parede claramente, ela não podia. Eu sabia que esta era uma parede            

espiritual, mas também de alguma forma física. Enquanto ela tentava se           

aproximar de mim, não conseguia penetrar nessa parede. 

Então notei que havia dois anjos muito grandes que estavam movendo a            

parede em direção a ela. Esta parede não estava apenas empurrando suas            

costas, mas também suas maldições junto com ela. Quando essa parede           

finalmente a empurrou para fora de nossa propriedade, ela começou a           

murchar e encolher. Ela agora estava sofrendo as mesmas doenças que           

ela tentou me xingar de seus lábios. 

Eu: “Senhor, não quero confiar nessas pessoas. Estaria tudo bem se nós            

confiassemos o cuidado de nossa casa e animais aos Seus anjos em vez             

disso? ” 

Jesus: Eu o ouvi rindo e eu simplesmente soube que Ele então tinha um              

sorriso em Seu rosto quando Ele me respondeu. “Sim, Erin. As pessoas            

são curiosas e, tanto, que até gostam de passar por suas coisas quando             

você não está lá. ” 

Mesmo sabendo disso sobre as pessoas, eu ainda estava chocada.          

Decidimos confiar totalmente nosso lar a Deus e nos colocamos em nosso            

carro. Nós dirigimos então a nosso evento e logo chegamos a um tipo de              

universidade. 

Após o estacionamento, fomos para dentro e logo foi direcionado para           

uma grande sala de conferências. A sala de conferências foi um pouco            

incomum, pois tinha mesas de escola em vez de mesas. Quando olhamos            

ao redor da sala, logo notamos que todos aqui também pareciam ter            

'idade na faculdade'. 

Não apenas isso, mas logo descobrimos que vários de nós acabáramos de            

comemorar nossos 'aniversários'. Quando mais tarde fomos direcionados        

para um tipo de salão de convenções, também descobrimos que todos nós            

havíamos trazido nosso "bolo de aniversário" restante para compartilhar. 
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Este bolo restante que trouxemos foi cuidadosamente colocado em         

algumas prateleiras situadas na parede do fundo. Eu sorri quando percebi           

que eles também estavam servindo bebidas e lanches lá. Quando nos           

misturamos, foi anunciado que a primeira ordem seria dividir-se em vários           

grupos de quatro. 

Para aqueles com outros membros da família também presentes, esses          

membros da família foram "separados" um do outro por essa parte.           

Disseram-nos então que cada grupo de quatro estudaria uma porção          

profética da história moderna. Também nos foi dito que os dez maiores            

eventos seriam então objeto de um estudo ainda mais profundo. 

Meu grupo de quatro pessoas foi designado para algo que me pareceu            

extremamente fácil de estudar. Nós fomos estudar entretenimento nos         

últimos 70 anos da história de Hollywood. Eu devo estar certo sobre isso             

ser uma tarefa fácil, já que completamos isso em apenas vinte minutos ou             

mais. 

Enquanto esperávamos que os outros grupos de quatro terminassem suas          

tarefas, os outros três em nosso grupo e eu falamos sobre como            

sentíamos que isso era quase mais um "sinal dos tempos" em oposição a             

um "evento profético". 

Logo sugeri que fizéssemos uma pausa e passássemos a comer um           

pedaço do meu bolo de aniversário que eu trouxera. Eu realmente queria            

compartilhar meu bolo com o meu grupo. No entanto, depois que eu olhei             

em todos os lugares em uma prateleira que eu sabia que deveria ter sido,              

percebi que agora foi embora. Alguém do grupo me pediu para descrever            

meu bolo. 

Eu: “Hmm, até tinha o meu nome! Era um bolo de sete camadas com              

cobertura de creme de chocolate e baunilha. Era lindo e incrivelmente           

colorido. Eu vejo uma garota ali que estava frequentando essa área. Vou            

perguntar a ela o que poderia ter acontecido ao meu bolo. 

Fui até ela. Quando me aproximei dela, ela sorriu para mim em            

antecipação à minha pergunta. 

Eu: “Com licença, mas onde foi meu bolo de aniversário que sobrou? Até             

tinha o meu nome. ” 

Menina:“ Hmm, não tenho muita certeza. E se você tirasse parte do bolo             

dessa outra pessoa em troca? ” 

Eu recusei e decidi procurar uma lata de lixo grande sendo usada para o              

descarte de copos de papel e pratos usados durante a conferência. No            

topo da pilha, apenas sentado ali, estava meu bolo. Ainda estava intacto e             

intocado pelo lixo. 

Por alguma razão, não era mais apenas "meio bolo", mas agora era mais             

uma vez um bolo de tamanho normal. Enquanto antes acabava de dizer            
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"Feliz Aniversário, Erin!", Agora dizia: "Ainda vivo aos 55 anos, Erin!"           

Como ainda estava no prato, decidi pegar meu bolo agora completo e            

trazê-lo para a menina. Ela parecia chocada. 

Eu: “Por que meu bolo estava no lixo? Você mentiu e disse que nunca viu.               

Por que você faria isso? ” 

Garota:“ Eu não gosto de você e ninguém deveria estar comendo seu            

bolo! ” 

Eu:“ Ok, mas eu nem conheço você. Como você me conhece? ” 

Garota:“ Eu não sei, mas conheço seu tipo. Apenas olhe para você! Você é              

'judy'! ” 

Eu:“ Hmm, parece que você está me acusando das coisas que você está             

realmente fazendo. ” 

O diretor deste evento deve ter ouvido nossa conversa quando ele veio            

rapidamente e tirou a garota de o centro de conferências. Depois que o             

diretor a acompanhou pessoalmente da propriedade, ele voltou para falar          

comigo. 

Diretor: “Sinto muito por isso. Ela nunca deveria ter servido comida para            

os outros comerem. Às vezes as pessoas passam para nos testar. ” 

Eu: Sorrindo. "Sem problemas. Está tudo bem. 

Ele sorriu de volta, mas depois chamou todos de volta. 

Diretor: “Devo avisá-lo sobre aqueles que foram enviados para enganar.          

Enquanto eles serão gentis com seus rostos, você deve saber que muitas            

vezes eles realmente têm ódio por você em seus corações. ” 

Nós então decidimos orar pela garota que tinha acabado de ser removida            

do centro de conferências. Depois que fizemos isso, a conferência          

continuou. 

Diretor: “Há dez eventos a serem estudados. Cada um desses eventos foi            

dividido em sua própria apresentação e cada um será mostrado e           

discutido em uma sala lateral separada - 10 eventos, 10 apresentações,           

10 salas laterais. O tour desses eventos será realizado em uma base de             

rotação. ” 

Nós logo descobrimos que nosso grupo de quatro era ir para o quarto # 3.               

O título do evento foi 'Isaiah and the 9-11 Event'. Eu estava excitado             

como eu sabia há algum tempo que Isaías havia predito isso. 

Quando entramos na sala ao lado, não pude deixar de notar o quão             

incomum era a configuração. Havia um colchão gigante lá que todos nós            

estávamos para sentar e usar como uma mesa de conferência para tomar            

notas. Decidi tirar meus tênis / sapatilhas para me "sentir confortável"           

para a aula. 
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Antes mesmo de a aula começar, o Senhor baixou todas as informações            

que me seriam apresentadas. No entanto, eu ainda queria participar com           

os outros no meu grupo. 

Embora o estudo tenha sido interessante e informativo, ainda era muito           

difícil para mim "viver de novo" os eventos de 9 a 11 de novo. Depois que                

terminamos de discutir o evento, chegou a hora de irmos para a sala 4              

para estudar o próximo evento. 

Fui até lá para pegar meus itens, mas logo percebi que meus sapatos             

estavam faltando. Como esses sapatos tinham sido o único par que eu            

havia embalado, a princípio pensei que talvez meu marido ou um dos            

meus filhos estivesse brincando comigo. 

Depois de falar com cada um deles, percebi que nenhum deles havia feito             

isso. Eu perguntei ao redor, mas ninguém sabia onde meus sapatos           

tinham ido. Encontrei o diretor e contei sobre o desaparecimento do meu            

único par de sapatos. 

Diretor: “Oh Erin, você está tendo um dia difícil!” Nós dois não            

conseguimos nos conter, mas depois rimos. “Tudo bem então, há uma loja            

de sapatos presa na parte de trás da sala de conferências. Você            

encontrará esta loja perto de algumas das outras lojas, juntamente com           

um restaurante. Vá e encontre um novo par lá. ” 

Eu:“ Eu vou, mas estou preocupada que vou sentir falta de alguns dos             

eventos! ” 

Diretor:“ Não se preocupe, Erin. Você não perderá nenhum dos eventos           

como você já sabe sobre eles. Diga-lhe o que ... eu vou te dar um passe!                

Nós dois rimos novamente. “Agora, você vai precisar de sapatos, pois a            

primavera ainda não chegou e ainda está fria.” 

Eu: “Tudo bem, então vou sair e comprar alguns sapatos novos.” 

Fui até as outras três pessoas do meu grupo. … 

Eu: “Por favor, continue sem mim. Eu vou te encontrar mais tarde. ” 

Para minha surpresa, eu realmente tive que andar bastante longe da Sala            

de Conferências antes de chegar a esta área com as lojas. Eu olhei ao              

redor e encontrei a loja de sapatos. Quando entrei, percebi rapidamente           

que havia muito poucos sapatos de inverno e menos tênis para comprar. 

Para meu espanto, notei que os únicos sapatos que eram realmente do            

meu tamanho eram sandálias ou sapatos muito mais formais do que eu            

gostaria de usar. Eu não encontrei nenhum calçado prático lá. O dono da             

loja de sapatos deve ter notado minha confusão quando ele se aproximou            

de mim e apontou para uma de suas placas. 

Proprietário: "Sem camisa, sem sapatos, sem serviço!" Eu não pude          

deixar de rir. 
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Eu: sorrindo. “Senhor, eu sei! O diretor da conferência me enviou aqui            

como alguém roubou meus sapatos. Eu tinha acabado de tirá-los          

momentaneamente e então eles se foram. ” 

Proprietário:“ Hmm, entendo. Talvez você não devesse tê-los tirado ... ou           

talvez eles não tenham se encaixado adequadamente em primeiro lugar. ” 

Eu: Suspirando. "Possivelmente. Independentemente disso, eu só preciso        

de alguns sapatos novos. Eu tenho um tamanho de 8 pés. ” 

O proprietário começou a retirar uma infinidade de sapatos, mas todos           

eles eram impraticáveis. Eu estava começando a ficar frustrado e ele           

podia sentir isso. 

Eu: “Diga-lhe o que… e quanto ao tamanho 9?” 

Proprietário: “O que? Você se encaixa com sapatos que são grandes           

demais para você? ” 

Eu:“ Olha, eu só preciso usá-los por um curto período de tempo até             

chegar em casa. Eu tenho muitos sapatos lá. ” 

Proprietário:“ Ok, mas você terá que me dar alguns minutos. Eu vou            

voltar para olhar. 

Enquanto esperava, decidi olhar pela janela com vista para a frente da loja             

de sapatos. Quando olhei para fora, notei um homem jogando um par de             

tênis no lixo. Eu fui até lá e tirei-os do lixo. Quando olhei na sola, notei o                 

número 8. Eles eram do meu tamanho! 

Eles eram um tipo estranho de tênis de cano alto com franjas nos             

cadarços e tinham uma cicatrização nas costas aberta. Eles não faziam           

sentido. Embora estes sapatos fossem extremamente brutos, eu decidi         

que eles iriam trabalhar… por agora. Assim que eu estava prestes a            

colocá-los, o dono saiu e me viu. 

Proprietário: “Sério? A sério? O diretor havia lhe enviado aqui para           

comprar sapatos novos e você deve andar com sapatos novos, não com            

sapatos velhos que alguém rejeitara e os feios com isso. Você vai me             

insultar e ao diretor se você fizer isso! ” 

Eu:“ Oh, eu sinto muito… foi apenas um pensamento fugaz. Eu realmente            

não quero andar com sapatos velhos de alguém também. ” 

Proprietário:“ Então volte para dentro. Eu encontrei alguns sapatos         

maiores e eles são mais bonitos do que você pode imaginar. Agora, vem             

... vem! ” 

Voltei e tentei alguns deles. Logo encontrei meus 'sapatos novos perfeitos'           

e os comprei. 

Proprietário: “Embora esses sapatos sejam maiores do que você usaria          

normalmente, eu sei que em breve você os preencherá!” 

Sub-Dream 1 description over… 

Caro pai, 
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obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela             

minha família e amigos. Pai, este seria o "Ano do Favor do Senhor", mas,              

até agora, vários queridos amigos foram levados para casa, ou seus entes            

queridos, e tem sido mais doloroso do que qualquer coisa até agora. 

Eu sei que você nos ama muito. Eu sei que aqueles que já passaram agora               

também intercederam por nós em Seus Tribunais. Na verdade, sei que há            

pessoas aqui, muitas que nem sequer reconheço, que intercedem por nós,           

onde Você me disse que, de alguma forma, estão relacionadas a mim. 

É difícil imaginar alguém como até mesmo um bisavô intercedendo por           

nós, sem o conhecimento de nós aqui embaixo, mas é um pensamento            

agradável para dizer o mínimo. Oh Pai, Seus caminhos são          

verdadeiramente mais altos que os nossos caminhos, então obrigado! 

A dor da perda de alguém próximo é tão difícil. Enquanto eles podem             

estar aqui em um momento, podemos então inesperadamente nunca mais          

ter contato com eles, pelo menos aqui na Terra. Você poderia ter tido uma              

conversa normal com eles, ou até mesmo os mandou para a escola ou             

para o trabalho, e então eles se foram. 

Embora o luto associado a isso possa ser imediato, pode haver um atraso             

no luto devido ao choque. Enquanto eu estou feliz que ambos os meus             

pais não estão mais sofrendo, eu ainda sinto falta deles ... sim, até             

mesmo meu pai terreno ausente. 

Sinto falta de saber que eles estão aqui ou, pelo menos, em algum lugar.              

Sinto falta da capacidade de dizer olá ou mesmo de dizer adeus uma             

última vez. Sinto falta da capacidade de dizer a eles que os amo mais uma               

vez ... ou pela última vez. Essas saídas podem ser tão inesperadas,            

mesmo que por razões de saúde, nos faça esperar uma partida rápida.            

Essa é a natureza humana! 

Também devo mencionar aqui que o Senhor agora me assegurou que Ele            

tem os meus pais terrenos com Ele. Esta é uma agradável surpresa para             

mim, para dizer o mínimo, mas apenas mostra que seus planos são            

melhores do que qualquer um de nossos planos. 

Dito isto, eu disse ao Senhor que nem sempre gosto do modo como os              

Seus planos podem nos ferir tanto. Às vezes, seus planos doem muito! Eu             

não gosto da perda. Às vezes acho que estou sentindo falta das            

lembranças, dos cheiros e dos sabores da comida da minha mãe.           

Enquanto sinto falta da risada da minha mãe, também é a mesma coisa             

para os amigos que também perdi. 

Devo admitir que não entendo completamente a "morte". Por que alguns           

de nós têm que continuar com esta vida? Por que temos que continuar a              

lidar com os preparativos, com os pratos de caçarola não consumidos e as             

conversas desconfortáveis, o tempo todo retendo a maneira como         
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realmente nos sentimos quando, mais tarde, ficamos sozinhos com nossos          

pensamentos? 

Ó Senhor, meu Pai, esta vida está cheia de tanta dor. Em muitos dias,              

nossa alegria é passageira. Por favor, Pai, ofereça conforto a todos           

aqueles que perderam um ente querido. Por favor, Pai, para mim,           

forneça-lhes sinais, sonhos e visões de Você de seus novos estados           

glorificados no Céu, para que possam ter algum alívio da picada da perda. 

Quando você os fornece, é muito reconfortante saber que eles estão em            

Casa Com Você, terminando nossas mansões celestiais, dançando nas         

ruas de ouro e correndo pelos prados e campos de flores. Não há nada              

como saber que eles estão mesmo andando com você entre as vinhas ou             

ao longo dos rios bonitos cheios de jóias e da água mais refrescante. 

Senhor, eu estou perguntando ... não, eu estou pedindo ... para o            

conforto de ser enviado, através de seus anjos ou você, Senhor. Enquanto            

eu sei que você nos ama tanto, este é um lugar tão difícil de ter que                

permanecer. Não importa o que façamos para prevenir ou retardar a           

morte, nossos corpos estão morrendo um pouco mais todos os dias aqui. 

Pai, você já sabe a hora exata de cada um dos nossos possíveis "Partidos              

Domésticos". Pessoalmente, tenho estado perto do tempo do corte do          

meu cordão de prata várias vezes (Eclesiastes 12: 6). Por causa disso, eu             

já sei que a morte não faz mal. 

Mesmo que eu saiba o quanto melhor estará lá no Céu com Você, eu ainda               

desejo permanecer aqui por causa dos vivos e que eles podem vir a             

conhecer Você, Senhor. Você me lembrou que ainda há mais a fazer aqui,             

então aguento e espero por você. 

No entanto, eu também sinto que, quanto mais eu espero, menos eu sou             

capaz de fazer. Eu sinto que agora estou lentamente me tornando mais            

um fardo do que uma ajuda. Por favor, ajude-nos logo, padre! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente no mirante no Vale da Bênção no Céu, em pé na              

base de uma linda árvore cheia de frutas. O Rio da Vida abaixo fluía pelo               

Vale e, ao longe e a nordeste, era a Cidade Dourada de Deus. 

Do meu ponto de vista, tudo isso era simplesmente deslumbrante. Não há            

nada cinza, morto ou marrom aqui, apenas uma abundância de vida. Tudo            

está florescendo aqui. Nada está morrendo aqui. 

Eu olhei e vi a rocha que eu tinha visto o Senhor sentar tantas vezes               

antes. Eu fui e sentei na rocha e comecei a louvá-lo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Obrigado! ” 

Eu não pude deixar de agradecer a Ele por tudo o que Ele fez. Ele é tão                 

digno de todos os nossos louvores que meus olhos se encheram de            
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lágrimas. Eu senti uma mão em um dos meus ombros. Eu olhei para cima              

e foi Jesus tomando banho à luz do sol. Algo como uma coroa o cercou. 

Jesus: sorrindo. “Estou feliz que você veio, Erin. Agora, venha aqui e            

ouça. ” 

Eu podia ouvir uma mulher cantando um hino Norte Americano. Olhei           

para ele com um sorriso e ele apontou para um lago no vale. Uma grande               

celebração estava acontecendo lá. Foi como um grande piquenique, mas          

também houve dança, música e uma grande festa. Eu poderia então ouvir            

a mulher agora começar a cantar 'Grande é A Sua Crença'. 

Os anjos estavam agora começando a cantar junto com ela também. Seu            

canto perfeitamente sincronizado logo me tirou o fôlego. Não há          

absolutamente ninguém na Terra que possa chegar perto de igualar a           

incrível voz dessa mulher. 

Eu: “A voz da mulher é simplesmente incrível, Senhor. Ela é tão bonita.             

Seu vestido é deslumbrante. Que celebração linda! Quem é? Eu a           

conheço? ” 

Jesus: Rindo. “Ela conhece você, Erin. Um dia, você também a conhecerá            

aqui. Ela está comemorando seu regresso a casa. Ela tem amigos e            

parentes aqui. ” 

Eu: rindo. “Eu até vejo alguns animais com eles também!” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, ela vai morar neste Vale, mas também na Cidade            

Dourada. Você deve entender que o meu tempo é sempre perfeito ”. 

Eu:“ Embora eu não reconheça quem é, ela é como a luz do sol. Eu posso                

dizer que ela é gentil, gentil e cheia de risos e paciência. Eu também              

posso dizer que ela deve sentir muita falta daqueles que ficaram para            

trás”. 

Jesus:“ Sim, Erin, mas, aqui, ela está livre. Enquanto ela carregava um            

corpo sobrecarregado, ela agora é leve e livre. ” 

Eu:“ Eu realmente não posso descrever exatamente o quão bonita ela é,            

além de que ela se parece com uma 'supermodelo', mas ainda melhor. Oh             

Senhor, todas as pessoas aqui são tão lindas! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, como eles são aperfeiçoados e glorificados aqui no           

Céu”. 

Eu:“ Obrigado, Senhor, por me lembrar de tudo isso. Eu sinto muito por             

estar tão chateado ultimamente. Minha dor tem sido tão grande. ” 

Jesus:“ Erin, está tudo bem. Eu sei que, em sua dor, você rapidamente             

esquece tudo o que prometi para você. Enquanto você assume que eu            

cortarei seu cordão de prata a qualquer momento, ainda há mais para            

você fazer… se você estiver disposto. ” 

Eu:“ Estou disposto, Senhor, mas estou ficando mais doente. Eu anseio           

pelo dia em que eu possa fazer mais. Meus médicos agora limitaram            

10 
10



minha mobilidade até que mais testes terminassem. A companhia de          

seguros está irritada com isso e está prestes a me impedir de ajudar.             

Embora não estejamos preparados para a perda de receita resultante,          

realmente não temos escolha. Só você, Senhor, pode fazer um caminho           

onde parece não haver caminho. ” 

Jesus:“ O ladrão roubou de você e tomou algo valioso de você. Como             

resultado, você perdeu muitos anos. Seu sofrimento tem sido longo e sua            

punição nas mãos do ferreiro ainda mais. Não se preocupe, Erin, como eu             

planejo devolver tudo o que o inimigo roubou de você e ainda mais. 

“No seu sonho ontem à noite, os sapatos do seu antigo caminho foram             

removidos. Não se preocupe, pois agora você terá novos sapatos e um            

novo caminho. Lindos são os pés daqueles que trazem 'Boas Novas'!           

Agora, sua lição é de Isaías. ” 

Eu: “Sim, Senhor. Foi esta a partir de Isaías 52:7?” 

Isaías 52:7 :”Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia            

as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a                 

salvação, do que diz a Sião: O teu Deus reina!” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, sim, Erin, mas esta é apenas uma das muitas.            

Você conheceu Me on the Mountain e eu estou com você lá. Erin, estou              

sempre com você! ” 

Eu: Chorando. “Senhor, por favor, você pode nos mudar antes de receber            

mais santos em casa?” 

Jesus: “Erin, aqueles que vão para casa tinham designações. Eles são           

guerreiros com um grande propósito ... para ajudar a levantar o 'Exército            

de Deus'. Eles inflamaram a paixão para perseverar e terminar a corrida.            

Eu preparei isto com antecedência para todos vocês. Agora, o que você            

acabou de pedir vai contra a Minha Palavra e eu não prometo tal coisa.              

Erin, você deve confiar em mim em vez disso. " 

Eu:" Sinto muito, Senhor, mas eu sofro por muitos. Eu também me            

machuco quando penso naqueles que perderam crianças devido a gripe,          

acidentes ou atos criminosos. As coisas no mundo mudaram ainda mais           

recentemente e dói até mesmo assistir as notícias agora. Meu coração           

está se partindo e estou chorando muito com as coisas que estou vendo. ” 

Jesus:“ Oh Erin, devo levá-lo ao 'Jardim dos Animais de Bebê' para que             

você possa ver essas crianças brincando com os anjos? Sua alegria é            

agora indescritível. Essas crianças também eram guerreiras e agora         

esperam aqui para se reconciliarem novamente com seus familiares.         

Lembre-se que não sou cruel e sempre sei o que é melhor. 

“Essas crianças são minhas e são uma medida para aqueles que estão            

longe de mim. Então, ore, Erin, por suas vidas. Eles não morreram em vão              

e há um propósito para tudo isso. Por favor, tenha conforto, pois eles             
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estão aqui cheirando flores e correndo em campos gramados. As          

borboletas permitem que sejam apanhadas por eles e os pequenos          

animais os consolam. Eles não são solitários ou com dor. Eles são            

cuidados pelas mãos que os criaram. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor, perdoe-me enquanto estou pensando de uma           

perspectiva 'carnal', não uma 'eterna'. ”Eu balancei a cabeça para mim           

mesmo. “Como posso estar aqui com você e ainda não entendo isso? Oh,             

por favor, me perdoe! ”Eu o abracei. 

Jesus: "Oh Erin, você está perdoado ... você só precisava de um curso de              

reciclagem, isso é tudo." Ele riu. “Agora, estou preparando você para           

novos sapatos e um novo caminho. Embora as portas estejam fechadas e            

você não possa abrir, logo abrirei portas que você não pode fechar. Sua             

alegria será grande. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor, porque vejo novas misericórdias de manhã a          

manhã. Oh Senhor, eu posso cantar no céu também? Por favor? 

Jesus: rindo. "Sim, Erin, e você pode cantar, dançar ... e até mesmo             

dançar!" 

Ele me tirou da minha visão por alguns segundos. Eu olhei para fora no              

campo em frente a nossa propriedade. Esta era agora a "vida real". Eu ri              

quando, então, vi uma corça se empinando na neve. Ela tinha uma linda             

cauda branca que saltava para cima e para baixo. Isso aconteceu na 'vida             

real' e naquele exato segundo! 

Eu: “Ok, como você fez isso? Oh certo… Você está sobre o céu e a terra!                

Uau! Eu te amo, Senhor! ” 

Jesus:“ Eu também te amo! Erin, não se preocupe com o que você é              

incapaz de controlar. Eu não vou deixar você passar fome. Eu não vou             

deixar você desmoronar. Vou remover as organizações corruptas que         

exigem muito, mas dão muito pouco em troca. Eles gostariam da sua            

morte, pois você é mais problemático para eles vivos do que mortos. 

“Vou expô-los, pois eles não o ajudaram nos quase quatro anos que se             

passaram desde a sua lesão. Em vez disso, eles mentiram e tramaram            

pelas suas costas. Eles se recusam a pagar aqueles que estão atrás de             

você, enquanto reembolsam aqueles que estão contra você. 

“Eu vejo o mal feito em segredo e vou punir aqueles que continuam. Não              

se preocupe, Erin, como eu não descanso. Eu não fecho os olhos para o              

seu sofrimento nas mãos deles. O que eles retêm de você, eu te darei e               

multiplicarei. Não se preocupe, Erin, como eu tenho você! ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. O problema chegou. Por favor, deixe-nos viver em           

paz e ser verdadeiramente livre. Você poderia me curar em breve? ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, pois farei tudo o que prometi a seu             

respeito. Você é amado e reside aqui com seus amigos, muitos dos quais             
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você ainda não conheceu pessoalmente. Alegrem-se, Erin, alegrem-se! Ele         

me abraçou. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-276/ 

Jesus, a Guerra Revolucionária e o Mapa 

Recebido no domingo, 18 de fevereiro de 2018 

 

Comunhão… 

 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Eu dou             

bênçãos e obrigado pela minha família de pacientes e amigos. Eu nunca            

posso agradecer o suficiente pelo presente de sua presença em minha           

vida. Obrigado! 

Pai, eu tive um sonho muito claro que foi de natureza profética na noite              

passada. Por favor, guie minha caneta para escrever tudo exatamente          

como Você me deu isso, tudo de acordo com a Sua Vontade ... 

Sub-Dream 1 a descrição começa ... 

Eu era uma anfitriã e funcionária em uma função que acontecia em um             

prédio histórico muito grande. Lâmpadas a gás pouco iluminavam os          

quartos. A organização que hospeda esse evento era muito grande, muito           

poderosa e deveria permanecer "anônima". 

Fomos instruídos a simplesmente servir e manter a nós mesmos. Também           

tínhamos sido instruídos a não dizer nada além de "posso oferecer x, y ou              

z?" Nós também devíamos pegar utensílios usados, pratos, guardanapos e          

copos quando necessário e descartá-los antes de sair de cada quarto.           

Fomos especificamente impedidos de fazer qualquer outra coisa além         

dessas coisas exatas. 

Eu tinha cerca de 30 anos de novo, talvez ainda mais jovem, mas             

definitivamente não era Transformado. Cada servidor, inclusive eu,        

recebia um fone de ouvido para receber instruções. 

Salão # 1 - Casais Grávidos - Bolo Branco: Recebi então uma grande             

bandeja de prata esterlina com um grande bolo caseiro de baunilha com            

cobertura de baunilha em cima. Era um bolo que não parecia notável e             

não era muito tentador para os olhos. 

Quando olhei mais de perto para o bolo, notei que ele estava descansando             

em cima de um monte de pepitas de ouro. A bandeja inteira estava             

coberta de maneira uniforme nessas pepitas de ouro! O bolo também           

havia sido pré-cortado em pequenos quadrados de duas polegadas por          

duas polegadas, de modo que tudo estaria pronto para ser servido aos            

convidados. 
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Fui instruído a entrar na primeira sala à minha esquerda. Quando entrei,            

notei que esta sala consistia em casais assistindo a um filme juntos. Cada             

mulher estava dentro de algumas semanas, algumas em poucos dias,          

desde o parto. Todos eles tinham cerca de oito a nove meses de gravidez. 

Logo percebi que a tensão nessa sala parecia alta por alguma razão            

desconhecida. Enquanto eu percebia que alguns homens estavam        

bastante atentos às mulheres com quem estavam, outros homens         

pareciam um pouco desinteressados. Alguns dos homens pareciam        

"completamente esgotados". 

Enquanto eu andava por um dos corredores que ficavam entre esses           

casais, uma voz veio em meu fone de ouvido ... 

Voz: “Você não deve oferecer nenhum bolo para os homens. Quanto às            

mulheres grávidas, você só deve oferecer o bolo para metade delas. ” 

Eu: Em meus pensamentos. "Ok, isso significa que apenas cerca de 25%            

das pessoas nesta sala estarão recebendo um pedaço de bolo." 

Como eu estava servindo o bolo conforme as instruções, notei que uma            

das mulheres grávidas se levantou para falar com seu grupo ... 

Mulher: "Eu sinto muito, mas eu tenho que sair agora." 

Assim que ela terminou de dizer isso, ouvi a voz no meu fone de ouvido               

novamente ... 

Voz: “Rapidamente, ofereça a mulher que quer deixar um pedaço de bolo. 

”Me:Dirigindo-se à mulher. “Oh, você está indo embora? Eu tenho um           

pedaço de bolo para você. 

Depois que eu servi a ela um pedaço deste bolo, ela decidiu se sentar de               

novo. Em seguida, servi o 'quarto e meio' da sala, como eu havia sido              

instruído, e me virei para sair. Então eu ouvi várias pessoas de todo o              

salão me chamando para pedir um pedaço desse bolo também. A voz            

rapidamente me dirigiu novamente ... 

Voz: “Ignore-os. Você deve deixar este quarto agora. 

Eu rapidamente saí do quarto. Assim que voltei ao grande corredor, um            

homem estava lá para pegar minha bandeja e me entregar uma nova. 

Hall # 2 - Adolescentes e College Age - Bebidas Alcoólicas Fancy:            

Esta bandeja tinha bebidas alcoólicas. Estas bebidas estavam em copos          

lowball e em cores brilhantes, como azuis, rosas e verdes. Cada bebida            

tinha frutas, flores, guarda-chuvas e / ou outros itens que faziam com que             

essas bebidas parecessem ainda mais atraentes. 

Fui instruído a entrar no segundo quarto com minha nova bandeja. A sala             

estava cheia de adolescentes para jovens adultos em idade escolar. Houve           

um DJ tocando música alta e todo mundo estava dançando          

descontroladamente. Mais instruções vieram então… 
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Voz: “Você só serve metade do quarto com essas bebidas. Certifique-se           

de que todas as mulheres sejam atendidas primeiro. Qualquer bebida que           

sobrar pode ser servida aos homens. ” 

Embora eu já soubesse muito bem que não era para 'questionar a voz',             

realmente não havia a capacidade de fazê-lo, mesmo que eu quisesse.           

Não havia capacidade de fazer perguntas sobre essa 'voz', já que ela foi             

projetada apenas para comunicação unidirecional. 

Voz: "Se um homem pega uma de suas bebidas, recuse-o simplesmente           

dizendo 'oh não, senhoras primeiro!'" 

Logo eu tive que fazer exatamente isso em várias ocasiões e fiz            

exatamente como o meu misterioso empregador tinha me dito também . 

Voz: "Agora, certifique-se de esvaziar sua bandeja de todas as bebidas           

antes de sair da sala, pois essas bebidas não são permitidas fora desta             

área." 

Como eu estava servindo a última das bebidas, notei que essas pequenas            

bebidas de quatro onças já estavam fazendo essas garotas embriagadas e           

incomumente mais do que deveriam. Como a metade 'agora bêbada'          

consistia de todas as mulheres, comecei a ter preocupações por elas,           

especialmente considerando que a maioria dos homens aqui eram         

adolescentes ou universitários idosos e provavelmente agora estavam        

interessados em mais do que 'apenas dançar'. 

Voz: “Não pense! Volte para o corredor agora. ” 

Hall # 3 - Homens em seus 30 anos em Smoking - High Stakes              

Poker Table: Quando voltei para o corredor, minha bandeja agora vazia           

foi substituída por uma nova bandeja. A nova bandeja consistia em alguns            

charutos cubanos, fichas de pôquer e três chaves. 

A primeira chave era de bronze, a segunda chave era de prata e a terceira               

chave era de ouro. Cada uma das chaves tinha uma fita de vermelho,             

branco e azul presa a ela. De alguma forma, eu sabia que as chaves em si                

eram um tipo de chave de esqueleto que poderia ser usada para            

desbloquear alguns gabinetes específicos. 

Fui instruído a entrar no terceiro aposento, no final do corredor. Este            

quarto era particularmente escuro, mais escuro que o resto. Eu só podia            

ver uma única luz em toda a sala e estava diretamente sobre uma mesa              

de pôquer. 

Os homens ao redor da mesa estavam todos vestidos de smoking e            

estavam todos com trinta e tantos anos. Fui até eles como se fosse             

distribuir os charutos cubanos para eles primeiro. 

Voz: “Agora você deve colocar as fichas de pôquer no meio da mesa, junto              

com as três chaves. Você verá cinco cartas abaixo das fichas de pôquer.             

Não chame atenção para esses cartões. Depois de retirar discretamente as           
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cinco cartas da bandeja, você deve deixar cair a bandeja no chão para             

criar uma distração. Enquanto todo mundo está distraído, coloque as cinco           

cartas no bolso do homem que está na cabeceira da mesa. 

Eu acidentalmente bati minha bandeja contra as costas de uma das           

cadeiras dos homens e caiu ruidosamente no chão. Como o jogo era alto,             

ninguém dava muita atenção a mim. A distração funcionou perfeitamente.          

Eu fui capaz de olhar para as cartas antes de colocá-las no bolso do paletó               

do homem. As cartas formavam um 'Royal Flush' e consistiam no ás, rei,             

rainha, valete e 10 de copas. Para aqueles que não conhecem o poker,             

esta é a melhor mão possível. 

Depois que eu discretamente coloquei as cinco cartas no bolso do casaco            

do homem, eu fui até a minha bandeja. O chão estava coberto por um              

tapete vermelho de Bukhara. Era uma antiguidade, provavelmente do         

Afeganistão, e estava em perfeitas condições. 

Quando me inclinei, o homem com as cinco cartas agora no bolso do             

paletó propositalmente "me fez passar" enquanto eu me abaixava para          

pegar minha bandeja. A mesa riu, mas logo percebi que isso também fazia             

parte da distração. Enquanto a mesa inteira de homens ainda estava rindo            

disso, o homem rapidamente trocou suas cartas usando-me como um          

escudo e uma distração. 

Funcionou e todos os outros homens na mesa ficaram completamente          

enganados. Percebi que tudo isso tinha sido feito para ter certeza absoluta            

de que esse homem iria ganhar essa mão de poker em particular e,             

portanto, os itens na mesa. Enquanto eu não entendia quais eram os itens             

para os quais eles estavam apostando, eu sabia que eles deveriam ter            

sido extremamente importantes. 

Para ajudar a garantir que essa artimanha funcionasse, eu instintivamente          

fingi estar envergonhada quando peguei minha bandeja do chão e me           

desculpei. Como todos ainda estavam rindo e sorrindo enquanto eu saía,           

sabia que o interruptor tinha sido bem sucedido. Quando eu estava           

saindo, notei que havia três vitrines separadas entre a porta e eu: 

● A primeira vitrine consistia de revólveres 'Glocks' e 'Rugers'. 

● A segunda vitrine consistia em rifles e mosquetes antigos. 

● A terceira vitrine consistia em de armas semi-automáticas e         

totalmente automáticas de alta tecnologia, algumas das quais eram         

tão tecnológicas que eu nunca as tinha visto antes, mesmo em           

filmes ambientados no futuro. 

Voz: “Muito bem. Agora volte para o corredor. Há apenas mais uma sala             

para você servir. ” 
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Hall # 4 - Idosos Doentes - Leite de Magnésia e Comprimidos: Saí             

pela porta logo após a vitrine de alta tecnologia. Do outro lado da porta              

havia um tipo de "despensa de mordomo". Uma vez lá, um homem me             

entregou o vestido de uma enfermeira para colocar meu uniforme. 

Depois de colocar o vestido no meu uniforme, coloquei um suéter branco e             

um chapéu de enfermeira que eu também tinha recebido. Olhei para o            

espelho e, graças a alguns filmes que vi, percebi que agora parecia uma             

enfermeira dos anos 1940. 

Antes de entrar neste quarto quarto, recebi outra nova bandeja. Esta           

bandeja continha vários copos de papel cheios de algo que parecia "Milk of             

Magnesia". Havia também algumas outras pequenas pílulas que continham         

uma variedade de pílulas que eu não reconhecia. 

Ao entrar na sala, percebi rapidamente que era a sala mais iluminada dos             

quatro cômodos. Havia vários homens idosos aqui e todos eles pareciam           

muito doentios. A equipe estava começando a tirar as folhas de uma das             

camas de hospital lá. Eu notei que a folha de cima tinha uma escada              

impressa ... 

 

Como eu tinha algumas perguntas sobre isso, eu fui até um dos outros             

trabalhadores para perguntar ... 

Eu: "O homem daqui morreu? Para onde ele foi? 

O funcionário apenas olhou para mim e, com o dedo sobre os lábios, me              

silenciou. Ele então discretamente apontou para uma câmera atrás dele de           

uma maneira que ninguém o veria apontando. De alguma forma, eu sabia            

que não deveria olhar para a câmera, então apenas assenti. 

Voz: “Lembre-se, não pense. Você está aqui apenas para servir. ” 
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Baseado na reação do homem, eu sabia que era ainda mais imperativo do             

que eu mesmo havia percebido que seguir as instruções da“ voz           

”perfeitamente. Fui a cada um dos "pacientes" e entreguei-lhes uma          

xícara com o "Milk of Magnesia", juntamente com o pequeno copo de            

pílulas. 

Enquanto eu não tenho certeza de que todos estes foram, notei que            

nenhum deles era interativo comigo. Em seguida, saí do quarto por uma            

porta diferente daquela em que cheguei. Assim que entrei no quarto, notei            

o cheiro avassalador de amônia. O cheiro era tão forte que meus olhos             

começaram a queimar. 

Voz: “Isto conclui sua tarefa para hoje. Por favor, vá para o saguão             

imediatamente. 

Fui até a área do saguão e recebi algum dinheiro em um envelope. Fui              

então escoltado para fora do prédio. De lá, vários de nós foram levados de              

ônibus para outro prédio. Este edifício tinha uma creche e meus filhos            

estavam lá. Eles ainda tinham apenas três, cinco e sete anos de idade,             

não suas idades atuais. 

Mesmo sabendo que eu era um pouco mais cedo do que o esperado para              

pegar meus filhos, decidi entrar em silêncio para não causar confusão.           

Olhei para um quarto à minha esquerda e ouvi o "tempo da história"             

sendo contado. Quando olhei para dentro e, para meu horror, reconheci           

um "homem familiar". Ele estava dizendo coisas ruins para as crianças lá,            

certamente não 'tempo da história'. 

Percebi que havia cerca de dez crianças no quarto com ele. Eu limpei             

minha garganta e o homem rapidamente olhou para mim. O homem olhou            

para mim com ódio. Ele então olhou para mim como se alguém tivesse             

falado sobre ter "seus planos afundados". 

Ele rapidamente bateu palmas e as crianças pareciam sair         

instantaneamente de um tipo de neblina. Enquanto o homem         

imediatamente saiu da área, não consegui ver para onde ele havia ido.            

Olhei em volta da creche e logo encontrei a mulher que cuidava dela ... 

Eu: “Por que você estava permitindo que aquele homem falasse com as            

crianças?” 

Mulher: Balançando a cabeça. "Que homem? Não havia nenhum homem          

na sala com eles. ” 

Como este homem era“ muito familiar ”para mim, pude descrevê-lo em           

grande detalhe. Depois de ouvir minha descrição, ela negou que isso           

pudesse ter acontecido e indicou que agora era hora de acordar as            

crianças de suas sonecas. Voltamos para a sala juntos e, com certeza,            

todas as crianças estavam agora dormindo. 
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Enquanto esperava que ela os acordasse, notei algo sentado em sua           

mesa. Havia um antigo manuscrito ali que parecia ser feito de um tipo de              

"casca de cebola". Quando olhei mais de perto, notei que na verdade era             

feito de um pergaminho antigo, quase transparente, branco / amarelado. 

Com base no registro de avaliação e no selo de autenticação anexado a             

este manuscrito, percebi que esse manuscrito era, na verdade, de          

algumas centenas de anos atrás. 

 

Era um mapa extraordinariamente detalhado. O mapa começou com a          

Guerra Revolucionária, rotulada na posição das 12 horas. Logo fiquei          

surpreso quando percebi que havia eventos futuros mapeados que nem          

sequer eram possíveis de saber no momento em que esse mapa teria sido             

elaborado. Isso foi impossível! A mulher voltou para mim… 

Eu: “Onde você conseguiu isso? Eles têm mais desses mapas? ” 

Mulher:“ Acredito que ainda devam existir algumas cópias disso. Você vai           

encontrá-los lá embaixo no 'Antique Emporium'. ” 
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Eu agradeci e juntei meus filhos da creche. Em seguida, seguimos para o             

empório. Enquanto esta área estava mal iluminada, eu ainda era capaz de            

perceber que havia vários itens disponíveis. Um vendedor veio até mim           

para ver se eu precisava de alguma ajuda ... 

Balconista: "Olá, posso ajudá-lo?" 

Eu: "Sim. Eu estou procurando por mapas e documentos antigos. ” 

Clerk:“ Hmm, eu não tenho muitos destes sobrando. Eles eram de uma            

aquisição recente. Você terá que olhar em volta.lados 

Enquanto eu olhava para todos os, não encontrei nenhum deles. Em           

frustração, decidi ir até uma enseada onde meus filhos estavam. Eles           

estavam brincando com alguns brinquedos antigos. Enquanto estava lá,         

notei um documento semelhante ao que eu havia visto antes. 

O documento foi lacrado em um invólucro claro e foi carimbado,           

autenticado e assinado. Quando olhei de perto para o selo, fiquei           

desapontado por ler '1997'. Eu peguei e voltei para o balconista. 

Escriba: “Então, você conseguiu encontrar o que estava procurando?” 

Eu: “Não. Eu queria encontrar um como o que eu vi que tinha a Guerra               

Revolucionária. Este é dos anos 90. Ick! ” 

Clerk:“ Sinto muito, mas havia apenas quatro desses mapas para          

começar. Enquanto você já viu o mais antigo, o que você está segurando             

agora é o mais atual. Então, você olhou bem de perto a data do que você                

está segurando? ” 

Eu:“ Sim. É datado de '1997'. ” 

Clerk:“ Sim, mas olhe mais de perto. Eu acho que isso vai te dar as               

respostas que você procura. 

Quando eu olhei de novo, eu acidentalmente quebrei o selo. 

Atendente: "Bem, este deve ter sido feito para ser seu desde que o selo              

quebrou para você." 

Eu estava confuso. Quando olhei ainda mais de perto para o documento,            

notei que a data do selo continuava mudando um pouco. Enquanto a            

assinatura e o selo permaneciam os mesmos, a data continuava mudando           

entre 7 de novembro de 1997 e 9 de novembro de 1997. 
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Eu: “Hmm, eu estava no meu oitavo mês de gravidez com meu            

primogênito durante esse período.” 

Escriturário: “Então, talvez você encontre as respostas que você procura.” 

Eu: “Ok, eu aceito.” 

Sub-Dream 1 description over… 

Este foi um sonho muito elaborado, Pai, e um que eu realmente não             

entendo . Por favor me ajude como eu poderia usar algum encorajamento            

para continuar. Nossas batalhas ainda estão em quase todas as frentes.           

Eu também preciso de cura para meus filhos em breve. 

Oh pai, eu me apego às suas promessas. Enquanto você não cometer            

erros, eu faço. Embora pareça que eu cometa menos erros do que            

costumava, é provavelmente porque não tenho tantas oportunidades para         

cometer tantos erros. Tudo o que sei é que não posso fazer nada além de               

cometer erros além de você. 

Eu te amo tanto, pai, e agora eu até dou todos os meus erros para você.                

Para esse assunto, eu também dou todos os meus sucessos para você            

também. Eu me entrego a você. Eu dou minhas finanças para você. Eu             

dou minha família para você. Ok, eu estou me rendendo completamente a            

você. Eu te dou tudo, incluindo todo o meu coração. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um caminho no Jardim de Deus. Quando olhei para o belo              

vale abaixo, vi algumas ovelhas pastando perto de um riacho claro. As            

ovelhas tinham casacos brancos como a neve e não se via nelas nada de              

pó. Quando eu procurei o vale abaixo ainda mais, eu pude ver Jesus lá. Eu               

estava tão animado em vê-lo! 
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Jesus olhou para mim e sorriu e acenou. Ele então fez sinal para eu descer               

da área do penhasco em que este caminho estava. Como este penhasco            

era uma queda de cerca de trezentos metros, eu não tinha certeza de             

como seria capaz de fazer isso. Andei um pouco para ver se havia algum              

passo ou algum outro jeito de chegar até ele. 

Então eu o vi rindo e soube que era porque ele conhecia meus             

pensamentos. Só então, ouvi o som das asas atrás de mim. Eu me virei e,               

bem na minha frente, havia uma enorme águia careca. Bem, era           

semelhante a uma águia calva, mas esta tinha penas da cor do ouro             

cintilante e a cabeça e cauda eram as mais puras dos brancos. 

Jesus: Chamando para mim. "Erin, 'nas asas das águias'!" 

Eu olhei para a águia e ele estava olhando diretamente para mim. Ele             

então pareceu de alguma forma formar um sorriso em seu bico enquanto            

estendia uma asa em direção ao chão. Eu me arrastei até a asa dele e               

montei as costas da águia. 

Uma vez que eu estava na águia, ele subiu para o céu. De lá, pude ver o                 

penhasco enquanto circulávamos. Nós começamos então a voar até o vale           

gramado bonito abaixo. Quando pousamos em segurança, a águia mais          

uma vez estendeu a asa para me permitir descer. 

Eu desci de suas costas e fui até ele e o beijei em sua cabeça. Depois que                 

eu assisti com espanto quando esta incrível águia voou, eu corri para            

Jesus e pulei em seus braços. Ele me abraçou enquanto eu me agarrei a              

ele com força. 

Jesus: rindo. “Hmm, você estava tentando 'falar sozinho do penhasco'?” 

Eu: Rindo. "Bem, sim. No começo, eu pensei que poderia simplesmente           

pular. ” 

Jesus:“ Bem, talvez você pudesse, mas isso não seria melhor? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, isso foi incrível! ” 

Jesus: Sorrindo. “Anda, Erin, anda comigo.” 

Enquanto caminhávamos juntos, só então percebi que Ele andara com um           

cajado. 

Eu: “Senhor, por que você está andando com um cajado?” 

Jesus: “Bem, por que não? Talvez esta equipe não seja para Mim, mas             

para você. ” 

Eu:“ Bem, eu suponho que eu poderia usar um desses dias para ajudar a              

me equilibrar. ” 

Jesus:“ Aqui, Erin, você pode pegar este. Eu fiz isso para você do ramo              

que você tinha chamado pela primeira vez para baixo da fruta. Mesmo            

assim, saiba que esse ramo não está morto e ainda está prosperando.            

Quando você finalmente estiver em Casa aqui, você colocará essa equipe           
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no chão e ela se enraizará e brotará, produzindo todos os tipos de bons              

frutos. ” 

Ele me entregou o cajado e ficou tão lindo. A madeira era quente e              

parecia semelhante à madeira de acácia. Ao inspecionar a equipe mais de            

perto, notei que havia incrustações de marcas de prata esterlina de alto a             

baixo. No entanto, o fundo em si era feito de uma base de bronze. 

Havia algumas esculturas lindas lá também. Uma escultura era de um ovo            

que chocava em um pardal. Outra escultura era desse pardal abrindo as            

asas para voar. Foi tão doce que minhas lágrimas começaram a fluir de             

gratidão. 

Eu: chorando. “Oh Senhor, essa equipe é tão bonita. Oh, como você me             

mima! ” 

Jesus:“ É tanto uma vara quanto uma vara de medição. Não se preocupe,             

pois eu vou direcioná-lo nos caminhos que você deve seguir. ” 

Eu:“ Eu poderia me curar com isso? ” 

Jesus: Rindo. “Espere aí, pequeno pardal, não saia da minha frente.           

Apenas aproveite como agora as ovelhas estão seguindo você. 

Quando me virei e olhei, notei que as ovelhas estavam andando ao nosso             

lado. 

Eu: rindo. “Oh Senhor, você é tão engraçado. Eles estão apenas me            

seguindo porque Você está andando ao meu lado. Eles ainda estão           

seguindo você. ” 

Jesus:“ Oh Erin, você me faz sorrir! Agora, sobre o seu sonho ... 25 anos               

atrás, o inimigo pedira para as crianças, mas principalmente para os           

machos. Você deve saber que todos os filhos foram convidados e não            

apenas seus filhos. 

“Uma divisão foi então criada. Havia aqueles que foram escolhidos por           

Mim para meus propósitos e aqueles escolhidos pelo inimigo para seus           

propósitos. Estes são os tempos que foram preditos na Minha Palavra, os            

tempos do aumento da iniqüidade. 

“Para aqueles escolhidos para os propósitos do inimigo, essa divisão          

causou uma desconexão entre 'certo versus errado', assim como uma          

incapacidade de raciocinar e uma falta de entendimento. Não se preocupe,           

pois todos em sua casa foram escolhidos para os meus propósitos. 

“Agora, sabendo que o tempo do fim estava chegando perto, este exército            

foi enviado para destruir gradualmente 'as gerações finais'. Essa seria a           

maneira pela qual o inimigo poderia erguer um exército além do bem, por             

meio do qual seu exército consistia em amantes da ambição própria,           

desfrutando de toda sorte de más perversões além da lei. 

“Eles foram então criados como armas para infligir danos, perseguir,          

roubar, matar e destruir. No entanto, você não deve se preocupar, Erin,            
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como há um plano em prática. Um exército especial está adormecido e            

separado por um breve período de tempo. 

“Este exército especial será capaz de saltar e escalar paredes. Eles           

poderão jogar com os dois braços, esquerda e direita, assim como os            

homens poderosos de Davi poderiam. Há muito mais para isso também,           

Erin, e você ficará muito feliz. 

“Agora, o seu sonho também mostrou a grande manipulação do          

enganador. O inimigo usou aqueles em autoridade para endossar a          

maldade. Ele convenceu pessoas fracas e vulneráveis a se tornarem          

dependentes das coisas prescritas. Através desses métodos, eles        

lentamente envenenaram as massas. ” 

Eu:“ Senhor, você está falando sobre medicamentos? ” 

Jesus:“ Sim, mas isso é apenas uma parte. É o que o homem aceita e vê                

como bom, mas é mentira. ” 

Eu:“ Poderia ser muito mais do que isso. E a água que bebemos? E o ar                

que respiramos? E quanto aos limpadores que usamos? E as coisas que            

nossos olhos veem? E quanto às coisas que comemos que são ruins para             

nós? ” 

Jesus:“ Agora você entende. ” 

Eu:“ Acho que sim, Senhor, mas estou impressionado com isso. Estou           

oprimido porque sabemos muito pouco sobre as origens dessas coisas.          

Agora eu verdadeiramente percebo que temos que confiar que Você          

revelará quaisquer problemas para que possamos então fazer mudanças. ” 

Jesus:“ Erin, há também problemas em outras coisas. Por exemplo, o solo            

que produz arroz pode conter agentes que podem causar demência. No           

entanto, a amônia, juntamente com outras coisas, também pode fazer o           

mesmo. 

“Eu não estou dizendo a todos vocês isso para causar preocupação.           

Ninguém é culpado por isso e a culpa não deve ser atribuída a ninguém,              

exceto ao inimigo. Este é um ataque estratégico que vem de muitas            

direções e é outro sinal dos tempos. ” 

Ele olhou para mim e eu ainda devo ter parecido preocupado com tudo             

isso. Ele sorriu para mim com uma gentileza que simplesmente não pode            

ser descrita em termos terrestres. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Até isso é usado para os Meus propósitos,             

quando eu os encontro onde eles estão. ” 

Eu:“ Senhor, quem dentre nós pode fazer algo sobre isso? Mesmo           

alegações de "limpeza" e "alimentos saudáveis e seguros" são         

provavelmente falsas agora. Oh Senhor, eu dou tudo isso para você como            

realmente não podemos fazer nada sem você. Eu dou tudo o que temos             
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para você. Por favor, deixe-nos saber quando as coisas são prejudiciais.           

Por favor, proteja-nos e proteja-nos disso. ” 

Jesus:“ Enquanto seu pedido é bom, Erin, você também precisava          

entender por que todos os fios não estão mais conectados          

adequadamente. ” 

Eu:“ Eu sei disso muito bem, Senhor. Como você sabe, eu lidei com a              

Asperger (uma forma de autismo) por muitos anos agora. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas saiba que não há nada que você fez para causar              

isso. Foi permitido. Enquanto seus filhos estão dormindo agora, apenas          

saiba que isso não é uma coisa ruim. Você os criou com amor e              

compaixão. Eles me conhecem porque você foi persistente. 

“Algum dia, em breve, você verá que tarefas vieram contra as crianças            

desta terra e isso trará conforto a tantos pais que sabiam que algo estava              

errado. O inimigo concentrou-se no poder da mente manipulando os          

sentidos. 

“Uma vez que a tentação é recebida, o mal é ingerido como resultado.             

Existem agora lutas em muitas formas diferentes e o inimigo está           

presente em cada uma delas. Tornar tudo isso muito pior é que eu não              

estou mais na moda por quase todos agora. ” 

Eu:“ Oh Senhor, se eles soubessem o quão incrível você é, eles não             

cairiam mais facilmente pelos esquemas do inimigo. O campo de batalha           

está em nossas mentes agora? ” 

Jesus:“ Bem, o campo de batalha é o coração, mas a mente pode             

endurecer o coração. ” 

Eu:“ Enquanto eu Te agradeço por nos dizer isso, Senhor, eu ainda acho             

tudo isso ser muito desconcertante. ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin, como meus anjos continuam a guardar           

todos aqueles que Me amam de todo o coração. Lembre-se sempre de que             

Meu Pai está no controle de todas as coisas que acontecem, na Terra             

como no Céu. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor! Ah, sim, você poderia, por favor, me dizer o que o              

mapa do meu sonho significava? ” 

Jesus:“ Para esta grande nação, os planos foram colocados em prática           

desde o tempo em que as fundações foram feitas. Houve grandes sonhos,            

dedicatórias e contratos assinados. Declarações foram feitas e as pedras          

foram colocadas no lugar. 

“Agora, porém, está dividido. Enquanto um lado se constrói, o outro lado            

se rompe. A liberdade dada àqueles sem entendimento é como construir           

uma casa sem unhas ... não há nada para manter a estrutura de pé. É               

impossível. 
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“Com exceção de Sodoma e Gomorra, as civilizações não são criadas           

sobre uma fundação de ilegalidade. Quanto a Sodoma e Gomorra, eles           

foram queimados pelo fogo do céu. 

“Só sei que estou com você, Erin, então não se preocupe. Eu também             

tenho seus filhos como eles são meus. Eu te amo ”. 

Eu:“ Eu te amo, Senhor ”. 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-277/ 

Uriel, Portas, Falso Ídolos e Ingratos Convidados 

Terminado no domingo, 15 de abril de 2018 

Iniciado no domingo, 25 de fevereiro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pelo             

meu marido, filhos e amigos. Obrigado por sua fidelidade quando tudo           

parece perdido. Eu tive um sonho interessante na noite passada que me            

acordou do meu sono. Foi um sonho muito claro… 

Sub-Dream 1 A descrição de “Smashing Idols” começa… 

Eu agora possuí uma grande mansão. Teve muitos quartos bonitos e foi            

bastante elaborado. Foi um pouco georgiano em grande estilo. Tinha uma           

enorme varanda, junto com enormes colunas brancas. Curiosamente, foi         

revestido em pedra em vez do tijolo usual. 

Eu estava me preparando para entreter convidados de todo o mundo. Para            

chegar até aqui, os convidados tiveram que viajar em um sistema           

rodoviário muito confuso, cheio de pedágios, configurações de trevo e          

turnpikes. Enquanto Deus me disse para me preparar para a minha festa,            

achei estranho que tantos que chegam não tivessem ideia de como eu era. 

No dia anterior à chegada dos convidados, eu tinha luxuosos enfeites de            

plumas e vários tipos de travesseiros sofisticados trazidos para os          

colchões em cada um dos quartos. Deus havia me instruído anteriormente           

a ordená-los, pois nenhuma pessoa sob meu teto ficaria desconfortável          

durante a sua estada. 

Eu ainda estava um pouco preocupado entretanto como nossa mansão era           

tão inacreditavelmente grande que estava me levando um pouco mais          

longo que esperou preparar cada um dos quartos. Todos os quartos           

deveriam ser decorados em grande estilo, pois Deus me fornecerá os           

meios para comprar os melhores lençóis, toalhas e mesa para os           

convidados que estavam prestes a chegar. 

Quando terminei o último dos preparativos, agradeci a Deus mais uma vez            

por essa mansão incrível que Ele havia providenciado para nós, junto com            

tudo o que estava contido nela. Para minha surpresa, ouvi uma comoção            

na porta da frente e percebi que os convidados já estavam começando a             

chegar. Isso foi mais cedo do que o esperado. 

Como agora eu não tinha tempo para trocar meu traje de limpeza, atendi             

a porta exatamente como estava. Porque eu estava vestida de uma           
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maneira inesperada, os convidados não pareciam me conectar como         

também sendo o dono da casa. Eu ri porque, apesar de eu ter dito a cada                

um deles meu nome, eles ainda não conseguiram "ligar os pontos". 

Enquanto cada um dos convidados ainda me tratava cordialmente, eles          

me abordavam como se eu fosse o contratado e não o dono do local e a                

anfitriã do evento. Eu decidi 'fazer o papel' e mostrei cada um dos             

convidados para seus quartos quando eles chegaram. 

Cada pessoa me perguntou como a mansão que Deus nos deu era            

impressionante e que eles se sentiam bem-vindos. Eu decidi então          

verificar nas duas mesas de banquete principais que estão sendo          

preparadas para o jantar. Enquanto eu tinha ajuda externa com os           

preparativos da refeição, eu ainda era responsável pela configuração         

dessas duas tabelas. 

Ao fazer isso, comecei a fazer alguma aritmética mental e logo percebi            

que o número de lugares seria insuficiente para o número de convidados            

que haviam chegado. Desde que eu já tinha uma oferta para comprar uma             

segunda mansão, decidi que essa compra agora precisava passar         

imediatamente para acomodar meus convidados extras. 

Fui até a mulher vendê-lo e reiterei que ainda estava interessado em            

comprar sua mansão. Ela parecia completamente surpresa com isso,         

quase como se nunca tivesse levado minha oferta original a sério em            

primeiro lugar. Eu rapidamente percebi que ela não tinha. 

Eu: “Muitos mais convidados do que eu esperava chegaram à minha casa.            

A fim de acomodar esses convidados extras, eu realmente preciso finalizar           

a compra da sua mansão imediatamente. ” 

Mulher: Rindo de mim. "A sério? Você nunca poderia pagar por este lugar.             

Por que você está perdendo meu tempo? ” 

Eu: Eu mantive a calma. “Ouça, aqui está o número de telefone do meu              

banco. Ligue para eles e eles vão verificar se eu posso pagar por isso. ” 

Mulher:“ Ok, tudo bem… eu vou. ” 

Antes de telefonar para o banco, ela procurou informações de contato           

para garantir que o número que eu havia dado a ela fosse realmente o              

banco. Isso foi. Ela ligou para o banco e pediu para falar com o gerente do                

banco. Ela foi remendada imediatamente. 

Embora um gerente de banco nunca fizesse isso na vida real devido a             

preocupações com a privacidade, ela passou a dizer a essa mulher a            

incrível quantia disponível para minha disposição, tudo isso conforme me          

foi fornecido por Deus. Em vez de parecer feliz com uma "venda certa",             

ela parecia com ciúmes e raiva de mim. 

Mulher: Balançando a cabeça em raiva reprimida. "Veja todas estas          

estátuas e outros itens aqui?" Ela apontou para um monte de ídolos. "Eu             
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tenho trabalhado minha vida inteira para acumular estas coisas e eu só            

vou vender esta casa para você, se você comprar estes também." 

Olhei para a parede que ela estava apontando e notei que havia pelo             

menos uma centena de cubículos iluminados em uma variedade de          

armários embutidos. Cada cubículo continha um ídolo separado e era          

iluminado de forma dramática. 

Eu me senti totalmente desgostoso com esses ídolos surgindo em meu           

coração. Não havia como eu desonrar a Deus incluindo-os na compra.           

Para minha surpresa, de repente ouvi o Senhor me pedir para ir em frente              

e comprar os ídolos com a casa. Enquanto eu estava chocado ao ouvir             

isso, eu sabia que Ele tinha um plano, como sempre faz. 

Eu: "Ok, sim, eu vou comprar esses ídolos com a sua casa." 

Como essa mulher tinha más intenções em exigir isso, ela parecia muito            

satisfeita com o meu aparente compromisso. Liguei para o gerente do           

banco e pedi que ela, junto com uma segunda testemunha, viesse à casa             

para notarizar e finalizar a transação do contrato de venda. 

Por alguma razão, foi só então que percebi que ainda tinha minha            

vassoura comigo, aquela com a qual eu estava varrendo a outra mansão.            

Ao comando do Senhor, eu deveria fazer algo com a vassoura da mesma             

maneira que antes que a mulher saísse. 

Eu virei minha vassoura de cabeça para baixo e peguei um dos ídolos. Eu              

então joguei no ar como uma bola de beisebol. Enquanto descia, e com a              

forma perfeita, usei o cabo da vassoura para esmagar o ídolo enquanto            

ainda estava no ar. Eu bati no ídolo com tanta força que ele             

imediatamente se desintegrou em uma nuvem de pó branco. 

A mulher gritou para eu parar enquanto ela corria em torno de tentar             

coletar "seus ídolos". O gerente do banco e a testemunha informaram que            

não eram mais dela. 

Gerente: “Lamento dizer isso, mas esses ídolos não são mais seus.           

Coloque-os de volta quando você desistir da propriedade deles quando os           

vender com a casa. ” 

Mulher:“ Eu entendo isso, mas ela deveria guardá-los, não destruí-los! ” 

Eu balancei a cabeça em desacordo enquanto continuava a pegar esses           

ídolos e obliterá-los. 

Eu: sorrindo. "Por que se preocupar? Você não pode ver que estou usando             

isso para meus propósitos? ” 

Mulher:“ Eu posso ver isso, mas você está destruindo minha coleção. ” 

Eu:“ Bem, agora é minha coleção e agora estou remodelando-os… em           

pedaços! 

”Mulher:“que desperdício! Estes são lindos! Alguns deles têm milhares de          

anos. Quem você acha que é para remodelar a história? ” 
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Eu:“ Você está errado. Esses ídolos foram feitos para tentar remodelar           

"Sua história", a história de Deus, Sua criação. Esses ídolos são mentiras e             

não têm valor. Esses ídolos não têm outro propósito senão arruinar vidas            

e até almas. Devemos adorar e servir ao nosso Único e Verdadeiro            

Criador, Deus e Seu Filho, Jesus! ” 

Depois que terminei de esmagar o último ídolo, virei a vassoura e comecei             

a varrer as partículas cinzentas de poeira. Eu então os coloquei no forno.             

Eu notei que eles foram instantaneamente queimados completamente. 

Depois de alegremente dispensar a mulher agora miserável, voltei a          

preparar minha nova mansão para os convidados extras. Eu me senti tão            

feliz com esta incrível mudança de eventos orquestrada pelo próprio Deus.           

Depois de finalizar meus preparativos, corri de volta para minha primeira           

mansão. 

Quando cheguei lá, fiquei impressionado com a alegria dos meus          

convidados. Eu também estava feliz sabendo que cada um deles tinha sido            

enviado pelo próprio Deus. Eu silenciosamente me misturei e escutei como           

histórias, positivas para uma mudança, foram faladas sobre mim. 

Como nem uma pessoa me reconheceu ainda, eu ri para mim mesmo e             

não senti necessidade de dizer nada. Meus convidados estavam felizes e           

isso me fez feliz e muito grato a Deus por organizar tudo isso. 

Sub-Dream 1 descrição sobre… 

Depois desse sonho, voltei a dormir e tive um segundo sonho. Este            

parecia ter elementos de continuação do primeiro sonho. No entanto,          

também parecia ter elementos relacionados a excesso de indulgência e          

auto-indulgência. Por alguma razão, não fui levado a escrever este          

segundo sonho. 

Enquanto eu ainda estava lá, maravilhada com o sonho que acabara de            

escrever, de repente me lembrei que tinha acabado de enviar uma carta            

ontem ao meu advogado de L & I, descrevendo todos os erros cometidos             

contra mim por essa instituição. A falta de cuidados médicos de L & I era               

tão notável e excepcionalmente severa que meu advogado recebeu a carta           

delineando isso com "gratidão". 

Nós organizamos então um telefonema. Durante as discussões que se          

seguiram, ele me informou que iria encaminhar esta carta, juntamente          

com todos os documentos comprobatórios que apóiam cada uma das          

alegações de corrupção, ao Senado estadual, à Câmara e a vários grupos            

de vigilância de base de L & I. 

Eu estava absolutamente feliz! Tornar isso ainda mais incomum é que           

essa conversa com meu advogado aconteceu em um sábado, um dia em            

que ele geralmente não trabalha. Depois de quatro longos anos lidando           

4 
31



com essa corrupção, posso finalmente ver alguma ação para colocar sua           

corrupção na linha de frente no horizonte. 

Por outro lado, meu advogado também me lembrou que a L & I ficará tão               

irritada com isso que interromperá imediatamente meus pagamentos por         

invalidez quando virem essa carta. Esses pagamentos representam uma         

perda de cerca de US $ 1.800 por mês e serão muito sentidas. Dito isto,               

só sei que é para isto que estou sendo chamado a fazer. 

Quando meu advogado de L & I perguntou se eu estava bem com isso, eu               

disse a ele que preferia viver minha vida com dignidade com menos            

dinheiro do que continuar sofrendo com essa renda, sendo obrigado a           

dançar ao som dela. Eu tenho que admitir que… estou com medo disso. 

Saí do barco direto para uma tempestade furiosa e estou com medo.            

Embora agora eu esteja andando em mar agitado, confio plenamente em           

Jesus para tudo o que temos e para tudo o que está prestes a acontecer. 

Depois de refletir sobre isso por um tempo, decidi abrir minha Bíblia. Eu             

abri as páginas e havia a Tua Palavra em Isaías 43:19 sobre você 'fazendo              

uma coisa nova'. Quando percebi como isso era aplicável à minha situação            

atual, comecei a chorar. 

Logo depois disso, fui levado a ler o Sonho 252. Esta é uma ocorrência              

rara, pois raramente leio qualquer um dos meus sonhos antigos, a menos            

que meu marido mostre algo em um deles. Eu li esse sonho e comecei a               

chorar tudo o que Ele fez por nós. 

Oh Pai, eu amo tanto você e seus caminhos. Embora Seus caminhos            

sejam muitas vezes difíceis de compreender, eles também nos lembram          

que não há outro deus como você e que você é nosso único Deus! 

Do começo ao fim, posso ver que Sua divina tapeçaria foi intrinsecamente            

tecida. Embora doloroso às vezes, seus planos são complexos, perfeitos e           

incrivelmente bonitos. Os eventos que você orquestrou são tão incríveis          

que eu sei que ninguém mais poderia ter orquestrado isso, exceto Você,            

nosso Deus Vivo. 

Pai, você é nosso ídolo, mas não da maneira que a sociedade adora ídolos              

humanos. Você é o nosso super-herói, mas não da maneira como nossos            

filhos e tantos adultos adoram super-heróis. Você é o amante de nossas            

almas e o guardião de nossos corações. 

Oh pai, sua vara e pessoal me confortam, então muito obrigada. Eu sou             

até mesmo grato por Você continuar a castigar e disciplinar aqueles de            

nós que Te amam com todo o nosso coração (Hebreus 12). Sem a tua              

instrução, o teu espírito que vive dentro de nós, estaríamos perdidos.           

Obrigado! 

Recebi no domingo, 25 de março de 2018, 

eu tive dois sonhos na noite passada… 
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Sub-Dream 2 “Vivendo ao lado de um homem demente” a          

descrição começa… 

Eu era jovem novamente nesse sonho, mas não Transformado. Isso foi           

incomum. No entanto, eu ainda tinha todas as experiências de vida e            

conhecimento que tenho hoje. Enquanto eu estava com todos os nossos           

cinco filhos, minha tia estava aqui comigo também. 

Estávamos viajando por uma cidade distante e íamos parar na casa de            

uma mulher muito rica e poderosa. Como essa mulher conhecia minha tia,            

ela nos convidou para jantar e nós concordamos. 

A frente de sua casa era quase inteiramente de janelas. Isto negligenciava            

o horizonte da cidade, um que eu não reconheci. Se eu tivesse que             

adivinhar, diria que era na costa leste, talvez em Baltimore. 

Depois de uma refeição maravilhosa, dissemos nossos "adeus" e         

"agradáveis" e seguimos para o carro. Para nossa surpresa, nosso carro           

simplesmente se recusou a começar. Minha tia foi até a porta e perguntou             

se poderíamos ficar lá até que a ajuda chegasse. 

A mulher que tinha sido tão gentil conosco e nos tratará como convidados,             

agora nos tratava como se fôssemos pobres depois de suas coisas. Ouvi            

minha tia soltar alguns nomes de pessoas influentes e perguntei se ela            

poderia simplesmente pegar emprestado o telefone em vez de nos          

incomodar demais. 

De repente, a mulher lembrou que minha tia estava tão conectada quanto            

ela e mudou de atitude. Ela então se dirigiu a todos nós e perguntou se               

gostaríamos de passar a noite lá. Neste momento, nenhum de nós estava            

confortável em ficar na casa desta mulher, pois ela era claramente           

instável. 

A mulher insistiu e minha tia nos assegurou que seria apenas uma noite.             

Com base em que sabíamos que a ajuda viria pela manhã, concordamos            

com relutância em passar a noite. O mordomo da mulher mostrou-nos os            

nossos quartos. 

Eu achei estranho porque minha tia e cinco filhos tinham quartos nos            

fundos da casa, mas o meu ficava na frente da casa. Meu quarto tinha              

muitas janelas e logo fiquei surpreso ao ver que cada janela tinha vários             

revestimentos de janela. 

Isso foi realmente muito engraçado. Cada janela tinha persianas,         

persianas, cortinas romanas, sanefas e painéis de cortinas. Não fazia          

sentido. Todas as cortinas, sanefas e persianas romanas estavam forradas          

e entrelaçadas. Diferente do arranjo de janela incrivelmente estranho, o          

quarto em si era realmente muito agradável. 
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Butler: “Preciso avisá-lo para não tocar em nada. Você deve simplesmente           

dormir aqui e não se mover ou quebrar nada. Minha 'madame' é muito             

particular e ela tem convidados chegando em alguns dias. ” 

Pensando que ele estava apenas se referindo a itens em mesas laterais e             

móveis, eu balancei a cabeça em concordância. Eles provavelmente         

estavam preocupados em reorganizar as coisas, já que sabiam que eu era            

designer de interiores. 

Depois que o mordomo saiu, fechei a porta do meu quarto. Depois que fiz              

isso, pude ouvir algumas boas noites sussurradas acontecendo no         

corredor. Decidi abrir as cortinas, levantar as pesadas cortinas romanas e           

abrir as persianas. 

A vista era simplesmente de tirar o fôlego. As luzes da cidade eram             

incríveis. Enquanto examinava os vários edifícios, notei algo estranho.         

Havia um homem demente à minha frente em seu próprio quarto com            

janelas. Já que estávamos no mesmo andar, ele estava olhando          

diretamente para mim. 

Ele de alguma forma sabia meu nome e apontou para mim enquanto ele             

gritava. Ele começou a rir de mim. Eu agora sabia por que as janelas              

estavam tão cobertas. Rapidamente fechei as venezianas, puxei as         

cortinas para baixo, depois as persianas romanas e fechei os painéis.           

Fiquei muito perturbado por esse homem enlouquecido que acabara de          

ver. 

Eu estava agora um pouco sem fôlego e deitei na cama em exaustão.             

Enquanto eu gostava desta casa, você não podia me pagar o suficiente            

para morar ao lado desse cara. Quando calculei mentalmente a planta           

baixa, percebi que o quarto em que eu estava era o único cômodo da casa               

que tinha uma visão do "homem enlouquecido". 

Eu fui acordado pela manhã por uma batida na minha porta. Era minha tia              

e ela me informou que poderíamos ir como um homem de serviço já tinha              

estado lá para consertar o carro. Eu rapidamente juntei minhas coisas e as             

levei para o carro. O mordomo nos ajudou a carregar nossas malas no             

carro. Ele parecia com raiva de mim, então eu me dirigi a ele ... 

Eu: "Está tudo bem?" 

Butler: "Eu vejo que você não ouviu minhas instruções. Você não tocou            

em nada no quarto em que estava hospedado. ” 

Eu:“ Sinto muito. Eu só não achei que você quis dizer as coberturas de              

janela também. Abrindo estes geralmente nunca são desaprovados. ” 

Butler:“ Bem, agora você sabe o motivo dessa regra, certo? ” 

Eu:“ Sim, e eu realmente sinto muito por não ter escutado você. ” 
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Butler:“ Aquele quarto era meus empregadores até o homem veio. Agora           

ela dorme em outro lugar. A sala agora é raramente usada como resultado             

desse homem. ” 

Eu:“ Quem é aquele homem louco? ” 

Butler:“ Nós não temos certeza, exceto que sabemos que ele é um            

atormentador. ” 

Eu:“ Por que ela não simplesmente se mexa? ” 

Butler:“ Ela se recusa e decide ignorar o que está olhando para ela ”. 

Eu:“ Ela é ou corajosa ou tola, mas eu não sei qual delas ela é. ” 

Isso pareceu afrouxá-lo . Eu poderia dizer que ele concordou comigo, mas            

não estava querendo dizer nada depreciativo contra seu empregador.         

Depois de uma breve pausa, ele simplesmente não conseguiu se conter. 

Butler: Sorrindo e balançando a cabeça. “Talvez os dois.” 

Depois que nos despedimos e voltamos à estrada, minha tia, nossos filhos            

e eu decidimos orar pela mulher e sua situação. Embora ela fosse rica, ela              

ainda vivia uma vida que era pobre. Ela era atormentada diariamente por            

esse homem demente. Nós oramos para que ela pudesse encontrar em           

breve a paz divina que somente Deus pode entregar. 

Sub-Dream 2 description over… 

Sub-Dream 3 A descrição dos “ingratos amigos” começa… 

Eu me transformei nesse sonho e mais uma vez jovem. Eu era jovem,             

mas não me transformei no sonho anterior. Eu estava alegre novamente.           

Eu estava com vários dos meus amigos e cada um de nós estava             

planejando casamentos. 

Meus amigos cada um tinha maneiras muito específicas em que eles           

queriam que seus casamentos fossem. No entanto, eles estavam tão          

envolvidos nos detalhes que pareciam ter esquecido que o casamento era           

uma cerimônia de testemunhas de uma união ou contrato espiritual. Eu           

não disse nada porque estava gostando de ouvir todos os seus planos. 

Por alguma razão, meus dias estavam sendo gastos dirigindo em torno de            

olhar para diferentes locais para os meus amigos. Eu estava lá para            

ajudá-los e para encontrar várias idéias para eles considerarem. Mesmo          

que eu estivesse planejando um casamento, esses amigos mal me          

agradeceram e agiram como se eu fosse obrigado a fazer isso por eles. 

De repente, percebi que nenhum deles me perguntou o que eu queria para             

o meu casamento. Eu decidi guardar meus desejos para mim mesmo.           

Fiquei triste depois de algum tempo, sabendo que eles não se importavam            

em descobrir o que eu desejava ou gostava, mesmo que eu estivesse            

tomando tempo para perguntar o que eles desejavam. Meu noivo viu           

minha tristeza e veio até mim ... 

Meu noivo: "Erin, se você pudesse ter alguma coisa, o que seria?" 

8 
35



Eu estava muito feliz que ele iria me perguntar isso, mas eu realmente             

não tive uma grande resposta. Eu simplesmente não tinha pensado sobre           

o que eu queria para mim. Depois de uma pausa para pensar, sorri e lhe               

dei minha resposta ... 

Eu: “Quero que minhas flores de casamento incluam peônias. Eu amo           

peônias. Ah, sim, eu também amo lindos lírios. Fora isso, eu só quero             

casar com você e comemorar com um belo jantar. Ah, sim, eu também             

quero muitas risadas e talvez até dançar. ” 

Meu noivo:“ Esses são pedidos razoáveis. Talvez você possa executar isso           

por seus amigos. Eles são seus amigos, certo? ” 

Eu: Eu pensei por um momento. "Sim. Eu acho que eles estão felizes por              

mim. Vou contar a eles sobre as flores que eu gostaria. 

No dia seguinte, encontrei alguns de meus amigos em um pequeno café            

da rua. Eu tinha parado em uma florista antes de conhecê-los. Eu peguei             

algumas peônias e lírios incríveis lá. A florista acrescentou algumas          

ervilhas à mistura. Acabou sendo o buquê mais bonito que eu já vi aqui na               

Terra. 

Eu: “Este é um presente inestimável e precioso de Deus. Sua beleza é             

maravilhosa demais para mim. Estou completamente maravilhada com        

este lindo buquê que você arranjou para mim. ” 

Florista:“ Erin, estes são meus presentes para você. Tenho notado que           

você vem aqui todos os dias e olha para essas flores. Talvez você possa              

pintar algumas aquarelas e eu as pendurarei em minhas paredes. ” 

Eu:“ Eu lhe darei uma aquarela como presente para elas. Vou contratá-lo            

para o meu casamento. 

Estendi a mão e abracei a gentil florista. Eu tive um sorriso enorme e dei               

um pulo quando deixei a loja dela. Eu mal podia esperar para compartilhar             

minhas escolhas de flores com meus amigos. Quando cheguei ao café,           

percebi que cada um dos meus amigos estava completamente imerso em           

seus próprios planos. Eles estavam tão imersos que mal notaram que eu            

havia chegado. 

Então percebi que nenhum deles parecia feliz agora. Depois de ouvir,           

percebi que eles estavam discutindo sobre os detalhes de cada um dos            

seus locais de casamento. Eles mal olhavam para mim. Um dos meus            

amigos finalmente se dirigiu a mim, mas só porque ela notou o quão             

incrível meu buquê de flores era. 

Amigo 1: “Quem te deu estas flores?” 

Eu: “Minha florista. Estas são as flores que vou usar para o meu             

casamento. ” 

Amigo 1:“ Você não pode ter lírios. Essas são minhas flores. ” 
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Amigo 2:“ Peônias? A sério? Eles se machucam facilmente e são para            

pessoas idosas. ” 

Amigo 3:“ Você deve estar brincando. Ervilhas? Ervilhas doces são nada           

mais do que uma erva daninha. 

Eu as escutei quando as queixas aumentaram. Depois de alguns minutos           

de ser dito o quão estúpido minhas escolhas foram, decidi abordá-los de            

uma maneira positiva. 

Eu: “Bem, eu gosto deles. Eles são perfeitos para mim. Suas opiniões são             

apenas isso e minha opinião é tudo o que importa neste caso. Na minha              

opinião, eu amo minhas seleções. ” 

Amigo 1:“ Suponho que você agora vai nos dizer que seu casamento está             

do lado de fora. ” 

Amigo 2:“ Sim, onde você está planejando ter seu casamento e recepção.            

Você não sabe que todos os locais são tomados? Não há lugar para ter o               

seu. ” 

Eu:“ Eu tenho uma pequena igreja branca por um belo mirante. Nós            

estamos tendo nosso casamento e cerimônia lá. ” 

Todos olharam para mim e agora estavam rindo da minha resposta. 

Amigo 4: “Hmm, baixo orçamento.” 

Eu: “É perfeito para mim. Meu Pai disse que Ele todas as minhas supriria              

cada necessidade minha. ” 

Amigo 3: zombando de mim. “Dado o seu passado e talento, esperávamos            

muito mais de você.” 

Eu: “Bem, ninguém nunca disse nada para mim.” 

Amigo 1: “Você é nossa maior ameaça.” 

Eu: “Esses são nossos casamentos. Este é suposto ser um dia alegre. ” 

Neste momento, eles mal reconheceram o que eu disse. Percebi que eles            

não se importavam mais em me incluir. Quando eu disse adeus, ninguém            

sequer me deu qualquer pensamento. Eu não entendi o que aconteceu.           

Fui para casa e me perguntei se alguém a quem eu convidaria chegaria ao              

meu casamento. 

Quando cheguei em casa, havia uma nota na minha porta. A nota dizia o              

seguinte… 

“Querida filha, eu me delicio com você e cuidei de todos os detalhes             

relativos ao seu dia especial. Tomei nota de tudo o que eu fiz no seu ser,                

incluindo todas as coisas bonitas que lhe trouxeram uma alegria especial.           

Nenhum detalhe será esquecido. Você confia em mim para fazer tudo o            

que eu disse? ” 

Eu olhei para o céu com um sorriso no rosto e respondi… 
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Eu:” Sim, pai, o que eu tenho a perder? Por favor, faça tudo de acordo               

com a sua vontade. Sua vontade é perfeita. Minha vontade tem falhas,            

obstáculos e lutas. Dou todos os meus planos a Você e à Sua glória. ” 

Sub-Dream 3 description over… 

Recebido na sexta-feira, 13 de abril de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por este dia, outro dia aqui! Este é o primeiro dia em que parece               

primavera aqui. Nissan é o começo da primavera e a palavra hebraica            

para a primavera é Aviv. Av significa que Pai e Iv é a representação de 12.                

Aviv é, portanto, também visto como o 'Pai dos 12 meses do ano'. 

A Páscoa também representa um novo começo e um tempo para libertar            

os cativos. Hoje é dia 28 de Nissan. Segundo os historiadores, o Nissan 28              

marca o dia em que as paredes desmoronaram em Jericó. 

Pai, estou exausto. No calor de todos os meus problemas, eu reagi e fiquei              

chateado. Antes disso, eu permaneci quieto, o que mostrava sabedoria.          

Tudo o que temos é o seu, pai. Nenhum dos nossos testes ou testes são               

uma surpresa para você. 

Em breve chegaremos à conclusão de um bloco de martelos de sete meses             

muito difícil. Esta foi uma época em que um tigre adormecido foi            

despertado. O 8° mês é representativo de 'novos começos', por isso vamos            

esperar para a conclusão deste julgamento. 

Pai, durante este tempo, minha alegria foi grandemente diminuída. Eu sei           

que, de acordo com a tua palavra, a alegria do Senhor é a minha força.               

Quando o muro foi construído em Jerusalém e as pessoas ainda estavam            

abatidas e exaustas, Deus ordenou que encontrassem alegria e         

comemorassem. 

Eles deveriam celebrar seus novos inícios e a conclusão de sua           

reconstrução do muro, apesar da grande oposição. No Salmo 28: 7, o            

Senhor é minha força e escudo. Eu confio nele com todo meu coração. Ele              

me ajuda e meu coração está cheio de alegria. Eu explodi em canções de              

ação de graças. 

Eu encontrei alegria nos animais ao redor do nosso quintal. Os cervos não             

fogem de mim. Em vez disso, eles estão perto de mim e não têm medo.               

Eles confiam que eu não vou prejudicá-los. Os esquilos se aproximam,           

assim como os outros pequenos animais e pássaros. Isso faz meu coração            

alegre. 

As águias estão agora se acasalando e dançando juntas no ar. Eles fazem             

isso "dois a dois". Foi incrível ver isso de perto. Eu percebo através disso              

tudo o que sou verdadeiramente pequeno. Meu único significado é o que            

você considera que seja. 
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Todas as minhas conquistas, talentos, habilidades e recompensas foram         

todas concedidas a você por você e por seu comando. Tudo o que fazemos              

é ser para o Seu uso e para a Sua glória. Em uma palavra para mim de                 

alguns dias atrás, você me deu instruções e me disse que você colocou             

uma porta na minha frente. A porta à minha frente é enorme, mas está              

fechada. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Na minha frente havia uma porta maciça. A porta tinha quatro painéis e             

era feita de madeira muito grossa. A maçaneta era de bronze e estava             

situada acima do meu alcance. Eu empurrei a porta para abri-la, mas            

estava fechada. 

Sentei-me ao lado da porta com as costas contra ela. Eu descansei minhas             

mãos nas minhas bochechas e olhei para o chão. Eu solto um suspiro             

enorme. Só então, Uriel estava em pé na minha frente. 

Uriel: "Erin, levante-se." 

Ele estendeu a mão para a minha mão e eu estendi a minha para segurar               

a dele. Mais uma vez fui rapidamente trazido de volta aos meus pés             

graças a Uriel. 

Eu: “Uriel, não posso abrir esta porta. Eu não posso nem alcançar a             

maçaneta. ” 

Uriel:“ Então você deve esperar, Erin. Eu estou aqui para instruí-lo nas            

portas. ” 

Eu: “Tudo bem, eu preciso de ajuda. ” 

Uriel:“ Essa porta lhe foi apresentada por Deus. A porta aqui é uma             

promessa para você que, através desta porta, é um novo começo para            

você. Através desta porta, a morte não o encontrará. ” 

Eu:“ Eu não entendo, Uriel. ” 

Uriel:“ Você tem adivinhado as promessas de Deus porque Ele não lhe            

mostrou o caminho no qual Ele te livraria. Porque você esperava apenas            

coisas boas de acordo com seu nível de conforto, não esperava mais            

desconforto. Isso é comum ao homem porque Deus te mostrou que Ele te             

libertaria do seu estado atual. Você esperava que a libertação          

acontecesse, não para seu estado piorar. ” 

Eu:“ Sim. Em setembro passado não foi ótimo, mas nunca imaginei que as             

coisas ficariam assim. ” 

Uriel:“ Então, você sentiu como se Deus tivesse abandonado você. Você se            

sentiu sozinho e ferido, até com raiva. No entanto, Deus não te disse que              

Ele te entregaria de uma maneira que você não acha? Sua vontade por             

eventos e tempo causou desapontamento, pois eles não correspondiam ao          

plano de Deus. 
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“Quando você olhar para trás para ver Suas promessas depois que elas            

forem cumpridas, você verá o que Ele estava dizendo para você e tudo             

isso se alinhava perfeitamente com o que ocorreu. Então, Erin, você está            

infeliz com a vontade de Deus ou com o Seu tempo? ” 

Eu:“ Bem, eu não posso mentir para Deus. Sim, eu estava infeliz com ele.              

Tem sido angustiante, desolador mesmo. Ó Uriel, eu amo a Deus, meu            

Pai, e amo a Jesus, a seu Filho e a meu Senhor e Deus. Ele me chamou de                  

amigo, mas me senti abandonado. Eu não sabia o que eu fiz para trazer              

isso. Eu pensei que tinha feito o que era honrado à sua vista. ” 

Uriel:“ Às vezes não é sobre o seu conforto pessoal, Erin. Você está             

falando agora como um pedaço de barro a Deus o Potter e dirigindo a              

forma das coisas? ” 

Eu:“ Não, Uriel. Eu apenas pensei que meu recipiente estava pronto           

porque Ele disse que era. ” 

Uriel:“ Um vaso usado para o serviço de Deus ainda é de Deus. Você se               

ofereceu para a glória de Deus, não para o seu conforto pessoal. Ele pode              

facilmente colocá-lo na prateleira de resfriamento para ser ornamental e          

coletar poeira. Agora, arrependa-se disso e entregue-se a Deus. ” 

Eu: Comecei a chorar por Deus agora. “Sinto muito, padre. Eu pensei que             

você se deliciava comigo. Eu tive o cuidado de manter meu coração em             

você. Eu estava com raiva de você quando parecia que as correntes do             

mar nos afastavam ainda mais das Tuas praias pacíficas. 

“Fomos varridos por torrentes maciças e por ondas tão altas que não            

conseguimos ver o horizonte. Nós não conseguimos ver nenhuma terra.          

Nós perdemos a esperança. Nossas bocas disseram o que pensamos que           

você queria ouvir, não o que realmente sentíamos. 

“Nós chamamos você quando os tubarões começaram a circular. O medo           

fez nossos corpos congelarem. Nós não podíamos mais pisar água, mesmo           

que nossos movimentos nos colocassem em perigo. Eu sinto muito, Deus.           

Nós nos entregamos tudo o que somos para você. ” 

Uriel:“ Erin, Deus não te abandonou. Ele está com você. Não ouça os             

murmúrios, fofocas e rumores de tolos. Eles serão responsabilizados por          

Deus. Lembre-se que obedecer é melhor que sacrificar. 

“Uma porta também pode ser um lugar onde Deus irá mantê-lo livre de             

danos. Isso foi exibido quando o povo de Deus marcou os postes das             

portas e entrou para ser abrigado pela mão de Deus. Eles fizeram isso             

para que, quando o anjo da morte varreu o Egito, o primogênito das             

portas marcadas fosse poupado. 

“Algumas portas têm fechaduras. No entanto, Deus lhe deu chaves para           

destrancar essas portas. Uma vez aberto, e desde que você é o detentor             
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da chave, você tem autoridade para entrar e entrar pela porta. Às vezes,             

há várias portas e apenas uma chave. ” 

Eu:“ Sim, e há outras ocasiões em que há várias chaves e apenas uma              

porta. Eu acho que uma chave também poderia ser uma pepita de            

sabedoria ou conhecimento que então destranca uma porta fechada. ” 

Uriel:“ Muito bem, Erin. As teclas exigem ação quando uma porta é            

apresentada. Quando você recebe chaves, mas nenhuma porta é         

apresentada, então segure essas teclas perto de você até que a porta seja             

colocada diante de você. ” 

Eu:“ E se não houver chave ou não cadeado? ” 

Uriel:“ Então não há ação de sua parte requerido até que Deus ordene             

uma ação. Agora, quando um homem perverso vê que uma porta está            

fechada para ele e ele deseja entrar sem ser convidado e segue por outro              

caminho, o homem é um ladrão, pois a porta não foi aberta para ele. Este               

homem então pára em nada para entrar. Ele então vem para roubar,            

roubar e destruir tudo o que está dentro. Portanto, entregue suas vidas            

para os propósitos de Deus, como está escrito que o Senhor é a Porta das               

Ovelhas. 

Eu: “E se as portas apresentadas não forem as portas de Deus?” 

Uriel: “Não entre mesmo quando parecer confortável ou familiar. Você          

deveria orar em vez disso. Erin, uma porta foi apresentada muitas vezes a             

você por Deus. Você não sabe a diferença agora? ” 

Eu: “Sim, Uriel, eu sei. Eu só perguntei porque as portas são arrumadas o              

tempo todo. Também parece que as portas do inimigo estão abertas o            

tempo todo. ” 

Uriel:“ Enquanto a tentação de atravessar essas portas está lá, Deus não            

fez isso com você. Apesar das petições implacáveis que o inimigo fez para             

você e sua família, nenhuma nova petição foi concedida. Todas as portas            

foram fechadas e o inimigo só pode obter acesso por meio de petições             

antigas, mas mesmo assim apenas permitido por Deus. ” 

Eu:“ Hmm, então o inimigo ainda pode obter acesso através de           

permissões antigas? ” 

Uriel:“ Você precisa fazer mais do que apenas orar e peticionar. Em breve             

você será obrigado a agir. Agora olhe aqui ... é uma porta. 

Eu me virei e lá, bem na minha frente, estava esta porta maciça ainda              

fechada. De repente me lembrei das palavras de Deus da Bíblia. Peça e             

será dado a você. Procura e acharás. Bata e a porta será aberta para              

você. 

Uriel: "Vá em frente, Erin." 
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Voltei para a porta e bati alto. Em vez de abrir para dentro como eu               

esperava, a porta se abriu em minha direção. Fui abri-lo mais um pouco e              

ouvi a voz de Jesus ecoando em direção à abertura ... 

Jesus: “Erin, você está me convidando para jantar com você?” 

Eu: “Sim, Senhor, sim!” 

Jesus: “Então vamos jantar juntos. Eu te dou uma chave, Erin. Eu sei tudo              

o que você passou. Eu coloquei diante de você uma porta aberta que             

ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a            

Minha Palavra e não negou o Meu Nome. ” 

Logo depois que ouvi isto, lá estava Ele, bem na porta. Ele sorriu para              

mim através da porta. Eu sorri quando notei que Ele estava usando Sua             

coroa. 

Jesus: “Erin, você veio. Venha, preparei um lugar para você na Minha            

mesa. Venha, Erin, venha. 

Ele estendeu a mão para mim. Eu coloquei minha mão na dele. 

Eu: “Mais vem?” 

Jesus: “Claro. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar e fechei uma             

porta que ninguém pode abrir. Não se preocupe, Erin, como eu tenho um             

maravilhoso jantar planejado. Eu tenho tanto refrescante água e vinho.          

Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim! ” 

Jesus:“ Então vem ” 

Eu andei em direção a Ele e à porta bonita que agora estava aberta. 

Sonhe ... 

 

Recebido no domingo, 15 de abril de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por esta bela casa e uma casa cheia              

de crianças saudáveis que amam você! Obrigado pelo meu marido!          

Obrigado por esses sonhos. Como você sabe, eu tive um sonho épico na             

noite passada… 

Sub-Dream 4 “generoso presente, amigo ciumento” descrição       

começa ... 

Eu fui chamado para ajudar um amigo meu com um projeto de            

remodelação. Ela era apenas uma corretora de imóveis e não estava           

qualificada para oferecer seus serviços como reformadora em relação a          

essa propriedade. 

A casa estava no centro de uma nova área de negócios. A propriedade era              

enorme e só o lote valia milhões de dólares. Enquanto o exterior da casa              
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era principalmente branco, o telhado de sacudidelas, empenas e caixilhos          

das janelas eram um belo preto contrastante. 

Havia várias dependências pequenas que eram como casas de hóspedes.          

O casal que possuía tinha deixado a propriedade entrar em desordem.           

Quando entramos pela porta da frente, logo ficou claro que ninguém           

estava tomando o tempo para cuidar da integridade do núcleo dessa casa. 

Havia camadas construídas no topo das camadas anteriores. Em vez de           

remover o piso antigo, o novo piso era simplesmente colocado em cima do             

piso antigo. Sem dizer uma palavra, pude ver que, por baixo de várias das              

camadas rasgadas, havia belas características originais. Eu pude ver que          

este lugar tinha muito potencial. 

O agente imobiliário amigo meu manteve o foco dos vendedores em           

vender para desenvolvedores que derrubariam o local. Ela acreditava que          

o preço de compra da casa seria pequeno em comparação com o que             

poderiam obter se vendessem para os desenvolvedores. 

De alguma forma, eu sabia que os vendedores não tinham problemas           

financeiros e eram indiferentes se ganhavam algum dinheiro extra         

vendendo a propriedade para os desenvolvedores. Após uma inspeção         

mais detalhada, notei que os vendedores tinham roupas casuais que eram           

high-end. 

O argumento final que eu tinha para este casal ser secretamente rico é             

que eles tinham dois cachorros pequenos que eu sabia que teriam custado            

uma fortuna. Os cães eram 'mini-raças' de cães maiores. Um dos cães era             

um husky siberiano de xícara de chá. O outro cachorro era um dálmata             

em miniatura. Ambos eram incríveis fofos. 

Meu amigo imobiliário estava tentando convencer o casal a vender para os            

desenvolvedores, pois ela sabia que iria para mais, inflando sua comissão.           

O casal vendedor logo percebeu que ela tinha pouco interesse em vender            

a propriedade para alguém que realmente queria que a casa          

permanecesse. Eles pareciam confusos sobre o porquê de eu estar lá ... 

Casal (vendedores): “Quem é esse?” 

Amigo (agente imobiliário): “Ela é uma designer de interiores.” 

Casal: “Você a trouxe para solidificar seu caso por vender para           

desenvolvedores e subsequente desmontagem? ”Eles então se viraram        

para mim. “Então, qual é exatamente a sua opinião sobre essa           

propriedade?” 

Minha amiga de imóveis parecia satisfeita por ter certeza de que eu            

solidificaria seu “caso”. 

Eu: “Simplesmente, gostaria de poder comprar este lugar. É         

impressionante. Com algum trabalho, poderia ser restaurado e ser uma          
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casa tão bonita. Esta casa, uma vez restaurada, seria tão atraente que            

muitos convidados gostariam de vir e visitar. ” 

Casal: Eles pareciam atordoados com a minha resposta. "Por favor,          

explique." 

Eu: "Esta casa é uma jóia escondida que só precisa de um pouco de              

atenção." 

Casal: "Qual seria a sua visão para a nossa casa?" 

Eu: "Talvez pudesse ser transformado em uma pousada ou mesmo um           

local de casamento . Existem casas na propriedade e estas poderiam ser            

usadas para os hóspedes. Um dos chalés tinha sido uma capela ao mesmo             

tempo. Enquanto os terrenos precisam de algum cuidado, já existem belas           

trepadeiras e árvores que se encaixam perfeitamente. 

“Se você quisesse, eu acredito que cavalos poderiam prosperar aqui. Há           

também um pequeno lago que parece um pântano agora. Isso poderia ser            

facilmente restaurado, removendo as algas cobertas que cobrem. Sua         

casa é tão bonita que já posso ver beleza aqui, apesar da necessidade de              

uma limpeza. ” 

Casal: Eles estavam empolgados com o que eu acabara de dizer. “Qual é o              

seu nome?” 

Eu: “Erin”. 

Casal: “Bem, Erin, hoje é o seu dia. Nós estamos dando tudo isso para              

você como um presente. ” 

Amigo:“ Oh não, não, não, você não pode fazer isso! ” 

Eu:“ O que? Me desculpe, mas eu não entendo. O quê? ” 

Casal:“ O Senhor nos disse que enviaria alguém para restaurar tudo isso.            

Ele nos disse que nossa casa seria mais uma vez linda e traria muita              

alegria para aqueles que a visitam. Então, Erin, aqui está a escritura da             

nossa propriedade. Nós também transferiremos fundos suficientes para        

você não apenas restaurá-lo, mas também mantê-lo. 

“Como seus impostos aumentarão, pois a área ao redor da propriedade           

cresceu consideravelmente mais valiosa, também fornecemos o suficiente        

para cobrir isso também. Mesmo que o governante da área tente causar            

problemas, agora você não precisa se preocupar com nada. Esperamos          

que você aceite nosso presente com alegria. ” 

Eu: Eu ainda estava em completo estado de choque. “Ah sim, sim, claro,             

sim!” 

Casal: “Então assine aqui e tudo isso é seu.” 

O casal me entregou alguns papéis. Parecia ser uma escritura junto com            

alguns documentos bancários. Então ouvimos meu amigo gemer de         

desgosto. O casal virou-se para falar com meu amigo nesse inesperado           

turno. 
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Casal: “Nós entendemos que você é um notário. É por isso que pedimos             

para você estar aqui. Não se preocupe, pois nós lhe reembolsaremos pelo            

seu tempo. ” 

Minha amiga ficou em choque. Ela olhou para seu e-mail e só agora             

percebeu que nunca lhe pediram para ser um agente imobiliário, apenas           

para servir como um notário. Minha amiga relutantemente retirou seu selo           

de notário, lacrou e testemunhou os documentos sendo assinados. Havia          

três conjuntos de papéis a serem assinados, o que levou algum tempo. 

O casal, então, pagou à minha amiga muito mais do que seus serviços             

notariais valiam. Eles decidiram pagar à minha amiga uma quantia igual à            

sua "comissão perdida", um valor nos seis números. Mesmo que isso fosse            

uma quantia chocante, meu amigo não estava contente. Ela estava          

queimando com ciúmes do meu presente do casal. 

Depois disso, o casal me levou até o quarto maior da casa. Era um              

dancehall com um teto espelhado. Os espelhos estavam pegajosos e          

rachados. O casal riu e se virou para mim para me fazer uma pergunta. 

Casal: “Você está pronto para derrubar esse teto? Eu sei que você quer. 

Eu notei que havia várias cordas presas ao teto. Essas cordas eram, por             

sua vez, todas controladas por uma longa corda. Nós ficamos no corredor            

através da porta desse enorme quarto. O teto espelhado não estava acima            

de nós aqui. 

Eu puxei a corda com toda a minha força e o teto de vidro desabou.               

Ficamos admirados com a beleza do teto original. Havia belos trabalhos           

esculpidos em todos os lugares, junto com algumas pinturas         

impressionantes com afrescos. 

Todo este artesanato rodeava uma bela clarabóia totalmente operacional         

que podia ser aberta à vontade. Eu podia ver as estrelas através da             

clarabóia. Era tão romântico e bonito que nos tirou o fôlego. 
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Fonte: 

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

uestions-answered/full-dreams/dream-276ehd/ 

O sonho do marido de Erin - Correndo pelas Ondas 

26 de Fevereiro de 2018 

O Senhor confirmou-me que o sonho que se segue abaixo, como dado a             

meu marido, era dEle. Isto é o que Ele me disse mais tarde naquele dia ... 

Jesus: “Agora, seu marido teve um sonho sobre a navegação sobrenatural           

de ondas massivas. Seu sonho era sobre o aproveitamento da água viva e             

o poder sobre isso. Todos vocês estão sendo preparados. ” 

Dado que este sonho foi agora confirmado como sendo do Senhor,           

pensamos que compartilharíamos esse sonho incrível com todos vocês.         

Para maior clareza, observe que meu marido, não eu (o primeiro dos            

sonhos postados neste site, mas foi incrível demais para não incluir),           

escreveu o seguinte… 

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

Bem, eu tive um sonho super legal ontem à noite isso foi misturado com              

um pequeno milagre. Isso foi mais longo e detalhado do que qualquer            

sonho que eu possa recordar. O sonho ainda tinha uma trilha sonora! Para             

aqueles que se sentem inclinados, ouça o seguinte e imagine este jogo            

depois de ler o abaixo. A música de fundo está vinculada da seguinte             

forma: 

A Voz da Verdade - Casting Crowns 

https://www.youtube.com/watch?v=tcuiuIwtpa4 

Vou referenciar a parte da música que se liga a cada parte deste sonho.              

Começou como Casting Crowns cantando e depois se transformou         

perfeitamente no som de um coral celestial. Esta é a primeira vez que eu              

já ouvi um coro celestial em meus sonhos e agora eu finalmente entendo             

porque Erin acha isso tão incrível. Realmente não é nada como na Terra. 

Antecedentes desta canção: Por alguma razão, essa música sempre         

vem na estação de rádio cristã pouco antes de eu entrar em batalha com              

meus inimigos. Bem, desta vez, aconteceu nos meus sonhos. Estamos          

lutando contra alguns grandes inimigos agora e o palco está pronto para a             

vitória. 

Talvez essa música seja uma pista de que esta batalha será em breve. Em              

essência, a música é sobre o inimigo mentindo para nós que somos inúteis             

para vencer contra ele e que a voz da verdade de Jesus é a realidade e                

precisamos ouvir isso em seu lugar. 

Antes de ir dormir na noite passada, eu estava preocupada com a próxima             

batalha, pois minha garganta estava doendo e eu estava ficando muito           
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doente. Enquanto Erin orou comigo para que isso fosse removido antes de            

irmos para a cama, nada aconteceu ... ainda. 

Sem o conhecimento de Erin, eu acordei por volta das 2 da manhã e              

minha garganta estava realmente dolorida agora. Como eu ia encarar          

nossos gigantes com uma dor de garganta rouca? Eu estava preocupado e            

rezei novamente ao Senhor por ajuda. Eu logo adormeci novamente. 

De qualquer forma, aqui está o meu sonho mapeado para a letra da             

música (note que a música e as letras estavam fora de ordem do original,              

mas fluíam perfeitamente, como se tivesse sido escrito dessa forma) ... 

O mar permanece escuro e agourento o sonho. No entanto, quando tenho            

medo do que está por baixo, logo percebo que Deus está comigo. Meu             

medo é então substituído pela alegria do que Ele está prestes a fazer             

conosco. 

Estágio 1 - A calma antes da tempestade: Eu estou nadando em um             

mar agitado, sem ondas perigosas ainda. Estou simplesmente flutuando         

no mar, sem rumo real, sem conhecimento real sobre o que devo fazer. 

Música e letra no fundo: “Oh, o que eu faria para ter o tipo de fé                

necessária para sair deste barco? Estou no meio das ondas quebrando,           

para sair da minha zona de conforto para o reino do desconhecido onde             

Jesus está e está estendendo a mão ” 

Fase 2 - A tempestade começa: as ondas aumentam e eu começo a             

nadar de cabeça neles. Eles estão ficando maiores e eu estou com medo.             

Eu nado o máximo que posso e respiro fundo antes de entrar em outra              

onda. Isso continua por muito tempo. 

Música e letras no fundo: “Mas as ondas estão chamando meu nome e             

elas riem de mim, lembrando-me de todas as vezes que tentei antes e             

falhei. As ondas que eles continuam me dizendo uma e outra vez: 'Rapaz,             

você nunca vai ganhar! Você nunca vai ganhar! Oh, o que eu faria para ter               

o tipo de força necessária para ficar diante de um gigante com apenas             

uma funda e uma pedra, cercado pelo som de mil guerreiros agitando sua             

armadura desejando que eles tivessem a força para ficar em pé. Mas o             

gigante está chamando meu nome e ele ri de mim, lembrando-me de            

todas as vezes que tentei antes e falhei. O gigante continua me dizendo             

uma e outra vez: “Rapaz, você nunca vai ganhar! Você nunca vai ganhar!” 

Enquanto isso se repete, percebo que minha situação é desesperadora, já           

que as ondas estão ficando maiores e maiores. As ondas agora têm            

facilmente cem pés de altura. 

Estágio 3 - Melhor nadador da história: O pensamento de Jesus tinha            

sido protegido de mim e eu finalmente me lembrei que Ele é maior do que               

qualquer onda e qualquer gigante. Eu rezei por força enquanto eu           

definhava contra essas ondas poderosas. 
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Música e letras no fundo: “Mas a Voz da Verdade me conta uma história              

diferente. E a voz da verdade diz: 'não tenha medo!' E a voz da verdade               

diz: 'Isto é para a minha glória!' De todas as vozes que me chamam,              

escolherei ouvir e acreditar na Voz da Verdade. ” 

Isso repetia enquanto eu começava a nadar mais rápido que um golfinho.            

Eu bati direto em cada onda sem esforço e saí do outro lado ileso. Eu               

estava respirando com facilidade e isso continuou por algum tempo. As           

letras da Voz da Verdade continuaram a subir em crescendo e mudaram            

para o coro celestial. Escusado será dizer que agora eu estava me            

divertindo tanto. 

Eu decidi então verificar se eu poderia correr em cima da água. Eu             

poderia! Corri o mais rápido que pude e pulei sobre essas ondas enormes.             

Mesmo que as ondas continuassem a crescer em tamanho, pulei sem           

esforço sobre elas. 

Para economizar tempo, decidi pular do topo da onda para o topo da             

onda. As ondas estavam agora a cerca de 50 metros de altura e a cerca               

de 140 metros de distância, mas eu pulei de ponta a ponta. Ainda era fácil               

e eu louvei a Deus enquanto isso continuava. Eu realmente não queria que             

acabasse. 

De repente, no horizonte, vi uma onda de milhares de metros de altura.             

Era tão alto que parecia uma cadeia de montanhas. Eu sabia que iria me              

atingir em cerca de 2 minutos, mas não tive medo. Eu decidi que iria pular               

para o topo. 

Eu gritei louvor pelo som da música e pedi a habilidade de pular tão alto               

quanto uma montanha. De alguma forma, eu sabia que poderia          

removê-lo, mas não tinha medo e queria bater de frente. 

Estágio 4 - A Massive Mountain Wave: A Massive Mountain Wave           

estava quase aqui. Eu só tinha cerca de 12 ou mais picos para atravessar              

(não tenho certeza quantos, apenas um palpite) e seria aqui. 

Música e letra no fundo: “Mas a pedra era do tamanho certo para             

colocar o gigante no chão. E as ondas não parecem tão altas de cima              

delas olhando para baixo. Vou subir com as asas das águias quando paro             

e ouço o som de Jesus cantando sobre mim! ” 

Saltei da última das ondas menores e segui direto para o topo da Massive              

Mountain Wave. Eu fiquei lá montando por um segundo quando as letras            

atingiram o papel de voar com as asas das águias. 

Eu vi uma névoa de água fresca acima de mim duas vezes mais alta que a                

Massive Mountain Wave. Eu pulei para ele, assim como as letras foram            

para a parte sobre o som de Jesus cantando sobre mim (btw, essa parte              

da música me dá arrepios toda vez que eu ouço). 
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Eu bati na névoa e decidi respirar. Foi incrivelmente bom. Assim como eu             

fiz, as nuvens acima de mim se separaram e o sol me atingiu. A luz do sol                 

aqueceu meu rosto enquanto eu estendi meus braços em louvor. Eu gritei:            

"Oh Pai, tudo é para a Sua glória!" 

Sonhe ... 

Quando acordei, lembrei-me do sonho perfeitamente. Em poucos        

segundos, notei que minha garganta estava de volta ao normal. Já não            

estava dolorido de todo. 

Agora, eu não sou o tipo de pessoa para chorar de alegria, mas eu acordei               

Erin e disse a ela sobre o meu sonho. Eu mantive isso junto por cerca de                

75%, mas, inesperadamente, minha voz falhou e eu comecei a chorar. 

De qualquer forma, este foi um sonho tão incrivelmente impressionante          

que não me lembro de ter um melhor. Nós nos sentimos motivados a             

compartilhá-lo com todos vocês. Eu sei que esperar é difícil, mas eu sei             

que o palco já está pronto e nosso tempo já está aqui. Nunca se esqueça,               

mesmo na espera, nosso Deus está aqui conosco e nos ama tanto.            

Estamos prestes a subir nas asas das águias! 
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Jesus, os problemas e a porta revisitada 

6 de maio de 2018 

 

Comunhão… 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pelo             

meu marido, nossos filhos e nossos amigos. Eu não posso te agradecer o             

suficiente por orações respondidas. Eu também sei que Suas orações não           

respondidas são bênçãos também. Isso é porque você sabe todas as           

coisas do começo ao fim e, portanto, o que é melhor para cada um de               

nós. 

Meu marido está em casa agora. Segundo os médicos do hospital, sua            

recuperação completa em tão pouco tempo foi um milagre. Não posso           

agradecer o suficiente por isso. Por favor, Pai, continue restaurando suas           

forças e cure-o sobrenaturalmente. 

Para acompanhar todas as outras "más notícias" (mas não para Deus) que            

tivemos recentemente, acabei de descobrir algo com o que se preocupar.           

Uma massa apareceu de repente no lado esquerdo do meu cérebro. Isso            

pode até ser uma das causas das fortes dores de cabeça que tive algumas              

vezes. 

A outra coisa que é um pouco incomum agora é que tantas portas             

'pessoais' estão fechando para nós. Oh Pai, nós te amamos com todo o             

nosso coração e alma. Tudo o que você fez por nós foi nada menos do que                

um verdadeiro milagre. 

Nós sabemos que nada é impossível para você. Apesar disso, estou           

ficando cada vez mais cansado com cada rodada de problemas. Eu           

continuo pensando que não pode piorar e então isso acontece. Pai, por            

favor venha depressa como só Você pode me curar. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Na minha frente estava a mesma porta maciça que estava na minha            

frente no último sonho. Eu estava um pouco desanimado, já que a porta             

que havia sido aberta um pouco antes estava novamente completamente          

fechada. Isso obviamente não me "encantou". Como lembrete, esta porta          

tem quatro painéis, é feita de madeira muito grossa e tem uma maçaneta             

de bronze situada acima do meu alcance. 

Assim como da última vez, sentei-me ao lado da porta com as costas             

apoiadas nela, descansei minhas mãos nas minhas bochechas, olhei para          

o chão e soltei um suspiro enorme. Eu então esperava que Uriel estivesse             
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comigo imediatamente como da última vez. No entanto, em vez disso,           

permaneci aqui "sozinho" dessa vez. Eu decidi orar em voz alta. 

Eu: “Pai, esta porta é enorme e mais uma vez fechada para mim. Eu              

nunca fui tão desanimado. Minha esperança se foi e meu coração está            

doente. Toda a nossa família está pronta para se conformar à Sua vontade             

novamente quando você nos apresentar uma porta aberta. 

“Pai, ainda não fomos curados e estou ficando cansado de problemas de            

dor, doença e mobilidade. Eu estou ficando cansado das barreiras sendo           

constantemente erguidas pelas mãos do inimigo. Há tantas coisas que me           

impedem de liberdade agora. Por quê? 

“Senhor, eu me arrependi várias vezes por várias coisas, para o caso de             

não me arrepender da primeira vez. Eu me arrependi por não ter paz e              

alegria enquanto esperava por você. Eu até me arrependi por sentir a            

necessidade de me arrepender das coisas já arrependidas. 

“Pai, todos nós precisamos de um reboot de nossos cérebros. Por favor,            

preencha nossos cérebros com coisas boas. Por favor, substitua nossas          

memórias com coisas boas. Por favor, conceda-nos a capacidade         

sobrenatural de restaurar o que diminuiu em nós. Que possamos ser           

menos de nós e ser mais de você. 

“Por favor, nos reabasteça com a tua água de cura do rio da vida. Por               

favor, refresque-se e purifique-nos, purificando-nos daquilo que é profano.         

Por favor, sopre a vida em nossos velhos ossos mortos e coloque um novo              

Espírito em nós. Nós cantamos 'Onward Christian Soldiers' para você. Nós           

recitamos a "oração do Senhor" para você usando as palavras que você            

nos deu. 

“Pai, você nos preparou. Você nos fortaleceu durante nossos momentos de           

grande fraqueza. Você providenciou um caminho para nós onde não houve           

nenhum caminho. Bem, agora estou batendo na sua porta mais uma vez.            

Por Suas Palavras, 'bata e a porta será aberta, procure e seremos            

encontrados por Ti'. ” 

Eu dei outro suspiro e bati na porta maciça. Ficou teimosamente fechado. 

Jesus: "Estou tão feliz de ver você continuar batendo na minha porta." 

Senti a mão dele no meu ombro e me levantei para abraçá-lo. 

Eu: “Embora eu esteja tão feliz por estar aqui com você novamente, não             

estou feliz em ver que esta porta está fechada novamente.” 

Jesus: “Isso foi aberto como parte da Minha lição nas portas e está             

fechado por enquanto. Não fique desanimada, Erin, como você bateu e           

ouvi você. Aqui estou eu, Erin! ” 

Eu:“ Enquanto este é o caso, pois esta é a Sua Vontade, eu ainda estava               

esperando que Você teria vindo através da porta previamente aberta hoje.           

”Eu fingi fazer cara feia. “Eu quero que esta porta seja aberta agora!” 
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Jesus: “Eu sei, Erin. Apenas lembre-se que eu permaneço com você, tanto            

aqui no céu quanto na terra. Embora eu saiba que seus sentimentos são             

feridos às vezes, saiba que tudo o que está acontecendo com você é para              

um propósito. Embora você não entenda isso agora, você entenderá isso           

completamente uma vez que você tenha mudado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda é difícil para nós enquanto esperamos por            

você. Enquanto você me chama de amigo e me diz que me ama, você              

ainda permite que todo esse problema caia em mim. Por quê? Eu vejo             

portas se fechando e nenhuma porta se abrindo. Mais uma vez, por quê?             

Por que tudo isso foi permitido? ” 

Jesus:“ Ainda não é hora. Erin, a hora não chegou. ” 

Eu:“ Oh não, não é hora! Por favor, Senhor, não mais um ano. Oh não! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin. Mesmo que um 'tempo' possa significar um            

ano, às vezes um 'tempo' pode ser usado para descrever uma medida de             

tempo em horas, minutos ou segundos em um relógio. ”Ele sorriu. “Um            

relógio não 'conta o tempo'?” 

“Agora, vamos falar sobre a porta à sua frente que está mais uma vez              

fechada. A porta diante de você está prestes a ser novamente aberta por             

mim. Você não terá que esperar muito por isso. Isso não acontecerá em             

um ano ou mais, mas agora. 

“Você está desanimado agora porque os últimos cinquenta dias foram          

cheios de problemas para você. Você foi julgado, acusado e pesado por            

muitos e até por alguns que o chamam de amigo. Você também foi objeto              

de fofoca por essas mesmas pessoas. Embora você também tenha sido           

vítima de roubo, essa lista continua indefinidamente. 

“Erin, eu agora levei você à beira do que você é capaz de suportar. Você               

ficou entorpecido com a passagem de tantos eventos "desconfortáveis".         

Você ficou chocado com os muitos dias em que más notícias foram            

seguidas por notícias ainda piores. Apesar de tudo isso, Erin, aqui está            

você! Apesar disso, você ainda está aqui comigo. ” 

Eu: Chorando. “Oh Senhor, eu apenas sei que Você esteve comigo durante            

estes tempos. Eu apenas sei que, na minha condição atual, eu nunca teria             

passado por esses eventos sozinha. Eu precisei de você. Você poderia me            

ajudar a entender por que essa recente série de batalhas foi um pouco             

diferente das minhas batalhas anteriores? ” 

Jesus:“ Primeiro, não se engane, Erin, que você tem inimigos que           

procuram a sua morte. Isso nunca parou. O que você experimentou é que             

eu te fortaleci ao ponto de que essas coisas não conseguiram penetrar em             

sua fé. Erin, você ainda se levantou durante essas batalhas e           

tempestades, mesmo que você duvidasse às vezes. 
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“Por favor, entenda, Erin, que tudo isso foi feito como uma medida e             

significou para o seu bem. Seus problemas aumentaram tanto que seu           

filho mais novo chegou a perguntar: 'Por que seguir a Deus? Ele não             

continua permitindo todos os nossos problemas? 

“Essas perguntas mostraram como ele é sábio e sem entendimento. Mais           

tarde, ele mostrou ser de grande fé quando afirmou que entendia que            

Deus é Deus sobre todas as coisas e até mesmo sobre todos os eventos,              

sejam agradáveis ou não. 

“Erin, esse cenário não lembra você do que a esposa de Jó havia dito a Jó?                

Mesmo quando solicitado por sua esposa a se afastar de Deus, Jó ainda             

não o amaldiçoou ou negou. Como Jó não O negou, assim também não             

me negaste. 

“Agora, quando a porta atrás de você se abrir novamente, Erin, você será             

mudada. Enquanto você espera que isso aconteça, certifique-se de colocar          

sua casa em ordem. Lembre-se que a piscina está prestes a abrir,            

entendeu? ” 

Me: Chorando. “Obrigado Senhor. Mesmo assim, esses últimos meses,         

mas especialmente nas últimas semanas, se tornaram demais para mim.          

Estou com medo, Senhor. Se eu não for curado ou fortalecido logo, não             

serei capaz de realizar tudo o que você disse que faria. 

Eu também quero ver nossos filhos, nossos amigos e meu marido curados.            

Eu não quero mais ser submetido aos tribunais do mundo. Eu quero muito             

viver livre como um cidadão do Céu, mas aqui na Terra também e por              

agora. ”Eu sorri. “Lembre-se, Senhor, 'na terra como no céu'! 

“Por favor me ensine, Senhor. Por favor, conceda-me a autoridade para           

curar os outros. Oh, por favor, Senhor, por favor! 

Jesus: Sorrindo. “Erin, você ouviu um coro de anjos cantando por uma            

hora alguns dias atrás enquanto você estava fazendo suas tarefas          

terrenas. Você então chamou sua filha e seu marido para perguntar se            

eles ouviram. Eles conseguiram aqui também? ” 

Eu:“ Enquanto eu ouvia o coro cantar claramente e em voz alta, minha             

filha e meu marido não podiam. Isso foi tão estranho para eu ouvir isso              

tão claramente na Terra que eu imaginei que talvez aquela noite fosse            

minha última noite na Terra. ” 

Jesus: Rindo. “Hmmm, ainda aqui você ainda está e até agora falando            

sobre isso.” 

Eu: “Senhor, parece que você está me dando muitos sinais de vários            

'encerramentos' hoje em dia. Esses vários fechamentos envolveram: 

● Dois dos nossos computadores falhando, uma torre e um laptop 

● O carro que eu possuí desde 2011 para ficar em mau estado 

● Meu marido estava no hospital 
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● Meu cachorro estava doente O 

● parente próximo do meu marido nos traiu em uma variedade de           

maneiras 

● Havia pelo menos cinco outros eventos que ocorreram também 

"Parece que você está lentamente removendo as coisas e mudaram meus           

desejos. Bem, realmente não tem sido tão lento ultimamente, Senhor,          

como você não desistiu. Senhor, por que não desiste de mim? ” 

Jesus:“ Eu fiz, Erin, pois cada um desses eventos poderia ter sido muito             

pior. Mesmo que esses eventos tenham sido difíceis, tudo o que foi            

perdido será restaurado, substituído e renovado em breve. Lembre-se que          

Minha recompensa é comigo, Erin, e que estou com você. 

“A maioria desses eventos que vieram contra você foram pequenos e não            

deram em nada. Por favor, não se preocupe, Erin, quando eu fecho portas             

que não podem ser abertas e abro portas que não podem ser fechadas.             

”Ele então dirigiu minha atenção para a porta maciça na minha frente.            

"Esta porta é uma que só eu posso abrir e o momento está à mão." 

Eu sorri quando olhei para Ele e depois para a minha mão. Eu fechei              

minha mão e comecei a bater na porta fechada em desespero. Eu podia             

ouvir o Senhor rindo muito bem atrás de mim. Eu me virei para Ele e vi                

que Seus braços estavam agora cruzados enquanto Ele ria em diversão           

com o meu desejo de acelerar as coisas. 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, como isso funciona para você? Apenas          

lembre-se de que estou sempre lá com você. Ah, sim, eu também devo             

deixar você saber que eu sou a porta em que você está batendo agora. 

Nós rimos juntos enquanto eu fingia bater nele. Depois de fazer isso, olhei             

para trás de forma exagerada, como se a porta tivesse acabado de se             

abrir. 

Eu: sorrindo. "Eu te amo, Senhor. Por favor, não espere muito tempo. ” 

Jesus:“ Eu não vou. Eu estou aqui com você mesmo agora. Eu estou aqui              

com você agora mesmo com a porta fechada e eu estarei aqui com você              

uma vez que esta porta se abra ... ”Ele então riu. "... talvez para              

empurrá-lo através dele." Eu ri em resposta. 

Eu: “Eu talvez precise que você faça exatamente isso.” 

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois minhas promessas permanecem         

inalteradas e não foram revogadas. Tome coragem, Erin, tome coragem.          

Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Eu: “Eu te amo, Senhor.” 

Jesus: “Eu também te amo, Erin. Não se preocupe, Erin, como eu estou             

aqui e minha recompensa é comigo. ” 

Sonhe mais… 
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Enoque e Elias Vêm Nos Encorajar 

9 de maio de 2018 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Eu te amo! Estou desesperado hoje e meus ossos doem. Eu              

estou exausto. Não consegui me sentir confortável na noite passada e           

meus dedos estão ficando dormentes de novo. Minha pele está rastejando           

com a irritação de certos tecidos e agora demora muito tempo para eu             

encontrar algo tolerável para usar. É horrível. 

Meus sonhos ontem à noite eram estranhos enquanto eu estava lidando           

com um grupo de batistas. Esses Batistas careciam de fé em milagres e             

liam o significado da Palavra incorretamente como pedra de punição. Este           

grupo foi enviado para desencorajar aqueles do amor de Deus. 

Este grupo tem sido usado como base para Jezebel enviar pecados aos            

feridos por suas práticas. Em meu sonho, eles foram usados por Jezebel            

para iniciar a ascensão dos grupos de homosexuais, bem como as práticas            

de brucharias. 

A descrição dos sub-sonhos começa ... 

Foi-me mostrado pela primeira vez o exterior de algumas antigas igrejas           

brancas e pude ver que elas eram todas lindamente construídas. Depois           

disso, foi-me mostrado o interior dessas igrejas e notei que os tetos,            

bancos e piso de tábuas eram todos pintados de branco. As únicas cores             

que eu podia ver dentro dessas igrejas eram de seus vitrais. 

Quando fui então levado para um olhar mais atento do interior de uma             

dessas igrejas, foi só então que pude ver os demônios presentes aqui.            

Esses demônios em particular foram nomeados "Desafio" e tinham pele          

albina. Seu cabelo era da mesma cor da pele e era curto e branco como               

giz. Eles também tinham manchas de leopardo, garras e rabos. 

Então vi esses demônios sendo ativados nos púlpitos e depois saindo para            

os bancos. Uma vez nos bancos, esses demônios sussurravam nos ouvidos           

das crianças, jovens e adolescentes mais jovens. 

Esses jovens recebiam "uma revelação de liberdade" por esses demônios,          

mas essa revelação era na verdade o oposto da liberdade. No entanto,            

isso parecia assustadoramente refrescante para essas crianças em        

comparação com a "mensagem de correntes" sendo pregada. 

Ao ouvir as vozes do demônio, multidões de jovens deixaram essas igrejas            

para seguir suas paixões, tanto "desafiadoras" quanto "desviantes".        
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Através desses demônios, todas as crianças correram atrás de suas          

luxúrias e foram mais tarde expulso por suas famílias. Foi horrível. 

Descrições dos sub-sonhos sobre ... 

Ultimamente, Pai, esses sonhos estão respondendo a muitas das minhas          

perguntas, ainda estão me deixando com o vazio da tristeza. Pai, por            

favor, preencha-me com a alegria da sua presença! Há tanto trabalho a            

fazer que devo dar tudo isso a você. Estou tão impressionado. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na montanha de Deus, com vista para o vale abaixo. Percebi             

que era madrugada quando fui até o banco sentar-me ao lado da rocha             

borbulhante. Eu podia ouvir música enquanto olhava para as lindas flores           

que me cercavam em todos os lugares que eu olhava. 

Enquanto eu via as aves mais lindas e pequenos animais lá, também vi             

peixes pulando no Rio da Vida abaixo. Ao longe, vi uma águia voando             

sobre o local onde o sol estava prestes a nascer. Comecei a chorar com a               

beleza, pois é tão bonita aqui no céu. 

Eu: “Obrigado, padre. Por favor, cure meu coração e me prepare para o             

que está por vir. Enquanto eu sei que estou em sua luz, ainda estou              

vivendo em um lugar muito escuro. 

Enquanto eu orava, de repente senti as mãos em ambos os meus ombros             

esquerdo e direito. Eu me virei e Enoch e Elijah estavam lá. Como eu              

estava chorando, Enoch limpou minhas lágrimas do meu rosto e          

gentilmente beijou o topo da minha cabeça. Depois de Enoque, Elias fez o             

mesmo. 

Eu: “Embora eu esteja tão feliz em ver vocês dois novamente, também            

estou realmente incomodado com tudo o que tenho visto recentemente.” 

Enoch: “Sim, Erin, eu também vi coisas horríveis em meus dias. Eu me             

senti impotente, pois não havia nada que eu pudesse fazer além de ir a              

Deus. Enquanto eu tinha medo de Deus, também tinha medo das           

entidades que lutavam contra Deus. Eu implorei pela segurança da minha           

família depois que Deus me disse tudo o que estava por vir. Ele             

compartilhou grandes mistérios e conhecimento comigo. 

“Com o passar do tempo, o mal seguiu seu curso e Deus fez tudo o que                

Ele me disse que faria. Nos meus dias, houve abominações de todo tipo.             

Houve até atos detestáveis contra bebês e animais. As coisas foram feitas            

para seres inocentes que não posso esquecer. 

“Fui odiado pela minha posição como amigo e mensageiro de Deus.           

Enquanto muito poucos me ouviram, outros ainda fizeram e depois          

olharam para Deus. Aqueles que olhavam para Deus eram então          

poupados, junto com suas famílias. ” 
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Elijah:“ Nos meus dias, havia a ímpia Jezabel, como o reino demoníaco            

dessa entidade havia se manifestado em forma humana. Este reino          

demoníaco então veio contra o povo de Deus em corrupção e muitos,            

muitos foram desviados. Jezebel queria a minha morte. 

“Em vez da minha morte, Deus me usou como mensageiro e logo me             

tornei seu vaso em exibição. O poder de Deus estava em ação através de              

mim, assim como foi através de Enoque. Erin, é um chamado pesado e             

agora você vive com medo, admiração, desespero e solidão por causa           

disso. Você agora também carrega um fardo pesado para todos aqueles           

que permanecem na escuridão. ” 

Enoch:“ Em meus dias, o inimigo estava claramente exposto, pois havia           

uma diferença visível entre os humanos versus 'super humanos e          

abominações'. Os 'caídos' também eram claramente visíveis. ” 

Elias:“ Nos meus dias, as raízes de todos esses demônios também           

estavam na forma humana. Este foi também o começo do véu, várias            

divisões da religião e rituais pagãos. ” 

Eu:“ Hoje parece ser ainda mais difícil discernir tudo isso, pois agora o véu              

é tão espesso que é difícil enxergar. Como eu posso discernir? ” 

Enoque:“ É Deus através de você, Erin, e você saberá algo imediatamente            

para discernir o mal. ” 

Elias:“ Sim, mas há ainda mais boas novas. Seu tempo acabou de            

começar e você, junto com outros, representará um tipo do "gentio" de            

Deus, Ester, mas uma versão moderna. " 

Eu:" Como pode ser isso? Eu sou velho e divorciado. Eu fui falido e agora               

estou desativado. Minha juventude se foi e tudo que sinto agora é tristeza             

e dor. Comecei a chorar de novo. "Eu realmente não sou ninguém." 

Enoch: "Oh sim você é, Erin. Você foi escolhido por Deus como você já              

morreu para si mesmo. Você sabia que Ester se escondeu do decreto do             

rei por quase quatro anos antes de ser trazida ao palácio? Ela então             

passou por tratamentos de beleza durante um ano inteiro antes de ser            

levada ao rei. Isso foi há 54 meses desde o começo. ” 

Eu:“ Eu não sabia disso ”. 

Elias:“ O rei esteve no poder por sete anos e Ester foi coroada nos últimos               

anos do rei. Agora, Deus pode usar qualquer pessoa da maneira que Ele             

desejar, mas você deve ser como Ester. Você foi selecionado pelo rei!            

Enquanto Deus te trouxe a este ponto como 'uma Ester', você não vai se              

conformar com a tradição babilônica aqui. Além disso, desde que Deus é            

Deus, Ele pode lhe dar seus tratamentos em apenas algumas horas. Ele            

não precisa de um ano. ” 

Enoch:“ Enquanto seu ministério é para salvar aqueles que estão perdidos           

e quebrados e aqueles que Deus te chama, isso não significa que você vai              
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gostar de todos eles. ”Ele sorriu ao dizer isso, mas então os dois riram              

conscientemente. 

Elias: “Sim, nem sempre são agradáveis. Agora, mesmo que você, junto           

com outros, seja um tipo de Ester moderna, você não está sendo chamado             

para salvar o povo judeu. Sob o preenchimento de Deus, você vai curar e              

mostrar compaixão, beleza e amor para muitos. ” 

Enoch:“ Deus vai curar você, Erin, mas Ele também fará muito mais ”. 

Eu:“ É este ano? Eu oro para que seja assim. ” 

Enoch:“ Erin, nós não fomos enviados para fornecer as datas do           

calendário para você. No entanto, se você quiser ver padrões em sua vida             

semelhantes aos da vida de Ester, tudo o que você precisa fazer é ler              

sobre ela novamente nas Escrituras. ” 

Elias:“ Sim, mas você precisará ir ainda mais fundo do que o que está              

escrito na Palavra, como há ainda mais para esta história. Agora, Deus            

preparou você internamente por muitos anos. Nos últimos anos, você tem           

sido 'escondido à vista de todos', para que Deus possa 'te atrair' para             

conhecer o Seu coração. ” 

Enoch:“ Você também tem estado na Montanha de Deus em Espírito, mas            

agora você veio para uma nova lugar em sua montanha. Isso marca um             

novo curso e você deve permitir que Deus trabalhe. Você deve confiar            

plenamente nEle em tudo o que faz. Erin, Seus planos são para prosperar             

você e você, junto com outros, salvará muitos da morte por suas palavras             

de conhecimento e amor. ” 

Elias:“ Sim, mas você também será caçado por aqueles enviados para           

destruí-lo. No entanto, Erin, não corra de seus inimigos como Deus é mais             

forte do que eles são. Você só tem que ficar de pé, abra os braços e olhe                 

para cima. Deus estará lá e o inimigo fugirá. Tudo o que você tem orado               

está prestes a acontecer. Você está quase terminando. ” 

Enoch:“ Embora você fique desencorajado, Erin, não fique. O céu está           

rezando, anjos foram enviados e Deus está com você. Ah, sim, e você tem              

nossas bênçãos. Ele sorriu. 

Elias: “Como no começo de seu caminho, esses anjos estarão com você e             

sua família. Você não precisa ter medo, pois maior é Ele em você do que               

aquele que está no mundo. Já que o Céu e Deus são para você, quem é                

realmente contra você? ” 

Eu:“ O mundo? ” 

Enoch:“ Sim. Agora, não tenha medo. Espere e veja o que Deus está             

prestes a fazer. Ele ama você, Erin. Ele nos enviou para encorajá-lo.            

Agora, sorria! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ed/full-dreams/dream-280/ 

Jesus e os primeiros oito dias de Sivan 

terminados na terça-feira, 15 de maio de 2018 

Recebido no domingo, 13 de maio de 2018 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por me manter por perto para os seus              

propósitos. Você retornou todos os meus filhos para mim quase quatro           

anos atrás ... obrigado. Só porque você é tão incrível, então você me             

surpreendeu, trazendo-me um marido e seus dois filhos. Graças a você,           

agora temos uma casa cheia com tantas risadas. 

Quanto à minha infância, fui criado por uma mãe solteira. Estou tão feliz             

que você foi capaz de fazer isso onde eu posso ser principalmente uma mãe              

ficar em casa. Enquanto eu estava com raiva de você em primeiro lugar por              

me permitir ser ferido, agora percebo que isso era para que eu pudesse             

ficar em casa mãe, mas ainda assim trazer alguma renda. Obrigado mais            

uma vez! 

Os últimos meses foram uma luta para mim em quase todas as áreas.             

Minha cabeça dói, a dor é desconcertante às vezes e a dormência no meu              

rosto e braços é bastante assustador às vezes. Eu só rezo para que o              

aglomerado de vasos sanguíneos, o angioma, permaneça intacto. Eu rezo          

para que nenhum dos vasos sanguíneos estourem antes que eu possa ver            

um especialista. Na realidade, eu oro para que a breve Transformação tire            

isso daqui. 

Meu sonho na noite passada foi bastante perturbador ... A 

descrição dos sub-sonhos começa ... 

Eu tinha sido convidado para ser um orador convidado em uma conferência            

que seria uma vigília de oração e um evento de adoração que durasse a              

noite inteira. Eu reconheci os dois pastores que estavam liderando este           

evento como aqueles que eu conhecia nos anos 90. 

Quando olhei ao redor, notei que havia milhares de pessoas presentes.           

Quando olhei ainda mais perto, logo percebi que havia muitas pessoas que            

eu conhecia. Alguns deles até reconheci que estavam lá apenas para mim,            

pois normalmente não participariam de um evento como esse. 

Eu deveria falar nos Lares esperando por nós no Céu. Enquanto eu era             

originalmente para falar bastante cedo, a minha vez foi continuamente          

atrasada. Agora demorava tanto tempo que eu estava começando a me           
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sentir um pouco enjoada. Quando olhei para a ordem restante dos eventos,            

imaginei que agora não estaria falando até a meia-noite. 

Enquanto continuava minha espera para falar, eu tinha reservado várias          

reuniões curtas com uma costureira que eu sabia que estava alterando um            

vestido para mim. Eu precisava do vestido por um tempo específico. Eu não             

sabia exatamente quando precisava, mas sabia que era para breve. 

Dado o prazo apertado, a costureira foi gentil e me disse para não me              

preocupar e que ela manteria sua loja aberta. Consegui me medir, mas tive             

que voltar ao local. Antes de sair, a costureira me lembrou que eu só tinha               

até as 2:30 da manhã para voltar para a montagem final, para que ela              

pudesse terminar de alterar o vestido às 3:00 da manhã. 

Como eu ainda acreditava que estaria falando perto da meia-noite,          

concordei com isso, pois isso me daria bastante tempo. Mesmo que o            

pastor já tivesse me chamado para o palco, ele ainda não estava me             

permitindo falar com os participantes. Agora eram 2h15 da manhã e eu            

sabia que ainda haveria algum tempo antes de eu estar de pé. 

Eu estava ficando desanimado por esse atraso contínuo e finalmente decidi           

que não tinha escolha a não ser sair para encontrar minha costureira às             

2h30 da manhã como combinado. Ela rapidamente fez o ajuste final e, em             

seguida, lembrou-me que eu tinha que estar de volta às 3:00 da manhã             

para pegar o vestido pronto. 

Voltei para o palco e me disseram mais uma vez que eu não seria chamado               

por mais tempo. Eu assisti então como um orador diferente surgiu. Eu não             

tenho certeza do que ele estava dizendo, mas não deve ter sido bom, já              

que muitos dos participantes estavam se levantando e saindo. 

Eram 3 da manhã e hora de pegar meu vestido. Olhei pela vitrine da              

costureira e vi meu vestido pronto pendurado ali. Assim que fui pegar meu             

vestido, finalmente fui chamado para falar. Eu encontrei alguns amigos de           

confiança e perguntei se eles se importariam de pegar meu vestido para            

mim. Eles concordaram em fazer isso por mim. 

A essa altura, eu estava muito fraca, extremamente cansada e doente em            

muitas áreas do meu corpo. Já passava das 3:00 da manhã e o pastor mais               

uma vez me chamava para o pódio. Mesmo que eu estivesse agora lá e              

esperando, mais uma vez eu não liguei para falar. Eu estava ficando cada             

vez mais desanimado. 

Era agora cerca de meia hora antes do amanhecer e finalmente fui            

chamado para falar. No entanto, mal havia ninguém. Assim que comecei a            

falar, os dois pastores que haviam organizado isso vieram até mim e me             

disseram que não havia mais tempo para eu falar. Logo percebi que eles             

haviam intencionalmente me impedido de falar. 
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Meu nível de frustração cresceu ainda mais, um feito que eu não achava             

que pudesse ser possível. Eu suspirei em voz alta e me perguntei se meu              

vestido tinha sido levantado. Assim como pensei nisso, e para minha           

surpresa e deleite, vi um pequeno grupo de meus fiéis amigos esperando            

por mim com meu vestido. Percebi que o amanhecer estava começando a            

se quebrar. Minha tristeza e doença mudaram instantaneamente para         

alegria e saúde! 

Descrição dos sub-sonhos sobre ... 

Recebido na terça-feira, 15 de maio de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado             

pelo meu marido. Obrigado por mais de três anos e meio de paz do meu               

principal inimigo. Obrigado pelo meu tempo para ser mãe para os meus            

filhos e uma esposa para o meu marido. 

Pai, me sinto quebrado hoje ... de novo! Estou com muita dor e não estou               

mais perto de ter qualquer resposta à minha condição que não seja um tipo              

de tumor no meu cérebro. Este tumor está causando sangramento e           

pressão nos meus nervos e músculos. Minha coluna vertebral está sob           

estresse e é difícil para mim ser feliz como resultado. 

Por favor, permita que os testes sejam prescritos hoje pelo meu médico. No             

mínimo, haverá ainda mais registros sobre minha condição atual.         

Parece-me lógico que, quanto maior o vale e a batalha, maior a vitória no              

céu para meu pai. 

Eu também estou um pouco aflito hoje porque há agora ruídos de            

construção vindos da propriedade do vizinho. O sinal sonoro constante de           

um grande equipamento dificulta muito a paz. O chão nesta propriedade           

está sendo nivelado e levantado. Este homem não é gentil e seu estilo de              

vida é uma abominação para você. Por favor, pare com isso em breve. 

Obrigado Pai, por continuar a curar meu marido. Ele está ficando melhor e             

mais forte a cada dia que passa. Ele também tem uma paz para ele que eu                

nunca vi antes. As mudanças foram notáveis e boas. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na frente de Jesus. Estávamos em um caminho           

que passava de uma vinha a uma piscina em um bosque de álamos. Eu              

estendi a mão e abracei-o com força. Eu coloquei minha cabeça em seu             

peito e comecei a chorar. Enquanto apenas por um momento, fiquei           

consciente de que minhas lágrimas em sua túnica de linho branco poderiam            

manchá-lo. 
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Jesus: “Não se preocupe, Erin, não há problema em chorar. Suas lágrimas            

na minha roupa não vão deixar uma mancha. Suas lágrimas são as minhas             

assim como o tecido que as absorve. ” 

Ele foi tão gentil que meus lábios começaram a tremer. Seu amor é tão              

demorado que minhas lágrimas escorreram ainda mais pelas minhas         

bochechas em apreciação. 

Eu: “Sinto muito, Senhor, por tudo que fiz. Sinto muito pela minha falta de              

fé. Por favor, ajude-nos, Senhor. Muitos de nós precisamos do Seu poder            

de cura e em breve! Fiquei impressionado com o que parece ser o último              

capítulo do meu livro da vida. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, isso não parece correto, Erin. Sua história não é sua.             

Você não escreve a história da sua vida. Aqueles que tentam fazer isso             

muitas vezes acertam um obstáculo no caminho que diz "beco sem saída".            

Erin, um beco sem saída é apenas isso e para muitos. 

“O que você percebe como um capítulo final não é. Primeiro de tudo, eu              

não terminei com você ainda. Sua vida não está completa. As minhas            

promessas foram cumpridas ainda? Hmm, até onde eu posso ver, apenas           

um pequeno punhado foi preenchido. 

“Erin, mesmo se eu fosse determinar um dia para o seu fim, sua vida ainda               

não seria um 'beco sem saída'. Enquanto o seu passado levou a uma morte              

para si mesmo, o seu futuro mantém a vida sem fim. Uma porta aberta vai               

te aguardar lá. Você verá uma linha de chegada e ouvirá uma multidão             

aplaudindo. Seu 'fim' será uma celebração de alegria, não um beco sem            

saída escuro. ” 

Eu:“ Isso significa que a porta pela qual eu estive esperando é o fim de               

mim aqui na Terra? ” 

Jesus:“ Não, Erin. Esta porta é apenas o começo de um novo capítulo aqui              

na Terra. Isso mesmo, Erin, isso também será por aqui, não apenas por 'no              

Céu'. ” 

Eu:“ Isso significa que você pode trazer um pouco do Céu para a Terra,              

certo? Na terra como no céu, certo Senhor? Oh Senhor, como eu oro para              

que isso se torne realidade! ” 

Como eu estava pulando de excitação, Ele estava sorrindo para o meu filho             

como reação. Eu estava cheio dessa felicidade que isso poderia acontecer           

para nós aqui na Terra. 

Jesus: “Embora a sua oração seja boa, esta já foi uma promessa feita por              

Mim, como está escrito na Minha Palavra e declarado pelos Meus lábios há             

cerca de dois mil anos.” Ele riu. “Apenas lembre-se de não deixar de fora a               

parte sobre 'Meu Pai Que está no Céu, santificado seja o Teu Nome, venha              

o teu reino, seja feita a tua vontade na Terra como no Céu.” 
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Eu: Rindo. “Não se preocupe, Senhor, não vou. Eu até acrescentarei a parte             

sobre 'nos conceda hoje nosso pão cotidiano e nos perdoe nossas ofensas            

assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair            

em tentação, mas nos livre do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a                

glória para sempre ... AME! ” 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, Erin. Eu andei de mãos dadas com você ao             

longo dos anos. Eu te ensinei lições da Minha Palavra. Se você pudesse ver              

tudo o que eu fiz com você desde o começo até agora, você veria uma               

grande diferença em você. 

“Você agora separou completamente seu coração das coisas que o mundo           

oferece. Você fez isso porque agora sabe que essas coisas não duram. Você             

aprendeu que eles realmente não têm valor além de uma medida de valor             

terrestre. Você aprendeu que tudo isso é parte do engano do inimigo. 

“Agora, coloquei algo em seu coração. O que é isso? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Você colocou Seu 'Sermão no Monte', assim como           

eventos de Sivan 1 a Sivan 8, incluindo Pentecostes, no meu coração. Você             

também colocou 'O Pai Nosso' e 'As bem-aventuranças' no meu coração.           

Devo admitir que tudo isso de alguma forma me faz sentir esperançoso por             

um breve milagre, talvez até mesmo pela nossa cura! ” 

Jesus:“ Diga-me tudo o que você aprendeu com sua pesquisa. ” 

Eu:“ O mês de Sivan é mencionado apenas uma vez a Bíblia e é              

referenciada no livro de Ester. Hoje representa a celebração do primeiro dia            

de Sivan, o começo de um novo mês no calendário hebraico. 

“Amanhã é o segundo dia de Sivan e é chamado de 'O Dia da Distinção'.               

Este é o dia em que o povo hebreu aceitou a Torá e o dia em que Moisés os                   

instruiu a se tornar um reino de sacerdotes e uma nação santa (Êxodo 19:              

6-8). 

“No terceiro dia, Moisés foi instruído a 'estabelecer um limite'. Este limite            

foi estabelecido para as pessoas ao redor da montanha, em preparação           

para a próxima revelação a ser dada três dias depois (Êxodo 19: 9-15). 

“Juntos, esses três dias são chamados de 'Três dias de separação'. Isso era             

para ser um chamado para as pessoas se prepararem para a revelação que             

estava prestes a acontecer em Sivan 6. Êxodo 19: 11,15, 'Prepare-se no            

terceiro dia'. 

“Comentários feitos no Talmud são os seguintes: 'Bendito seja nosso Deus,           

que deu uma tríplice Torá a uma nação tríplice, através daquele que ficou             

em terceiro lugar no terceiro mês'. As notas para este então definiram cada             

um desses 'três' como segue: 

● Tríplice Torá:  Refere-se à Torá, profetas e escritos. 

● Três nações: Refere-se a Cohanim, Levitas e Israelitas. 
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● Aquele que estava em terceiro lugar: Refere-se a Moisés. foi o           

terceiro filho nascido depois de seu irmão Aaron e sua irmã Miriam 

● O terceiro mês: Referências do mês de Sivan, o terceiro mês no            

calendário hebraico 

Jesus: “Muito bem, Erin. Agora, por que eu teria pedido a você para fazer              

isso? ” 

Eu:“ Bem, eu sei que você nunca faz nada sem sentido e camadas, então              

estou supondo que isso pode ser algum tipo de padrão que devemos            

aprender. ” 

Jesus : "Dê-me o padrão." 

Ele sorriu para mim quando cruzou os braços sobre o peito. Ele fez isso              

com bom humor e eu ri. Ele é sempre tão gentil e amoroso. Eu só queria                

que todos soubessem disso sobre Jesus. Se assim for, todo mundo na Terra             

iria segui-lo. 

Eu: “Bem, eu vejo muitos trios. Terceiro mês, terceiro dia, etc. Vejo que             

também coincide com o Pentecostes. Parece que você abençoou os          

israelitas com a Torá e revelação durante esse tempo. Os israelitas foram            

abençoados como nação e receberam instruções de você. Houve também          

os três dias antes de você voltar de estar no sepulcro. ” 

Jesus:“ Sim, Erin. Eu vim para libertar os cativos. Depois que me levantei,             

apareci para muitos com revelação. Havia também milagres, sinais e          

maravilhas. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor faça o mesmo por nós agora. Muitos de nós              

puderam usar esses milagres, sinais e maravilhas hoje. Eu me sinto           

desesperado e cansado. Eu sinto que, se você colocar todas as           

bem-aventuranças juntas em uma pessoa, seria eu agora. Bem, dada a           

minha falta de alegria nos dias de hoje, talvez menos os 'puros de             

coração'”. 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, eu sei… eu sei. Lembre-se de quem é o Potter. Você               

é meu vaso, uma criação do Potter. O vaso não se molda nem se coloca na                

fornalha da aflição. É o Potter que cria um vaso para o Seu uso. 

“Agora, eu dei a você alguma revelação. Enquanto eu sei que você está             

com pouco espírito agora, logo, muito em breve, a aurora vai se romper.             

Eu te amo, Erin. Não seja desencorajado. Não tenha medo como você é             

amado pelo rei. Ele me abraçou. 

“Este é um novo dia, Erin, um novo dia! Eu nomeei vigias em suas paredes.               

Eu designei anjos a seu respeito para guiá-lo em todos os seus caminhos.             

Eu respondi a seus pedidos de ajuda e providenciarei suas necessidades.           

Não se preocupe, Erin, como presentes estão vindo para você ... talvez até             

em 'três'. ”Ele riu. 
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Eu: “Você quer dizer algo como 'incenso, ouro e mirra'?” 

Jesus: “Sim, Erin, algo assim. Lembre-se de que você já tem o dom de              

Mim. ” 

Eu:“ Oh Senhor, você é meu tesouro! Não há presente maior! ” 

Jesus:“ Suas provações terminarão em breve. Um novo capítulo e um novo            

amanhecer estão no horizonte para você, Erin. Eu também vou dar uma            

nova vida em você. Eu te amo. 

Ele me abraçou e me segurou enquanto eu chorava. 

Eu: “Eu te amo tanto, Senhor! Você é meu tesouro. ” 

Nesse momento, um visual do Salmo 45 veio a mim, junto com a paz do               

Salmo 46. Eu sorri para Ele enquanto parafraseava meus pensamentos          

subsequentes. 

Eu: “Deus está dentro dela. Ela não vai cair. Deus a ajudará no             

amanhecer”. 

sonho acabou ... 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-281/ 

Jesus e a Tempestade Furiosa Que Logo Desaparecerá 

21 de maio de 2018 

 

Comunhão… 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por um passeio maravilhoso com           

minha família na costa do Maine. Foi um fim de semana lindo e um              

presente assim. Enquanto nós provavelmente gastamos mais que nós         

deveríamos, era uma viagem que nenhum de nós esquecerá logo. Vale           

cada centavo! 

Pai, meu médico ligou na quinta-feira passada para me dizer que o            

neurocirurgião se recusou a realizar a cirurgia porque um especialista em           

óptica precisa cauterizar os vasos que estão sangrando. Ele acrescentou          

que havia outra lesão e que esta cirurgia é urgente. Bem, pode ser tão              

urgente quanto quer ser, mas o que acontece se não houver um            

especialista que faça isso? 

Se ninguém pode realizar esta cirurgia e eu claramente não posso realizar            

isso eu, portanto, tenho que dar isso para você, pai. Você é meu Criador e               

me chama de amigo. Eu também sei que meu recipiente está acabado e             

será usado em Seu serviço aqui na Terra. 

É semana de Pentecostes em Israel, então ainda estou esperando por um            

milagre. Parte dos sintomas que agora tenho são dificuldades de memória.           

Pense em algo como uma 'cãibra cerebral momentânea'. Outros sintomas          

incluem visão embaçada, acompanhada de dor na minha cabeça. 

Obrigado, pai, pelo menos ainda é divertido para mim olhar para toda a             

beleza lá fora. As árvores do lado de fora da minha janela abriram as              

folhas e é tão bonita. Eu saí para colocar sementes no chão e para as aves                

hoje cedo. Quando o fiz, quatro dos mais fofos esquilos vermelhos vieram            

até mim para me cumprimentar. 

O verão está começando agora. Nossa paisagem passou de marrom para           

verde e floresceu em poucos dias. Este é um milagre divino de você, pai. É               

tão lindo do lado de fora agora, então obrigado, obrigado e obrigado! 

Obrigado mais uma vez por nossa viagem no fim de semana. As crianças             

estavam rindo muito e foi um grande som para os meus ouvidos. Quanto             

mais você, Pai, se alegra em cada um dos seus filhos. Oh Pai, como eu me                

deleito em Você e em Seus caminhos misteriosos. 

Pai, tudo lindo, lindo, precioso, inestimável, glorioso, esclarecedor,        

refrescante, satisfatório, pacífico, perfumado, gratificante e edificante é de         
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você. Tudo isso é de você. Não há substituto para você. Não há             

falsificação que possa fazer tudo o que Você puder. 

Deus até enviou Jesus para equilibrar as balanças para que os cativos            

tivessem esperança. Graças a seu filho, os escravos terão a vitória.           

Aqueles que são os últimos serão agora os primeiros graças ao sangue de             

Jesus. 

Oh Pai, eu entrego minha vida a Jesus. Eu me rendo para seus propósitos.              

Agora eu realmente percebo que este mundo não traz satisfação a longo            

prazo. Somente Deus, meu Criador, pode cauterizar meu sangramento. Só          

ele pode fazer cirurgias não invasivas em mim. Este é o melhor caminho             

de acordo com meu plano, minhas esperanças e minhas orações. 

Pai, este é o meu caminho, mas talvez você possa ter um caminho             

diferente aqui. Não tenho escolha senão confiar plenamente em Ti para           

nossa libertação. Estou implorando por um milagre. Eu pergunto mais          

uma vez se o arrependimento é necessário em Seus Tribunais Celestiais. 

Embora o Senhor tenha me dito que se arrepender das coisas já            

arrependidas não ajuda, minha necessidade de cautela e misericórdia         

significa que ainda faço isso acidentalmente. Eu sei que isso é ridículo,            

mas agora me arrependo pelo meu arrependimento. 

Eu sinto como se tivesse atingido uma parte da minha corrida em que             

uma represa quebrou meu caminho. O caminho é agora lavado como           

resultado. Eu não posso voltar atrás, pois isso só faria a minha corrida             

mais longa. A tempestade que está aqui agora está me forçando a 'abrigar             

no lugar' até que ela desapareça. 

Agora preciso que o Senhor separe o rio caudaloso que bloqueia meu            

caminho ou faça com que Ele me leve para o outro lado para que eu possa                

completar minha corrida. Não importa como eu olhe para isso, estou à            

mercê de Deus. A morte está se aproximando e gritando para eu desistir. 

Pai, você está tão quieto agora que seu silêncio é ensurdecedor. Como            

posso terminar minha corrida forte com você? Por favor me ajude, pai.            

Embora eu não me lembre de todas as Suas promessas neste momento,            

lembro-me de que cada uma delas tinha vida para elas. Eu também sei             

que Suas promessas são para aqui e agora na Terra. 

Hoje é o dia Sétimo de Sivan, um dia chamado 'Amado de Deus'. Este              

parece um dia tão bom quanto qualquer outro para a cura, Senhor. Por             

favor, remova as águas revoltas diante de mim e acalme a tempestade.            

Por favor, faça isso para que eu possa terminar minha corrida. Toma a             

minha vida, Senhor, e torna-a perfeita nos teus caminhos e para a tua             

glória. Tudo isso é para a Sua glória e não para o meu conforto ... 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Jesus está em pé em um caminho de pedra pavimentada em um bosque             

de álamos. Estamos entre a vinha e a piscina. Ele acenou para mim e              

estendeu os braços para me abraçar. Corri para ele e chorei em seus             

braços. Eu estava usando um longo vestido de linho. 

Jesus: “Eu tenho você, Erin, então não se preocupe. Você pode confiar em             

mim um pouco mais? ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor.” 

Jesus: “A corrida não terminou para você. Você se lembra das palavras de             

encorajamento que lhe enviei ontem? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Foi em uma loja na pequena aldeia de Camden, ME.             

Uma mulher, dona da loja, veio até mim e me disse: 'Deus ainda não              

acabou com você. Você faz parte do "exército de Deus". Fique forte e não              

se preocupe! Isso não foi solicitado! ” 

Jesus:“ A mulher estava falando sabedoria para você. Como você          

respondeu? ” 

Eu:“ Fiquei sem palavras. Eu simplesmente não entendo completamente         

porque ela foi chamada para fazer isso. ” 

Jesus:“ Talvez seja porque você é Erin e Deus é Deus. Eu sei que você se                

preocupa com os negócios de Meu Pai, mas lembre-se sempre de que você             

tem apenas uma pequena porção de uma imagem muito maior. Agora, o            

que eu sempre faço por você, e quero dizer 'sempre' como um absoluto             

neste caso, antes que uma tempestade chegue a você? ” 

Eu:“ Você envia vários sinais e encorajamento. Você então prepara meu           

coração para lutar contra cada tempestade. ” 

Jesus:“ Isso é correto, Erin. Como faço isso com antecedência, você pode            

saber que estou com você e deve acreditar que eu assegurarei sua            

libertação através dessas provações. Você se lembra de como as coisas           

foram difíceis durante suas provações passadas? Lembre-se de como a          

inovação sempre veio quando as coisas pareciam mais sombrias? 

“Você clamará a Deus mesmo que Ele parecesse ausente de você. No            

entanto, posso garantir-lhe, Erin, que eu estava com você mesmo nas           

tempestades mais escuras. Agora, o que cada uma dessas provações tem           

em comum? ” 

Eu:“ Em todos esses casos, eu estava completamente fora das opções           

terrenas. Do ponto de vista humano, não havia opções restantes. Neste           

momento, tudo dependia apenas de Você e de Você. ” 

Jesus:“ Então, quem você temerá se ... 

● Você é amado por Mim 

● Meu Pai Celestial está no Trono 

● Nem Eu nem Meu Pai estamos condenando você, mas se deleite em            

você em vez disso 
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● Você está nas mãos de quem te criou 

● Ele deu sua salvação 

● Ele fez um caminho para você no deserto e uma maneira de tirá-lo             

do deserto 

Se tudo isso é verdade, Erin, então quem você temerá? 

”me: “enquanto eu sei que tudo isso é verdade, Senhor, por favor,            

perdoe-me por ser fraco como eu sou apenas humano. Sim, tenho medo,            

embora saiba que não devo temer. Por favor, Senhor, quero ver o que             

vem a seguir. Eu não quero perder minha visão ou ter minha visão piorar. 

“Nossos filhos esperaram a vida inteira pelo que você fará conosco.           

Estamos todos muito empolgados com tudo isso. No entanto, vejo-os          

agora perdendo a esperança a cada dia que passa e sem milagres claros.             

Eu sinto que muita coisa é deixada aqui para nós fazermos e que nós,              

como estamos agora, ainda estamos em uma corrida incompleta. ” 

Jesus:“ Então, Erin, o que você está pedindo de Mim? ” 

Eu:“ Eu quero tenho aqui na Terra como é no Céu e eu quero isso agora. ” 

Jesus:“ Você orou bem e eu ouvi você. Agora, creia bem que eu posso              

fazer isso e que farei isto. ” 

Eu:“ Eu não estaria aqui diante de Ti, batendo e procurando, se não             

acreditasse que Tu podes fazer todas as coisas. ” 

Jesus: Sorrindo. “Eu providenciarei as suas necessidades. Eu farei todas          

as tempestades pararem e as águas recuarem. Agora se alegrem, Erin,           

alegre-se. Eu não terminei com você ainda. Eu te amo! ” 

Ele estendeu a mão e gentilmente me abraçou. Eu o abracei com força em              

troca. Eu nunca quis deixar ir ... como de costume! 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-282/ 

Jesus e Nossa Necessidade de Confiar Nele 

10 de junho de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais tempo! Obrigado por outro dia. Obrigado pela alegria. 

Obrigado pela beleza em torno de nós e da vida selvagem. Meu marido e 

eu fomos para uma unidade ontem à noite e vimos uma família inteira de 

águias. Havia cerca de 7 a 9 deles, mas eu não sabia exatamente quantos. 

Enquanto eu queria tirar algumas fotografias das águias, elas estavam 

muito longe. Eu orei e pedi que eles fossem trazidos para mais perto. 

Obrigado Senhor, eles estavam de repente bem perto de onde estávamos. 

Eles logo estavam brincando sobre a água e estavam tão perto que 

consegui tirar algumas fotos excelentes deles. 

Quando voltamos para casa um pouco mais tarde, finalmente consegui 

fotografar o beija-flor da garganta rubi que nos visitava. Eu tenho tentado 

capturar este pássaro na minha câmera há semanas, então obrigado, pai, 

por permitir isso. Isso é tão divertido para mim. Você é o nosso Criador e 

criou tantas coisas bonitas. 

Eu estava recentemente relembrando sobre quando eu costumava estar 

em forma. Pai, eu tomei isso como garantido e nunca soube agradecer-lhe 

pela minha saúde. Bem, eu estou agradecendo a você agora. Quando você 

é jovem, é tão fácil acreditar que você tem tempo ilimitado para depois 

fazer o que quer que seja. 

Eu também tinha grandes esperanças para o meu futuro. Isso incluiu 

grandes ambições, projetos, metas, conquistas, prêmios e assim por 

diante. Enquanto talvez alguns tenham conseguido tudo isso, há sempre 

algo ainda esperando por cada um de nós no outro extremo de nossas 

vidas. Não importa quem você é, a idade eventualmente alcança cada um 

de nós. 

Oh Pai, como eu gostaria de estar em um corpo mais forte e jovem 

novamente, mas agora com todo o meu conhecimento sobre Você e Seus 

planos para nós. Toda a minha vida teria tomado um rumo diferente e eu 

teria seguido suas instruções. Enquanto estou tão feliz com o que sou 

agora, além da saúde, eu poderia ter chegado aqui com muito menos 

problemas. 

Às vezes sinto que o tempo é mais rápido para mim agora do que para a 

maioria das pessoas. Eu também sinto que a dor às vezes pode se tornar 
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meu manto em vez de alegria. Ainda assim, agradeço-lhe por tudo, pai. 

Você é o tesouro do meu coração e da minha vida. Você está sempre 

diante de mim e em tudo ao meu redor, incluindo a natureza, então 

obrigado. 

Está se tornando cada vez mais difícil escrever nos dias de hoje. Apesar 

disso, e até que você me diga para parar, eu vou lutar com a dor para 

continuar a escrever até que você me instrua a fazer de forma diferente. 

Até que você me diga para fechar meu diário e colocar minha caneta pela 

última vez, continuarei a escrever como sou chamado. 

Eu tive um sonho várias noites atrás que foi bastante vívido. A melhor 

maneira que posso descrever é que parecia uma "fatia da vida cotidiana" 

... no começo ... 

Sub-Dream 1 descrição começa - "Romã rasgada ao meio" ... 

Eu estava em uma sala grande sozinha. Quando olhei para cima, pude ver 

o teto. Comecei a olhar em volta de mim e não havia muito o que olhar. 

Então peguei um movimento acima de mim e olhei de volta para cima. Um 

grande saco estava agora bem acima de mim. O desenho do saco era 

como o de uma romã achatada, mas com o invólucro ou a pele exterior 

parecendo um pouco com um pano de aniagem. 

Sem aviso, duas mãos grandes e enormes apareceram. Eu rapidamente 

determinei que eles eram as mãos de Deus. Eu então observei quando 

Suas mãos enormes de repente rasgaram o saco ao meio. As muitas 

sementes que estavam neste saco começaram a derramar-se sobre mim. 

Enquanto eu inicialmente gritei quando pensei que isso seria doloroso, não 

foi. 

Sub-Dream 1 description over… 

Descobri que eu também tinha gritado na vida real, assim como eu 

acordei e meu marido estava rindo sobre isso. Esse sonho surgiu do nada 

e me tirou do sono. Sentei-me com o coração acelerado e discuti 

brevemente esse sonho com meu marido antes de voltar a dormir. Após 

cerca de uma hora, tive outro sonho…  

descrição do Sub-Dream 2 começa - “Beautiful Birds singing on a 

Branch”… 

Eu estava olhando para uma grande árvore de formato perfeito quando 

notei um ramo particularmente bonito. Quando olhei mais de perto, notei 

que o ramo tinha vários pássaros lindos sentados sobre ele. Dois deles 

logo me chamaram a atenção e eu os reconheci como um par de Buntings 

Índigo. 

Então notei que havia um pequeno pássaro roliço ao lado deles. Este 

pássaro tinha um ventre amarelo claro. Nesse galho também havia uma 

pomba branca, junto com algumas outras aves que eu não reconhecia. 
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Todos eles começaram a cantar em uníssono. Quando estendi a mão para 

a minha 'câmera dos sonhos' para tirar uma foto, de repente eu acordei. 

Sub-Dream 2 description over… 

A fotografia de Indigo Buntings "de verdade" me fez sorrir como eu já os 

tinha visto no meu alimentador e nunca conseguia tirar uma foto. Esta 

variedade de pássaros é bastante rara aqui e tenho tentado fotografá-los 

sem sucesso até agora. Meu marido os tinha visto também, mas nenhum 

de nós conseguiu um tiro. Tal como acontece com tudo "natureza" no céu, 

eu simplesmente amo como a vida selvagem não tem medo de nós em 

tudo. 

Eu tive outro sonho na noite passada…  

descrição do Sub-Dream 3 começa - “Caminhando em direção a um 

pôr-do-sol sem fim”… 

Eu estava andando em um caminho ao pôr do sol. Eu não conseguia ver 

para onde o caminho estava indo quando o sol estava se pondo 

diretamente no caminho à minha frente. Continuei andando, embora não 

conseguisse ver até onde precisava andar ou até onde estava indo. Decidi 

sentar e esperar o sol se pôr enquanto a luz intensa estava fazendo meus 

olhos lacrimejarem. 

Depois de um tempo, decidi que o sol não ia se pôr. Eu esfreguei meus 

olhos e decidi continuar andando. Enquanto eu continuava a andar, meus 

olhos estavam regando cada vez mais a luz intensa. Enquanto isto seria 

bastante irritante na Terra, não era irritante neste sonho. Eu estava 

curioso para saber aonde esse caminho levava. 

Sub-Dream 3 descrição sobre ... 

De repente eu acordei deste sonho para descobrir que lágrimas reais 

estavam escorrendo pelo meu rosto. Eu ri enquanto meu travesseiro 

estava agora ligeiramente úmido. Eu então me perguntei se eu realmente 

estava lá, pois essas lágrimas não eram lágrimas emocionais, mas eram 

"lágrimas de luz brilhante". Obrigado Pai, por me conceder esses três 

micro sonhos. Como eram muito curtos e claros, isso os tornava muito 

fáceis de escrever. 

Por favor, continue a me conceder alegria, pai. Se você decidir me levar 

para casa, oro para que minhas histórias de Seus milagres sejam 

lembradas por meus filhos, familiares e amigos. Eu oro para que, através 

dos meus testes, provações e tragédias, as pepitas do Seu imutável amor 

por mim não estejam perdidas. 

Eu amo você, pai! Minha vida está em suas mãos. Minha história é sua 

história dada a mim. Você transformou minha vida em pérolas. Sim, você 

até mesmo levou meus erros e minha miséria e transformou-os em 

pérolas. Obrigado pai! 
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Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu me encontrei andando por um caminho de terra marrom e cascalho 

que parecia uma área perto de nossa casa. Eu olhei para baixo e percebi 

que não estava em um corpo alterado. Como eu ainda estava no meu 

estado atual, não demorou muito para que eu precisasse descansar. 

Sentei-me em uma grande rocha que eu nunca tinha visto antes em 

termos da versão terrestre deste caminho. 

A área ao meu redor parecia muito semelhante a um terreno baldio onde a 

nossa casa está agora. Embora a casa tivesse sumido, parecia que a 

grama ainda estava sendo cortada. Eu decidi continuar a andar pelo 

caminho. Onde há agora lares, não se encontrava nenhum deles nesta 

versão celestial, mas de alguma forma ainda terrena. 

Havia lindas bétulas e pássaros incríveis ao meu redor. Lágrimas 

escorriam pelo meu rosto enquanto o caminho se iluminava em uma luz 

cada vez mais brilhante. Depois de alguns segundos, essa luz se tornou 

tão intensa que precisei fechar os olhos com força. De repente ouvi a Voz 

de Deus falar comigo de cima. 

Deus: “Erin, eu construí uma casa para você e sua fundação está em 

rocha sólida. A menos que um lar seja estabelecido por Mim, o trabalho é 

em vão, pois não resistirá durante as tempestades. Quanto a sua casa, eu 

construí e é meu. Eu estabeleci isso. ” 

Embora tenha levado alguns minutos de espera depois que Deus terminou 

de falar, a luz brilhante acabou diminuindo para a iluminação“ perfeita 

”normal a que estou acostumado quando estou visitando o céu. Abri os 

olhos e agora podia ver todo o caminho até um lindo lagozinho. Eu decidi 

continuar a andar pelo caminho. 

Logo percebi que tinha um pouco mais de energia para o meu passo. 

Percebi que era porque percebi que, com base no que Deus acabara de 

dizer, minha vida não foi em vão. Fiquei feliz em saber que até os meus 

problemas foram usados para a glória de Deus. Como Ele é meu Autor e 

Consumador de minha raça, devo confiar nEle para terminá-lo bem. 

Eu estava agora perto da beira do lago e decidi sentar em uma pedra para 

olhar através da água. A água estava perfeitamente imóvel, tão imóvel 

que parecia vidro. Foi perfeito para pular rock. Eu peguei duas pedras. 

Ambos eram lisos e planos. 

Como eu não tinha pulado uma pedra em muito tempo, eu pensei demais 

quando joguei a primeira pedra. Entrou direto na água sem um único 

salto. Então notei que a ondulação causada por essa rocha era 

particularmente grande. Decidi que precisaria pedir ajuda ao Senhor antes 

de fazer meu segundo lance. 
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Eu: "Senhor, enquanto eu percebo que tenho muitas limitações físicas, 

Você deixaria meu segundo rock pular algumas vezes para mim?" 

Meu objetivo pessoal era fazer com que esse rock pulasse três vezes. Eu 

acabei, peguei o meu melhor balanço de braço que pude e soltei a pedra. 

Para minha surpresa, pulou tantas vezes que perdi a conta. Comecei a rir 

e tinha ainda mais energia para jogar de novo. Eu procurei por algumas 

pedras mais planas para pular. 

Eu: “Senhor, eu nunca deveria te limitar. Seus planos são muito maiores 

do que as limitações que eu coloquei em mim mesmo. Eu estava rezando 

por três pulos e você me deu um número incontável de pulos. Você me 

deu muito mais do que eu poderia imaginar ou sonhar. Obrigado pela 

esperança! De 

repente, ouvi as vozes mais calmas falando atrás de mim. 

Jesus: “Você aprendeu muito com tão pouco hoje. Muito bem, Erin, muito 

bom. ” 

Eu me virei e lá estava Jesus. Corri direto para os braços dele e comecei a 

chorar. 

Eu: chorando. “Estou tão feliz em vê-lo, Senhor. Estou tão feliz que você 

esteja aqui. ” 

Jesus:“ Você está em boas mãos, Erin. Eu tenho você. Quando você 

exaure todas as suas opções físicas ou planos e então só existe Mim, você 

confia em Mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Você confia em Mim com tudo o que você tem? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, claro. No entanto, eu só fico com medo às vezes. Eu sei 

que não deveria e sinto muito por fazer isso. Não há manual… ”Eu me 

contive. “… Bem, na verdade, sim, existe a Palavra de Deus, meu Manual 

sobre a vida. Lamento que nem sempre vou a isso. Torna-se tão difícil 

quando sinto tanta dor. ” 

Jesus:“ Bom, muito bom. Você Me preocupou lá. ”Ele riu bem-humorado e 

gentilmente me cutucou. 

Eu: “Você é tão engraçado, Senhor, como eu sei que você nunca se 

preocupa com nada. Você está sempre no controle e sempre esteve. ” 

Jesus:“ Eu tenho você, Erin. Agora você está pronto para continuar no seu 

caminho? Mesmo que você não veja, existem algumas grandes coisas que 

planejei. ” 

Eu:“ Você está certo, Senhor, porque não consigo ver exatamente para 

onde tudo isso está indo. Às vezes fico tão frustrado com a dor que nem 

quero pedir mais do que já tenho. Oh Senhor, Você vê os desejos do meu 

coração. ” 
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Jesus:“ Sim, Erin, eu faço. Por favor, não me limite. Eu posso fazer ainda 

mais do que você pode imaginar, pois não tenho limites além de manter 

minhas promessas e as palavras que tenho falado. Por favor, deixe-me 

decidir suas limitações. Nós temos um acordo? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Na minha dor e na consequente falta de capacidade de 

concentração, muitas vezes acho mais fácil pedir apenas pequenas coisas 

simples do que as grandes coisas que sempre desejei. Parece como se eu 

agora me limitasse a pedir apenas coisas mais curtas. ” 

Jesus:“ Não mude seus sonhos e esperanças apenas porque eles parecem 

impossíveis para você. Eu conheço os planos que tenho para você. Eu 

pretendo te dar esperança e um futuro. Isto não é apenas para aqui no 

Céu, Erin, mas também para lá na Terra, entende? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Enquanto eu acredito que você vai fazer isso, é apenas 

difícil agora, pois parece que estamos lutando e aquela porta que você fala 

mal começou a se abrir. Fizemos tudo humanamente possível, Senhor, e 

precisamos de milagres agora. Precisamos de ajuda! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, pois enviarei ajuda. Ajuda já está chegando. Eu 

coloquei sugestões nos corações daqueles que estão dispostos. Eu até 

coloquei indícios nos corações daqueles que estão 'pouco dispostos'. 

“Quanto ao seu médico, ele ligou para você recentemente e as cartas 

chegaram pouco depois. Exames do seu filho estão em minhas mãos e 

seus planos de graduação também estão no meu controle. Você deve 

liberar tudo isso para Mim, pois o resultado já foi determinado com 

antecedência. Você deve confiar que Meus caminhos são maiores e 

melhores. Você entende? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Sinto muito por me sentir inseguro às vezes. ” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, Erin, lembre-se que a preocupação não adiciona 

um único dia ou hora. Preocupação acaba machucando sua cabeça. Agora, 

eu não te enviei recentemente coisas para te trazer alegria? ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor, obrigado pela família de 'rock chucks'. A mãe e seus 

seis bebês agora vêm e se sentam comigo. Os bebês até me permitem 

acariciá-los como eles agora confiam em mim. Isso me traz muita alegria. 

Os esquilos vermelhos esperam por mim e até agora comem da minha 

mão. Esquilos vêm de todas as partes e vêm até mim sem medo. 

“Obrigado, Senhor, como toda essa vida selvagem está me trazendo muita 

alegria. Eu fotografei águias ontem à noite. Eu até peguei uma foto de um 

beija-flor na noite passada, que tem sido particularmente difícil. Oh 

Senhor, isso me trouxe muita alegria, então obrigada, obrigada! ” 

Jesus:“ De nada, Erin. Eu te amo. Eu me delicio quando você se deleita 

em mim. Tu és a minha pérola e a obra das minhas mãos. ” 

Eu:“ Nós ainda somos também os teus vasos, ó Senhor? ” 
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Jesus: rindo. “Sim, Erin, claro. Não se preocupe, pois não coloquei você 

em uma prateleira. Assim como eu estabeleci uma casa para você perto 

do Meu altar como prometido, assim também suas promessas 

remanescentes serão cumpridas. ” 

Eu: Rindo. “Você quis dizer 'uma casa' ou 'um ninho'?” 

Jesus: “Tudo bem, Erin, sim… um ninho. Eu também providenciarei para 

você e sua família, pois meus sussurros não serão ignorados. Eu tenho 

você. Ele sorriu e me cutucou. "Não se preocupe, Erin, como eu tenho um 

plano." 

Eu: "Eu te amo tanto." Eu estendi a mão e abracei-o com força. 

Jesus: “Então fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba 

que EU SOU quem EU SOU. ” 

Sonhe … 
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Deus, Uriel e Dia dos Pais 

17 de junho de 2018 

 

Comunhão… 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por um dia tão lindo. Obrigado por             

tudo que você nos deu. Obrigado por meu marido piedoso e nossos            

maravilhosos filhos. Eu nunca posso agradecer o suficiente por estes          

últimos quatro anos com todos eles. 

Ter todos os meus três filhos comigo antes do tempo de voar sozinhos e              

navegar pela vida tem sido um presente incrível. Nunca pensei que isso            

teria sido possível, pai, e sou eternamente grato. 

Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão lendo isso hoje como hoje               

é o Dia dos Pais. Meu pai terrestre faleceu há sete meses. Infelizmente,             

nunca conheci seus padrões. Eu era indigno de seu amor, tempo ou até             

mesmo seus pensamentos. 

Sua jovem viúva ficou sem dinheiro para cuidar do corpo do meu pai.             

Embora ela não tivesse me contatado, eu de alguma forma sabia que esse             

era o caso. Isso porque eu ouvi que meu pai iria investir em             

desenvolvimentos e seria altamente alavancado. Por sua vez, isso         

significaria que haveria muito poucos ativos líquidos para ela usar agora. 

Quando orei sobre isso, o Senhor me disse para procurar a viúva de meu              

pai. Embora tenha demorado um pouco para procurar, finalmente         

consegui localizar seu corpo em uma casa memorial na Flórida. Quando           

falei com o diretor da agência funerária, ela indicou que ninguém havia se             

levantado para reivindicar seu corpo. 

Eu tinha uma pequena quantia de dinheiro que guardava para o Natal            

quando o Pai me incentivou a procurar sua viúva para cobrir os custos de              

seu enterro. Ela ficou tão feliz quando a contatei, que, como suspeitava,            

não tinha dinheiro. Logo depois que eu paguei por isso, o Senhor abriu             

uma porta e o dinheiro gasto foi logo reabastecido. 

Obrigado Pai, por providenciar tudo o que precisávamos para fazer isso           

para meu pai e sua viúva. Mesmo que meu pai tivesse abandonado            

completamente todos nós, ele ainda era meu 'pai dado por Deus' e me             

senti bem em poder fazer isso. Eu fiz isto para honrar a Ti, Pai, pois tudo o                 

que temos é o teu. Enquanto eu cobri o custo ... bem, eu não fiz, você fez. 

Tudo isso mais uma vez me fez perceber que nada nesta vida é minha.              

Não há 'meu' como você deu a cada um de nós tudo o que temos. Você                
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não apenas cobre o custo de nossa existência aqui, mas também enviou            

Jesus para pagar o preço por nossa eternidade ali. 

Eu estou admirado de você, pai! Não há pai como você ... nem um! Eu               

poderia procurar por toda a eternidade e ainda não encontraria ninguém           

como você. No entanto, você não é apenas nosso pai, você nos criou.             

Quando uma criança nasce, os pais não sabem nada sobre ela. Em            

contraste, você sabe tudo sobre nós antecipadamente. 

Muito simplesmente, nada surpreende você, pai. Você fala e termina antes           

mesmo de terminar de falar. Com um pensamento, Você pode jogar uma            

montanha no mar. Com um pensamento, você pode levantar um rei ou            

removê-lo. 

Sua Criação consiste em tantas variáveis impossíveis que o homem          

constantemente persegue, mas nunca as pega. O homem é incapaz de           

corresponder às suas complexidades ou imitar os seus caminhos. Nenhum          

homem pode aproveitar o poder de você, meu Deus Pai! 

Você é tão complexo, tão incrível e tão perfeito que não tenho palavras             

para descrevê-lo adequadamente. Eu acredito que a única palavra que          

chega perto é a palavra "amor". Você, pai, nos ama. Você ama o que você               

criou e seus caminhos são muito mais elevados. Você é infinitamente mais            

paciente conosco do que merecemos. 

Quando olho para o espantoso espetáculo da natureza que nos cerca, fico            

sem palavras. Basta olhar para a beleza de um beija-flor. Que pássaro            

incrivelmente complexo! Você conhece este pássaro bem como você criou          

isto. Esta minúscula jóia indescritível com asas foi criada por Você, Pai, e             

não pelas mãos do homem. 

Você é um deus da variedade. Existem tantos tipos diferentes de           

pássaros, animais, insetos, peixes, árvores, flores, gramas, frutas e         

plantações que não podem ser medidos. Cada faceta desse diamante de           

vida que você criou é espetacular. Enquanto estas são apenas as coisas            

que podemos ver, o que dizer daquilo que não podemos ver? 

Primeiramente, existe o micro mundo visto sob um microscópio. Há          

também o mundo macro como visto através de um poderoso telescópio.           

Muito simplesmente, o Senhor criou tudo isso, desde o menor dos           

micróbios até o mais poderoso das estrelas e planetas. 

Enquanto eu sou literalmente apenas uma pequena partícula de Sua          

Criação, Você ainda me ama de alguma forma. O que eu vejo em mim              

mesmo como muito carente, Você de alguma forma vê algo grandioso.           

Embora você pudesse fazer tudo sozinho com facilidade, você ainda quer           

nos usar. 

Oh Pai, embora eu saiba que você tem um plano para cada um de nós, eu                

ainda me sinto um fracasso às vezes. Como seu filho, eu queria tanto             
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retribuir a você honrando-o com meus sucessos. No entanto, estou em um            

estado de rendição sem esperança para você e seu plano perfeito. 

Oh Pai, acho tão difícil honrá-lo com alegria quando não estou bem. Eu             

percebo o quão pequena eu sou no grande esquema da Sua Criação.            

Embora eu tente esconder minha condição com meus filhos, embora isso           

nem sempre seja possível, pois a dor pode ser grande às vezes, percebo             

que ainda devo reclamar muito em meu coração com você. 

Meu cérebro está sangrando e minha cabeça está doendo por causa disso.            

Eu posso dizer que as coisas estão piorando, já que não posso mais fazer              

coisas que eu poderia fazer há pouco tempo. Parece que agora só posso             

fazer aquilo que você me chamou para fazer ... nem mais nem menos. 

Eu me apego a duas coisas hoje em dia ... Suas promessas como meu Pai               

e Criador e Jesus como minha Rocha da Salvação. Pai, você conhece            

minha condição. Enquanto você passou anos refinando meu coração,         

parece que agora você está refinando minha cabeça e minha visão. Não            

há nada que eu possa fazer além de você, pai, então por favor me ajude. 

Como mãe, procuro maneiras de me conectar com meus filhos. Eu procuro            

por presentes que eu possa dar a eles ou coisas que possamos fazer             

juntos que eles achem alegres e memoráveis. Eu me delicio e tenho muita             

alegria quando eles estão felizes e rindo. Nós temos tantas boas           

lembranças de estarmos juntos como resultado. 

Eu oro para que nossos filhos sempre se lembrem desses bons momentos.            

Eu oro para que eu tenha dado a eles as ferramentas que eles precisam              

para sobreviver neste mundo. Eu oro para que eles olhem para as Suas             

promessas e que elas estejam no Seu 'Rock of Salvation'. 

Pai, tirei mais algumas fotos de águias ontem à noite. Meu marido me             

levou para o lugar onde uma família de águias pescava para o jantar. Foi              

maravilhoso. Obrigado! É simplesmente incrível como você fez essas         

poderosas águias. 

Você é o pai mais incrível! Eu gostaria de poder abraçar Você como eu              

posso Seu filho para que você saiba o quanto eu te amo. Meu coração está               

cheio de amor por você, Pai, e eu te adoro tanto. Obrigado por me refinar               

no fogo da aflição, embora eu desejasse que houvesse um caminho           

diferente às vezes. 

Ainda assim, aceito isso, pois agora sei que esse martelar constante           

produz um brilho e patina profunda que não podem ser criados           

artificialmente. Por mais doloroso que tenha sido e seja, você me disse            

que esse é o tipo de profundidade e resistência que só o fogo pode              

produzir. 

Se perdemos ou ganhamos alguma coisa nesta vida, é porque você           

permitiu. O que quer que esteja perdido aqui, sabemos que mais tarde            
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concederá infinitamente mais àqueles que O amam e que Você restaurará           

tudo o que o inimigo roubou de nós e ainda mais. 

Você nos dá coisas boas e se preocupa com o menor dos detalhes de              

nossas vidas. Você se aflige quando nos entristecemos. Você sorri quando           

nós sorrimos. Você nos segura quando estamos com medo. Você tem           

compaixão de nós e envia ajuda do Seu santuário quando clamamos. 

Você não nos nega quando nos comportamos mal. Você não desiste de            

nós mesmo quando desistimos de nós mesmos. Você gentilmente nos          

castiga quando estamos precisando de tal repreensão. Você nos lembra do           

nosso lugar em você como filho de Deus. Você não se agrada em trazer              

calamidade aos ímpios. Você se deleita com aqueles que vêm a você por             

respostas. 

Não há pai maior do que você! Obrigado pelo presente de mais tempo. Eu              

oro para que você use em breve o meu vaso para a Sua glória, Pai, pois                

isto é tudo o que tenho para dar a Ti. Eu já te dei meu coração e minha                  

vida. O resto da minha história é seu. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava de volta no caminho que leva ao Conselho de Boletim Florestal.             

Comecei a andar em direção ao Conselho e logo vi a distância. Olhei para              

a direita e vi que a lagoa, as fontes, as árvores e as flores eram tão                

bonitas quanto a última vez. A grama era um tapete aveludado e deve ter              

sido preparado por alguém altamente qualificado. 

Decidi ignorar a visita à lagoa por agora, a fim de verificar se havia              

alguma mensagem esperando por mim no quadro. Eu vi uma nota postada            

lá. 

“Este é o dia que eu fiz! Ame a Deus ” 

Eu:“ Hmm, isso é do Salmo 118 ... 'Eu me regozijarei e ficarei contente              

com isso.' ” 

Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e lá estava Uriel. Eu                

sorri para ele e ele sorriu de volta. 

Uriel: “Deus pede a sua presença, Erin.” 

A porta se abriu e a luz saiu de dentro. Uriel colocou algo como mel grosso                

sobre meus olhos. Ele então me levou pela porta até a Corte de Deus. Eu               

podia ouvir um coro de anjos cantando. A música se sobrepôs e se elevou              

em intensidade. Foi tão bonito. 

Coro: “Santo, santo, santo é o Senhor Deus todo-poderoso, que foi e é e              

está por vir!” 

Uriel me trouxe mais perto de Deus até que minhas pernas começaram a             

cair no chão. Eu estava agora ajoelhada no belo "Mar de Vidro", um mar              

vivo de azuis como uma safira gigante. Comecei a adorar Meu Pai Celestial             
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e dei louvores a Ele. Eu comecei a cantar junto com o lindo coro de anjos.                

Eu comecei a chorar. 

Deus: “Erin, eu ouvi seus gritos, seus pedidos e suas petições. Eu prometi             

abençoá-lo e assim farei. Eu não revoguei minhas promessas para você.           

Eu continuarei a abençoar e proteger você. Vou continuar enviando ajuda           

do Meu Trono. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Estou com medo. ” 

Deus:“ Eu sei. No entanto, não se preocupe com o resultado, pois o             

resultado é meu design. Você e sua família são flechas na minha aljava e              

eu vou te usar. Quando você olhar para trás, você entenderá o que eu fiz               

desde o começo até o fim. Tome conforto que você é meu. Quando você              

andar pelo fogo, você não será queimado. Eu já te carreguei pelas águas             

furiosas e você não foi superado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas eu… ”Eu parei e respirei fundo antes de continuar.             

“… Eu não gosto de fogo.” 

Deus: “Bem, então isto também é bom. Você não será incendiado nem            

será consumido por suas chamas. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Oh sim… Feliz Dia dos Pais! ” 

Deus:“ Obrigado, Erin. ” 

Eu:“ Eu gostaria de poder te dar um grande abraço! ”Eu senti sua risada              

ressoar por toda a Sua corte. 

Deus: “Agora conheço os seus pensamentos, Erin, e você está ficando           

cada vez mais desanimado e cansado. Enquanto você está agora com           

muita dor, saiba que em breve vou remover tudo isso. ” 

Eu:“ Oh Pai, por favor faça isso mais cedo do que tarde. Eu realmente              

preciso da sua ajuda. Há tantos ao meu redor que também precisam da             

Tua ajuda. ” 

Deus:“ Sim, eu sei. Eu vou cuidar de você. Eu não te esqueci. Eu te amo”. 

Eu:“ Obrigado, padre. ” 

Uriel se aproximou para me ajudar a ficar de pé. Quando Uriel me ajudou              

na porta, decidi acenar de volta a Deus. 

Eu: "Eu te amo!" 

Eu dei-lhe um beijo de amor, carinho e admiração. Em resposta, vi o que              

acreditava ser uma onda de seu braço. Isso criou o mais incrível arco de              

luz. Era como um tipo de arco-íris, mas muito mais bonito e inspirador. 

Deus: “Eu te amo, Erin, e eu me delicio com você.” Assim 

que saímos da corte de Deus, Uriel se dirigiu a mim. 

Uriel: “Conte-me sobre o sonho recentemente dado a você que está em            

seu coração agora.” 

Eu: “Eu vi um jovem construindo uma enorme torre branca com Legos. Eu             

amei. Ele tinha essas partes móveis incríveis e era uma obra de arte. Eu              
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não podia esperar para contar ao meu filho que ama Legos sobre esse             

sonho. ” 

Uriel:“ Os blocos de construção do branco representam sua fé infantil e            

sua admiração em sua abordagem. Apesar disso, quando seus filhos lhe           

dizem 'Deus ama você e Ele não permitirá que sua condição cerebral mate             

você', como às vezes você os responde? ” 

Eu:“ Quando estou com muita dor, vou dizer a eles que Eu realmente não              

sei o que vai acontecer. ” 

Uriel:“ Bem, Erin, isso não é verdade. Você sabe como Deus lhe disse que              

Ele irá curar você. Você diz isso aos seus filhos, mesmo que estejam             

corretos. Se seus filhos, tendo apenas uma fração do entendimento de           

Deus que você faz, olham para sua condição desta maneira, você não            

deveria também se aproximar de Deus com o mesmo fervor? ” 

Eu:“ Sim, Uriel. Sinto muito pela minha falta. ” 

Uriel:“ Esse sonho foi dado a você para mostrar que sua 'maravilha infantil             

para Deus' agora tem que se apossar de sua preocupação. Enquanto eu            

sei que você está com dor, logo se vai, como foi prometido por Deus.              

Agora, Erin, você deve se deliciar em Deus como uma criança novamente.            

Fique quieto e saiba que Ele é Deus! ” 

Senti-me humilde e olhei para os meus pés enquanto assentia de acordo            

com o que Uriel acabara de me dizer. Quando olhei de novo, Uriel não              

estava mais lá. Depois de olhar ao redor um pouco e ver que não havia               

mais ninguém aqui comigo, eu decidi pular para a lagoa e visitar as belas              

fontes, árvores e flores. 

Sonhe mais… 
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Jesus, Relógios, Pequenos Pássaros e Borboletas 

26 de junho de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado             

por sua provisão divina. Obrigado. Pai, outra data de relógio chegou.           

Parece uma boa hoje. Você poderia por favor considerar hoje? Nós te            

amamos tanto, padre. 

Você fez milagres por nós e oro para que eu nunca esqueça tudo o que               

você fez desde o princípio. Você me trouxe de volta à vida duas vezes.              

Você colocou um novo espírito em mim. Você nunca me deixou cair. Você             

me deixou voltar algumas vezes, mas depois me chamou de volta. Você            

foi gentil, bondoso e amoroso quando precisei de um pai. 

Eu preciso de você todos os dias, pai. Você tem sido severo e me castigou               

para meu próprio bem às vezes. Você me permitiu ser humilhado para que             

eu pudesse entender a humildade do outro. Você permitiu que eu me            

reduzisse a mim mesmo, para que Você pudesse aumentar a si mesmo            

em mim. Você é sempre bom, pai. Você é um bom e bom pai. 

Eu tive uma tosse horrível nas últimas noites. Isto é devido ao            

medicamento de pressão alta que estou tomando. Esta tosse está          

causando dor na minha cabeça que resulta em exaustão horrível. Eu tenho            

estado nauseado, desorientado e minha visão está borrada. Eu rezo para           

que o sangramento no meu cérebro não se torne pior. 

Eu pedi a Você por curar tantas vezes que perdi a noção. Pai, você              

conhece os desejos do meu coração. Vou me apegar ao conhecimento de            

que Você conhece minhas necessidades antes mesmo de perguntar. Eu          

também aprendi que às vezes você nos dá o que é bom para a Sua glória,                

não para o nosso 'conforto pessoal'. Seus caminhos são mais altos ... e             

melhores. Eu tive um sonho recentemente… 

Sub-sonho 1 começa… 

Um amigo meu em uma cidade distante me contatou porque ela estava            

descartar sua propriedade. Ela tinha muitos itens antigos e achou que eu            

deveria ir vê-la durante a sua venda. Como nós íamos dirigir pela área             

dela de qualquer maneira, eu concordei parar por. 

Quando paramos mais tarde, fomos até o prédio da fazenda onde ela            

estava mantendo sua venda. Este edifício tinha um telhado muito baixo e            

o chão era feno e terra. Achei estranho que os arredores desse prédio             
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fossem ruas e prédios da cidade. Especulei que essa terra de fazenda            

deveria ser a última parcela de sua propriedade familiar a ser vendida. 

Meu amigo logo me viu entrar e ela ficou muito feliz em me ver. Depois               

que nos abraçamos, ela começou a me levar para onde tinha alguns            

relógios de parede à venda. Ela sabia que eu adorava relógios antigos e             

colecionava relógios incomuns no passado. 

Quando olhei ao redor, notei que havia três relógios sentados em uma            

mesa de cartas. O que achei estranho foi que todos os três relógios foram              

virados de modo que apenas as costas estavam aparecendo. Eu estava           

prestes a dar a volta quando meu amigo me parou. 

Amigo: “Espere, Erin. Eu não estou permitindo que ninguém veja os rostos            

desses relógios até que eles tenham comprado os relógios primeiro. ” 

Eu comecei a rir, mas rapidamente percebi que ela estava falando sério.            

Ao estudar as costas desses relógios, logo reconheci uma que sabia que            

gostaria. 

Eu: "Ok, então ... eu vou levar isso." 

Amigo: "Oh, me desculpe. Aquele já está vendido. Bem, para esse           

assunto, todos eles já estão vendidos. ” 

Eu agora estava irritado por ela ter acabado de perder meu tempo assim e              

por nenhuma boa razão. Eu estava prestes a sair quando notei um            

pequeno relógio de porcelana branca. Era intrincado e tinha pequenas          

rosas nele. Era muito antigo e imaginei que fosse de origem francesa.            

Quando olhei mais de perto, notei que a face era dourada. 

Eu: "Tudo bem então ... eu vou comprar este em vez disso." 

Ela parecia chocada por eu ter encontrado outro relógio à venda. Ela            

começou a gaguejar. 

Amigo: "Oh ... essa é uma farsa." 

Eu sabia que era real e que ela estava mentindo para mim. 

Eu: “Estou bem com isso. Agora vejo que o preço é de US $ 44. Aqui ...                 

Entreguei-lhe duas notas de 20 dólares e uma nota de 5 dólares.            

"Mantenha a mudança." 

Amigo: Ainda em estado de choque. “Eu… eu não vi esse. Eu não tenho              

certeza ... ” 

Antes que ela pudesse jogar mais jogos comigo, eu peguei o pequeno            

relógio e coloquei na minha bolsa. Enquanto ela estava chateada, ela não            

estava disposta a admitir isso. Ela logo se afastou para ajudar alguns            

outros. 

Logo percebi outra área que achei interessante. Era uma área com escalas            

para medir. Comecei a rir de mim mesma, pois logo percebi que todas as              

escalas estavam desequilibradas e não calibradas. Cada uma dessas         
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escalas foi inclinada para um lado e apenas para um lado. Mesmo sendo             

todos inúteis, havia um frenesi de pessoas que os queriam. 

Nesse momento, minhas duas filhas entraram na sala e perguntaram se           

eu estava pronta para sair. Enquanto eu estava, olhei para o meu amigo             

para dar adeus. Em vez de se despedir, ela fingiu não me notar. Eu              

poderia dizer que ela ainda estava brava por não ser capaz de me impedir              

de comprar o pequeno relógio. 

Enquanto eu estava chateado com o seu desprezo no início, eu           

rapidamente transformou isso em um sorriso quando percebi que havia          

vários pequenos pássaros em ambos os ombros da minha filha. Depois de            

um curto período de tempo me divertindo com isso, alguns dos pequenos            

pássaros voaram para os meus ombros. 

Esses passarinhos tinham asas que se moviam tão rápido quanto as asas            

de um beija-flor. O que tornou isso tão incomum foram os intrincados            

desenhos ou impressões que as asas que batiam rapidamente deixaram          

no ar. Como eu nunca ouvi ou vi isso aqui na Terra, percebi que esses               

pequenos pássaros eram sobrenaturais. 

Cada pássaro era único e tinha tantas cores. Eles eram tão únicos que as              

outras pessoas na venda pararam o que estavam fazendo para observar           

esses pássaros. Eles também sabiam de alguma forma que não eram           

daqui e que eles eram sobrenaturais. Minha amiga rapidamente se          

aproximou de nós, pois não estava satisfeita que as pessoas tivessem           

parado de comprar. 

Amigo: “Com licença, por favor, mas não são permitidos pássaros aqui!” 

Ficamos tão felizes com esses pássaros que simplesmente sorrimos e          

saímos. Olhei no bolso da bolsa e fiquei muito feliz com a compra do              

pequeno relógio. Eu sorri quando pude ver a hora no rosto do relógio. 

Sub-sonho 1 acabou ... 

Muitos dos meus sonhos ultimamente têm sido bem curtos. Alguns desses           

sonhos tiveram elementos do Céu e da Terra. Isso me fez pensar em "O              

Pai Nosso" ... 

Nosso Pai, que estais no Céu, santificado seja o teu nome. Deixe seu reino              

vir, deixe sua vontade ser feita na terra como está no céu. Dá-nos hoje o               

nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós             

perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas            

nos livre do maligno. Porque teu é o Reino, o poder e a glória para               

sempre! Um homem! 

Oh Pai, hoje seria um grande dia para a Sua glória vir. Por favor, pai,               

estamos tão ansiosos para servir-lhe de uma maneira maior ... o seu            

caminho! Eu te amo! 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Eu era uma criança pequena de novo, com cerca de 18 meses de idade.              

Eu estava sentada em alguma sujeira marrom e estava rindo enquanto           

tocava nela. Eu tinha longos cabelos cacheados castanhos e um vestido de            

linho branco. Meus pés tinham pequenas sandálias de couro que pareciam           

bastante modernas. 

Eu decidi tentar ficar de pé. Enquanto levei alguns segundos, consegui           

ficar de pé. No entanto, minhas pernas estavam muito bambas. Eu ouvi            

Jesus rindo atrás de mim. 

Jesus: “Venha, Erin, vamos nos sentar em uma linda grama verde.” 

Eu me virei para Ele e tentei o meu melhor para correr até Ele. 

Eu: rindo. “Hayah! Hayah! 

Ele tinha um joelho na grama enquanto esticava os braços para me            

receber. Ele tinha um sorriso e estava rindo como um pai que estava             

gostando de ver seus filhos andarem sozinhos pela primeira vez. 

A certa altura, comecei a tropeçar porque meus pés ainda não estavam            

coordenados com o resto do meu corpo. Eu quase caí antes de conseguir             

alcançar a grama e Jesus. 

Jesus: “Tudo bem, Erin. Você pode diminuir a velocidade. Eu não estou            

deixando você. 

Eu diminuí a velocidade e recuperei meu equilíbrio. Pouco antes de chegar            

a Ele, centenas de borboletas brancas voaram de repente em meu           

caminho para Jesus. Eu parei e comecei a rir quando tantas dessas            

pequenas borboletas estavam sentadas em cima de mim. Jesus começou          

a rir quando uma das borboletas pousou no meu nariz. 

Eu: Ainda rindo. “Borboletas! Borboletas! ” 

Eu comecei a me mover em direção a Jesus novamente. Quando cheguei à             

grama, Jesus me levantou e girou comigo em um círculo. Eu estava a rir              

tanto. 

Eu de novo! Mais uma vez! ” 

Depois de me girar mais uma vez no ar, Ele me segurou na frente dele,               

embalando-me em seus braços. Ele olhou para mim com tanto amor que            

me senti 100% seguro e que só grandes coisas poderiam acontecer           

comigo. O sol estava brilhando. Eu podia sentir o cheiro de fragrâncias            

florais no ar junto com o cheiro de grama recém-cortada. 

Jesus: “Você não precisa mais jogar nessa sujeira. Isso é melhor. 

Eu sorri e olhei para ele. Eu estendi a mão pequena e coloquei em seu               

coração. Eu fechei meus olhos. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Eu tenho você. Você está segura. ” 

Eu me senti tão segura nos braços de Jesus que logo adormeci. 

Jesus: “Acorde, Erin, acorde!” 
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Abri os olhos e Jesus estava bem ali na minha frente. Eu olhei e vi que eu                 

era mais uma vez a idade que eu sou agora e no meu corpo atual. Eu me                 

movi lentamente enquanto estava rígida e dolorida. Eu estava dormindo          

debaixo de uma linda árvore frutífera na grama macia. Ele me ajudou a             

sentar. Meu olho esquerdo e minha cabeça doem. Lágrimas começaram a           

escorrer pelas minhas bochechas. 

Eu: “Senhor, eu esperava que eu tivesse sido transformado e curado até            

agora. Eu esperava que já tivesse sido curado. ” 

Jesus: Sorrindo para mim com simpatia. “Eu sei que você está ferido. Eu             

sei, Erin, eu sei. Eu ouvi as perguntas que você fez dentro de você sem               

verbalizá-las em seus lábios. Eu senti sua dor e seus desejos profundos.            

Eu não me esqueci de você, Erin. 

“Eu te amo ontem como uma criança, hoje como você é e para o amanhã               

e a eternidade. Meu amor por você não muda. Eu sou o mesmo ontem,              

hoje e amanhã. Você pode confiar em mim hoje? ” 

Eu:“ Eu não tenho opções terrenas, Senhor. Você é em quem eu coloco             

minha confiança. Não há ninguém como você, Senhor. ” 

Jesus:“ Então confie em Mim hoje e amanhã. Dá-me os teus dias aqui e              

no céu. ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor, eu os dou a Ti.” 

Jesus: “Prometo não te fazer mal, mas te dar esperança e um futuro.             

Prometo amar você sempre e não ficar longe de você. Eu prometo cumprir             

as promessas que te dei. Eu prometo ver você aqui comigo agora e para              

sempre. Eu estou com você, Erin. Eu sempre estarei com você! 

“Agora se alegrem. Eu ouvi seus gritos e farei tudo de acordo com a Minha               

Palavra. Você é muito amado e eu me delicio com você. Mesmo quando             

você está no seu pior, você ainda vem e traz alegria ao Meu coração.              

Agora aproveite este dia, neste dia eu fiz. Alegrem-se e fiquem contentes            

com isso! Ele riu e sorriu. 

Eu: “Oh sim, Senhor, o que meu sonho sobre os relógios significa?” 

Jesus: “O tempo é de Deus como Ele é o Criador do tempo. Conhecer o               

tempo de Deus é conhecer o rosto do seu Criador. Seu rosto não pode ser               

visto pelo homem, pois Seu tempo, Seu relógio, não é compreendido. ” 

Eu:“ O que o pequeno relógio que eu comprei significa? ” 

Jesus:“ Você pode saber um pouco de tempo na estação em que está.             

Israel é a medida e faz 70 anos desde que ela foi reunida e se tornou uma                 

nação. Isso é importante para Deus e revela que a profecia está sendo             

cumprida hoje, agora mesmo, nesta temporada. Alegra-te, Erin,        

regozije-se. ” 

Eu:“ O que as pequenas aves coloridas significam? ” 
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Jesus:“ O céu está aparecendo aqui. Ela se manifestará de pequenas           

maneiras, coisas que não podem ser explicadas pelo homem, somente a           

Deus. ” 

Eu:“ Isto é agora? ” 

Jesus:“ Já começou ”. 

Eu:“ Eu te amo ”. 

Jesus:“ Eu te amo , Erin. ” 

Sonhe mais… 
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Deus, Universidade e Uma Porta Aberta 

1 de Julho de 2018 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Você cria coisas lindas. Hoje, agradeço por outro dia e tudo o               

que você fez. Você é glorioso. Você é misterioso. Você é incrível. Você é              

brilhante. Você é poderoso. Quando eu corro atrás de você, você se vira e              

me captura. Quando eu fujo de você, você ainda me persegue e lá eu te               

encontro. 

Estou sorrindo hoje para a glória de você! Eu nunca apreciei meus olhos             

antes, como faço agora. Eu tomei por certo até que eu comecei a notar a               

visão diminuída quando as minhas dores de cabeça vêm. Eu agora tento            

capturar cada momento de cada coisa linda que você criou como se meus             

olhos fossem as lentes de uma ótima câmera. 

Meu marido me levou para o lugar eagles ninho e pescar duas noites             

atrás. Por volta das 8:00 da noite, há muita atividade. Eu me sinto tão              

perto de Deus aqui enquanto observo esses pássaros incríveis. Estou          

admirado e eles me trazem tanta alegria. 

Tem sido muito quente e úmido aqui, minha combinação menos favorita.           

Eu tenho me cansado rapidamente, pois esse calor apenas absorve minha           

energia. Eu tive um sonho longo e vivido na noite passada ... 

Sub-sonho 1 começa ... 

Enquanto eu estava em um corpo muito mais jovem, eu ainda tinha a             

mesma idade em memórias e sabedoria que eu sou agora. Embora logo            

percebesse que agora também era responsável por um bebê, não sabia se            

dera à luz ou não. Meus filhos eram todas as idades que são agora. 

Eu agora tinha que pegar minha filha mais nova em uma escola que eu já               

havia freqüentado e minha mãe tinha ensinado. Eu parei ao longo do            

meio-fio, como sempre fazia para pegá-la quando repentinamente percebi         

que havia sido mudado para ângulo no estacionamento. Eu então recuei e            

estacionei o carro de acordo. 

Enquanto eu estava lá olhando para a escola, fiquei muito pesado com            

imagens nostálgicas de minha mãe saindo para o estacionamento com os           

braços cheios de projetos para avaliar em casa e várias outras coisas.            

Enquanto o edifício parecia tão novo na época, agora estava desgastado           

por anos de atividade. 
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Em minha mente, eu ainda podia ver minha mãe ali com seu grande             

sorriso atraente e seus perfeitos dentes brancos. No entanto, essa          

imagem nostálgica saiu rapidamente quando ouvi o bebê no banco de trás            

mexer enquanto esperávamos que minha filha saísse. 

Depois de pegá-la, perguntei a ela sobre seu dia enquanto saíamos do            

estacionamento. Quando eu olhei no meu espelho lateral, minha mãe          

estava lá de novo em minha mente e eu podia vê-la tateando para pegar              

todos os itens dela em nosso velho Subaru. 

Quando eu olhei para o meu espelho retrovisor, eu esperava ver mais            

dela. No entanto, em vez disso, vi esta criança sorridente e brilhante no             

banco de trás mordendo algo e arrulhando. Quando eu ajustei meu           

espelho para que eu pudesse ver minha mãe novamente, ela não estava            

mais lá. 

Eu podia sentir um nó na garganta enquanto respirava fundo e continuei            

na universidade para pegar minha filha mais velha. Nós paramos na           

universidade e ela estava coberta de pedra e tijolo. Também tinha alguma            

hera que subia pelos lados de alguns dos edifícios. Desde cedo, decidi            

estacionar e entrar na Biblioteca do Campus. 

Enquanto caminhávamos em direção à biblioteca, algo muito estranho         

aconteceu. Essa majestosa universidade de aparência oriental       

transformou-se de repente no campus da universidade chamada Berkeley.         

Quando eu era uma criança com idades entre seis e oito anos, eu tinha              

passado muito tempo na mão da minha mãe enquanto ela completava sua            

escola lá e dava aulas. 

Olhei para a direita e lá estava Sproul Hall. Lembrei-me de meus pais             

sendo amigos de um dos filhos dos Sproul. Sempre havia manifestantes e            

ativistas esparramados nos degraus desse corredor, junto com uma         

enorme presença policial. 

Continuamos a caminhar por alguns caminhos até chegarmos à Biblioteca          

Doe. A arquitetura era incrível. Em algum momento, minha filha mais           

nova não estava mais conosco. No entanto, eu ainda estava carregando           

meu bebê no meu quadril. Eu devo ter sido forte novamente para fazer             

isso. 

Ao subir as escadas da biblioteca, lembrei-me de que era tão incrível por             

dentro quanto por fora. Colunas de mármore e azulejos foram o principal            

componente e foi maravilhoso olhar. No entanto, quando entrei nesse          

prédio, não era mais o belo mármore branco de Carrera que eu havia me              

lembrado. 

Em vez disso, tinha sido fortemente revestido por todo o mármore com            

compensado barato. O compensado tinha sido manchado de escuro para          

tentar disfarçá-lo para parecer madeira de mogno. Todas as paredes do           
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teto e os pisos eram todos folheados de forma barata. Horrível!           

Pendurados no teto havia velhos candelabros de lâmpadas que quase não           

emitiam luz. 

Fiquei em choque com a transformação dessa peça arquitetônica histórica          

em "isso"! Comecei então a descer o salão principal procurando os livros e             

as mesas de estudo. Quando fiz isso, meu bebê ainda estava agarrado a             

mim e estava muito quieto. 

Como eu queria saber mais sobre essa estranha transição na arquitetura,           

procurei alguém que trabalhasse lá. Logo encontrei alguém trabalhando         

em uma mesa. Esta mulher parecia que ela era da década de 1940 em              

sua roupa, cabelo, maquiagem e óculos. 

Eu: “Olá. Olhei em volta e não consegui encontrar nenhum livro ou mesa             

de estudo. O que aconteceu com a biblioteca? ” 

Mulher: rindo. “Não há mais necessidade de livros. Há uma verdade e tudo             

é conhecer e ver tudo. Quem você está procurando? 

Eu instantaneamente tive um sentimento doentio vindo sobre mim e no           

meu estômago. Eu de alguma forma instantaneamente sabia que ela não           

estava falando sobre o nosso Deus. 

Eu: “Oh, estou procurando minha filha. Eu acho que ela está no corredor             

por lá. ” 

Enquanto eu disse isso a ela com confiança, eu realmente não sabia ao             

certo se ela estava lá ou não. 

Mulher: "Oh, tudo bem, vá em frente então." 

Ela rapidamente voltou para a pilha de papéis que ela estava vasculhando.            

Eu respirei fundo e continuei andando. Ao me aproximar da sala no final             

do corredor, pude ouvir algumas crianças da faculdade rindo. 

Eu olhei para o quarto e era imponente. Havia belas e raras peças antigas              

e um lindo tapete Bukhara ou persa vermelho feito sob medida. Enquanto            

a lareira era enorme e prateleiras de livros se alinhavam nas paredes dos             

fundos, as prateleiras não tinham livros. 

Quando olhei para essas crianças, percebi que estavam discutindo. Por          

alguma razão, eles não nos viram, apesar de estarmos bem na frente            

deles. Eles também pareciam todos da década de 1940. Havia três           

meninos e duas meninas, todos em torno de 18 a 20. 

Enquanto a única mulher parecia apenas fotos da minha mãe mais jovem,            

ela teria sido apenas uma criança durante este período de tempo. Quando            

cheguei mais perto, pude ouvi-los discutindo sobre o estado do campus, o            

governo e os EUA em geral. Embora eu reconhecesse alguns dos nomes            

sobre os quais eles estavam discutindo, havia também nomes que eu não            

reconhecia. 
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A conversa finalmente ficou feia quando um dos meninos decidiu se aliviar            

no belo tapete. Ele começou a falar enquanto ele urinava ... 

Aluno menino 1: “Eles são todos judeus de qualquer maneira. Mija neles e             

no "chão sagrado" em que eles caminham. Esta é a minha área. ” 

Em vez de ficarem indignados com o que ele acabara de fazer, todos             

riram. Eu me virei e caminhei de volta pelo corredor em direção à mulher              

com quem eu acabara de falar. Ela não estava mais lá. Quando cheguei             

mais perto, havia uma placa que dizia 'Voltar às 7:00'. Então ouvi uma             

conversa em um escritório à nossa frente e decidi ir investigar. 

Eu cheguei a um escritório executivo enorme. Quando olhei para dentro,           

pude ouvir o presidente do campus discutindo planos de "navegar pela           

atual agitação". Os dois homens conversando pareciam bem legais e          

diplomáticos. Enquanto eles tinham grandes planos, eles não tinham ideia          

do quanto eles eram contrários e odiados. 

Então ouvi as vozes da outra sala se aproximando do escritório. Dois deles             

foram ao quarto do presidente e foram recebidos lá calorosamente. Essas           

duas crianças estavam agindo de forma completamente diferente do que          

eu acabara de testemunhar no corredor. As três crianças que          

permaneceram conosco no corredor começaram a conversar umas com as          

outras em voz baixa. 

Aluno 1: “Tudo bem, vamos caçá-los como cachorros.” 

Aluno 2: “É muito trabalho”. 

Aluna 1: “Não se preocupe. Nós sabemos onde estão todos eles. ” 

Eles então começaram a rir juntos. Um sentimento nauseado veio sobre           

mim novamente. 

Sub-sonho 1 sobre ... 

Pai, esse sonho era perturbador. A beleza da Sua Criação está sendo            

superada por coisas tão horríveis. Eu nunca vi tanta fúria e raiva antes na              

minha vida. As coisas na mídia não são mais baseadas em fatos. Em vez              

disso, os relatórios destinam-se a desviar todos nós da verdade. 

As pessoas estão sendo falsamente acusadas. Enquanto alguns estão         

recebendo severa punição por fazer muito pouco errado. outros que          

incitam a violência e pedem a destruição são rotulados como heróis.           

Enquanto parece que este país é uma bagunça, talvez não seja como            

parece estar se movendo no ritmo que você planejou desde o início - não              

mais rápido e não mais lento. 

Oh Pai, por favor, nos fortaleça e nos cure logo para que o Reino de Deus                

se levante! Você é muito maior que tudo isso. Seus caminhos são mais             

altos… e melhores! Nós amamos muito você, pai, então por favor nos            

ajude! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 
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Eu estava sentado em um campo de flores silvestres. O céu estava azul e              

lindamente claro. Não havia nuvens e, portanto, nenhuma tempestade         

iminente. Eu ouvi a Voz de Deus chamar-me de todos os lados. Embora eu              

não pudesse vê-lo, sua voz me encheu de alegria. 

Deus: “Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu mudo os tempos e as               

estações. Eu deponho reis e levanto outros. Dou sabedoria ao sábio e            

conhecimento ao discernimento. Eu revelo coisas profundas e ocultas. Eu          

sei o que está nas trevas e a luz habita comigo. 

“Erin, sua guerra terminou, sua iniqüidade foi perdoada e você recebeu da            

Minha mão o dobro por todo o seu pecado. Eu preparei um caminho no              

deserto. Há uma estrada para mim no deserto. Eu levantarei os vales e             

todas as montanhas e colinas serão reduzidas. O terreno irregular deve           

ser nivelado e eu vou fazer lugares irregulares uma planície. Lá você verá             

a Minha glória e todos os homens verão isso. 

“Erin, para os que estão comigo, dou poder aos fracos e força aos que são               

impotentes. Para aqueles contra mim, mesmo aqueles que são jovens          

desmaiarão e se cansarão. Os jovens caem em exaustão. Contudo, para           

aqueles que esperam em Mim, sua força será renovada por Minha           

respiração. 

“Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles             

andarão e não desmaiarão. Não tenha medo por eu estar com você. Não             

tenha medo porque eu sou Deus. Eu vou te fortalecer. Vou te ajudar. Eu              

te sustento com a minha destra da justiça. Não fique desanimado quando            

parecer que os ímpios são bem-sucedidos porque seu tempo é curto e sua             

alegria é passageira. 

“Erin, não fique ansioso. Procure-me em tudo o que você faz. Todas as             

coisas que você precisa são conhecidas por Mim e eu as proverei para             

você. Não fique ansioso por amanhã, pois o amanhã estará ansioso por si             

mesmo. Suficiente para o dia é o seu próprio problema. Eu te conheço…             

ainda assim… eu te amo. 

“Meus planos são para lhe dar esperança e um futuro. Eu não vou te              

abandonar ao túmulo. Eu me delicio com o que você gosta. Eu conheço os              

desejos do seu coração. Você senta neste campo de flores. Embora haja            

beleza ao seu redor, para Mim, não há nada mais belo do que você neste               

campo. Enquanto eu sei que você se vê como velho, eu vejo jovem e              

vibrante. 

“Entregue tudo o que você é para Mim neste dia, Erin, e deixe-Me levá-lo              

nas asas das águias onde eu chamo você. Eu vou curar seu            

quebrantamento. Estou prestes a fazer algo em seus dias em que você            

não acreditaria, mesmo se lhe dissessem. Está pronto? De repente,          

lembrei-me das águias mergulhando em busca de peixe e de que elas            
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eram tão fortes e bonitas. Logo me tornei encorajado pelos pensamentos           

de voar e viver livre. 

Eu: Em uma voz estranhamente alta! “Eu nasci pronto!” 

Deus e eu rimos juntos. Quando riu, o chão rolou e as flores acenaram.              

Enquanto isso parece que pode ser assustador, eu senti uma paz incrível            

de sua risada. Isso é difícil de explicar embora. 

Deus: “Na verdade, Erin, demorou uns cinquenta anos”. 

Eu: Sorrindo. “Então eu entrego minha vida a Ti como sou, padre, porque             

meus dias são contados pelos médicos. Enquanto eles têm planos para           

mim também, há um custo. ” 

Deus:“ Eu sou seu Criador e Pai e eu tenho você. Alegre-se e seja feliz. O                

que eu abro, ninguém vai fechar. O que eu fecho, ninguém vai abrir. Eu já               

coloquei diante de você uma porta aberta. 

Bem ali na minha frente apareceu uma porta no meio do campo de flores              

em que eu estava. A porta estava sendo aberta por uma obstrução da             

porta. A porta era linda e alta e tinha os mesmos quatro painéis que eu               

tinha visto antes aqui. A porta se abriu e a luz imediatamente começou a              

passar por ela. Eu pulei para os meus pés e corri para a abertura da porta. 

Deus: “Ninguém pode fechar esta porta, Erin. Eu sei que você tem muito             

pouca força, mas você tem mantido a Minha Palavra e não negou o Meu              

Nome. Como você manteve meu comando para suportar com paciência,          

eu também vou mantê-lo a partir da hora do teste que está prestes a vir               

sobre o mundo inteiro. Agora, não tenha medo do que está por vir. Ande              

pela porta que eu abri. Alegrem-se, Erin, regozijem-se! ” 

Então entrei pela porta que Deus havia me apresentado. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-286/ 

Jesus e Humildade da Humilhação 

11 de julho de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigado por tudo o que              

temos. Eu te amo. Não importa o que aconteça, eu te amo! Desde que eu               

vim a conhecê-lo nas profundezas do meu desespero, não posso imaginar           

viver uma vida aqui sem você. 

Pai, minha cabeça dói hoje. Meu pescoço dói tanto que meu estômago            

está doente. Eu vejo o especialista em cérebro em apenas alguns dias e             

estou com medo. Eu abri o arquivo em meus filmes e posso ver a área               

infectada em comparação com a outra metade saudável do meu cérebro.           

Estou assustado. 

Pai, eu não quero cirurgia. Por favor, deixe-nos ser capazes de ir ao lugar              

de nossos corações, assim como você nos prometeu anteriormente. Eu          

anseio pelos cheiros e pelo ar bonito. Eu anseio ver tudo pela última vez,              

para o caso de não conseguir mais enxergar. 

Oh Pai, percebo que estou parecendo um bebê agora, então, por favor,            

me perdoe. Você é um grande mistério para mim, então talvez seja assim             

que você vai me curar. Talvez este seja o lugar onde meus filhos devem              

florescer, assim como você também prometeu. Eu não sei. 

Eu sinto como se tivesse feito tudo da maneira que você me instruiu a              

fazer. Nós esperamos em Você e continuamos a viver nossas vidas o mais             

normal possível, especialmente porque sabemos que você tem um plano          

maior do que a nossa imaginação. 

Sempre que eu te pergunto: 'Como isso pode ser possível?', Você           

pacientemente me lembra que Você é nosso Pai e o Rei que possui o gado               

em milhares de colinas. Desde que você é nosso criador, você tem            

controle total sobre o curso de tudo isso. Sem você, não há esperança.             

Além de você, só há morte. 

Senhor, minha vida e as vidas de meus filhos, familiares e amigos estão             

todos em suas mãos hoje e todos os dias. Não precisamos de um milagre,              

mas de vários milagres. Se fosse apenas eu e meu marido, poderíamos            

gerenciar, mas as portas também são fechadas para nossos filhos,          

especialmente nossos filhos. 

Quando eu era a idade de meus filhos, já estava planejando meu futuro             

com grande entusiasmo. Enquanto nós encorajamos todos a ir adiante          
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com a vida, pois não sabemos ao certo quando tudo isso acontecerá, cada             

um diz a mesma coisa ... 'O Senhor está nos fazendo esperar como Ele te               

espera. ' 

O que posso dizer a eles em resposta, especialmente porque sei que isso é              

verdade, pelo menos com base em nossas atuais circunstâncias? Enquanto          

uma vida com você se rendeu à sua vontade é uma vida emocionante,             

agora eu entendo como foi difícil para os israelitas no deserto esperar            

pacientemente por você. 

Não foi há muito tempo que eu iria zombar da impaciência dos israelitas.             

Afinal, eles tinham visto Deus dividindo o Mar Vermelho. Eles tinham visto            

Deus libertá-los do aperto do inimigo e da morte certa. Ele criou um pilar              

de luz durante a noite e uma nuvem durante o dia. Como eles poderiam              

não acreditar e confiar nEle plenamente? 

Bem, agora posso dizer que entendo o porquê. Temos experimentado          

tantos eventos milagrosos pelas mãos de Deus, assim como Ele prometeu,           

mas aqui estou me perguntando se ouvi falar Dele corretamente. Mesmo           

que Ele então envie sinais para confirmar Suas Palavras, junto com um            

dom de viver para me mostrar que Ele está comigo, eu ainda estou com              

medo. 

Hoje de manhã, havia uma marmita esperando que eu trouxesse          

amendoins. O carinha veio me cumprimentar e me permitiu acariciá-lo          

enquanto ele comia. Toda vez que um caminhão de construção passava,           

ele corria para debaixo do convés antes de voltar. 

Ele ficou bem ao lado da minha perna, usando-a para escondê-lo da vista             

e para protegê-lo do perigo. Apesar disso, eu ainda podia encher seu            

pequeno tremor de corpo e seu coração batendo. Eu disse a ele que, se              

ele ficar em nossa propriedade, ele estaria seguro, mas, lá embaixo, ele            

ficará preso. Ele olhou para mim quase como se pudesse entender o que             

eu estava dizendo. 

Ele então se levantou em suas patas traseiras para dar uma olhada            

melhor. Eu assegurei que ele ficaria bem. Oh Pai, eu sou aquela pequena             

marmota. Por favor, me perdoe pela minha ansiedade. Acreditar em suas           

promessas me dá esperança e um futuro. Acreditar que sou louco só me             

dá medo, um medo que eu conheço só vem do inimigo. 

Pai, a escola começa para nossas meninas em cerca de 50 dias ou mais.              

Como tudo isso vai acontecer? Enquanto isso é simplesmente impossível          

na minha mente humana, nada é impossível para você. Oh Pai, todas as             

nossas esperanças estão em você e só em você. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem ali na minha frente. Ele estava sorrindo para mim com             

um amor que nunca poderia ser quantificado ou adequadamente descrito. 
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Jesus: “Se eu me preocupo com sua pequena marmota, quanto mais me            

importo com você? Eu te amo. Por favor, confie em mim, Erin. Você não              

tem nada a perder aqui. Como eu tenho você, seu marido, filhos e amigos,              

por que se preocupar com o amanhã? Eu conheço suas necessidades antes            

que você pergunte. Eu já deixei você cair? ” 

Eu:“ Não, Senhor. No entanto, quando eu agi por conta própria, fui            

humilhado ”. 

Jesus:“ Então este é o começo de ser humilhado, já que você não pode ter               

um sem o outro. Este é também o começo da sabedoria para você. Ele              

sorriu. 

Eu: “Enquanto eu nunca iria querer repetir isso, a minha humilhação           

severa é o que me levou aqui em primeiro lugar. Também me levou a              

mais conhecimento de Você e Seus caminhos. Eu fui trazido muito baixo            

por meus próprios desejos egoístas. Eu acho que isso levou à sabedoria. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas mais do que isso. Outros também adquiriram           

conhecimento de suas experiências. Agora eu não vou deixar você cair. Eu            

estou dentro dos seus portões e você não cairá. Eu te ajudarei no romper              

do dia. Estou satisfeito com a sua entrega a Mim e aos Meus propósitos.              

Desde que você me ama e sua esperança está em mim, eu não vou              

atrasar. 

“Eu farei tudo o que prometi. Seus momentos de descanso e reflexão            

estão chegando ao fim, pois vou fazer algo em seus dias que você não              

acreditaria, mesmo que lhe dissessem. E não, Erin, isso não está se            

referindo desgraça e destruição, entendeu? Agora, aproveite o seu dia          

como a alegria está esperando por você. Você é amado, Erin! ”Ele me             

abraçou. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ed/full-dreams/dream-287/ 

Jesus e o Altar de um avô ao Senhor 

12 de julho de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Eu não posso te louvar o suficiente por tudo que temos.              

Lamento que às vezes desanime quando a dor parece tomar o lugar da             

alegria. É tão difícil ter os dois juntos ao mesmo tempo. Hoje, parece que              

você me concedeu um alívio temporário da dor. Obrigado como isso           

parece fantástico. 

No início desta manhã, sentei-me num pequeno banco no nosso quintal.           

Houve apenas um som. Olhei em volta de mim para todas as coisas belas              

da natureza que Você criou e percebi mais uma vez que Você é tão além               

da descrição mundana. 

Nenhuma imagem terrena de um deus poderia criar tudo o que Você tem.             

Os anjos não podem nem podem homem algum. No entanto, Tu, Pai, és             

Deus sobre todas as coisas e o Criador Divino de tudo o que vemos aqui e                

no céu. Não há ninguém como você. 

Eu me sinto tão pequena no grande esquema de tudo o que você fez.              

Mesmo assim, você me criou e até me chama de amigo. Como isso pode              

ser? Como posso adicionar algo? Mesmo que eu não possa, Você de            

alguma forma vê algo em mim que te encanta! 

Devo admitir que, às vezes e com nossos filhos, às vezes me esforço para              

encontrar qualidades que me deixem verdadeiramente alegre. Lamento        

dizer isso, mas às vezes isso é verdade. No entanto, do nada, estes são os               

momentos habituais em que eles dizem algo especial ou realizar uma           

tarefa sem ser solicitado. 

Quando isso acontece, penso: "Tudo bem, meu trabalho não foi em vão".            

No entanto, o que eu realmente espero é cura para todos nós. Eu me vejo               

esperando por um breve dia, um dia de mistério. Este será um dia como              

nenhum outro dia. 

Este será um dia semelhante à manhã em que o túmulo de Jesus estava              

vazio e Ele apareceu àqueles que pensavam que Ele havia sido enterrado.            

Que choque e alegria! Um dia como nenhum outro dia! Vitória sobre o             

túmulo! Hoje nos encontramos esperando por um dia semelhante. Nós          

esperamos por um dia quando o nosso luto é transformado em dança. 

O seguinte é um caso que eu fiz a Deus em Suas Cortes e é parcialmente                

baseado no Salmo 30. Esta Escritura celebra a reconstrução do Templo de            

Deus. De maneira similar, o Espírito Santo que habita em nós torna            
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nossos corpos semelhantes a um "Templo do Senhor", um vaso a ser            

usado como um tipo de "Santo Sacrifício". 

Com base nisso, pedi ao Senhor que fortificasse minhas muralhas. Eu pedi            

que o fundamento do Senhor fosse edificado em Sua Palavra e em Sua             

"Rocha Sólida". Eu orei e pedi que nenhuma coisa profana entrasse no            

meu 'templo' ou que nenhuma coisa profana surja disso. 

Em outras palavras, meu desejo é que o Senhor torne meu corpo em seu              

"templo" e um tipo de vaso a ser usado por ele. Eu peço que Ele nos torne                 

novos e que Ele crie um novo espírito em nós. Eu peço que Ele faça todas                

as coisas novas. 

Eu oro para que Ele logo nos torne um 'Exército de Deus'. Uma vez que               

Ele faz isso, eu oro para que Ele nos equipe com a capacidade de escalar               

uma parede com facilidade e caminhar através do fogo e não ser            

queimado. Por suas palavras, Pai, você fala desses milagres sendo          

manifestados em nós. A Escritura esboça que realizaremos grandes feitos          

em Seu nome. 

Como isso ainda não aconteceu em nenhum momento da história, acredito           

firmemente que essas promessas nas Escrituras são para agora. Bem,          

porque não? Embora tenha havido "vislumbres" desses dons exibidos às          

vezes ao longo da história, acredito que em breve você fará algo em             

nossos dias em que não acreditaríamos, mesmo se tivéssemos sido          

informados. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado em um banco com vista para o Vale de Deus no céu.               

Era tão bonito e tinha trepadeiras floridas e árvores por toda parte. A             

grama parecia tão bonita e aveludada que eu desejava me deitar e tirar             

um cochilo. Então fui ao vale fazer exatamente isso. 

Eu encontrei um lugar ao lado de uma cachoeira pacífica que fluía no rio              

da vida. Enquanto eu também ouvia pássaros cantando, suas canções          

eram canções de louvor. A fragrância que me cercava era incrível. O            

melhor que posso descrever é como se fosse grama recém cortada           

misturada com uma variedade de aromas de florais e especiarias. 

Fechei os olhos para absorver todas as diferentes fragrâncias. Mesmo que           

eu tivesse a intenção de fechar os olhos por apenas alguns minutos, devo             

ter me afastado em breve. Eu estava agora tendo um 'sonho dentro de             

um sonho'. 

A descrição dos sub-sonhos começa ... 

Eu estava andando com meus filhos em uma estrada do campo quando            

notamos uma grande tempestade chegando em nós. Olhamos em volta e           

decidimos nos abrigar em uma antiga casa de fazenda abandonada. A           
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casa era bem grande, então decidimos esperar a tempestade no lado           

norte da casa. 

Depois que a tempestade passou, entrei na área da cozinha. Para minha            

surpresa, havia uma mulher vestida em traje de negócios falando em seu            

celular. Limpei a garganta para alertá-la de que estava lá. Ela olhou para             

mim e rapidamente terminou sua ligação. 

Mulher: “O que você está fazendo na minha casa?” 

Eu: “Precisávamos nos abrigar da tempestade que acabou de chegar e           

vimos esta casa. Nós pensamos que estava abandonado e esperávamos          

que ninguém se importasse. Lamentamos por assustar você. ” 

Mulher:“ Ok, não há problema. Posso pegar alguma coisa para você comer            

ou beber antes de sair? ” 

Eu:“ Não. Obrigado por oferecer embora. ” 

Como já havíamos olhado na geladeira e na despensa enquanto          

esperávamos a tempestade e víamos que a comida não estava mais           

fresca, um recato educado estava em ordem. A mulher então saiu do            

quarto, mas logo me chamou de um quarto diferente. 

Quando entrei nesta sala, rapidamente percebi que ela estava sentada em           

uma mesa muito sofisticada, com um tapete de alta qualidade sob ela.            

Como esses dois itens caros pareciam um pouco fora de lugar com o resto              

do mobiliário, isso me deixou um pouco confuso. 

Quando ela estava prestes a falar comigo, o telefone dela tocou. Depois de             

uma breve conversa, ela começou rapidamente a arrumar suas coisas          

para sair correndo. 

Mulher: “Eu tenho que correr. Por favor trancar o lugar antes de sair. ” 

Eu:“ Embora eu adoraria trancar o lugar quando sairmos, eu não sei como             

podemos, pois não há fechaduras nas portas. ” 

Enquanto eu poderia dizer pela mudança em expressão no rosto dela que            

ela me ouviu, saiu de casa sem responder. Eu chamei nossos filhos. 

Eu: "Tudo bem, é hora de juntar nossas coisas e ir embora." 

Assim que começamos a sair, várias pessoas, todas na faixa dos 20 anos,             

começaram a aparecer na casa. Eles pareciam bastante surpresos em nos           

ver em casa. Se as roupas deles eram alguma indicação, parecia que eram             

pobres. Um dos jovens se dirigiu a mim. 

Jovem: “O que você está fazendo em nossa casa?” 

Eu: “Sinto muito por isso. Pensamos que a casa seria abandonada e que             

poderíamos nos abrigar de uma tempestade que estava chegando em nós.           

Havia uma mulher aqui hoje cedo e nós explicamos isso para ela            

também”.  
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Jovem:“ Você deveria comprar esta casa de nós. Nosso avô construiu a            

casa e morou aqui. Quando ele morreu, ele decidiu deixar para nós. No             

entanto, nós não queremos isso. ” 

Eu:“ Estou confuso. Como você pode vender? A mulher de antes disse que             

era dona da casa. ” 

Jovem:“ Oh, ela. Ela quer roubar a casa de nós. Ela já roubou os              

documentos legais para a casa. ” 

Eu:“ Ah, não, ela está tentando enganar você. Não se preocupe, pois a             

escritura original mostrará que seu avô é dono da casa e deu a você. Não               

será difícil provar que isso é verdade. ” 

Jovem:“ Você realmente precisa ver essa casa. Você nem vai acreditar na            

incrível sala de estar. Venha! ” 

Quando entrei na sala, foi tão incrível que me tirou o fôlego. Havia duas              

grandes árvores vindo de baixo das tábuas do piso e alcançando todo o             

caminho até o teto. O teto era feito de vidro e você podia ver milhões e                

milhões de estrelas no céu. 

Eu sabia em meu coração que tal visão nem seria possível na Terra, a              

menos que Deus a abençoasse sobrenaturalmente. O céu acima do vidro           

era sobrenaturalmente claro e escuro para ver as estrelas. As árvores           

estavam em perfeitas condições e os galhos de cada árvore se           

encontravam para formar um arco perfeito. 

Eu: “Isso é tão lindo. O que é isso? ” 

Jovem:“ Meu avô se encontraria com Deus aqui ”. 

Eu:“ Por que você quer vender isso para mim? Por que você não quer              

mantê-lo? ” 

Jovem:“ É simples. Deus não fala conosco aqui. Ele deixou este lugar            

quando nosso avô morreu ”. 

Senti em meu coração que Deus não estava se encontrando com eles            

porque eles eram partiers. Eu então imaginei que eles provavelmente          

nunca tentaram encontrá-lo aqui. Decidi manter essa especulação para         

mim mesmo, pois não queria ofendê-las. 

Eu: “Quanto você quer por esta propriedade?” 

Jovem: “Bem, existem muitos acres e um pequeno lago. No entanto, há            

também afloramentos rochosos que dificultam bastante a agricultura. Que         

tal tudo por US $ 185.000? ” 

Eu não sabia como responder no início, pois não tinha esse tipo de             

dinheiro e ainda não tinha certeza sobre seus direitos sobre a terra. Eu             

estava prestes a responder "não" quando de repente senti um irresistível           

Espírito Santo pedindo para concordar em comprar a propriedade por US $            

185.000. 
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Eu estava de alguma forma sobrenaturalmente capaz de pagar por isso.           

Em nenhum momento, fomos capazes de obter a escritura oficial de toda            

a propriedade transferida deles para mim. Meus filhos e eu decidimos           

então nos instalar quando, poucos dias depois, a mulher apareceu na           

casa. 

Mulher: “Quem te disse que você poderia instalar novas fechaduras em           

todas as portas? O que vocês todos ainda estão fazendo aqui? Esta é a              

minha casa e você terá superado suas boas-vindas. Quero que todos           

saiam imediatamente. ” 

Eu:“ Espere um segundo. Eu tenho alguns documentos para mostrar a           

você. 

Eu peguei a papelada e coloquei na mesa. Eu podia ver sua careta quando              

percebeu que o comissário do condado havia lacrado a nota fiscal e que             

havia uma ação do tribunal. Ela imediatamente ficou extremamente         

indignada. 

Mulher: “Este foi o meu acordo. Eu terminei isso. Você roubou a venda de              

mim. ” 

Eu:“ Não, eu não fiz. Nos ofereceram a propriedade e eu a comprei. ” 

Mulher:“ Quanto? Quanto você pagou por isso? ” 

Eu:“ $ 185.000 ”. 

Mulher:“ Você roubou essa propriedade. Isso é roubo! Essa propriedade          

vale US $ 1.850.000. ” 

Me:“ Bem, é isso que os proprietários ofereceram como preço e eu            

concordei com ela. ” 

Mulher:“ Eu vou pagar US $ 1.400.000 por ela. ” 

Enquanto eu estava bastante tentada a aceitar, eu senti o Espírito Santo            

me dizendo que eu não deveria aceitar. 

Eu: "Sinto muito, mas este lugar não está à venda". 

Mulher: Gritando. "Este não é o último que você já ouviu falar de mim." 

Ela estava absolutamente furiosa. Quando ela saiu, ela bateu a porta. Eu            

então caminhei até a janela voltada para o oeste. A paisagem lá estava             

crescendo sobrenaturalmente, florescendo e se transformando bem diante        

dos meus olhos. 

Descrição de sub-sonho sobre ... 

Eu acordei na grama verde aveludada. Havia Jesus olhando para mim e            

sorrindo. 

Jesus: “Então, Erin, você estava caçando casa?” 

Eu: Rindo. "Eu acho que sim, mas apenas no meu sonho." 

Jesus: "Estou feliz em vê-lo novamente hoje." 

Eu: "Senhor, estamos precisando de milagres. Todas as nossas         

esperanças estão em você. Eu estarei vindo até você sempre que puder.            
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Oh sim ... obrigado por me dar um alívio da minha dor hoje. Isso é               

maravilhoso! ” 

Jesus:“ Erin, logo chegará o dia em que a palavra 'dor' não cruzará os              

seus lábios, a menos que você fale de cura. ” 

Eu:“ Anseio por este dia. Senhor, o que o sonho que eu acabei de ter               

significa? ” 

Jesus:“ Você não sabe? Bem, esse sonho é bom. Nesse sonho, você não             

estava comprando uma casa. Você se refugiou em uma antiga casa           

abandonada da tempestade. Uma vez lá dentro, você logo descobriu que o            

que você achava que era antigo e acabava sendo um tesouro escondido. 

“Então você se interessou pela casa por causa do altar que o avô do              

jovem construiu para mim. Enquanto você não tinha meios para          

comprá-lo, você era sobrenaturalmente capaz de fazê-lo. Os vendedores         

estavam felizes porque não tinham interesse na propriedade. 

“Agora, a mulher tentou reivindicar o que não era dela porque tinha            

planos de remover o altar e desenvolver a terra. Quando você descobriu o             

verdadeiro valor da terra dela, você ainda não a vendeu. Você não            

recebeu o retorno generoso do seu investimento. Você o manteve porque           

queria manter o altar intacto. 

“Quando a mulher saiu, a área floresceu e floresceu ainda mais. Você            

então reconheceu o verdadeiro tesouro. O tesouro era onde o homem se            

encontrava comigo e você sabia que seria capaz de encontrar-se comigo           

também. 

“No entanto, mesmo que eu não o encontrasse lá, você ainda teria            

comprado essa propriedade. Você teria feito isso para honrar o homem           

que construiu este altar em minha honra. Este sonho é um excelente            

sonho. ” 

Eu:“ Embora eu ainda não tenha entendido completamente, fico feliz por           

ter tomado uma decisão tão boa nesse sonho. ” 

Jesus:“ Erin, seus velhos ossos secos estão prestes a ter uma nova vida. .              

Não se preocupe como eu estou com você. Eu não te esqueci. Eu vou              

respirar em você para que você possa viver. Sua esperança não será mais             

perdida. Vocês se levantarão e se alegrarão juntos. ” 

Eu:“ Oh, por favor, Senhor, em breve, em breve! ” 

Jesus: Sorrindo. “Eu ouvi seus gritos. Seus gemidos estão profundos          

dentro de você e eu os ouvi. Eu te dei um novo coração e coloquei um                

novo espírito em você. Eu não te esqueci. Eu te amo. Agora, levante-se!             

Ele estendeu a mão para me levantar para os meus pés. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answ
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Um Anjo Anuncia que o Rei Está Voltando 

13 de julho de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Parece que os velhos tempos, o verão de 2012 para ser preciso. Enquanto             

a tristeza em meu coração era tão grande, Pai, Você virou minha vida de              

uma maneira tão miraculosa e com eventos que eu nunca imaginei. Você            

até me deu coisas pelas quais nunca orei. No entanto, como você me             

criou, você sabia o que eu precisava no fundo da minha alma para             

reavivar a minha vida morrendo. 

Em questão de um ano, Você me deu muito. Em questão de três anos,              

Você me deu o que eu não conseguia conceber. Você é um incrível pai e               

Deus! Dado tudo o que você fez por nós, eu não quero ser um resmungão.               

Eu não quero perder algo especial. É só que ... bem ... esta espera é               

desanimadora para a nossa casa. 

É difícil entender minha condição atual à luz de tudo o que você fez.              

Mesmo quando me esforço para mascarar minha dor, minha família vê           

isso nos meus olhos. Como devo agir? Enquanto estou tentando manter           

minha família otimista, está se tornando cada vez mais difícil, à medida            

que o verão continua se arrastando. 

Eu preciso ir a um hospital onde há especialistas. Eu viajo para um             

especialista na Costa Leste na terça-feira na esperança de um          

encaminhamento para a área de Seattle Washington ou Portland Oregon.          

Isso seria necessário, pois há muito poucos especialistas na área de           

'Oftalmologia combinada com neurocirurgia', onde estamos aqui. 

Na realidade, estou rezando para que o especialista veja um milagre e            

diga: "Não vejo nada aqui!" Pai, a última rodada de contas médicas há             

sete anos, combinada com contas legais para lutar para manter meus           

filhos, me levaram à falência. Eu não posso fazer isso com a minha família              

novamente. Meu marido não merece tal fardo. 

Por favor, pai, cuide de nós. Por favor, conceda-nos o milagre da cura.             

Devo permanecer "positiva, livre de estresse, sem fazer nada físico para           

desfazer o estresse", de acordo com as ordens do meu médico, mas como,             

pai? Eu esperava não começar um discurso hoje porque já teríamos sido            

curados. Oh, que elogios virão de mim então! 

Você vê, Pai, quando você disse ontem: "Eu vou ajudá-lo no amanhecer",            

eu esperava que você quisesse dizer isso literalmente. Eu esperei que hoje            
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fosse um ótimo dia. Na realidade, não posso mais descontar qualquer dia            

porque, para mim, todos os dias são grandes dias para os Seus milagres. 

Pai, sinto como se meus filhos viessem me ver todos os dias quando             

acordam na esperança de ver um milagre. Eu então os vejo se afastando             

em desapontamento, pois nada mudou. Meu único filho está dizendo:          

'Deus não fala comigo. Ele não responde minhas orações '. Isso é tão             

desanimador como eu realmente não sei o que dizer. 

Tudo o que posso dizer é continuar tentando e não ceder. Eu tento             

defender meu argumento pela fé apesar de nossas circunstâncias. Ainda          

assim, é bastante difícil às vezes. Não ajuda que minha cabeça dói            

novamente hoje. Não ajuda que nosso vizinho cruel tenha sua casa           

emoldurada. 

Oh Pai, porque o mal tem sucesso? Por que os ímpios avançam nesta vida              

enquanto Seus filhos parecem tão fracos em comparação? Por favor, seja           

o levantador de nossas cabeças hoje. Por favor, conceda ao meu marido            

uma abertura de um novo empregador que você escolheu pessoalmente          

para ele. Conceda aos meus filhos uma resposta às suas orações para que             

sua crença seja fortalecida. 

Oh Pai, por favor, não deixe que o tempo diminua tudo o que você fez.               

Mesmo assim, embora minha família fique cansada e desanimada, ainda          

nos apegamos às Suas promessas. Mesmo que possamos renunciar às          

vezes, ainda nos apegamos à sua fidelidade imortal. Obrigado, padre, por           

não se afastar de nós quando resmungamos tão rapidamente. 

Sim, Pai, embora nós merecemos punição às vezes, Tu és amoroso,           

gracioso e misericordioso para conosco. Nós amamos você, pai. Eu te           

amo. Meu coração está cheio de amor por você. Não importa o que venha              

em nosso caminho, sei que você não nos deixará cair. Eu sei que você              

cumprirá suas promessas. 

Eu apenas sei que você fará tudo o que você disse e até mesmo aquilo               

que não podemos conceber. Por favor, perdoe-me por minha preocupação          

e meu medo. Eu sei que isso não é de você. Por favor, tome este               

amanhecer, este novo dia, e faça disso Seu dia. Eu tive um sonho na noite               

passada... 

 

descrição do sub-sonho começa ... 

Eu estava preparando refeições para meus inimigos. Era difícil, de alguma           

forma, ler cada um dos pensamentos deles enquanto os servia. Eu podia            

ouvir seus pensamentos tão claramente como se eles estivessem falando          

em voz alta. Era difícil ignorar suas palavras, pois era tão doloroso            

ouvi-las me condenando. Eles apenas ficaram lá comendo sem dizer uma           
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única palavra. Eu continuei a servi-los por um bom tempo até que eles             

estivessem satisfeitos. 

Descrição sub-sonho sobre… 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um belo pavilhão aberto no Jardim de Deus. Era feito de              

pedra e as colunas estavam cobertas de vinhas perfumadas. Eu estava           

sentado em uma mesa e poderia de alguma forma dizer que estava            

prestes a ser servido. Um anjo que eu não reconheci se aproximou de             

mim. 

Angel: “O rei estará aqui em breve para jantar com você. Mesmo que você              

esteja adiantado, você ainda está na hora certa. ” 

Eu:“ Eu não entendo ”. 

Anjo:“ Você é um convidado do rei. Aqui está um pouco de pão e água de                

sua piscina e nascentes. Quando o rei chegar, servirei vinho de sua nova             

safra. ” 

Eu:“ Será este vinho novo? ” 

Anjo:“ Sim. Por favor, seja paciente enquanto espera. Fomos enviados          

para atendê-lo. ” 

Eu:“ Bem, acho que preciso de muita atenção especial. ” 

Enquanto sorria e ria enquanto dizia isso, como estava apenas brincando,           

o anjo estava sério em sua resposta.

Anjo: “De acordo com o rei, sim, Erin, você faz.”

Eu: “Quando o rei chegará?”

Anjo: “Na hora certa. Ele está trazendo presentes para você.

Eu fiquei sem fala quando comecei a chorar. Um anjo diferente logo veio            

até mim e me entregou um lindo pano branco. O pano parecia ter iniciais             

hebraicas, mas eu não tinha certeza de que não reconhecia a escrita. O            

anjo fez sinal para eu enxugar minhas lágrimas. Assim como eu fiz, o            

tecido instantaneamente os encharcou e secou completamente.

Angel: “Por favor, olhe ao seu redor. O rei se deleita em você. ”

Só então, alguns pequenos animais estavam lentamente atravessando a        

grama em direção ao pavilhão. Meu coração instantaneamente ficou        

excitado quando eu simplesmente amo essas pequenas bênçãos.

Eu: sorri para o anjo. "Oh anjo, posso por favor ir lá e acariciá-los?"

Angel: Sorrindo de volta. "Sim, Erin, é claro."

Eu fui até lá e me sentei na grama. Os pequenos animais vieram me             

cumprimentar. Enquanto acariciava seu pelo macio, olhei para o anjo. Ele          

ainda estava sorrindo para mim.

Eu: “Quanto tempo até o rei chegar para o jantar?”

Anjo: “Na hora marcada. Ele está vindo. O rei está chegando! ”
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Então, vários outros anjos apareceram. Eles ficaram em alerta e agora           

estavam "em ordem". Eu me levantei para que eu pudesse me maravilhar            

totalmente com a visão. Então ouvi alguns passos atrás de mim. Quando            

me virei para olhar, um clarão de luz veio ... 

Sonhe ... 

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

permitidas conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 
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Um Anjo Cuida de Erin Enquanto Aguarda o Rei 

14 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

É um lindo dia de cura! Só deixar você saber que eu ainda estou aqui e                

que ainda sou grato todos os dias quando acordo para um novo dia. Eu              

estou com dor novamente hoje. Eu tenho uma dor excruciante no lado            

esquerdo da minha cabeça e pescoço. Apesar da dor, estou tentando           

chegar o mais rápido possível a você agora, não importa o que aconteça. 

Pai, você é o único que pode nos ajudar. O único! Eu não posso me               

ajudar. Meus garotos não podem curar suas condições. Eu preciso do meu            

Criador, meu Designer e meu Construtor para fazer tudo isso. Você sabe            

mais sobre mim do que qualquer raio X, tomografia computadorizada ou           

qualquer médico. Então, Pai, meu Grande Médico e Criador, por favor,           

tenha misericórdia. 

Por favor, pelo menos, cure meus filhos e dê-lhes esperança e um futuro             

agora para que eu possa testemunhar isso. A alegria no meu coração iria             

mascarar a dor que sinto. Oh Pai, quando eu imagino, eu os vejo curados.              

Talvez seja porque eu os vi mudados em meus sonhos e vejo grandes             

coisas neles lá. Eu vejo apenas força, sabedoria e bondade, como os            

anjos. 

Por favor, deixe-me ter minha esperança terrena de que Suas promessas           

são por agora. Eu daria tudo o que tenho por todos os nossos filhos para               

viverem no Seu serviço no Exército de Deus. Isso me ajudaria a entender             

tudo o que sofremos. Esta foi uma parte particularmente brutal e           

cansativa da corrida. 

Eu fui acordado hoje cedo por um lembrete automatizado, um aviso de            

três dias, que minha consulta com um especialista foi na terça-feira. Será            

um longo dia, pois é um longo caminho até onde esse especialista prática             

ao longo da costa leste, o especialista mais próximo de nós. A partir daí,              

espero receber um encaminhamento para alguém de um grande hospital. 

Parece que tem havido tantos obstáculos e obstáculos para ver esses           

especialistas. Eu fiz muito só para poder ver alguem por algumas horas.            

Oh Pai, estou tão feliz que você esteja prontamente disponível para nós            

em comparação. Você está lá para nós 24/7, não importa onde estamos            

fisicamente. 

O cronograma deste mês de julho apenas me lembra muito do meu julho             

de 2012. Isso foi pouco antes de você começar seus milagres para mim e              
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me deu esses sonhos e visões. Eu estava lutando contra tantos inimigos            

naquela época que fui pego em um labirinto terreno de opressão. As            

dívidas legais e financeiras estavam aumentando tão rapidamente que eu          

estava me afogando. 

O fardo era tão grande e as condições tão injustas que eu não conseguia              

me envolver em como eu poderia ser levado ao tribunal sem nenhuma            

outra razão senão a vingança do meu ex-marido e seu desejo de não             

querer pagar pensão alimentícia. Enquanto os tribunais finalmente viram         

através de seus planos, não houve restituição real colocada em prática           

para a minha dor. 

A fim de manter a paz e ter a garantia de que eu poderia manter meus                

filhos, recebi uma dívida de US $ 25 mil em despesas legais e sem pensão               

alimentícia. Meu coração estava partido e eu estava apenas a um desastre            

de falência total. Minhas contas eram simplesmente muito altas e minha           

renda era muito baixa. Depois de um tempo, esse desastre chegou. 

Em julho de 2012, minha filha foi atingida na cabeça por um taco de golfe.               

Isto foi balançado por seu meio-irmão na casa de seu pai. Enquanto meu             

ex-marido deveria cobrir as contas médicas de quase US $ 3.000, ele            

mentiu nos formulários e me sobrecarregou com a dívida. Como de           

costume, os tribunais ficaram do lado dele quando eu protestei. 

Não posso dizer que foi um choque ter uma penhora inesperada dos meus             

salários de US $ 300 por mês. Meu pior inimigo havia vencido e agora eu               

estava arruinado. Como não havia agora nenhuma esperança, nenhuma         

opção de empréstimo, nenhuma escolha e nenhum meio, eu tive que pedir            

falência. Eu não poderia ter um segundo emprego, pois isso resultaria em            

eu perder meus filhos. 

A fim de pedir a falência, eu ainda tive que tomar um empréstimo do              

payday para pagar um advogado para arquivar para proteção. Todo o           

tempo, vi como meus inimigos zombavam de mim. Eu estava preso.           

Demorou quatro anos de pagamento para que eu finalmente limpasse          

meu nome novamente. Eu chamei de prisão sem barras ... como prisão            

domiciliar. 

Na realidade, eu precisava de tratamento médico. No entanto, devido ao           

custo, eu fiz o mínimo muito em cada turno. Tudo isso resultou em eu              

finalmente me entregar completamente a você em julho de 2012. No           

entanto, você parecia em silêncio e eu tropecei. Toda a injustiça e a             

repugnante caricatura da dor e da humilhação continuaram minha espiral          

descendente. 

O deserto se tornou meu "inferno pessoal". Passei incontáveis horas a           

noite andando de um lado para o outro. Eu iria quebrar em lágrimas de              

joelhos na frente da minha pequena otomana redonda. Eu implorei por           
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sua ajuda, pai, eu implorei! Eu finalmente perdi a esperança de ouvir de             

você e fiquei com raiva, desapontado e de muito pouco valor para você. 

Eu desisti… MAS eu então recebi um sonho seu… 

Sub-sonho (de 2012) começa… 

Eu estava abrindo a porta dos fundos de uma casa que eu não reconheci.              

Quando olhei para o quintal, vi grama recém-cortada e uma grande sebe            

de arbustos. Pastando na grama era um coelho. Estava quase          

anoitecendo. 

Então eu queria falar com o coelho para avisá-lo para se esconder porque             

eu estava preocupado com os predadores. No entanto, não consegui dizer           

uma palavra, pois nada saía da minha boca. Eu então vi um gato se              

esgueirando e estocando o coelho. O coelho parecia alheio ao perigo. 

Eu então procurei algo para fazer barulho. Eu encontrei um pedaço de pau             

e bati ruidosamente contra a parede da casa. No entanto, eu fui acordado             

de repente a partir deste sonho como algo que tinha batido em minha             

casa na vida real. Como não consegui encontrar nada para me preocupar,            

decidi voltar a dormir. 

Meu sonho continuou e eu estava de volta no mesmo lugar. Eu olhei e              

olhei para ver o coelho novamente, mas não estava em lugar nenhum. Eu             

comecei a rezar angustiada quando fiquei preocupada que algo         

acontecesse com esse coelhinho bonitinho. Eu ouvi uma voz ... 

Jesus: "Não se preocupe, Erin, como você vai ver este coelho novamente." 

Acordei imediatamente depois que Ele disse isso para mim neste sonho. 

Sub-sonho acabou ... 

Bem, depois disso, foi como se uma represa tivesse se aberto e um fluxo              

constante de sonhos e visões começasse. Foi o começo dos meus dons do             

Espírito de você, pai. Obrigado por responder meus pedidos para ouvir sua            

voz. 

Meu marido e eu fomos tirar algumas fotos das águias novamente ontem            

à noite por volta das 20h30. Antes de entrar no carro, decidimos dar uma              

olhada em nossas marmotas no quintal. Para nosso choque e surpresa,           

em vez disso, vimos um coelho comendo capim que meu marido havia            

acabado de cortar no dia anterior. 

Fiquei espantado com isto pareceu corresponder ao meu sonho de julho           

de 2012. Comecei a tirar fotos do coelho com a minha câmera. Começou a              

correr de um lado para o outro e pareceu confuso. Percebemos que estava             

assustado com a nossa presença, então decidimos sair para que pudesse           

calmamente encontrar o caminho de casa. Antes de sair, eu disse para            

ficar "em segurança, baixinho, fique em segurança". 

Isso parecia um momento celestial para nós, como nunca tínhamos visto           

um coelho no nosso quintal aqui antes. Infelizmente, eu não tenho um            
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registro exato da data deste sonho de seis anos atrás, mas isso me             

pareceu ser algum tipo de sinal. 

Pai, você fala comigo com sinais da natureza e na vida cotidiana. Por             

favor, não permita que meu ministério termine. Em 2012 a 2018, esta foi             

a época dos sonhos e visões. Em julho de 2018, vi este coelho em tempo               

real e combinou. Por favor, permitam que isto seja um sinal de que o              

nosso tempo de milagres destes sonhos e visões está prestes a estar            

sobre nós! 

Oh Pai, venha e, por favor, nos traga o Céu Aberto. Senhor, meu rei, vem!               

Você reside no céu, mas deixe seu reino vir, deixe sua vontade ser feita              

na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos               

as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos          

ofenderam e nos puniram severamente. 

Não nos deixe cair na tentação da vingança e do pecado, mas nos libertar              

do mal que ameaça prejudicar e nos atrair. Pois Teu é o Reino, o poder e a                 

glória, para todo o sempre, Amém! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez sentado no pavilhão da mesa do rei. Um anjo se               

aproximou de mim e derramou mais um pouco de água no meu copo. 

Eu: “Onde está o meu Rei” que ele está vindo 

“Anjo:‘Umrei pergunta 'onde está meu povo?', Erin’ 

Eu: ‘Bom, não podem as pessoas perguntarem 'onde está meu rei?' 

O anjo sorriu e pude ver os outros anjos sorrindo também. Eu poderia de              

alguma forma dizer que eles estavam segurando lá riem. Tudo isso me fez             

sentir muito bem-vinda! 

Anjo: “Erin, você é um convidado do rei. Você foi convidado. Você veio um              

pouco cedo, mas isso não é surpresa para o nosso rei. Você não aprecia a               

água refrescante e o pão morno feito à mão pelos melhores padeiros do             

rei? Talvez você tenha algum lugar melhor que preferiria ser? Ele sorriu,            

assim como os outros anjos. 

Eu: “Sinto muito, mas estou tão empolgado em vê-lo. Tenho a honra de             

ser seu convidado. Como ouso esperar algo do rei quando cheguei cedo.            

Lamento que agora você tenha que me entreter. Eu me sinto tola, mas             

estou tão animada. ”Os anjos ainda estavam sorrindo. 

Angel: “Você deve se sentir em casa. O rei se deleita em você. Agora vem               

comigo como eu tenho algo para você ver. O rei achou que isso faria você               

sorrir. 

Levantei-me e segui o anjo até uma linda piscina com fontes que criavam             

arcos fora da água. No final desta série de arcos havia uma grande rocha              

com água fluindo dela. A água era tão bonita e pura. 

Eu: “Posso por favor colocar meus pés na água?” 
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Anjo: “Claro. Esta água é água viva e é maior do que a água das Piscinas                

de Bethesda. 

Mergulhei meus pés e senti uma onda dessa água viva fluindo por todo o              

meu corpo como se estivesse em minhas veias e em meu próprio ser.             

Lágrimas vieram dos meus olhos, mas notei que minhas lágrimas não           

tinham mais sal. Isso era diferente de tudo que eu já sentia. 

Eu: “Oh meu Deus, isso é incrível. Posso, por favor, esperar o rei aqui? ” 

Anjo:“ Sim, Erin, é claro. ” 

Eu:“ Eu espero que você não se importe comigo, mas quão cedo eu sou? ” 

Desta vez, todos os anjos começaram a rir, mas, e como de costume, de              

uma forma gentil e bem-humorada. 

Angel: Um pouco cedo. O rei está chegando, então não se preocupe. Por             

agora, desfrutar das águas curativas.” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-290/ 

Anjos Costuram o Vestido de Noiva da Erin 

15 de julho de 2018 

Comunhão… Caro Pai, 

É um lindo dia para estar vivo aqui! Eu agradeço por este dia, um ótimo 

dia adicional adicionado aos meus dias. Obrigado pela nossa casa pacífica, 

apesar de todas as nossas circunstâncias difíceis. 

Dezoito anos atrás, eu lhe pedi para revelar quem você é para mim. Eu 

tinha sido apenas um cristão por sete anos e fiquei confuso com todos os 

frutos negativos do espírito que eu estava vendo em meus companheiros 

cristãos. É incrível a rapidez com que a fruta podre pode se espalhar para 

apodrecer o bom fruto, se não for controlada. 

Felizmente, eu também tive alguns amigos próximos na igreja que 

mostraram os frutos positivos do espírito. Eu poderia dizer que eles 

realmente amavam a Jesus. No entanto, mais uma vez fiquei confuso 

quando comecei a ouvir fofocas sobre cada um deles. Claramente o 

inimigo estava trabalhando aqui, mas eu era um cristão novo demais para 

poder discernir isso. Mais tarde eu perceberia que todas essas mentiras 

eram malignas. 

Quando freqüentava a igreja, muitas vezes subia ao altar para orar. Eu 

faria isso quase todas as quartas-feiras e todos os sábados de manhã. Eu 

me senti perto de Deus quando fiz isso, mas agora eu estava sendo 

coagido pelo meu ex-marido e sua família a parar de fazer isso. Como eles 

achavam que isso era um embaraço para a família, eu concordei em 

parar. 

Sinto muito, pai, que perdi tanto tempo debatendo. Quando eu gostaria 

que algo excitante acontecesse em minhas lojas como resultado de uma 

oração respondida, eu rapidamente descartaria isso como não vindo de 

Você, mas fruto de minhas próprias mãos. Aqueles eram meus anos de 

ser reprimido. Eu estava sendo reprimido, mas meus modos mundanos 

precisavam disso. 

Eu logo decidi parar de fazer perguntas sobre Você, já que eles 

geralmente se deparavam com negatividade. Eu decidi, em vez disso, ir 

em busca silenciosa de você. Embora eu soubesse que você existia, eu 

precisava manter as coisas em sigilo enquanto aprendia mais sobre quem 

você é. Eu também tomei a decisão de passar mais tempo com meus 

filhos explorando a Sua Criação. 

Nós fomos em tantas aventuras juntos. Fomos ao aquário, ao zoológico, a 

vários museus, estradas, parques, praias e lagos. Durante esses passeios 
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com apenas eu e as crianças, eu tocava música de louvor. Falaríamos 

sobre tudo o que Você faria um dia para nós. Nós sonhamos juntos. 2002 

a 2004 foi um momento diferente para mim. 

De repente, todas as coisas mudaram depois disso. Já era hora de três 

anos na fornalha de aflição. Eu questionei tudo o que pensei que sabia. Eu 

não podia me mover para trás. Eu não podia me mover para frente. Não 

importa onde eu fui, o fogo estava lá esperando por mim. No entanto, eu 

te encontrei lá, Pai, na minha grande tristeza e humilhação. 

Eu tive tanta tristeza e dor das minhas circunstâncias que meu coração 

agora estava pulando batidas. Eu estava me desligando. Os tribunais não 

me apoiaram, pois ainda não haviam encontrado o que aconteceu comigo 

e com meus filhos nas mãos do meu ex-marido. Enquanto há agora, não 

havia referência naquela época. 

Logo aprendi a me isolar das pessoas e em vez disso me pressionei. Você 

se tornou meu marido e meu pai. Felizmente, eu ainda tinha esses três 

grandes amigos dos quais eu não me isolei. Eles me ajudaram a entender 

o que aconteceu e me ensinaram como parar minha auto-humilhação e 

auto-culpabilização. 

Além de serem incríveis apoios para mim e meus filhos, eles foram 

testemunhas para mim no processo criminal e de divórcio que se seguiu. 

Logo depois disso, meus filhos e eu mais uma vez fomos ao forno. Esta foi 

a época do meu lugar deserto. Que época má. Que época horrível e 

solitária de cinco anos ou sessenta meses. Aqui é onde eu finalmente 

chamei você em oração … 

oração disse no passado de Erin começa ... 

Enquanto eu aprendi a amar você através de todos os meus problemas, 

Pai, eu ainda não tenho certeza se você me ama. Enquanto eu me 

desculpei e me arrependi de tudo e qualquer coisa que eu possa pensar 

que eu fiz para você ou qualquer outra pessoa, eu ainda não tenho 

certeza. Embora eu esteja profundamente triste por dizer isso a você, meu 

coração está se partindo. Eu mal estou aguentando. 

Estou falida e em grande aflição. Porque você não nos abençoou, não 

tenho certeza se me importo com você. Como posso quando vejo meus 

inimigos prosperar e prosperar às minhas custas repetidas vezes. Eu sinto 

como se tivesse sido punido muito mais do que meus crimes merecem. Eu 

não tenho mais nada. Você tomou tudo o que eu tenho de mim. 

Se você levou meus filhos, eu certamente morreria. Talvez por eu mesmo 

dizer isso, pareço arrogante. Se assim for, pai, sinto muito. Não importa o 

que, eu ainda te amo. No entanto, eu vou dar um tempo de acreditar que 

você um dia fará grandes coisas para mim e para meus filhos. Pai, mesmo 
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que seja demais para continuar, por favor, saiba que eu sempre amarei 

você. 

Oração disse no passado de Erin sobre ... 

Pai, você fez tudo o que você prometeu e muito, muito mais. No entanto, 

primeiro exigiu que eu me rendesse totalmente à Sua Vontade em todas 

as coisas. Foi uma corrida e tanto! 

Ontem, meu marido e eu fizemos um passeio. Mesmo que eu ainda 

estivesse com muita dor, eu adoro tomar drives. Quando finalmente 

chegamos ao litoral, fiquei enjoada e minha cabeça estava com muita dor. 

Fiquei tonta e instável e senti que precisávamos ir para casa. Quando 

chegamos em nossa casa, não demorou muito para eu vomitar. Eu então 

me deitei. 

Quando me deitei, lágrimas correram pelas minhas bochechas. Eu me 

senti como se estivesse em uma situação semelhante ao tempo antes de 

você nos tirar do deserto. Assim como agora, estávamos completamente à 

sua mercê por nossa libertação. Esta tem sido uma jornada difícil, mas 

incrível. Obrigado por nos guiar. 

Você é tão sábio para não revelar seus planos com antecedência para nós. 

Se eu tivesse conhecido cada passo do caminho em grande detalhe, não 

tenho certeza se teria me inscrito para a viagem. Saber o que estaria 

envolvido teria deixado qualquer um nervoso. Bem, agora que passei pelo 

fogo, amo o destino e onde você está nos levando agora. 

É como fazer uma viagem com nossos filhos. Nós não revelamos todos os 

detalhes com antecedência porque haveria muitas perguntas e resmungos 

antes de chegar ao destino. Quem sabe ... eles podem até optar por sair 

da viagem e perder toda a diversão. Suspiro ... como adultos, somos 

realmente muito diferentes dos nossos filhos? 

Eu acordei esta manhã logo após receber um pequeno sonho engraçado 

de você ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu estava sentado em um painel de controle. Este painel de controle era 

tão grande que até um homem grande se sentiria pequeno em 

comparação. Nesse painel de controle havia um grande botão vermelho 

iluminado, junto com uma enorme alavanca à direita do botão. 

Do outro lado do painel e diretamente na minha frente havia uma porta 

enorme. A porta tinha uma placa de metal com iluminação neon que dizia 

"O MENOR DESTES!" Eu ouvi um sino e eu de alguma forma sabia que isso 

era um sinal para eu pressionar o botão vermelho. 

Eu me posicionei e pressionei o botão vermelho com toda a minha força. 

Depois disso, ouvi um estranho som de compressão. Eu, então, de alguma 
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forma sabia que eu estava agora para puxar a alavanca gigante. Voltei a 

me posicionar e puxei a alavanca com toda a força. 

Assim que fiz isso, a porta na minha frente se abriu. Enquanto havia 

nevoeiro e luzes vindo da porta, quase como em uma arena de esportes 

quando o time da casa chega, eu também podia ouvir os sons de 

aplausos. Eu decidi me mover em direção à porta ... 

Sub-sonho sobre ... 

Pai, esse era um sonho tão excitante. Foi tão real que, quando acordei, 

minhas mãos pareciam que eu tinha realmente empurrado o enorme 

botão vermelho e puxado a alavanca gigante na vida real. Oh Pai, muito 

obrigado por não desistir de mim! Sei que não sou o escriba e sonhador 

mais fácil, pois posso agir como um bebê chorão. 

Eu apenas oro para que você saiba que meu coração é como uma criança. 

Quando criança, eu simplesmente não consigo evitar me excitar 

facilmente, mas também desaponto com a mesma facilidade. Bem, uma 

coisa eu sei… Você sabe tudo, inclusive isso… E para todos nós! Não 

importa o que, Senhor, eu apenas sei que te amo tanto! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Sorri enquanto ainda estava com os pés no mesmo local da piscina de 

cura que ontem. Eu estava tão feliz que comecei a espirrar a água de 

prazer. Só então senti que alguém estava lá. Quando me virei para olhar, 

havia o mesmo anjo presente. Ele tinha um sorriso no rosto enquanto 

segurava uma toalha para mim. 

Angel: "Você está pronto para sair ou gostaria de ser servido o seu jantar 

aqui?" 

Eu: Eu pulei para os meus pés. “Oh, o rei está aqui? Ele está aqui ainda? ” 

Angel:“ Não, Erin. Você ainda é cedo. O rei está chegando na hora 

marcada. " 

Eu:" Qual é o tempo designado? "" 

Angel: "O jantar é às 7:00." 

Eu: "Que horas são agora?" 

Angel: Sorrindo. “Você chegou antes das portas fecharem, então não se 

preocupe. Os convidados ainda não chegaram. ” 

Eu:“ Os convidados chegam às 6:00 e a porta fecha às 6:15. ”Deixei 

escapar um suspiro. "Hmm, desde que não há convidados, isso deve 

significar que estou muito cedo." Eu fiz uma careta. 

Angel: "Não se preocupe, Erin, como você está aqui no momento em que 

o rei esperava você." 

Eu olhei para o que eu estava vestindo e de repente me senti mal vestido. 

Eu: “Tudo aqui parece tão formal. Eu não deveria estar melhor vestido 

para o jantar? ” 
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Anjo:“ Sim, Erin, venha comigo. ” 

Eu segui o anjo para uma sala com nada além de costureiras angelicais 

femininas. Pouco antes de me deixarem assistir, ele acrescentou o 

seguinte… 

Angel: “Então, Erin, você gostaria de ser um 'modelo adequado' para este 

vestido?” 

Eu: “Oh sim, anjo, eu amo 'vestir-se '! Oh meu, este vestido é, de longe, o 

melhor vestido que eu já vi, seja na Terra ou até aqui! Por favor! ” 

Angel: Dirigindo-se aos anjos femininos. "Erin chegou!" 

Depois de fechar a porta pela privacidade, eles colocaram o vestido em 

mim da mesa em que ele estava deitado. Eles já devem ter conhecido 

minhas medidas como este vestido já se encaixam. Na verdade, ele se 

encaixa melhor do que qualquer item de roupa que eu já experimentei. 

Eles então abriram a porta e convidaram o anjo masculino de volta. 

Depois disso, eles me viraram para que eu pudesse me olhar no espelho. 

Achei isso um pouco estranho no começo, pois era a primeira vez que eu 

via um espelho no céu. 

O que eu vi no espelho logo me fez chorar. O jeito que eu olhei tinha 

mudado. Eu estava agora… Transformado! Logo me senti desconfortável 

olhando para mim mesmo no espelho, que parecia representar vaidade. 

Como a vaidade é contrária no céu, olhei para os meus pés. 

Angel: “Não se preocupe, Erin, pois isso é um encaixe, não um 

julgamento. Seja alegre, Erin! Seja alegre! ” 

Eu:“ Oh anjo, quem tem a honra de usar este magnífico vestido? Quem é 

a noiva? 

Ouvi risadas bem-humoradas vindas do anjo e de todas as costureiras 

angelicais. 

Angel: “Oh, Erin, você ainda não sabe? É você! Erin, você é a noiva! ” 

Eu:“ Eu? ” 

Naquele segundo, de repente me lembrei do que havia acontecido na noite 

anterior. Não estávamos nem perto das nossas prateleiras de vidro 

quando um copo de vinho "caiu" e se despedaçou. Nós brincamos então 

sobre isto sendo como a tradição judaica de quebrar um copo em uma 

cerimônia de matrimônio. Como essa foi a primeira vez em nosso 

casamento que quebramos um copo de qualquer tipo, achamos isso digno 

de nota. 

Eu: "Oh, anjo, como alguém como eu poderia merecer uma coisa dessas?" 

Angel: Sorrindo. “Erin, você está se preparando. O rei ama sua noiva. Ele 

virá! Ele não vai atrasar! Alegrem-se, Erin, se alegrar, pois o Rei está 

chegando!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

uestions-answered/full-dreams/dream-291/ 

Um Anjo dá sapatos a Erin para trazer a Boa Notícia 

16 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Outro dia, outro dia, obrigado por mais um dia! Eu me sinto melhor do              

que ontem até agora, então obrigado por alívio. Como você sabe, pai,            

tenho estado ansioso pela nomeação de amanhã. Será um total de doze            

horas no carro amanhã para chegar à consulta e voltar. 

Mais do que nunca, não gosto de estar longe de casa. Eu chorei ontem à               

noite quando fui dormir, doía deitar minha cabeça. Meus filhos vieram           

dizer boa noite para mim e os dois pareciam tão tristes. Todas as crianças              

estão entediadas neste verão como eu não estou realmente tão divertido           

que eu estou com medo. 

Oh Pai, tudo está em espera até que você abra as portas para nós. É a                

primeira vez em nossas vidas em que fizemos tudo o que podemos            

fisicamente e agora não podemos fazer nada além de esperar em você.            

Mesmo que cada dia pareça significativo, eu ainda tento equilibrar meu           

tempo entre você, minhas tarefas e passar tempo com minha família. 

Um dos meus filhos me perguntou outro dia por que eu tirei tantas fotos.              

Eu respondi ... 'Eu não tenho certeza. Talvez eu esteja tentando capturar            

um momento no tempo que desencadeia uma memória. É para lembrar.           

Talvez seja para todos nós lembrarmos. Eu não sei.' 

Meus temas favoritos de fotos hoje em dia são beija-flores e águias. Isso             

dificulta, já que eles são bastante complicados para capturar         

adequadamente com a configuração do novato. Minhas mãos trêmulas         

significam que eu poderia ter apenas um tiro focado em muitos. Mesmo            

que seja um desafio, continuo tentando agora, isso me faz sorrir. 

Pai, eu recebi o sonho mais original da noite passada. Foi muito bem único              

como qualquer sonho que eu já tive. Também foi muito claro ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu era a minha idade atual e no estado de deficiência que estou agora. Eu               

estava carregando uma grande mochila que estava quase vazia. Eu estava           

na esquina da Avenida Solano e da Avenida Maçônica em Albany, CA. Este             

é um dos lugares em que eu cresci. 

Eu olhei para cima e vi que as faixas do BART estavam se elevando sobre               

mim. Os trilhos de trem regulares passavam embaixo das pistas do BART.            

Embora eu tenha reconhecido a área "em geral" de quando saí daqui em             

1976/77, ela realmente não parecia a mesma de antes. 
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De repente, lembrei que precisava checar várias pessoas para ver como           

elas estavam indo. Enquanto eu acreditava que eles ainda estavam vivos           

nesse sonho, todas essas pessoas já haviam morrido. O que também foi            

estranho é que essas pessoas realmente não tinham vínculos com essa           

área. 

Enquanto eu revisava os nomes das ruas ao meu redor, percebi que eles             

mais tarde se tornariam relacionais com os lugares futuros que eu           

eventualmente moraria. Os nomes das ruas incluíam a Avenida Portland,          

Washington Avenue, Avenida Spokane, Key Boulevard, Brighton e Gabriel         

Avenue. Ao revisar a lista de pessoas e nomes de ruas, fiquei            

impressionado. 

Decidi telefonar para meu marido para lhe dizer onde eu estaria, para que,             

quando ele saísse de sua reunião de negócios, soubesse onde eu estava.            

Depois de dizer a ele, corri para a loja, já que estava se aproximando das               

cinco da tarde, e sabia que isso estaria próximo do horário de            

encerramento. 

Era uma loja que ficava no canto noroeste da Avenida Solano e da             

Avenida Maçônica. Enquanto esta loja não existe na vida real, ela fez            

neste sonho. Esta loja era uma loja de sapatos e jóias muito sofisticada.             

Ao fechar às 17:30, eu estava feliz por ter corrido. 

Quando entrei na loja, fiquei surpreso ao ver a abundância ridícula de            

trabalhadores lá. Havia facilmente dois trabalhadores para cada cliente. Eu          

decidi olhar para alguns dos sapatos que eles tinham. Esses sapatos eram            

diferentes de qualquer outro que eu já tivesse visto antes. A qualidade            

desses sapatos era literalmente "não deste mundo". 

Minha atenção foi logo atraída para um par de sapatos de linho natural.             

Eles eram elegantes e tinham joias e pérolas semeadas neles. Eu nunca            

tinha visto um sapato terrestre tão bonito como este em toda a minha             

vida. Procurei um funcionário para pedir ajuda. 

Eu: “Com licença, mas você tem esse sapato no meu tamanho. Eu            

realmente gostaria de experimentá-los. Eles são realmente únicos. ” 

Clerk:“ Não tem problema. Isso vai demorar um pouco, então por favor,            

continue a olhar ao redor. ” 

Eu estava na loja há quase dez minutos e este foi meu primeiro contato              

com um funcionário. Como havia tantos funcionários trabalhando, logo         

percebi que não estava propositalmente recebendo o "serviço da estrela          

de ouro". Enquanto todos os outros clientes tinham dois atendentes, eu           

estava sendo completamente ignorado. 

Eu decidi caminhar até a parte de trás da loja para verificar os casos de               

exibição de jóias. Enquanto eu procurava, percebi que isso consistia          

principalmente de jóias imobiliárias, "pilhagem dos mortos". Embora        
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houvesse muitos lugares bonitos, senti que eles haviam sido "enganados"          

por pessoas idosas. 

Como nada parecia certo, eu me virei para voltar para a seção de sapatos.              

Enquanto caminhava, pude ouvir vários clientes e atendentes fazendo         

piadas sobre o gosto ruim dos mortos em joias. Eles pareciam estar rindo             

de uma peça em particular, um broche com mais de 100 anos de idade.              

Enquanto eles disseram que era brega, eu pensei que era muito bonito. 

Quando eu estava começando a ficar preocupada que a loja estava prestes            

a fechar, fui encontrar o funcionário que me disse que ela iria verificar o              

tamanho do meu sapato. Enquanto procurava por ela, ouvi o sistema PA            

das lojas anunciar que "a loja está fechando em cinco minutos, então, por             

favor, finalize suas compras". 

Enquanto eu tentava chamar a atenção desse balconista várias vezes, logo           

ficou aparente que ela estava propositalmente me ignorando. Eu estava          

tão incomodado com a falta de serviço dado a mim que eu decidi             

encontrar o gerente da loja para reclamar. No entanto, foi-me dito que ela             

estava em uma reunião e seria incapaz de se encontrar comigo hoje. 

Agora estávamos todos sendo empurrados para fora da porta. Quando me           

aproximei da porta, vi o funcionário que estava me ignorando          

propositalmente. Eu decidi ir falar com ela. 

Eu: “Por que você não veio e me encontrou como prometeu?” 

Escriturário: “Nós não tínhamos o seu tamanho. Não apenas isso, mas,           

mesmo se o fizéssemos, você não seria capaz de pagá-lo. ” 

Eu:“ Como você poderia saber se eu poderia ou não pagar por isso? Tenho              

US $ 500 para gastar o quanto quiser. 

Enquanto isso, nunca pagaria tanto por um par de sapatos, mas guardei            

essa parte para mim. Eu não poderia dizer pela reação dela se ela             

pensasse que eu estava mentindo ou realmente não poderia me importar           

menos de um jeito ou de outro. 

Empregado: rindo. "Como eu disse, você não pode pagar por eles." 

Quando percebi que isso significava que esses sapatos eram mais de US $             

500, eu sabia que era hora de sair. Peguei minha mochila e saí. Eu              

rapidamente telefonei para o meu marido e disse-lhe para não me pegar            

na loja e que nos encontraríamos em casa. 

Eu olhei para os trilhos e lembrei que eu tinha cerca de três quarteirões da               

cidade para andar de volta para casa. Eu precisaria passar pela           

Washington Avenue e pela Portland Avenue antes de chegar em casa.           

Percebi que estava descalça, então abri minha mochila e tirei alguns           

sapatos confortáveis. Eu coloquei-os e fechei a minha mochila. 

Depois de fazer isso, minha mochila de repente pesava muito mais do que             

tinha. Embora eu não tenha certeza de como isso aconteceu, agora era            
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muito difícil para mim andar com isso. A dor de carregar essa mochila             

ficou grande demais. Eu então percebi que havia também uma pedra em            

um dos meus sapatos. Eu decidi tirar meus sapatos para que eu pudesse             

andar descalço. 

Sub-sonho sobre ... 

Pai, se eu ainda carregar fardos pesados ou bagagem, por favor me ajude             

a remover isso. Eu quero ser livre. Como estou agora, não posso carregar             

fisicamente nenhum peso extra. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez sentado à beira da piscina de águas curativas. Eu              

coloquei meus pés de volta na água e imediatamente me senti           

recarregada. Foi tão lindo aqui. Era como um sonho que nunca se            

desejaria acordar. Foi incrível. Lágrimas sem sal novamente correram         

pelas minhas bochechas. 

Eu podia sentir o cheiro de fragrâncias celestiais ao meu redor. Estes são             

extremamente difíceis de descrever adequadamente, mas vou tentar. Eu         

podia sentir o cheiro da fragrância de flores e grama recém cortada. Eu             

podia sentir o cheiro de pinho, sândalo e fumaça de madeira, mesmo que             

nada estivesse queimando. Eu também podia ouvir pássaros cantando         

louvores a Deus. 

Eu mantive meus olhos fechados por algum tempo. Eu realmente queria           

absorver todos os belos cheiros e sons. Eu ouvi alguém chamar meu            

nome, 'Erin', e eu abri meus olhos. Era o mesmo anjo que estava me              

atendendo recentemente. 

Angel: sorrindo. “Eu vejo que você está de volta às águas curativas após o              

ajuste do seu vestido.” 

Eu: “Ah, sim, é tão bonito e incrível aqui.” 

Eu estava chutando alegremente meus pés para cima e para baixo na            

piscina refrescante. Fiz uma pausa quando vi meus pés e agora eles            

estavam aperfeiçoados. Minhas unhas dos pés eram brancas e pareciam          

pérolas perfeitas. Meus dedos foram aperfeiçoados, o ranger de meus          

anos de dança completamente removido. A pele dos meus calcanhares          

agora estava macia e amanteigada. 

Anjo: “Lindos são os pés que trazem boas novas.” 

Eu: rindo. “Sim, estes pés são um presente de Deus. Eu sou muito grata.              

Ah, sim, vou agora descalço? Não tenho sapatos. 

O anjo me entregou uma toalha para secar meus pés. 

Anjo: “Venha comigo. O rei enviou presentes antes de sua chegada para            

você. " 

Eu:" Ah, é mesmo? Eu amo presentes! Está tudo bem amar presentes? ” 
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Angel: Sorrindo. “Sim, Erin. O rei sabe o que você precisa e o que você               

deseja. Ele também te dá o que você nunca soube que você desejava. ” 

Eu:“ Oh não, eu não tenho nada para dar ao Rei qualquer valor! ” 

Anjo:“ O Rei deseja apenas o seu coração. Não há preço nisso, mas isso              

lhe custou tudo. ” 

Eu: Chorando. “Mas meu coração está um pouco maltratado. Às vezes           

pula. Não é perfeito, embora eu gostaria que fosse. No entanto, sim, é             

dele ter e manter. Eu adoraria ter o coração Dele também ”. 

Anjo:“ Já é seu. Agora, seu coração já é perfeitamente desejável para o             

rei. Venha comigo. 

O anjo levou-me a uma sala bonita que parecia um dancehall. Tinha arcos             

abertos com cortinas de seda branca fluindo na brisa. Nós andamos por            

este corredor para um belo quarto. Parecia "perfeitamente feito para          

mim", pois tinha um dos tecidos mais finos nas almofadas mais           

confortáveis, semelhantes a nuvens, em móveis que eu já vi. 

Havia belas pinturas e janelas adoráveis. Havia uma porta em arco que            

levava a uma varanda. Quando olhei para fora, a cena era absolutamente            

deslumbrante. Lá diante de mim havia jardins exuberantes e pequenos          

animais pastando na grama. Havia piscinas e fontes, bem como pedras           

preciosas e música adorável. 

Eu: “Eu… eu… eu nunca vi tanta beleza em todo o meu tempo aqui no céu.                

Eu definitivamente não vejo tal beleza em nenhum lugar da Terra. Isso é             

realmente incrível! ” 

Angel:“ O Rei preparou tudo isso para você. Este é o seu jardim. Esta é               

sua sala de estar. Tudo isso também é seu ... ” 

O anjo chamou minha atenção para uma área da sala com muitos            

presentes. Alguns dos presentes foram embrulhados e outros não. Em          

uma linda mesa marchetada de marchetaria, havia uma linda balança. Era           

feito de metais finos, ouro e incrustado com jaspe. 

Na balança, houve medidas equilibradas. Ao lado disso, havia um prumo e            

linha preguiçosamente entalhados. Essas peças específicas não eram nada         

que eu já tivesse visto em qualquer casa de leilões aqui na Terra. 

Angel: “Estes são todos seus. Ah, sim ... você também havia perguntado            

sobre isso ... 

Abri uma caixa branca e havia os sapatos de linho branco de seda com              

pérolas. Havia cordas de ouro bordadas em cada sapato. Eu ri quando vi             

esses mesmos sapatos no meu sonho da noite passada. 

Eu: "Angel, estes eram como o que estava no meu sonho, mas de melhor              

qualidade." 

Angel: "Sim, Erin, mas aqueles eram uma falsificação e eles não tinham            

nenhum para caber em você. Você foi odiado lá e até seu dinheiro não foi               

5 
123



bom para eles. Você notou jóias lá a preço de banana, mas você não as               

comprou como sabia que tinham sido roubadas. Você armazenou para si           

tesouros no céu. 

“O rei ama a verdade, a humildade e a justiça. Ele deu-lhe presentes para              

sair em busca destes. Agora, Erin, preste muita atenção e esqueça a casa             

do seu povo e a casa do seu pai. O rei está fascinado pela sua beleza.                

Honre-O, pois Ele é o seu Senhor. ” 

Eu:“ Você está citando o Salmo 45? ” 

Anjo:“ Sim, mas esta Palavra foi a primeira do Senhor. Lembre-se de que             

a Palavra é Sua, Erin, e que a Palavra é o registro de Suas palavras.               

Agora, esses presentes são tudo para você. O rei é dono do gado em mil               

colinas. Esta é a sua câmara gloriosa, um presente para você. ” 

Eu:“ Isso é lindo. É maravilhoso demais para palavras. Estou sem           

palavras. Quando o rei estará aqui? 

Angel: Sorrindo. "Ele está vindo. O rei está chegando na hora marcada.            

Não se preocupe. Belos são os pés que trazem boas novas. ” 

Eu:“ Quem eram aqueles mortos no meu sonho? Onde eles estão? ” 

Angel:“ Eles estão esperando também. Eles também perguntam "quanto         

tempo?" Não se preocupe como eles peticionam para você e se alegrar            

com você. Um dia, você se encontrará novamente, mas não agora, não            

agora, pois há mais a ser feito. 

“Neste momento, seu fardo deve ser estabelecido e substituído com a           

antecipação da chegada do Rei para o Rei vem na hora marcada.            

Enquanto você está aqui cedo para os preparativos, regozije-se, alegre-se.          

Isso não é lindo? ” 

Eu:“ Oh sim! Está além da descrição. Obrigado! 

Corri para a sacada com meus sapatos novos. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

uestions-answered/full-dreams/dream-292/ 

Um Anjo Encoraja a Gente para 'Confiar n'Ele Um Pouco Mais' 

18 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

eu não quero que você fique cansado de mim. Uma maneira pela qual sei              

com certeza que você é maior do que qualquer homem é porque você             

atua com minha constante busca. Por que eu continuo? Porque eu           

acredito. Eu acredito que você é meu criador. Eu acredito que você é meu              

pai. Eu acredito que você me ama ou você teria jogado fora este pedaço              

de barro há muito tempo. 

Eu sei que você me ama ou você teria começado de novo. Eu acredito que               

você é Deus sobre todas as coisas na Terra, assim como sobre o céu              

acima. Você é o Deus do que vemos e daquilo que não podemos ver. O               

reino telescópico é incrível, mas também o reino microscópico. Você é o            

Deus sobre tudo isso como Você é o Criador de tudo. 

Acho que escrever hoje é um pouco desconfortável, pois meu braço direito            

tem dormência e formigamento. Poderia ser um nervo comprimido da          

longa viagem de carro de ontem. Pai, a viagem correu bem e eu sei que               

foi por causa de todas as orações que recebemos da nossa família Nest.             

Senhor, por favor, abençoe cada um com abundância por sua lealdade e            

fidelidade. 

Neste momento, a consulta do médico ontem não revelou nada que já não             

soubéssemos. No entanto, e em um lado positivo, agora temos mais dois            

testes autorizados que devem ser capazes de nos dar nossas respostas           

(se a cura não vier primeiro, é claro). Infelizmente, acabei de descobrir            

que tenho uma catarata começando a se formar em um dos meus olhos. 

Pai, eu sei que nós temos tantos aqui no Ninho que nos amam e oram por                

nós e que alguns estão desanimados por eu ainda não estar curado. Por             

favor, conceda-lhes paciência, junto comigo, pois eu também fico         

impaciente, enquanto esperamos Seus caminhos perfeitos e seu tempo         

perfeito. Como você me disse antes ... Seus caminhos são mais altos e             

melhores que os nossos! 

Oh Pai, enquanto eu não quero irritar Você nem quero que Você se canse              

de mim, na verdade machuca meu coração verbalizar meus pedidos de           

cura novamente. Não quero falar nem quero ver minha caneta escrever as            

mesmas frases, os mesmos pedidos de oração, repetidas vezes. 

Embora talvez você não se canse de mim porque você é Deus e tem              

infinita paciência e um coração duradouro, sou pequeno e tenho muito           
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pouca paciência. O tempo também é uma preocupação minha agora, pois           

o tempo parece ser um luxo que eu não posso realmente pagar por mais              

tempo. Oh Pai, Você conhece minhas necessidades antes mesmo de eu           

pedir por elas. 

É seu desejo me ter diante do rei como sou hoje? Eu sou agora uma noiva                

gasta e maltratada e não me parece em nada com o que eu tinha visto no                

espelho do Céu recentemente. Oh Pai, o desencorajamento agora se          

instalou e se aprofunda sempre que olho para meus filhos. Eles também            

esperaram e oraram por Seus milagres. 

É muito possível, senão provável, que todos esses testes, dores e           

angústias sejam para criar um grande rastro de provas de minha condição            

atual. Mesmo que eu "pegue", ainda me sinto infeliz com os "atrasos após             

atrasos após atrasos". Eu sei que você prometeu fazer tanto em 'um único             

dia', mas nós encontraríamos muita alegria de algo maravilhoso 'nesse          

meio tempo'. 

Meu pedido número um seria a cura e transformação de meus dois filhos.             

Isso significaria o mundo para mim e eu poderia facilmente continuar com            

a minha condição não curada se pudesse experimentar a mudança deles.           

Por favor, Pai, se não eu ou não agora, por favor, por favor, eu imploro               

para que você tenha piedade daqueles que precisam tanto de você agora. 

Por favor, nos dê esperança e um futuro. Por favor, considere nossas            

orações e responda-as. Eu peço isto de joelhos hoje e em Seu Nome,             

Nome de Jesus, o Nome acima de todos os nomes. Eu sei que você me               

disse para ter alegria, mas estou tendo tanta dificuldade hoje. Estou triste            

hoje e com dores, e não apenas fisicamente, mas também no meu            

coração. 

Eu tive vários sonhos da noite passada e da noite anterior. Alguns destes             

têm sido sonhos de me arrumar para sair. Eu estou fazendo tarefas para             

preparar nossa casa para isso. Eu tenho recebido historicamente sonhos          

como este durante movimentos reais no físico. Eu acredito que isso é            

geralmente porque estou estressado e certificando-me de que não         

esqueço as coisas a fazer. 

Este tempo é diferente, embora não estejamos em processo de mudança.           

Muito simplesmente, ainda não sabemos quando, o que, onde e como isso            

tudo ocorrerá. Enquanto havia vários desses sonhos "em movimento",         

havia outros sonhos também ... 

"Cozinha cheia de pratos sujos" começa ... 

Eu estava em uma cozinha que eu não reconheci. Enquanto eu olhava ao             

redor, era fácil ver a evidência de que um grande jantar havia acabado de              

acontecer. Havia pilhas e pilhas de pratos sujos ao meu redor. O que             

tornou isso divertido é que os pratos eram de vários tipos de pratos que              
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eu usei nos últimos 20 a 30 anos, bem como os pratos Costco que              

estamos usando atualmente. Fui informado de que seria minha tarefa          

lavar e secar todos os pratos à mão antes de sermos autorizados a sair.              

Como não pude deixar os pratos, comecei a tarefa de lavar cada um deles. 

Sub-dream 1 over… 

Sub-dream 2 “Brochura de um Mountain Resort” começa… 

Meu marido e eu estávamos olhando para uma bela brochura de um resort             

nas montanhas perto de um belo rio. Nós deveríamos encontrar alguém           

importante lá. Nós parecíamos muito mais jovens do que somos hoje. Nós            

falamos sobre a nossa necessidade de chegar a este resort um dia. Logo             

depois de dizer isso, fomos sobrenaturalmente trazidos para o mesmo          

local que foi mostrado na foto da brochura instantaneamente. 

Sub-dream 2 over… 

Sub-dream 3 “Um mercado administrado por um Coven” começa… 

Por favor, note que meu filho mais novo não tem um ATV e que nós não                

temos uma loja Target perto de nós. O alvo mais próximo está a três              

horas de distância de carro. 

Estava se aproximando do outono e estávamos prestes a sair para nos            

mudar para o oeste. Pedi ao meu filho mais novo que dirigisse eu e minha               

filha em seu quadriciclo para a loja Target nas proximidades. Enquanto ele            

tem 18 anos, ele tinha apenas 10 anos aqui. Quando ele tinha 10 anos,              

ele era tão bonito. Ele era menor em estatura e geralmente tinha um             

sorriso travesso, mas bem-humorado, em seu rosto. 

Como foi o caso quando ele tinha 10 anos de idade, ele teve atrasos de               

desenvolvimento, então seu discurso foi lento e sua voz muito profunda.           

Ele era inocente e ingênuo novamente. Embora isso não tenha mudado           

drasticamente até hoje, a maior mudança foi sua maturidade física. De           

muitas maneiras, ele ainda é como aquele de 10 anos de idade que ele já               

foi. 

Nós entramos no ATV e começamos a dirigir por uma estrada muito            

lamacenta. Enquanto nós percebemos logo que nós tínhamos ido o modo           

errado, meu filho fez uma curva certa em um canhão volumoso em vez de              

fazer uma volta esquerda muito mais segura. Pouco antes de mergulhar           

no cânion, ele parou. No entanto, os pneus dianteiros do ATV pendiam            

precariamente sobre a borda. 

Fiquei contente que minha filha estava sentada nas costas porque seu           

peso pode ter ajudado a nos impedir de despencar. Provavelmente          

também ajudou com tração como meu filho era então capaz de apoiar o             

ATV longe da caverna. Em seguida, conseguimos voltar para a estrada           

certa e não demorou muito para que ele nos deixasse na loja da Target. 
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Quando entramos na loja da Target, notamos que eles estavam tendo um            

evento especial no dia do outono para o outono e para a escola no centro               

de sua loja (o que seria bastante bobo na vida real). Havia vendedores de              

rua, vendendo suas mercadorias nas mesas que haviam montado. O local           

estava muito cheio, por isso achamos difícil nos movimentarmos. 

Não havia muita coisa que me interessasse quando vi uma bela e massiva             

"tigela de massa" cheia de cabaças coloridas de todas as formas e            

tamanhos. Para me aproximar dessa tigela, tive que percorrer todo o           

perímetro do mercado. Como eu fiz, eu também pude ver alguns belos            

corredores de linho e mesa de sisal e diagramas. 

Eu estava feliz porque vi muitas novidades que poderiam ser usadas para            

decorar durante as cores do outono. Quando eu finalmente cheguei onde           

estava a enorme tigela, eles estavam todos esgotados. O único que           

restava era a tigela de exibição com as cabaças. Fiz sinal para a             

vendedora vir. 

Eu: "Você tem mais dessas taças disponíveis para venda?" 

Mulher: "Sinto muito, mas estamos todos esgotados hoje." 

Eu: "Se eu voltasse amanhã, você teria algum para vender?" 

Mulher: “Possivelmente. Você está interessado em alguma cor em         

particular? ” 

Eu:“ Bem, eu realmente gosto de cinzas, verdes, amarelos, laranjas ou           

brancos. ” 

Um homem que eu não reconheci então entrou atrás da mesa ao lado. Eu              

poderia dizer que ele trabalhava lá e conhecia essa mulher. Ele tinha            

piercings em todo o rosto e era difícil de olhar. Ele também teve algumas              

tatuagens. 

Mulher: "Ok, agora que ele chegou, eu posso descobrir." Ela então se            

virou para o homem que tinha acabado de chegar. “Darrin, você sabe se o              

coven tem mais dessas tigelas à venda?” 

Darrin: “Sim, nós temos um bom número.” Ele então olhou para mim e             

apertou os olhos ligeiramente. Eu poderia dizer que ele estava me           

examinando. Um sorriso maligno veio em seu rosto quando ele se dirigiu a             

mim. “Sim, de fato, temos vários deles para você levar para sua casa.” 

Agora que eu sabia que essas tigelas eram feitas por um clã, não havia              

como comprar uma delas. No entanto, senti que deveria 'jogar de forma            

legal' e não levantar suspeitas sobre o porquê de eu não estar mais             

interessado. 

Eu: “Obrigado. Eu voltarei amanhã. ” 

Darrin: Ele agora tinha um sorriso maligno. "Não. Não, você não vai. " 

Eu:" Desculpe-me? " 

Darrin:" Você não vai voltar. " 
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Como eu não estava para enfrentá-lo, eu decidi dar-lhe a" não-resposta           

"de" Ok ". Senti que precisávamos ir embora imediatamente. Enquanto          

nos afastamos, eu podia ouvi-los sussurrando em maldições. Enquanto         

nos afastamos, passamos por uma mesa com lindas velas de pedra. Isso            

era basicamente uma pedra escavada com cera e um pavio interno. 

Eu: "Quanto para estas 'velas de rock'?" 

Homem: "Aqueles seriam $ 2,75 cada." 

Eu: "Ok, vou levar três deles." 

Quando fui buscá-los, eles se transformaram misteriosamente em três         

Peças planas de pedra polida de jaspe na minha mão. O homem não             

pareceu notar que eles haviam mudado. 

Homem: “Isso vai custar US $ 38,50 com impostos.” 

Eu: “Como isso é possível? Você me disse que eram US $ 2,75 cada. ” 

Man:“ Não, eu disse US $ 12,75 cada, mais um imposto mínimo de             

vendedor. ” 

Mesmo que eu realmente quisesse, decidi não discutir. Depois de pagar o            

homem, saímos da mesa dele. Enquanto caminhávamos, chegamos a uma          

mulher vendendo toalhas de mesa. Eu poderia dizer que eles eram de            

origem austríaca. 

Havia um placemat bonito em particular que me interessou. Era feito de            

duas texturas de linho natural. Quando olhei para o jogo de mesa, notei             

que Darrin tinha vindo. Eu não estava satisfeito com a sua chegada. Eu             

decidi fingir ignorar sua chegada. 

Eu: "Quanto para este jogo de cartas?" 

Ela olhou para Darrin com um olhar interrogativo. Ele sorriu e acenou com             

a cabeça. Ela então sorriu de volta para ele antes de responder para mim.              

Ela tinha um sotaque que eu não reconheci. 

Mulher: “$ 138,50”. 

Eu: “O que? Você está falando sério? Para um placemat? Por esse preço,             

quero dar uma olhada mais de perto. 

Ela me entregou o jogo de mesa e eu olhei de perto. Foi apenas após uma                

inspeção mais próxima que eu tinha notado que estava terrivelmente          

costurado. Deixei na mesa dela e nos afastamos. Quando o fizemos, eu os             

ouvi rindo de nós. A essa altura, percebemos que quase todos os itens de              

queda nas outras mesas estavam quase esgotados. Eu balancei a cabeça. 

Eu: "Eu acho que devemos sair agora." 

Minha filha: "Eu concordo. Vamos embora. ” 

Quando estávamos saindo, nos deparamos com uma jovem mãe cuidando          

de seus três filhos. 

Mãe: “Você acredita no que está acontecendo aqui? Nós nunca podemos           

voltar! Veja o que eles estão vendendo para as crianças usarem! ” 
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Ela levantou uma peça de roupa para eu olhar. A camiseta era lavanda             

leve com um desenho em um arco-íris em forma de pirâmide em um             

triângulo "spirograph". O triângulo tinha um caule saindo dele e era           

rotulado "Norte verdadeiro" embaixo. 

Mãe: “Esta camisa realmente não está apontando para o nosso Deus no            

céu. Dois dos pontos estão na Terra e o ponto que sobe é para o norte.                

Também não está se referindo à Trindade. ” 

Decidi que sussurrava minha resposta a ela, já que estava menos           

preocupada com esse item de vestuário do que com os“ itens de coven             

”que ela tinha em seu carrinho. 

Eu: “Os itens do seu carrinho foram todos criados por um coven. Todos             

eles. ” 

Mãe:“ Oh não. Obrigado por me avisar. ” 

Ela então largou a camisa, agarrou seus filhos e saiu da loja, abandonando             

seu carrinho cheio de mercadorias. Ao inspecionar a camisa com mais           

cuidado, senti que ela não se preocupará com esse item específico. Senti            

então o Senhor baixar para mim que realmente estava apontando para Ele            

e que o arco-íris era um "lembrete sagrado" de Suas promessas. 

Eu: Conversando com minha filha. "Vamos para outro lugar para          

decorações." 

Nós dois rimos e saímos da loja. 

“Uma pintura em movimento de Jesus com suas ovelhas”         

começa… 

Eu estava folheando várias pinturas em uma galeria de arte. Uma das            

pinturas era uma bela paisagem pastoril com um rebanho de ovelhas e um             

pastor. Quando olhei para esta pintura mais perto, fiquei impressionado          

ao ver que o Pastor era Jesus e que a pintura estava viva. Eu observei               

quando Jesus andou com Suas ovelhas. Enquanto esta pintura era tão           

incrível que eu pagaria qualquer coisa por ela, eu não deixei o dono da              

galeria saber disso. 

Eu: "Quanto custa essa pintura?" 

Proprietário: "Essa é uma pintura especial. Apenas $ 420 e é seu. ” 

Eu:“ Feito. ”Eu então, casualmente, entreguei-lhe uma pilha de notas de $            

20. 

Proprietário: “Posso embrulhar para você?” 

Eu: “Não, obrigado. Eu vou tirar isso assim mesmo da parede. ” 

Eu tirei a pintura da parede e comecei a caminhar até a porta. Enquanto              

caminhava, olhei para a pintura novamente. Eu podia ver Jesus como o            

Bom Pastor e Ele estava rindo e sorrindo para mim. Meu coração pulou de              

felicidade quando Ele estava olhando diretamente para mim. 

Eu: "Whoa, você acabou de ver a pintura se mover?" 
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Proprietário: Rindo. "O que? Sim, você acabou de tirá-lo da parede. ” 

Estava claro para mim que ele definitivamente não estava vendo o que eu             

era capaz de ver. 

Sub-dream 4 over… 

Pai, meu marido acabou de entrar no meu quarto para me dizer que sua              

prima favorita tinha acabado de perder sua batalha com a Fibrose Cística.            

Isso aconteceu ontem à noite por volta das 5:15 da manhã. Ela estava             

com 40 e poucos anos. Enquanto Jeff não chora com tanta frequência, nós             

choramos juntos. 

Seu pai estava com ela quando ela se recusou a colocar outro tubo de              

respiração em seus pulmões. Esta decisão foi tomada por volta da           

meia-noite. De acordo com seu pai, ela conhecia Jesus e tinha um sorriso             

nos lábios e um rosto cheio de paz quando ela deu seu último suspiro. 

O momento era interessante, pois havíamos acabado de rezar para que           

todos nós transformassemos e pudéssemos ir e curá-la. O fato de ela            

ainda estar viva é um milagre. Havia vinte crianças em seu grupo de             

Fibrose Cística quando ela era uma menina e todas elas morreram uma a             

uma. O último morreu há 15 anos. Ela foi a última sobrevivente. 

Para aqueles que nunca tiveram um tubo de respiração, posso dizer por            

experiência própria que é aterrorizante. Você nunca se acostuma e eu           

entrei em pânico toda vez que acordei com um deles descendo pela minha             

garganta. O dom de respirar facilmente é um presente que a maioria de             

nós simplesmente não aprecia o suficiente. Respirar com dificuldade é          

horripilante. 

Oh Pai, eu apenas sei que esta mulher maravilhosa está lá com você,             

correndo e respirando no ar rarefeito do céu. Seus pulmões agora estão            

cheios e ela pode respirar livremente. Enquanto Você não respondeu          

nossas orações exatamente como esperávamos, Você respondeu a elas. 

Foi na semana passada que meu marido e seus filhos conversaram com            

ela. Apesar de estar no hospital com pneumonia, ela estava otimista,           

engraçada, gentil e graciosa. Pai, por favor, traga a paz para sua família.             

Por favor, traga a paz para meu marido. Enquanto ele está muito feliz por              

ela estar agora no Céu, ainda é difícil dizer adeus nesta vida. 

Pai, todas as pessoas morrem. Eles nascem e depois morrem. Embora           

Enoque e Elias ainda não tenham experimentado a morte, as Escrituras           

descrevem que eles também não estarão isentos. Até Jesus morreu, mas           

depois ressuscitou três dias depois. Os únicos que estarão isentos da           

morte são aqueles que serão arrebatados em alguma data no futuro. 

Tão certo como há nascimento, também há morte. Oh Pai, não há alegria             

maior do que o nascimento e não há maior ferida do que a morte.              
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Obrigado pela promessa da eternidade. Obrigado por suas promessas.         

Obrigado! 

Pai, você coloca em meu coração hoje para estudar 1 Pedro 5. Isso             

aconteceu antes de meu marido entrar na minha área de estúdio para me             

dizer que sua prima morreu. Quando reli essa Escritura à luz de sua             

morte, isso pareceu ser ainda mais significativo. Por que eu sinto que há             

ainda mais neste capítulo do que eu pensava inicialmente? 

Jesus: "Erin, suba." 

Meus pés estavam de volta nas águas curativas na área do jardim /             

pavilhão. Eu estava de frente para a parede de pedra jorrando água que             

alimentava a bela piscina de cura. Quando olhei, notei que os arcos            

jorrando água, com o sol brilhando sobre ela, criavam uma série de            

arco-íris. Havia doze arcos de fontes de água. 

Ao observar essa beleza, refleti sobre como tal beleza só poderia ser            

projetada por Deus. Ele é verdadeiramente o melhor designer de recursos           

hídricos em todo o universo. Enquanto eu olhava, meus pensamentos          

começaram a vagar e eu me perguntei sobre aqueles que foram antes de             

nós. 

Senti minha atenção sendo atraída para o pavilhão. Foi então que percebi            

que havia vários anjos no pavilhão. Eles estavam estabelecendo outro          

lugar na mesa do rei. Eu recebi minha resposta. Eu tinha um sorriso no              

rosto quando o anjo se aproximou de mim. 

Angel: sorrindo. “Eu posso ver que este é o seu lugar favorito aqui.” 

Eu: “Bem, é agora… enquanto espero pelo rei. Quando ele chegar, meu            

lugar favorito será onde quer que ele esteja. Comecei a chorar. “Estou            

ficando tão cansada do jeito que as coisas são. Eu quero muito que Deus              

nos use e que Deus, o Rei, revele Sua majestade. Muitos estão sofrendo.             

Se apenas o rei logo nos considerasse agradáveis e dignos de suas            

promessas e milagres. ” 

Anjo:“ Erin, você vai confiar nele um pouco mais? Ele respondeu suas            

orações. Seu amigo não é melhor aqui do que onde ela residiu? Você a              

verá um dia e se alegrará. Ela reside aqui com o rei em um lugar               

preparado para ela há muitos anos. Ela tem muitos amigos aqui e há uma              

grande festa. Agora, quem você chora. ” 

Eu:“ Aqueles deixados aqui sem ela. ” 

Anjo:“ Enquanto eu entendo, Erin, olhe… há mais sapatos. ”Ele apontou           

para as arcadas com cortinas fluidas. “Liberte seu amigo para o rei. Você             

também é dele, Erin. ” 

Eu:“ Sinto muito, anjo, mas as novidades ainda são novas para mim. Eu…             

eu… eu… ” 
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Anjo:“ Olhe, Erin, ou você sentirá falta dos presentes que o Rei envia             

antes de Sua chegada. ” 

Só então, um grande número de beija-flores começou a voar dentro e fora             

dos arcos da fonte. Suas penas iridescentes estavam brilhando como          

jóias. Foi tão surpreendente que minha boca caiu aberta em reverência. 

Eu: "Oh, uau, isso é tão lindo!" 

Só então, um veio e pousou no meu braço. Estava me estudando. Tinha             

penas iridescentes e eram brancas como pérolas. Tinha asas de prata e            

ouro. Ele inclinou a cabeça para frente e para trás enquanto olhava para             

mim. De repente, voou para longe e passou direto pelos arcos. Os outros             

beija-flores então seguiram e eu comecei a chorar. 

Angel: Agora, por favor, delicie-se com os presentes do Rei, Erin. Ele            

conhece seu coração. Ele te ama. Ele se deleita em você. Ele não removeu              

suas promessas. Ele está vindo. Lembre-se de que você chegou cedo. ” 

Eu: Chorando. "Eu ainda não entendo." 

Angel: "Logo você vai, Erin, então não se preocupe. Como você veio na             

hora marcada, o Rei também vem na hora marcada. Ele está vindo! O rei              

está chegando! Agora, regozije-se! ” 

Ele parecia tão feliz e entusiasmado por mim, fiquei animado novamente.           

Eu sorri para ele. 

Sonhe mais… 
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An Angel Anuncia Que a Piscina Está Aberta Agora 

20 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um belo dia de verão! Obrigado por tudo o que temos. 

As crianças permaneceram aqui neste verão até agora, o que é um 

milagre. Eu chorei inconsolável várias vezes nos últimos dois dias. Foi um 

momento desanimador. 

Mesmo que tenhamos todos os filhos juntos aqui, nossas circunstâncias, 

minha condição e provisões foram bastante limitadas para 'atividades 

divertidas'. Todas as viagens parecem estar centradas em minhas 

consultas médicas. Pai, eu anseio pelo dia em que podemos ser apenas 

uma família normal com atividades normais. 

Como vivemos em uma área que é muito remota, não há muito que ainda 

não tenhamos explorado ou visitado. Eu não sei o que o futuro reserva, 

pai, mas você poderia nos conceder alívio temporário de nossas lutas para 

que possamos nos divertir? 

Como você sabe, Pai, algo aconteceu ontem que me perturbou 

profundamente. Mesmo que eu odeie as más notícias, parece que recebo 

isso com frequência hoje em dia. Às vezes sinto como se estivesse à 

mercê dos homens ultimamente e que não há nada que eu possa fazer 

sobre isso. 

Em um sonho recente, um anjo me disse "lindos são os pés que trazem 

boas novas". É difícil imaginar isso quando tudo o que acontece ao nosso 

redor parece ser "má notícia". Se meus pés trouxeram boas novas, que 

boas notícias tenho agora para trazer? Sinto muito, padre, por se sentir 

assim. 

Eu sei que sou para sentir alegria, mas o que devo dizer quando alguém 

me pergunta como estou me sentindo? Qualquer coisa que não seja "me 

sinto horrível". Minha dor na cabeça e no pescoço é ruim 'não estaria 

dizendo a verdade. Estou cansado de dizer isso e, em seguida, ouvir uma 

resposta de "sinto muito ouvir isso", mesmo que esta seja a resposta 

correta. 

É apenas que eu quero dizer, 'Glória a Deus porque Ele me curou e 

levantou minha cabeça. Digno de todo louvor o nosso! Seus caminhos são 

mais altos e melhores do que os nossos caminhos, portanto, regozije-se. 

Eu sei que você vai fazer isso "algum dia", mas eu só espero que esse dia 
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realmente chegue e que isso seja verdadeiramente "muito em breve", 

como definimos "muito em breve". Eu tive um sonho ontem à noite… 

Sub-sonho começa… 

Eu estava em um grande armazém e estava fechando. Nós estávamos no 

processo de empinar as coisas. O negócio estava terminando depois de 

muitos anos. Vários gerentes estavam finalizando a contagem de vendas e 

estoques para cada área antes da "última campainha" e as luzes foram 

desligadas pela última vez. Eu estava me mudando de departamento em 

departamento para informar a cada gerente quanto tempo antes do sinal 

tocar. 

Sub-sonho acabou ... 

Eu fui acordado no meio do sonho acima às 3:30 da manhã ao som da voz 

do meu marido. Apesar de ter dormido conversando, as palavras que 

saíam de sua boca foram ditas com confiança e clareza ... 

“Era novembro de 1947, uma época que mudou a história em apenas 

quatro minutos, quando pudemos decidir por nós mesmos. Nascemos. 

Consegui lembrar claramente as palavras e as escrevi antes de me 

esquecer. Eu só sabia que as palavras que ele falava eram do Senhor 

enquanto os pelos da minha pele se levantavam. Mais tarde, naquela 

manhã, li as palavras acima para ele e perguntei por que ele estava 

sonhando com isso. 

Enquanto ele estava ciente de que a ONU aprovou a resolução criando 

Israel em novembro de 1947, ele ficou confuso com a parte dos "quatro 

minutos". Decidimos investigar e descobriu-se que 'quatro minutos' foi o 

tempo para que essa resolução fosse deliberada antes de ser aprovada. 

Até mesmo a Rússia e os estados vizinhos aprovaram. Uau! 

Bem, pai, aqui estou eu de novo e me desculpando antecipadamente, já 

que estou prestes a me lamentar mais uma vez. Estou desanimada, a 

notícia é ruim e não tenho nada para lhe dar. Eu sei que você está ciente 

de tudo e nada surpreende você, mas eu sou um pequeno humano em um 

corpo falhando. 

É difícil continuar uma grande história de fé quando a dor sufoca a minha 

esperança. Estou com medo, pai, e estou desanimado. Por favor, pai, ouça 

meus gritos, responda meus pedidos e conceda minhas petições. O que eu 

te peço é pequeno em comparação com os teus grandes milagres. Por 

favor, ajude-nos, pai! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava flutuando de costas debaixo das fontes arqueadas da piscina de 

cura de Deus. Eu estava rindo do humor de Deus me deixando assim 

quando me levantei no fundo. Eu decidi caminhar em direção à rocha da 

qual a água da cura estava fluindo. 
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Quando cheguei lá, coloquei minhas mãos na forma de um copo e comecei 

a beber esta água deliciosamente fresca. O gosto é tão bom que 

realmente não há equivalente terrestre. A água era aerada, oxigenada, 

energia liberando e curando. 

Eu estava prestes a tomar outro punhado quando fui parado em meu 

caminho por um "copo flutuante". Eu ri quando vi que não estava 

flutuando, mas sim sendo estendida para mim pelo anjo que eu estive 

visitando recentemente. Ele estava sorrindo para mim. 

Eu: “Obrigado! Eu serei capaz de absorver mais desse jeito, então 

obrigada. 

Eu ri quando enchi o copo e engoli ainda mais a água curativa. 

Angel: sorrindo. “Você já esteve lá o tempo suficiente?” 

Eu: “Eu nunca posso estar aqui por tempo suficiente! É fantástico! ” 

Angel:“ Bem, nós também temos uma linda piscina esperando por você. 

Uma vez lá, você encontrará lindas flores e óleos perfumados só para 

você, assim como roupas secas. ” 

Eu: Rindo. "Ah não! Eu sinto muito que eu estava usando isso como minha 

piscina pessoal. ” 

Angel:“ Não se preocupe, Erin, como você é bem vindo aqui também. 

Você não contaminou a água nem causou nenhum problema. ” 

Eu:“ Oh bom! Sim, eu adoraria tomar um banho na piscina que você fala. 

Isso me entristece, já que significa que devo ter chegado muito cedo para 

ter tempo para um banho. Sinto muito, é que estou tão ansiosa para ver o 

rei! Mal posso esperar. Eu realmente preciso falar com ele sobre tudo… ” 

Angel:“ Sim, Erin, você chegou cedo. Não se preocupe, pois o rei está 

chegando na hora marcada. Ele sabe de antemão tudo o que você está 

passando. Ele está cuidando disso. Quando Ele chegar, este será um 

momento especial com muita alegria. Seus problemas serão removidos 

em um instante, todos eles, ok? ” 

Eu:“ Sim! Ok! ” 

Angel:“ Bom. Agora, venha comigo para o banho de cura. Suas 

preocupações serão removidas e você será encharcado no óleo da 

alegria”. 

Eu:“ Obrigado! Eu preciso disso! ” 

Angel:“ Não se preocupe! Você está aqui cedo, mas ainda se prepara. Isso 

é bom. Você ainda está procurando por Ele, certo? ” 

Eu:“ Oh sim, mal posso esperar para vê-lo. Eu amo-o. Seu coração é tão 

gentil. Ele é bonito. Ele me ama mesmo que eu esteja quebrado. Só Ele 

pode consertar meu quebrantamento e me curar. Suspirei. “Oh, apenas 

para olhar em Seus olhos e ver Seu esplendor.” 
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Anjo: “Esta é uma boa notícia, Erin, uma notícia muito boa. Muitos 

crescem tão cansados e desanimados que pararam de procurá-lo. ” 

Eu:“ Bem, eu posso entender por que eles fariam isso porque esperar é 

tão difícil. Eu sinto como se estivesse esperando a minha vida inteira. 

Parece que não tenho mais nada a não ser o tempo agora. ” 

Angel:“ Não se preocupe, Erin, pois o tempo será curto. ” 

Eu:“ Uma vez? Isso significa mais um ano? Oh não! 

Angel: Rindo. “Não, Erin, não se preocupe, pois o tempo dele é breve. Não 

se preocupe. 

Ele sorriu para mim. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 
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Uriel, o Vestido de Formatura e o Vestido de Noiva 

11 de agosto de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Às vezes eu escrevo isso e é apenas automático, quase habitual,            

mas eu realmente quero dizer isso. Eu não vou compreender o valor da             

minha vida até completar isso aqui e ficar com você. Acordei esta manhã             

com pensamentos de um sonho que tive e uma lembrança do passado.            

Vou começar com uma lembrança do meu passado ... A 

memória do meu passado começa ... 

Quando eu tinha dezesseis anos, nos mudamos para uma casa minúscula           

novinha em folha em um desenvolvimento habitacional que falhou depois          

em Sagle, Idaho. Minha mãe era professora de discurso, a única em todo             

o distrito de Sandpoint, Idaho. Ela ensinou no 'Ninth Grade Center', o            

mesmo prédio que mais tarde realizaríamos em 2015. 

Minha mãe era solteira e criava três filhos. Como vivíamos no campo e             

colocávamos tigelas de comida de gato na nossa varanda dos fundos,           

muitas vezes tínhamos outros animais selvagens nos visitando. A vida          

selvagem que viria para visitar incluía gambás, guaxinins e afins. 

Um dia, descobrimos que um gato estranho estava nos visitando. O gato            

parecia ter asas, mas é claro que não. Ao longo de muitos dias, tentamos              

descobrir o que havia de errado com isso. Finalmente conseguimos nos           

aproximar o suficiente para ver o que havia acontecido. O gato havia sido             

esfolado de cada lado por um predador e havia escapado. 

As "asas" eram duas grandes abas de pele e cabelo. Este gato estranho             

continuou a vir por cerca de outra semana ou mais para comer de tigelas              

dos nossos gatos. Sentimos muito por isso, pois estava morrendo de fome            

porque esses dois flaps faziam muito barulho para que ela pudesse atacar            

qualquer presa. Até os nossos gatos ficaram um pouco aterrorizados com           

a sua presença. 

Em algum momento, decidimos levar o gato ao veterinário para fazer o            

check-out. No entanto, este gato nunca mais apareceu. O que mais me            

lembrava sobre esse gato até hoje é o quão grato ele ou ela era pela               

comida que havíamos deixado de fora. Embora nossos gatos tivessem um           

dado adquirido e fossem "esnobes de comida", esse gato estava          

agradecido. 

Memória do meu passado ... 
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Bem, pai, estou me sentindo grato hoje, como aquele gato que veio comer             

da tigela que tínhamos. Eu sou grato que você nos trouxe até aqui. Sinto              

muito por agir mais como um cristão 'rotineiro e estereotipado' hoje em            

dia, em vez de ser um adorador entusiasta de Você como filho de Deus. 

Parece como se eu estivesse em uma fornalha ardente ultimamente. Até           

minha pele está doendo. Neste incêndio de nossa atual situação, não           

consegui me "inflamar" como filho de Deus. Eu estou quente, queimando e            

murchando aqui, mas minha chama mal tem queimado. Estou exigindo          

conforto e alívio deste incêndio, mas sei que há uma data final em que              

sairemos disso. 

Aprendi recentemente que os israelitas celebrariam suas bênçãos antes de          

recebê-los, celebrando como se essas bênçãos já tivessem ocorrido. Eles          

então receberiam essas bênçãos. Parece que é isso que você quer dizer            

quando me diz para se alegrar, Erin, regozije-se! 

Você me contaria Suas promessas e então Você diria: 'encontre alegria,           

Erin, suas provações estão acabadas.' No entanto, em vez de encontrar           

alegria, eu diria: 'quando, Senhor? Os ensaios continuam. Quando?'         

Enquanto eu espero nas promessas que eu sei que elas virão, minha dor             

faz com que eu não possa encontrar alegria o tempo todo. 

Pai, é difícil celebrar enquanto no fogo da aflição. É difícil dançar em um              

forno. Perdoe-me, padre, porque eu deveria me consolar com o fato de            

você me mostrar como um recipiente acabado. Você me deu o resultado            

para que eu tivesse parte dos meus testes. 

Embora, a princípio, pareça arrogante celebrar uma vitória antes de sua           

chegada, fazemos exatamente isso quando celebramos nossa salvação.        

Nós celebramos o casamento que está prestes a acontecer, todos com           

uma festa de noivado e um jantar com a família próxima na véspera do              

jantar de ensaio de casamento incluído. Eu tive um sonho de casamento            

memorável na noite passada ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu já tinha visto essa ocorrência geográfica incomum em meus sonhos           

antes. O cenário era um cruzamento de quatro vias dos rios. Dois dos rios              

correram e dois dos rios correram. Havia duas configurações distintas.          

Uma área tinha um dossel arborizado bonito ea outra área tinha um prado             

de grama verde exuberante. 

Acima da área e de frente para o local do sudeste foi um enorme resort               

hotel com muitos quartos. Todos os quartos enfrentaram o local do           

casamento, tornando a nossa cerimónia muito pública. Havia também         

restaurantes ao ar livre em plena vista do nosso casamento. 

Minhas filhas estavam lá e as duas estavam usando lindos vestidos. Esses            

vestidos pareciam ser vestidos de noiva. Em contraste, eu tive em um            
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vestido de cerimônia de formatura azul e ouro. Enquanto esperávamos a           

cerimônia começar, eu reclamei ... 

Eu: “O calor é insuportável agora.” 

Filha: “Bem, não é de admirar. Mãe, você precisa tirar o seu vestido de              

formatura. ” 

Eu:“ Você está certo. Por que eu iria querer me casar com isso? Eu              

terminei a escola há muito tempo. Isto é ridículo. Estou até segurando um             

pergaminho de formatura na minha mão direita. ”As 

minhas duas filhas me ajudaram a remover o vestido de formatura,           

puxando-o sobre a minha cabeça. Enquanto isso aconteceu na visão          

daqueles que nos rodeiam, não importa como eu tinha um lindo (e            

modesto) vestido de noiva debaixo do vestido de formatura. Eu me senti            

instantaneamente esfriada assim que o vestido de formatura foi removido. 

Eu: "Com todos esses vestidos, não é de admirar que eu era quente." 

Enquanto eu ria sobre isso, aqueles ao meu redor riram comigo. Nós            

começamos então a descer as escadas de pedra para o local que se realiza              

no resort. No caminho, alguém veio até mim para trazer más notícias            

sobre por que eu não deveria me casar. 

Ao revisar as evidências sobre o noivo, fiquei impressionado. Combinando          

essa evidência com o local sendo totalmente público, comecei a questionar           

minha sanidade. Felizmente, minha filha viu que eu estava sendo          

temporariamente balançada e encanada com algum incentivo ... 

Filha: “Continue andando, mãe, como isso não importa. O noivo te ama e             

você ama o noivo. Tudo isso é para esse dia especial. Continue andando! ” 

Eu: rindo. "Você está certo. Estou descartando essas acusações falsas          

agora. Dispensar essas falsas acusações nos permitirá fazer nossos votos          

e continuar. ” 

Sub-sonho sobre… 

Obrigado, pai. Este é um mês de mudanças, então celebramos o que você             

prometeu com antecedência. Nos regozijamos no resultado dessas        

provações e celebramos hoje! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Uriel estava na minha frente. Ele sorriu para mim. 

Uriel: “Este é um bom dia, Erin. Você terminou sua cerimônia de            

formatura. O pergaminho em sua mão é suas promessas, um contrato que            

é assinado e selado pelo rei. Ele também é presidente da sua universidade             

de aprendizado. Eu fui enviado para lhe dar um presente. ” 

Eu:“ Oh, eu simplesmente amo presentes! ” 

Uriel: Rindo. "Sim, Erin, nós sabemos!" Ele estava me provocando          

bem-humorada. Ele então ficou um pouco mais sério. "Agora, o rei dá            
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bons presentes." Ele então me entregou uma linda chave grande. “Esta           

chave abre uma porta pela qual você entrará.” 

Eu: “Eu saberei qual porta?” 

Uriel: “Deus colocou diante de você apenas uma. Você vai ver e saber que              

é a porta do rei e uma boa. Quando você ver isso, regozije-se! ” 

Eu:“ Uriel, tivemos uma semana muito desanimadora… bem, temporada…         

bem, temporadas… bem, realmente, no ano passado… realmente,        

década… hmm, décadas realmente! Oh Uriel, lamento soar abatido, mas          

tem sido uma jornada tão difícil e longa para mim. 

Enquanto Uriel sorria enquanto eu dizia isso, eu poderia dizer que ele            

estava segurando as risadas. 

Uriel: Sim, Erin, tem sido uma luta para você. Contudo, você não esta             

sozinho. Outros passaram pela mesma jornada. O Senhor enviou exércitos          

de anjos para guardar seus caminhos. O Senhor está com você. ” 

Eu:“ Você está certo, Uriel, obrigado. Ah sim, eu vi um sinal ontem. Eu vi               

quatro pombas brancas sentadas em um fio elétrico no país por volta do             

meio-dia de quinta-feira. Isso foi um sinal do céu? Isso foi um sinal para              

nós? ” 

Uriel:“ Bem, vamos quebrar o que é um sinal milagroso, Erin. Essas            

pombas brancas estavam fora do cenário habitual? ” 

Eu:“ Definitivamente. Eles estavam no meio de uma floresta verde em fios            

elétricos ao lado da rodovia. Pombas brancas não são esperadas aqui. ” 

Uriel: Sorrindo. "OK. Agora, você ficou encantado ou assustado com essas           

pombas? ” 

Eu:“ Prazer! ” 

Uriel:“ Então você tem sua resposta, Erin. O Espírito de Deus, o Espírito             

Santo, é o seu Conselheiro. Confie nesta voz, pois esta é uma            

comunicação direta do céu. Quatro pombas brancas no meio do deserto           

não parecem ser algo que você deve dispensar. ” 

Eu:“ Você está certo! ” 

Uriel:“ Quando você recuou para dar uma olhada melhor nas pombas, os            

pássaros não se mexeram. Em vez disso, eles permaneceram calmos e           

ficaram sentados por você. Eles estavam em cima de você. Erin, havia            

quatro pombas. O Senhor recentemente não lhe disse (em um sonho           

particular) que quatro grandes bênçãos do Céu estavam vindo? A Palavra           

de Deus não diz que você receberá sinais, maravilhas, milagres e dons            

antes que Ele venha? Erin, é hora de estudar a Palavra, assim como a              

tradição nupcial. O Rei é tradicional ”. 

Eu:“ Enquanto Ele é tradicional, Ele também é completamente moderno. ” 

Uriel:“ Sim, mas Ele segue a Sua Palavra. É um homem mau que se              

desvia e decide mudar de rumo, tempos e estações. ” 
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Eu:“ Um homem, um espírito ou o inimigo? ” 

Uriel:“ Sim para todos. Não se alegrem nos planos dos ímpios. Eles            

tramam e planejam esquemas malignos para desencorajar, desviar e         

distrair você de sua grande esperança nas promessas de seu Noivo. Seu            

noivo está lhe enviando presentes nas asas de pombas brancas. Ele te            

ama. Não permita que nada destrua o que o rei planejou para você! 

Estendi a mão e abracei Uriel. 

Eu: “Obrigado por esta grande mensagem de esperança. Quando esta          

porta virá? As meninas têm que começar a escola por volta de três             

semanas a partir de agora. ” 

Uriel:“ O Rei sabe o que você precisa antes de perguntar! Comemore            

hoje!” 

Sonhe mais… 

  

 

 

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

permitidas conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

5 
142



Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-295/ 

Um Sonho Incomum, Visita e Visão de Deus 

12 de agosto de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Por favor, por favor me ajude! Por favor nos ajude. Pai, estou loucamente 

apaixonado por você. Eu sou uma 'criança louca de Deus' porque eu te 

amo com todo o meu coração. Há coisas que eu gosto na vida, mas sua 

atração e interesse não me cativam como você faz. Sua Palavra diz que: 

● Quando nós clamarmos por ajuda, Você nos responderá. 

● Quando precisarmos de ajuda, você nos salvará. 

● Quando estamos afundando, você põe nossos pés em Solid Rock. 

● Quando as ondas quebram sobre nós, Sua mão poderosa nos traz 

para fora das águas escuras. 

● Quando estamos com sede, você nos dá água refrescante. 

● Quando estamos com fome, você enche nossas barrigas. 

Eu tive um sonho ontem à noite de grande perda ... 

Sub-sonho 1 começa ... 

Eu estava chorando a morte de alguém muito perto de mim. Eu não sabia 

quem era. Amigos vinham me consolar. Eu não tinha certeza se a pessoa 

que havia perecido poderia ter sido eu mesmo, mas acho que não. Eu só 

sei que eu tive que atravessar uma grande divisão de norte a sul antes de 

um certo período de tempo. 

Logo me vi em um tipo de igreja subterrânea bem iluminada com paredes 

de pedra. Enquanto estava lá, tive apenas um tempo limitado para ajudar 

um dos amigos do meu filho. Esse amigo havia perdido tudo em sua vida 

e ele não tinha mais esperança. Ele ficou aleijado e esses foram seus 

últimos momentos. Ele havia chegado a essa igreja clandestina em busca 

de conforto, mas mal era notado. 

Enquanto havia alguns homens uniformizados e pareciam até sacerdotes 

católicos, eu não tinha certeza. Antes que eu pudesse chegar lá, ele 

entrou em um dos confessionários privados para receber conforto. Quando 

um padre nunca veio, ele decidiu tirar a própria vida. O jovem então se 

matou no confessionário e morreu. 

Ao lamentar essa perda, recebi dois textos de fontes incomuns. Um texto 

veio da minha falecida mãe e o outro texto veio do meu falecido pai. Eles 

estavam me alertando de antemão que alguém também estava com 
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problemas do outro lado da grande divisão. Eu tive que sair com pressa 

para ir para esta próxima crise. 

Acredito que cheguei tarde demais, assim como comecei a receber 

condolências de fontes improváveis, incluindo meu padrasto, um amigo 

muito bom e vários outros. Embora eles estivessem fazendo um ótimo 

trabalho tentando me consolar, eu ainda estava em grande tristeza e 

culpa. 

Sub-sonho 1 over… 

Quando acordei deste sonho, fiquei profundamente perturbado. Pai, as 

pessoas que morreram fizeram isso porque eu não consegui chegar a 

tempo. Eu não fiz isso. Eles morreram sem ouvir as Boas Novas porque eu 

tinha me atrasado. Eu até comecei a me perguntar se esse sonho tinha 

sido na carne ou no Espírito. Eu não sei. 

Este foi um sonho altamente incomum, pois senti uma grande tristeza 

quando acordei. Mesmo agora, várias horas depois, essa dor ainda está 

comigo. Embora eu não saiba quem eram essas pessoas, senti o Espírito 

Santo me assegurar que não era meu marido ou filhos que haviam 

inesperadamente morrido. Eu também tive um sonho antes deste sonho 

que me perturbou… 

Sub-sonho 2 começa… 

Antes de ir para a cama na noite passada, nós assistimos a um drama de 

horror intitulado “Quiet Place”. Um de nossos amigos recomendou esse 

filme, pois ele achava que parecia uma alusão aos anjos caídos que ainda 

estão por vir. Neste filme, a maioria da humanidade foi morta por essas 

criaturas e a única maneira de sobreviver é permanecer absolutamente 

quieta. 

Meu sonho era uma espécie de "prequela" para o filme "Lugar Tranquilo". 

O mundo ainda era normal e bem povoado quando essas criaturas 

horripilantes chegaram. Eu vi o caos completo enquanto as pessoas 

tentavam escapar desses anjos caídos. Embora eu não descreva "as 

matanças", vou dizer que ele foi classificado como uma das cenas mais 

perturbadoras que já vi em meus sonhos. 

Sub-dream 2 over… 

Oh Pai, eu ainda estou sentindo os efeitos desses sonhos aterrorizantes. 

Eu estou no fundo de mim mesmo. Eu não tenho certeza de nada além do 

seu amor por todos aqueles que amam você. Minha filha mais velha e eu 

rimos e nos divertimos muito dirigindo para a cidade ontem. Eu não ri e 

me senti como uma criança novamente por algum tempo e me senti 

fantástica. 

Estamos diante de uma semana incerta pela frente e é realmente muito 

assustador. Eu coloquei um e-mail endereçado a algumas pessoas muito 
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altas na companhia do meu marido pedindo ajuda ... bem, realmente, 

misericórdia. No entanto, essas pessoas são tão importantes que não 

tenho certeza se elas me responderão. Precisamos de você para 

transformar alguns corações. 

Pai, só você pode mudar isso. Só você, senhor. Eu te amei toda a minha 

vida, até as partes da minha vida onde ainda não te conheci. Por favor, 

por favor nos ajude. Eu vi a área de desembarque, o Rio da Vida, as 

árvores da fruta, a Cidade Dourada e os jardins. Eu vi a grande festa e o 

desfile ... os aplausos. 

Eu cresci para conhecer Você, meu Senhor, e meu coração mudou. Isso eu 

agora entendo. Isso eu agora aguardo também. Este é meu Lar, não na 

Terra, mas aqui no Céu. Hoje é Elul 1 e agora estamos aqui há mais de 

1400 dias. Já passaram 20.291 dias desde o meu nascimento. 

Agosto tem sido o meu mês de grandes movimentos, ou assim parece. 

Agosto geralmente significava uma mudança de local. Isso se encaixa para 

os dois últimos de nossos grandes movimentos ... 

● Eu estava no lugar do meu coração (ou o lugar onde meu coração 

foi quebrado), Bend Oregon, por exatamente seis anos, de agosto 

de 2003 a agosto de 2009 

● eu estava no deserto , Tri-Cities Washington, por exatamente cinco 

anos, de agosto de 2009 a agosto de 2014 

Se for em Tua vontade, Pai, talvez uma grande mudança removendo 

todos os nossos problemas e preocupações possa acontecer novamente 

neste mês, o mês de agosto de 2018 Nesse caso, eu teria estado nesta 

'terra das árvores' por exatamente quatro anos, de agosto de 2014 a 

agosto de 2018. Tudo o que sei é que, seja o que for que Você faça 

conosco, será divino e perfeito. 

Oh Pai, não me lembro de um momento da minha vida em que realmente 

fui livre. Eu sempre estive em sua fornalha de aflição. Este forno parece 

me alcançar não importa aonde eu vá. Embora eu não possa dizer que 

isso mudará aqui nesta vida, eu sei que, um dia, eu vou atravessar e ser 

levado para onde eu pertenço aqui no céu! Eu vou um dia ser o lar. Oh 

Senhor, por favor, não esqueça de mim aqui. Por favor nos ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu ouvi a Voz de Deus enquanto estava em uma área de luz branca. Eu 

estava em um vazio. Não havia terra, nem céu, nem terra e nem 

referência de direção. Eu não tinha definição. Eu não tinha lugar definido. 

A única coisa aqui era a luz branca e a Voz de Deus ... 

Deus: “Erin, eu te criei para isso. Seu nome está escrito na palma da 

minha mão. Você é mais que 'apenas uma partícula' para mim. Eu criei e 
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modelei toda boa parte de você. O mundo destruiu tudo o que você 

possuía. Tudo o que era contrário ao Meu trabalho, a escória, foi 

queimado na fornalha da aflição mundana. 

“Você se desenvolveu na criança que eu esperava e sabia que você seria. 

Tal como acontece com o ouro, você está no processo final de polir e polir. 

Erin, havia um processo a seguir quando você pediu um coração de ouro. 

Você não escolheu isso primeiro para si mesmo, mas ao invés disso eu 

escolhi você por isso. 

“Você não escolheu a mim, mas eu escolhi você primeiro. Portanto, sua 

vida não é sua, sua vida é minha. Você é minha filha. Você foi criado para 

este momento especial. Você suspeitou desde o início que sua vida era 

única. Agora estou confirmando isso para você. 

“Um dia em breve, você será superado com tanta alegria e reverência 

quando revelar o que foi planejado para você desde o começo até o fim. 

Você agora se vê como um pontinho e ninguém de importância. No 

entanto, isso é falso. Você chegou agora ao ponto em sua jornada de 

manifestações sobrenaturais do Meu Reino Celestial. 

“Você está se esforçando para escrever agora porque agora tem dúvidas 

de que sou eu. Erin, eu sou quem eu sou. Não há ninguém diante de Mim 

e ninguém depois de mim. Entenda o que eu digo. Comigo, não há 

começo nem fim. Você está em um lugar comigo, um vazio sem começo 

nem fim. 

“No entanto, você me ouve. Eu estou aqui. Uma voz. Não se preocupe 

com as coisas anteriores. Eu tenho você. Eu te amo. Estou satisfeito com 

você. Eu não preciso de você, exceto para confiar em Minha Voz. Me ouça. 

Você completou seu curso. 

Houve um lampejo de luz ... A 

visão começa ... 

De repente, eu estava de pé em uma montanha na Terra. Era lindo e eu 

podia ver até onde o Oriente é do oeste. Minha visão era perfeita. Eu 

estava usando um vestido feito de ouro real. Era modesto e leve. Havia 

uma roupa de baixo de linho branco puro. O vestido de ouro era como um 

pedaço de jóias. Meu cabelo era comprido e trançado. Enquanto eu não 

conseguia ver como eu estava, eu podia ver vislumbres quando olhei para 

baixo. Percebi que minha pele não tinha mais defeitos de idade. 

Eu agora tinha uma grande visão, não de mim, mas de Deus. Mesmo que 

eu tivesse paz, meu coração ainda estava pesado com as tarefas à frente. 

Enquanto eu ainda estava na Terra, não me sentia mais aqui. Embora eu 

não soubesse quais seriam minhas tarefas agora, sabia que tinha muito o 

que fazer antes que meu noivo viesse para mim. Nesse momento, era 

tudo que eu realmente sabia. Eu estava animado. 
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Visão sobre ... 

Eu não entendo completamente nada disso. Isso era diferente de tudo que 

eu já experimentei com Deus. Tudo sobre estas últimas doze horas com 

Ele foi incomum e sem referência. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-296/ 

Uriel, Transformação e 'O Jejum da Noiva' 

20 de agosto de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado, obrigado, obrigado! Você é o Deus do impossível, o Deus dos            

milagres e meu Pai Celestial. Você está acima de todas as coisas. Eu sou              

grato hoje como a esperança está em meu coração. Embora eu ainda            

tenha minhas doenças e dores, ainda estamos aqui. Eu tenho minha           

família aqui juntos, estamos todos vivos e agradeço. 

Um dos colegas de classe e amigos de Bryce morreu em um terrível             

acidente na quinta-feira. Nenhuma mãe deveria ter isso acontecer com o           

filho. Ela parece uma mulher tão bondosa. Ela é uma mãe solteira que             

criou seus dois filhos sozinha. Tudo isso só para morrer no décimo oitavo             

ano. Meu coração está partido pela família que permanece aqui. 

Não consegui me livrar disso ontem e chorei ao Senhor sobre isso. Então             

ouvi seu sussurro dizer: 'Eu o encontrei lá. Eu o conheci lá nas             

profundezas. Oh Pai, Tu és um Deus de compaixão e sei que nunca             

estamos fora do teu alcance. Pai, por favor, levante este menino em sua             

visão para que todos eles saibam que Você é Deus. 

Enquanto você está nisso, você também poderia, por favor, levantar a           

mãe grávida e suas duas filhas pequenas ao mesmo tempo? Estes foram            

os assassinados por seu marido e seu pai no Colorado. Para ser sincero,             

tenho uma longa lista de pessoas para você "ressuscitar"! 

É o aniversário do meu filho mais novo hoje. Foi há 19 anos que eu estava                

em trabalho épico. Minha água quebrou logo depois da meia-noite          

enquanto eu dormia. A posição do meu filho fez com que seus pés e mãos               

raspassem contra a minha espinha. Foi incrivelmente doloroso. Ele ainda          

não nasceria por mais 10 ou mais horas dolorosas. 

Nós não sabíamos o caminho que ele iria sair. Ele virou-se e virou tanto              

que, brincando, disse que estava fazendo acrobatas lá. Isso continuou por           

hora após hora. Com o benefício da retrospectiva, acredito que tudo isso            

foi uma analogia para minhas futuras lutas com ele. 

Ele tem um bom coração. Ele é bom, mas simples. Ele não é diabólico e               

usa o coração na manga. Ele crê que Deus fará tudo o que prometeu. Eu               

sei que ele gostaria de ser um super-herói e um dia conseguir a garota              

que Deus escolheu para ele. Ele é muito alto e grande desossado. Ele foi              

abordado para jogar futebol e rugby. 
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Tudo somado, ele é como um gigante gentil. Como mãe, eu só quero que              

ele tenha as mesmas chances que as outras crianças. Enquanto ele é            

frequentemente ridicularizado, ele também tem muitos amigos. No        

entanto, às vezes nem sempre tenho certeza de que as intenções de seus             

amigos em relação a ele são inocentes, por isso orei constantemente por            

sua proteção. 

Ele foi fisicamente abusado quando ele era pequeno. Ele era magro e            

pequeno. Ele nunca havia atingido os marcos médicos que o pediatra tinha            

para ele. Eu também me lembro das maldições colocadas sobre ele. Ele            

voltava para casa e dizia: "mamãe", assim e assim "diz que sempre serei             

pequeno e estúpido". Seu discurso foi adiado e ele não falou muito. 

Eu: “Não se preocupe. Eu acredito que você vai brotar e ser tão alto e               

grande que ninguém jamais vai intimidá-lo novamente. ” 

Bem, deve-se sempre ter cuidado com o que eles oram, pois ele            

definitivamente cresceu. Quando ele era menor, ainda me lembro de ter           

que ir ao escritório do diretor. Como ele se tornaria depois maior, ele             

freqüentemente defendia as outras crianças com necessidades especiais.        

Eu então me vi sendo orgulhosa e chateada com ele ao mesmo tempo. 

Oh Pai, todos os nossos filhos precisam de cura, mas especialmente meu            

aniversariante. Peço isso para seu aniversário como ele só passou de 18            

anos para 19 n dia 20. O maior presente de aniversário que eu poderia              

pedir é a sua cura. Falando de cura, eu tive um sonho maravilhoso sobre a               

cura apenas algumas noites atrás ... 

Sub-sonho começa ... 

Esta foi a primeira vez que eu vi o meu corpo transformado            

(pré-arrebatamento) em detalhes. Embora eu tenha visto meu corpo         

glorificado (pós-arrebatamento) em detalhes antes, isso era único, pois         

esse era claramente meu corpo transformado. Muito simplesmente, eu         

mal conseguia me reconhecer. Enquanto eu podia ver nuances que me           

deixavam saber que ainda era eu, é como uma criança parecendo com a             

mãe e o pai deles, e ainda assim tendo o seu próprio olhar único. 

● Eu estava vestindo uma camiseta branca de manga comprida e uma           

longa saia branca de algodão com sandálias. 

● Meu cabelo era branco como a neve e tinha a maciez da lã de              

cordeiro da Mongólia. 

● Meu cabelo era muito comprido e trançado por cima do meu ombro. 

● Minha pele era de cor verde-oliva clara, mas dourada. 

● Minha pele não tinha manchas, nem rugas e absolutamente         

nenhuma imperfeição. 

● Meu rosto estava agora em forma de coração em estrutura. 

● Eu tinha dentes brancos perfeitos e olhos verdes deslumbrantes. 
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● Por modéstia, não vou descrever as figuras de minha filha e de            

minha filha, nem as de meu marido e de nossos filhos, a não ser              

dizer "tão bons quanto os super-heróis da tela de cinema", mas de            

alguma forma ainda melhores. 

Eu estava alimentando os animais no meu quintal e ainda era verão. Eu vi              

a casa no quintal sendo construída e não era muito diferente de hoje.             

Nesse momento, o homem perverso e seu marido pararam perto de mim            

em um veículo. Eu não olhei para cima. Logo os ouvi gritando e brigando,              

depois confessando, depois gritando e brigando de novo. Este ciclo se           

repetiu por um bom tempo. 

O carro deles, de repente, começou a recuar rapidamente e saiu de nossa             

área. Embora de alguma forma parecesse um movimento súbito demais          

para não ter sido sobrenatural, eu não tinha 100% de certeza sobre isso.             

Logo terminei de alimentar os animais e voltei para a casa. Mais tarde, fui              

para a cidade e fiz mais algumas aparições. 

Era agora no final do dia e as pessoas estavam confessando seus pecados             

e lutando em todos os lugares que eu fui. Mais tarde, descobri que isso              

estava acontecendo onde quer que nossos filhos fossem também. Foi          

emocionante ver! Eu parecia muito ameaçador, assim como meu marido e           

nossos filhos. Apenas a nossa presença parecia assustar alguém que era           

malvado. 

Sub-sonho sobre ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu vim até a base de uma escada. Eu olhei em volta e lá, atrás de mim,                 

estava um lindo caminho. Enquanto o caminho era um pouco rochoso e            

descuidado, eu sabia que seria capaz de andar nele. Como eu           

simplesmente não sabia para onde ir, decidi ficar ali parado. 

Eu: “Senhor, ainda não estou pronto para subir a escada para casa. Existe             

algum outro lugar que eu possa ir? Talvez haja outro desvio na minha             

corrida? Deve haver como eu ... ” 

Só então, eu vi Uriel se aproximando de mim. Ele estava sorrindo para             

mim. 

Uriel: “É bom ver você, senhorita Erin.” 

Eu: sorrindo de volta. "É bom ver você, Sr. Uriel ... ou devo dizer, 'Angel               

Uriel'?" 

Uriel: Rindo. "Uriel está bem." 

Eu: "Então, Uriel, o que vem a seguir? No meu sonho, eu tinha cabelos              

muito brancos. Por que eu tenho esse cabelo branco? ” 

Uriel:“ É a hora da mudança. Você foi preparado para estes tempos. Você             

tem cabelos brancos para distinguir você por sua sabedoria com a idade.            
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Você parecia jovem e velho ao mesmo tempo. Em comparação, seus filhos            

não tinham cabelos brancos e pareciam jovens. Não se preocupe com isso,            

pois tudo isso fará sentido mais tarde. ” 

Eu:“ O que vai acontecer? O que vem a seguir? ” 

Uriel:“ Oh Erin, você esperou tanto tempo, por que não deixar Deus ser             

Deus? Quando o Senhor andou na Terra, Ele também aterrorizou os           

ímpios, embora não fizesse nada de errado. Ele veio para libertar os que             

estavam cativos e curar os enfermos e os coxos. Enquanto Ele fez muito             

mais que isso, Ele foi odiado sem motivo. Isso é algo que você também              

conhece. 

“Erin, você foi odiado por nenhuma razão por toda a sua vida. Entretanto,             

isto não mudará depois que você for curado, pois você será odiado ainda             

mais porque os tempos de milagres, sinais e maravilhas estão sobre você.            

Sua própria presença marca um tempo de julgamento em breve para os            

poderes das trevas e do mal. 

“Como uma panela fervente de água, o mal foi despertado antes disso.            

Você precisará se ajustar ao ruído e aos gritos de confissões. Você será             

fortalecido para curar os enfermos e levar esperança aos perdidos. ” 

Eu:“ Quantos de nós haverá? ” 

Uriel:“ Muitos, e em ondas! Isto consistirá naqueles que Deus chamou e            

preparou e aqueles que testificarão como recipientes para os milagres de           

Deus. ” 

Eu:“ Quando isto acontecerá? ” 

Uriel: Rindo como eu tentei obter tempo antes dele. "Oh Erin, você não             

pode me desgastar." Ele sorriu e continuou. “Eu não sei, mas sei que isso              

será em breve. Você pode ver a punição das terras, as tragédias por             

tempestades, raios, terremotos, inundações e incêndios. Pontes foram        

dilaceradas e terras divididas. 

“Nenhum país do mundo está escapando da punição de Deus agora. Este é             

o tempo do castigo dos corações. Embora pareça que os ímpios estão            

prevalecendo em desencorajar aqueles a quem Deus elegeu, não acredite          

nisto, pois Deus é mais poderoso. Esta é uma guerra mundial, Erin, e             

apenas o começo. 

“Os gafanhotos estão se despindo durante as invasões. Enquanto eles          

assumem suas posições, seus postos, logo virão a invasão em massa. Não            

se preocupe, Erin, como Deus tem algo ainda maior planejado para           

aqueles que O amam com todos os seus corações. Você está se            

preparando? ” 

Eu:“ Não sei como me preparar para o despreparável. Dito isto,           

recentemente determinei que estou fazendo um tipo de 'dieta forçada'          

agora. Talvez seja um oitavo tipo de jejum para acompanhar os sete            

4 
151



jejuns bíblicos. Eu digo 'dieta forçada' quando fico extremamente enjoada          

quando eu saio dela e começo a vomitar logo depois. 

“Agora, estou comendo apenas pão branco, mel, bolachas brancas         

salgadas e purê de batatas com sal e manteiga. Estou bebendo apenas            

água e um pouco de caldo de galinha. Eu estou chamando de 'The Brides              

Fast'. Essa dieta de alguma forma parece sobrenatural para mim. ” 

Uriel:“ Então permaneça nisso até que Deus lhe instrua o contrário. Isso é             

sabedoria. Você se sente fortalecido ou fraco e cansado com essa dieta? ” 

Eu:“ Fortalecido! É muito fácil de seguir. ” 

Uriel:“ O pão está enchendo e a água é refrescante. ” 

Eu:“ Jesus é o pão da vida e Ele é a água curadora que refresca. Eu não                 

tenho certeza sobre onde o mel se encaixa. ” 

Uriel:“ Deus é intencional, Erin. Ele não é aleatório. Agora, regozije-se,           

comemore… ”Ele sorriu para mim. “… E comer bolo.” 

Eu: “Ei, isso é o que o Senhor me disse há poucos dias.” 

Uriel: “É o dia comemorativo do seu filho. Coma e alegre-se, você e sua              

família. Alegrem-se, Erin, pois Deus logo o abençoará. Ele sorriu. 

Sonhe ... 

Logo depois que isso terminou, senti em meu coração que algumas           

Escrituras pareciam de alguma forma relacionar-se com tudo isso ... 

● Isaías 7:15: 'Manteiga e mel comerá, para que ele saiba rejeitar o            

mal e escolha o bem. Chegou a hora de rejeitar o mal e escolher o               

bem! 

● Levítico 2:13: aliança de sal. 

● Mateus 5:13: Jesus é 'o Sal da Terra'. 

● Embora eu não tenha encontrado a Escritura específica, creio que a           

Bíblia fala de batatas em algum lugar ... algo como ... 'Frutos do             

solo, cultivados na escuridão, ricos em minerais' ... ou talvez algo           

similar? Vou deixar isso como lição de casa. 

● Juízes 6: 19-20: Caldo, Gideão. 

● João 6: 32-35,50-71, Mateus 4: 4, Mateus 26:26, Eclesiastes 9: 7,           

11: 1: Fala do pão. 

● Levítico 26:26 (mesmos números de Mateus acima): Dez mulheres,         

correlação com a Noiva, uau! 

● Mateus 25:10: Parábola das damas de honra 

● Creio que também há uma escritura em um bolo. Uma receita antiga            

pode até ser incluída nisso. Mais uma vez, não tenho 100% de            

certeza. Vou deixar isso como mais uma lição de casa. 
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Alegrai-vos e proclame 'O Ano Favorável do Senhor' 

27 de agosto de 2018 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado, obrigado, obrigado! Hoje é um marcador de tantas promessas e           

datas. Por favor, não esqueça de nós, pai. Eu acordei esta manhã com             

uma canção de louvor na minha cabeça. Eu cantava em voz baixa            

enquanto alimentava os pequenos animais e pássaros em nosso quintal ... 

“Assim como no céu, assim como no céu, ó Deus, ó Salvador. Meu Jesus,              

meu herói, não me esqueça. Eu te amo, chova agora, abra os céus,             

Senhor, chova agora, na Terra, assim como no céu. Meu Jesus, Oh Deus,             

meu Salvador, meu amor, não me esqueça. Eu estou esperando, meu           

Jesus, meu Senhor. ” 

Eu gritei:“ Oh Pai, eu te amo! ”Qualquer outro pensamento que venha a             

mim durante o dia seja rapidamente substituído pelas esperanças de Suas           

promessas. Eu sou uma noiva que espera. No entanto, peço-lhe que encha            

o óleo da minha lâmpada, pois esperei muito tempo e as minhas reservas             

estão esgotadas. Meu coração está ficando doente e quebrado. 

Muitas vezes me pergunto se eu não era digno e minha família não está              

preparada, pois estou ficando doente novamente. Eu não sou mais uma           

jovem noiva. Você ainda me desejará se eu não for jovem e vital? Meu              

coração está cansado e meu tecido cerebral está velho e morrendo. Por            

favor, não se esqueça de mim, aquele que você chamou de "pronto para o              

serviço e meu amigo". 

Por favor, conceda-nos a misericórdia, padre. Por favor, olhe para a palma            

da sua mão. Nossos nomes não estão mais escritos lá? Por favor,            

perdoe-me, pois tenho filhos que depositaram suas esperanças de cura          

em você. Eu venho hoje para te louvar e implorar para que você nos              

fortaleça e nos encoraje se estiver demorando. 

Oh querido Pai, que reside diante do Trono no Céu e preside todas as              

coisas no Céu e na Terra, não há nome maior que o Seu Nome. Não há                

Deus maior e nada acima ou abaixo de você maior. Seu nome não tem              

começo nem fim. Não há ídolo para adorar que sobreviva ao fogo.            

Portanto, não há Deus maior em toda a Criação do que o Pai Eterno, nosso               

Pai Celestial. 

Por favor, venha pai. Por favor, deixe o Seu Reino vir e deixe a Sua               

Vontade ser feita na Terra exatamente como eu vi no Céu. Mesmo apenas             

uma fração desta glória, Sua glória, mudaria o equilíbrio dos ímpios que            

ganham sobre Seus filhos que te amam. O mundo está desequilibrado           
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agora e o mal parece estar prevalecendo, já que muitas de suas brilhantes             

luzes estão ficando fracas. 

Por favor, nos dê este dia as bênçãos do óleo celestial para restaurar             

nossas lâmpadas. Por favor, envie pão como maná do Céu para satisfazer            

nossa fome por mais de você. Por favor, mandem a água da chuva para              

refrescar nossos corpos ressecados, pois nós não nos curvamos a nada           

além da nossa esperança em Ti. 

Oh querido Pai, Você é maravilhoso, glorioso, maravilhoso e brilhante em           

todo o seu poder. Por favor, envie seu espírito para nossas famílias. Há             

tantos doentes e moribundos que te amam. Por favor, cure-os. Por favor,            

não deixe o inimigo celebrar outro guerreiro para Deus sair desta Terra.            

Oh por favor, pai! 

Pai, somos flechas em seu tremor. Por favor, remova-nos e use-nos como            

uma arma da verdade no meio de mentiras. Usa-nos como arma de            

verdade para testemunhar a vossa justiça nos tribunais corruptos. Deixe o           

veredicto ser vida eterna para aqueles sem esperança. Que os que não            

têm voz falem à tua glória. Pai, por favor, considere Enoque 49 hoje ... 

Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do             

dia repousará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos serão             

mudados. No dia da angústia, o mal será amontoado sobre os pecadores,            

mas os justos triunfarão em nome do Senhor dos espíritos. 

Outros devem ser feitos para ver que eles devem se arrepender e            

abandonar as obras de suas mãos e que a glória não os espera na              

presença do Senhor dos Espíritos, ainda que pelo Seu Nome eles possam            

ser salvos. 

O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles por grande é a Sua            

misericórdia e justiça está em Seu julgamento e na presença de Sua            

glória, nem em seu julgamento permanecerá a iniqüidade. Aquele que não           

se arrepender antes dele perecerá. Daqui para frente eu não terei piedade            

deles, diz o Senhor dos Espíritos. 

Mude-nos neste dia! Deixe o seu Reino vir sobre nós aqui na Terra como              

estamos no céu. Deixe os ímpios confessarem e os demônios fugirem           

quando olharem para a Sua glória brilhando sobre nossos rostos.          

Liberte-nos para fazer a sua vontade. Assim como o tempo de           

Pentecostes, por favor, estabeleça e descanse o Seu Espírito sobre nós           

para pregar as Boas Novas aos perdidos. 

Por favor, nos dê o Seu Espírito para nos permitir restaurar a morte e              

ressuscitar os mortos em Seu Nome. Pai, ao seu comando, preencha esta            

terra, nossas casas e nossas vidas, com demonstrações inexplicáveis de          

milagres, sinais e maravilhas. Declare nossos vasos dignos hoje no          

poderoso nome de Jesus! Eu tive um sonho na noite passada ... 
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Sub-sonho começa ... 

Eu estava na idade da faculdade na aparência. Nós estávamos em um            

ginásio. Havia várias atividades esportivas acontecendo. Em cada área, os          

atletas ficaram surpresos com as exibições de habilidades sobrenaturais e          

os feitos que cada um de nós que havia sido transformado estava            

exibindo. Por exemplo, eu fui capaz de executar layups perfeitos no           

basquete com absolutamente nenhum esforço, apesar de ser de estatura          

média. 

Logo depois que eu abaixei minha bola de basquete, uma amiga, também            

transformada, veio até mim e me desafiou para uma competição de saltos            

e saltos. Foi muito divertido como poderíamos saltar e pular mais do que             

qualquer pessoa normal na história, tudo sem nenhum esforço real. 

Havia outra área desse enorme ginásio, onde incríveis artistas e escultores           

exibiam sua arte. Havia ainda outra área que tinha cantores incríveis.           

Cada área tinha instrutores "mundanos" que estavam então em choque          

com os QIs e habilidades que tínhamos para realizar várias tarefas           

complexas de uma só vez. 

Infelizmente, nossa diversão parou abruptamente quando soubemos que        

um hospital na mesma rua tinha acabado de desabar. Vários de nós foram             

imediatamente enviados por Deus para salvar os sobreviventes e curar          

aqueles como Deus nos orientou. 

Quando chegamos, havia um paciente que tinha um pedaço de vergalhão           

de metal enrolado em sua perna. Para piorar a situação, este vergalhão            

passou por sua perna e havia sangue por toda parte. Na direção de Deus,              

um de nós foi capaz de torcer sem esforço esse metal grosso de volta a               

ser reto. Essa pessoa foi então capaz de remover o vergalhão da perna do              

paciente. Ele então orou sobre a ferida e foi instantaneamente curado por            

Deus. 

Sub-sonho sobre ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. 

Uriel: “Tudo o que você proclamou acontecerá como o Senhor lhe disse. O             

tempo do favor do Senhor é agora. O céu será exibido na Terra. Abrindo o               

céu, o Espírito de Deus virá sobre aqueles a quem Ele chamou. Seu tempo              

de descanso está chegando ao fim e sua espera acabou. A porta está             

prestes a abrir e Deus irá instruí-lo claramente em tudo o que você faz. ” 

Eu:“ Estou pronto. Eu também quero que o Senhor venha por nós hoje. ” 

Uriel: Sorrindo. “Deus ama você e não será retardado ... na Terra como no              

céu. Agora, regozije-se e cante canções de elogios. Se hoje ele vem ou             

amanhã, comemore! Alegrai-vos e proclamar 'o ano da graça do 

Senhor'. Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-298/ 

Uriel e a Remoção do Velho para Permitir o Novo 

1 de Setembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Thank You for Fall, uma das minhas            

temporadas favoritas. Obrigado por nossa casa e suas promessas que nos           

apegamos. As folhas estão mudando aqui. A escola começa para as           

meninas em questão de dias. Precisamos ir agora ou daqui a duas            

semanas, mas, de qualquer forma, não temos escolha senão partir. 

Meu marido logo não terá trabalho nem capacidade de trabalhar por aqui.            

Não importa o que, devemos sair em breve. Pai, todos os sete de nós já               

saíram do barco e foram para a água. Nós fizemos tudo com plena fé em               

suas promessas. 

Quanto à minha dieta, ainda estou comendo apenas pão, manteiga, mel,           

purê de batatas e sal. No entanto, eu também adicionei bananas ao mix.             

Eu quase só bebo água, mas de vez em quando vou acalmar meu             

estômago tomando um milk-shake de baunilha ou comendo bolachas         

salgadas. Eu realmente não fiquei com tanta fome durante esse tempo. 

Eu tive mais exames no hospital. Em alguns dias, minhas dores de cabeça             

podem ser insuportáveis. Minha visão ficará embaçada ao mesmo tempo.          

Isso então me força a deitar. Isso não é da minha dieta, mas sim do               

tumor que está atrás do meu olho esquerdo. Embora eu saiba que Deus             

acabará curando isto, é hora de irmos como o melhor 'tratamento terreno'            

não está aqui. 

Meus sonhos ontem à noite consistiam em obstáculos impossíveis para ir           

de um lugar para outro ... 

Sub-sonho 1 "Uma cidade sem sinais de trânsito" começa ... 

Eu estava em uma cidade no topo duma colina e tive que navegar várias              

de suas ruas à noite . As estradas sinuosas eram infinitas e não havia              

sinais de trânsito. No topo de tudo isso, havia animais noturnos que eu             

tinha que enfrentar. Eu também estava ciente de que meus outros           

membros da família estavam andando no mesmo curso. Enquanto eu era           

o primeiro a ir, eu não tinha como dar instruções para chegar onde eu              

estava indo ou onde eu iria acabar. A linha inferior é que eu estava              

totalmente confiante em Deus sozinho para minhas instruções! 

Sub-sonho 1 sobre… 

Sub-sonho 2 “Um canal profundo como um obstáculo” começa… 
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Eu estava sentado em um dos três bancos de bar muito altos na costa do               

oceano de um resort à beira-mar. As árvores que cercam o resort            

consistiam de árvores coníferas. As praias eram uma linda areia branca.           

Eu estava relaxando e apreciando as vistas quando percebi que a maré            

tinha subido rapidamente e me cercado. 

A água estava muito escura e eu não conseguia ver o fundo. A maré subiu               

tanto que fui forçada a ficar em pé no banco. A costa ainda não estava tão                

longe, então decidi pular na direção dela e tentar andar e nadar em             

segurança. Enquanto tentava chegar à costa, percebi que havia uma          

queda repentina, na verdade um canal profundo, onde as ondas tinham           

corroído a costa. 

Isso me fez recordar instantaneamente uma situação semelhante em que          

eu estava quando eu era criança surfando em Pacifica, Califórnia. Assim           

como agora, eu estava agora preso nessa queda. Eu estava em uma            

posição precária e eu realmente precisava lutar contra a água para chegar            

à costa. Assim como quando eu era criança, finalmente consegui rastejar           

até a praia antes que a maré pudesse me superar. Eu fiz isso, mas foi               

assustador. 

“Seis cruzamentos de bicicleta” começa… 

Eu me vi em uma série de cruzamentos muito movimentados. Eu estava            

andando de bicicleta de dez marchas. Havia ônibus de transporte público,           

carros e grandes caminhões de transporte por toda parte. Para piorar a            

situação, o tempo não estava ótimo e começava a chover. Logo cheguei a             

um sinal de parada em um cruzamento de seis vias. Como eu nunca tinha              

visto um cruzamento como esse antes, fiquei confuso sobre o que fazer. 

Decidi estacionar minha bicicleta ao lado da estrada para poder estudar           

melhor a situação. Eu simplesmente não consegui descobrir isso. Quando          

eu finalmente decidi como navegar neste cruzamento, minha moto tinha          

ido embora. Alguém deve ter roubado. Apesar disso, ainda assim, em           

breve, cheguei ao meu destino. Eu sabia que essa chegada deve ter sido             

sobrenatural, pois não consigo nem lembrar como cheguei lá. 

 “Trabalhando para vários dos meus ex-chefes” começa… 

Eu me vi trabalhando para vários dos meus ex-chefes em uma operação            

de armazém. Cada um desses chefes tinha sido extremamente         

controlador, ou pelo menos tentará ser. Esses chefes eram do meu           

passado e eu simplesmente não conseguia acreditar que estava tendo que           

lidar com eles novamente. 

Havia muitas divisões nesse negócio. Cada seção representava um talento          

que Deus me presenteara. Em cada área, havia algum tipo de produção            

acontecendo ... 

● Um era antiguidades 
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● Outro era têxtil 

● Outro era ilustrações e pintura-produção de arte 

● Outro era iluminação 

● Havia também outras áreas lá 

Em cada uma dessas áreas, eu tive um ex-chefe que sabia muito            

pequeno. A única coisa que todos eles tinham em comum era que eles             

estavam dizendo coisas horríveis para mim, a fim de tentar me forçar a             

produzir mais. Fiquei frustrado porque sabia que sem mim não teriam           

negócios viáveis. Eu também sabia que, se eu desistisse, eles não           

poderiam mais afligir sua punição. Como era agora, era meu pior           

pesadelo. 

Um dia chegou logo quando eu decidi entrar e largar todos eles. Cada um              

deles me ameaçou e me disse 'NÃO!' Enquanto protestavam, lá antes de            

mim havia uma porta aberta. Eu comecei a andar em direção a ela. Eles              

me ameaçaram verbalmente. Quando isso não funcionou, cada um se          

revezou para tentar me impedir fisicamente. Graças à proteção de Deus,           

nenhum deles foi capaz de me tocar. Entrei pela porta e fiquei livre. 

Sonho 4 terminado... 

Pai, este último sonho foi muito estranho porque eu não tinha trabalhado            

para alguns desses caras em muitos e muitos anos. Em cada situação,            

eles precisavam de mim, mas eu não precisava mais de nenhum deles.            

Pai, há claramente um tema comum a todos esses quatro sonhos ... Estou             

tentando ir de um lugar para outro em circunstâncias difíceis ou           

impossíveis. 

Oh Senhor, por favor nos ajude! Você é meu Deus sobre todas as coisas.              

Estamos presos na água agora mesmo. Por favor, pai, cadê você nesta            

tempestade? 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. Logo atrás dele havia uma porta. 

Eu: “Uriel, por favor, nos ajude”. 

Uriel: “Eu sou um mensageiro de Deus. Eu sigo as instruções dele. Eu não              

ajudo sozinho nem crio "uma coisa" sozinho. Meu Rei diz: 'vá aqui' e eu              

vou. Agora, uma porta está sendo apresentada a você aqui, Erin. Você vai             

passar por isso. Enquanto você tiver sido mantido longe, você logo           

passará por isto e para a terra que Deus prometeu. 

“O mal tem aumentado sobre a terra em uma grande onda. Deus tem             

permitido isso como uma linha de prumo. Seu lar está em um período de              

luto e arrependimento. Como resultado, você agora não tem direções ou           

ligações para este mundo além daquelas dadas a você pelo rei. Você teme             

que você tenha perdido instruções ou tenha cometido erros. 
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“Tudo isso se relaciona com o que você está experimentando no seu            

jejum. Já se passaram 21 dias desde que a vesícula foi removida em seu              

estômago. Você não deseja mais as coisas que você amou ou esperou.            

Você foi separado de suas próprias ambições. Você e sua família agora se             

ofereceram a Deus. 

“Você está prestes a deixar seu lugar de 'conforto'. Como esse 'conforto'            

era temporário, as mudanças vieram e continuarão. Você mudou como          

você sabia que não pode confiar no homem para uma definição de quem             

você é. Fui enviado para confirmar isso para você hoje. Deus viu sua             

grande aflição e seus gritos foram ouvidos no céu. 

“Agora, o Senhor foi em seu nome para pedir por você. O que você achou               

que foi perda é realmente ganho. A água está subindo, Erin, e, se você              

fosse para ficar onde você está, você e sua família acabaria por ser             

superado 

“Me:“.Uriel, anotei os nossos problemas a partir do dia de 1 de Setembro             

de 2017 e termina no dia 31 de Agosto de 2018. Realmente foi um ano de                

grande dor e perda. Eu sou apenas humano e sei que não serei capaz de               

suportar outro ano como este. Meu mês favorito do ano é setembro. Por             

favor, acenda minha lanterna quando minha chama estiver fraca. Meu          

coração está doente. Por favor, diga a Deus para mim como esta porta             

não está aberta atrás de você ainda. Eu vou morrer antes que meus filhos              

entrem? ” 

Uriel: Sorrindo. “Erin, você está realmente acreditando nas promessas de          

Deus ou está inventando novas baseadas no seu desânimo? Você foi           

escolhido e nomeado por um tempo como este. Você não foi abandonado.            

” 

Eu:“ Mas Deus me disse que agosto foi o nosso mês de mudança, uma              

época em que nos mudamos. ” 

Uriel:“ Hmm, Ele realmente disse isso? Eu estava lá como testemunha e            

posso confirmar que agosto realmente foi um mês de grandes mudanças,           

assim como todos os últimos 12 meses para você. Você não experimentou            

as mesmas coisas que eu testemunhei? Você deixou de lado as coisas            

anteriores. Enquanto algumas coisas foram dolorosas, agora você está         

livre do mundo. ” 

Eu:“ Não, ainda somos escravos, pois ainda temos dívidas e estamos           

sujeitos aos bancos. ” 

Uriel:“ Deus é dono de todas as coisas. Como Ele é dono dos bancos, você               

é um servo de Deus. ” 

Eu:“ Mas… ” 

Uriel:“ Embora eu saiba que é difícil entender isso, Deus logo livrará você             

dos grilhões das instituições. Comemore como um homem entregue. Deus          
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ama você e aqueles que Ele escondeu e escolheu para este tempo. Em             

breve, Ele invocará anjos pelos quatro cantos da Terra e todos vocês            

serão transformados. 

“Antes de os israelitas entrarem na terra prometida, foram dadas          

instruções, um processo de circuncisão de seus corações. Removendo sua          

capa antiga e entrando em uma nova capa com Deus como sua capa, você              

entrará em um estado diferente, uma nova fronteira, onde você será           

fortalecido. 

“Enquanto você está baixo, fraco e humilhado pela punição dos ímpios,           

através desta porta, todas as mudanças. Seus sonhos mostram que você           

mudou e é jovem, forte e vibrante. Onde quer que você pise, o inimigo              

estará sujeito a Deus e ele verá que a hora do retorno do Rei está aqui. 

“Você é como uma onda, um maremoto como um tsunami, que mudará a             

paisagem. Enquanto está escrito e foi profetizado anos e anos atrás, não            

havia entendimento como isso nunca havia sido visto antes. Isso foi           

"profetizado" E é "uma coisa nova". 

“Agora, o Céu é visível na Terra, na Terra como no Céu, não no Céu como                

um planeta no céu, mas visível por Deus na Terra. Alegra-te, Erin! Não             

tenha medo! Uriel sorriu para mim. "Agora olhe!" 

Quando ele se virou para olhar para a porta atrás dele, vi o trinco na porta                

se mover. Eu então vi um flash de luz vindo da porta. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-299/ 

Uriel e Asas Incríveis para Voar 

6 de Setembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela             

jangada de suas promessas às quais nos apegamos. Não sei o que dizer             

esta manhã, exceto agradecer por trazer de volta o nosso ninho. Este é             

um segundo lar para muitos, incluindo nós, e oferece uma maravilhosa           

“ciber-companheirismo”. 

No passado, você sempre colocou uma música na minha cabeça que se            

repete várias vezes ao acordar. Isso aconteceu novamente esta manhã e           

foi uma música que eu lembrei da minha infância. Quando eu tinha cerca             

de oito anos de idade, meus pais constantemente tinham o rádio ou o             

toca-discos. 

A música era a nossa principal forma de entretenimento, pois não           

podíamos comprar uma televisão. Como resultado, não era incomum que          

a música tocasse em nossa casa por dez horas ou mais por dia. Bem, a               

música na minha cabeça esta manhã é uma canção de Jimmy Cliff            

chamada "Sentado aqui no limbo" (1971). 

Esta é uma música difícil para mim, pois traz tantas memórias dolorosas            

e alegres, todas ao mesmo tempo. Lembro-me de ouvir essa música           

depois que meu padrasto se suicidou em 1975 e se perguntou se ele             

estava preso em algum lugar entre o céu e o inferno. 

Eu realmente não sabia a resposta para isso, já que eu não estava             

engajado e Deus era realmente estranho para mim. Eu não me lembro de             

ter visto uma Bíblia em nossa casa. Hoje foi o primeiro dia em que eu               

realmente escutei todas as letras dessa música ... 

Jimmy Cliff - Sentado aqui no Limbo (1971) 

Mas eu sei que não vai demorar, sentado aqui no limbo, como um             

pássaro sem um canção. Bem, eles estão resistindo, mas eu sei que            

minha fé me levará adiante. 

Sentado aqui no limbo, esperando os dados rolarem, sim, agora, sentado           

aqui no limbo, tenho algum tempo para procurar minha alma. Bem, eles            

estão resistindo, mas eu sei que minha fé me levará adiante. 

Não sei onde a vida vai me deixar, mas sei onde estive. Não posso dizer o                

que a vida vai me mostrar, mas sei o que vi. Tentei minha mão em amor                

e amizade, mas tudo o que passou e se foi. Esse garotinho está se              

movendo. 
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Sentado aqui no limbo, esperando a maré fluir. Sentado aqui no limbo,            

sabendo que tenho que ir. Bem, eles estão resistindo, mas eu sei que             

minha fé me levará adiante. 

Eu não sei onde a vida vai me levar, mas eu sei onde estive. Não sei o                 

que a vida vai me mostrar, mas sei o que vi. Tentei minha mão em amor                

e amizade que já passou e agora é hora de seguir em frente. 

Vai me levar agora. Enquanto isso, eles estão resistindo, mas sei que            

minha fé me guiará. Sentado no limbo, limbo, limbo (x3). Enquanto isso,            

eles estão resistindo, mas eu sei que minha fé me guiará. 

Pai, é assim que nos sentimos agora, todos nós! Nós precisamos de você!             

Nós procuramos respostas por você, pois não sabemos o que fazer. Nós            

sabemos disso ... não temos capacidade de abrir a porta que eu vi no              

espiritual. Quanto ao natural, há apenas a promessa da porta. Eu chorei            

muito ontem. Talvez seja o meu jejum. Hoje é dia 33. Enquanto eu             

estava violentamente doente ontem à noite, me senti melhor depois de           

ficar doente. 

Eu estava lendo notícias locais, nacionais e mundiais recentemente e          

fiquei em choque com a rapidez com que o mundo mudou. A notícia é tão               

chocante agora como a onda do mal agora está verdadeiramente          

varrendo a Terra como um tsunami. Oh Pai, eu quero tanto que você em              

breve se levante em nós. Levante o seu exército e nos leve a ficar em seu                

lugar. 

Os espíritos de resistência e rebelião entraram como uma praga de mofo.            

Isso tem permeado todos os cantos e todas as vezes boas coisas estão se              

transformando. Tudo o que pensamos que nunca poderia acontecer está          

acontecendo agora. Não há moralidade e até mesmo falar sobre Você ou            

até mesmo atuar na bondade é agora recebido com intenso ódio. 

Embora muitos dos meus sonhos tenham sido pessoais recentemente,         

eles parecem ter um padrão sistemático para eles. Em uma noite, terei            

sonhos infernais de opressão apavorante de meus inimigos passados. No          

entanto, na noite seguinte, eu terei uma noite de mudança sobrenatural e            

ser abençoado com força sobrenatural. 

Meu sonho na noite anterior foi como nenhum outro que eu já tive antes.              

Este sonho foi tão específico e claro que eu sabia que era diretamente de              

Deus. Em essência, Deus estava me concedendo uma habilidade que eu           

nunca havia pedido ou mesmo desejado. Embora eu não possa realmente           

receber essa habilidade como escrita, talvez seja mais uma metáfora de           

uma habilidade similar, eu realmente não tenho ideia do que Deus está            

fazendo neste momento. Enfim, aqui vai… 

Sub-sonho 1 “Asas incríveis para nós voarmos” começa… 
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Eu estava diante de uma situação impossível, um impasse onde eu não            

tinha capacidade de ir de um lugar para outro. Enquanto eu estava com             

uma amiga, eu não sabia quem ela era. Eu tinha desistido de toda a              

esperança, pois não tinha opções com minhas próprias forças. Eu sentei           

em um banco e comecei a chorar. Meu amigo veio me consolar… 

Amigo: “Erin, use o que Deus lhe deu, a habilidade de voar”. 

Eu: “Eu não posso voar”. 

Amigo: “Sim, você pode, Erin. Use suas asas! ” 

Nesse momento, milhares de joaninhas começaram a subir pelos meus          

braços. Eles então foram até a área das minhas omoplatas. Então senti            

algo bastante quente, algo semelhante a um choque de eletricidade, na           

área. Eu olhei com espanto quando as asas com penas começaram a            

crescer ao meu redor. As asas eram grossas e fortes, cerca de três             

centímetros de espessura e cerca de dois metros acima da minha cabeça. 

Incluindo a altura das asas, eu tinha pouco mais de sete pés de altura              

quando me levantei. As penas eram lindas, brancas iridescentes como          

opalas e ligeiramente rosadas na raiz. Eles eram macios como o toque.            

Quando os toquei, pude sentir o toque, pois as asas agora eram parte de              

mim e eu sentia nelas. Eu comecei a surtar porque eu não gostava de ter               

essas coisas crescendo nas minhas costas. Eu estava completamente         

chocada e admirada. 

Eu: “Oh não, eu me sinto estranho com isso. Eu não quero ser um              

pássaro! Eu não quero isso. Eu não posso viver assim. 

Eu teria continuado assim, mas meu amigo me interrompeu. 

Amigo: “Erin, estas são agora uma extensão de você. Deus abençoou           

você. ” 

Eu:“ Você tem certeza? Eu não acho que eu possa até mesmo passar por              

uma porta com estes! ” 

Amigo:“ Ah, é mesmo? Você acha que Deus cometeu um erro? Eu não             

penso assim. ”Ela sorriu e acrescentou bem-humorada. "Agora você está          

sendo ridículo." 

Eu: "Mas como vou usar roupas?" 

Amigo: "Você não está vestindo roupas agora?" 

Ela estava certa. As asas tinham passado pelas minhas roupas. 

Amigo: “Não se preocupe, pois tudo isso acontecerá sobrenaturalmente.         

Quando suas asas se retraem, suas roupas não mostrarão onde as asas            

passaram. Agora, passe por aquela porta e voe para onde você precisa            

estar. ” 

Eu:“ Mas eu serei visto como uma completa aberração. Eu serei caçado…” 

Amigo:“ Não se você não puder ser visto. Experimente-os. Vá pela porta            

aberta. ” 

3 
163



Eu olhei e havia uma porta aberta na minha frente. Assim que eu desejei              

passar pela porta, as asas se retraíram e não puderam ser vistas. Uma             

vez pela porta, eu pensei sobre onde eu queria ir e minhas asas             

imediatamente me levaram para lá. Com apenas um pouco de prática,           

essas asas agora eram como outro braço, mão ou perna para mim. 

Quando cheguei onde precisava estar, as asas desapareceram assim que          

aterrissei. Cheguei em volta e senti minha parte superior das costas e            

eles foram embora. Eles se foram! Eu olhei para um prédio alto e desejei              

estar lá. Minhas asas imediatamente brotaram e me levaram até lá. 

Eu podia ver meu reflexo no vidro do prédio enquanto subia. Minhas asas             

pareciam as de uma águia gigante, mas celestial. Assim que cheguei ao            

topo do prédio, pude ver tudo ao meu redor. Eu vi uma área distante que               

eu desejava explorar. Minhas asas me levaram lá. Eu ri de alegria            

enquanto voava para cima e ao redor da área. 

Eu: "Tudo bem, Senhor, estes são super legais!" 

Sub-sonho 2 "O malvado confessar a contragosto" começa ... 

Eu tinha conhecimento sobrenatural das tramas contra os inocentes pelos          

perversos ao meu redor. Eu podia ouvir a voz do Senhor incrivelmente            

clara. Suas instruções e seu conhecimento estavam sendo incorporados         

em mim instantaneamente e conforme necessário. Usando isso, Ele me          

deu a capacidade de parar os planos e frustrar os planos. Eu achei isto              

engraçado e gostei dos olhares nos rostos daqueles com más intenções. 

A presença de Deus dentro de mim fez com que aqueles que eram maus              

em seus corações confessassem seus desejos e expusessem seus         

esquemas. Depois de um tempo, isso ficou cada vez mais difícil de ser             

testemunhado. Isso porque havia tantas dessas pessoas más e se tornou           

exaustivo. Eu disse ao Senhor que isso estava me drenando demais e Ele             

me fortaleceu. Deus me fortaleceu! 

Sub-sonho 3 “Um grande inimigo é forçado a pagar” começa… 

Pessoas que nos roubaram foram forçadas a nos compensar pelos danos           

e prejuízos causados por seus roubos. No entanto, Deus estava          

forçando-os a pagar muitas vezes mais do que eles realmente tinham           

como punição por seus atos. Em uma estranha reviravolta, um de nossos            

inimigos, uma família inteira, estava sendo forçado a nos pagar US $ 4,5             

milhões. 

Eles estavam absolutamente furiosos comigo. Todo este grupo teve que          

primeiro confessar a nos prejudicar, mas depois começou a provocar,          

gritar e ameaçar-me à distância. Por uma razão que eu não tinha certeza,             

esta família estava confinada a um determinado lugar e não podia ir            

embora. Enquanto eu estava assustada com eles a princípio, logo percebi           

que Deus os havia tornado desamparados, além de seus xingamentos e           
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gritos. Eles não tinham capacidade de nos ferir novamente. Eu ouvi a voz             

de...Deus 

Deus: “Que eles amaldiçoem. Não fique ao redor deste lugar. Deixe assim            

suas maldições não têm lugar para pousar. Por que você está ouvindo            

isso em pé ao redor daqueles confinados aos seus lábios amaldiçoados?           

Você está livre para ir! ” 

Deus então me mostrou a porta de uma cela de prisão que Ele tinha              

aberto agora. Logo percebi que ainda estava lá porque não sabia de            

nada. Eu estava hospedado onde eu estava familiarizado, minha situação          

no passado. Felizmente, Deus mais uma vez me interrompeu ... 

Deus: “Erin, eu te libertei! Agora vá! ” 

Saí rapidamente com Suas bênçãos. 

Sonho 3 terminado… 

Bem, pai, aqui estou eu! Por favor, abra a porta do lugar Você vai nos               

mudar para sempre. Nós amamos você e desejamos ser libertados. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. Ele estava sorrindo. Eu o abracei. 

Uriel: Não se preocupe, Erin. Deus me enviou para que você saiba que             

você não é o único que está esperando. ” 

Eu:“ Uriel, é toda a minha casa. Precisamos ir em breve. Temos o             

suficiente para durar nossa casa por alguns meses. Nós não temos o            

suficiente para extras ou emergências. Nós não temos o suficiente para           

pagar por um movimento. Se você quiser, por favor, diga a Deus que             

precisamos de ajuda e que estamos no 'limbo'. ” 

Uriel:“ Enquanto 'limbo' é um termo terreno que significa que você está            

em um lugar incerto, Deus está sempre certo e não há ' limbo 'sob Deus.               

Talvez você devesse reler a letra da música que estava repetindo em sua             

mente esta manhã (Jimmy Cliff - Sentando aqui no limbo (1971)). Essas            

letras foram inspiradas por um tempo como esse. ” 

Eu:“ Por que estou tendo sonhos tão vívidos agora? O que esses sonhos             

significam? ” 

Uriel:“ Desde o começo, Deus instrui o homem enquanto ele dorme. Este            

é um lugar onde Deus tem a atenção total de um homem. Erin, você              

entende isso como, antes de receber sonhos e visões, como você           

aprendeu com Deus? Como você pode aprender com as Suas Palavras, a            

menos que Ele as inspire pelo Seu Espírito Santo? Como você poderia            

saber de coisas escondidas se Deus não as revelasse enquanto você           

dormia? 

“Agora, estas não são sua imaginação. Deus pode e fará tudo o que Ele te               

prometeu. Você está procurando aquilo que entende e aquilo que tem           

referência em Sua Palavra. No entanto, Deus está mostrando agora ainda           
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mais. Ele agora está lhe mostrando aquilo que é inimaginável, aquilo pelo            

qual você não orou. 

“Erin, Ele pode fazer todas as coisas impossíveis ao homem, entender?           

Não limite Deus. Erin, não o confine a uma palavra, mas ao invés disso,              

lembre daquele que falou a luz e separou a luz das trevas, Aquele que              

criou o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Quem é o guardião do                 

tempo e das estações? Quem criou o homem do pó e separou as águas              

da terra seca? 

“Há tantas coisas que Deus fez desde o começo até agora e por toda a               

eternidade. Quem pode colocar Deus em confinamento ou colocá-lo em          

'uma caixa'? Ele não é forte e poderoso o suficiente para levantar a             

tampa e escapar? Ele vê o que reside aqui na terra e não é removido das                

tramas dos ímpios ou dos ocultos. Ele enviará julgamento. 

“Ele também conhece os desejos de seus filhos. Ele também entende que            

eles são indefesos sem ele. Não se preocupe, Erin, como Ele é            

compassivo e cheio de graça. Erin, você foi escolhido por um tempo como             

este e, em sua fraqueza, Ele é forte. Em seus sonhos e visões, Ele te               

mostrou o que é bom. Seus planos para você são construir você e lhe              

conceder esperança e futuro. 

“Agora Ele te devolverá à terra que Ele te deu. Como uma águia, você              

voará sobre asas. Você vai escalar uma parede. Você mostrará a           

Poderosa Mão de Deus. Embora você tenha sido escondido, Ele o colocará            

em espaços abertos. Uma vez lá, seus inimigos, que também são           

inimigos de Deus, ficarão confinados ao lugar que Deus preparou para os            

ímpios. 

“Uma onda de milagres, sinais e maravilhas virá sobre a terra           

amaldiçoada. Molas de água viva subirão até lá. Assim como as marés            

deram origem ao mal, o próprio Deus enviará uma onda maior para            

abalar a terra. Lembre-se de que Deus está dentro dela e ela não cairá.              

Lembre-se de que Deus a ajudará ao romper do dia. 

“Agora, regozije-se quando seus sonhos o instruírem sobre Seus planos          

para você. Ouça as letras da música, Erin, e seja encorajado. Como Ele             

mostra a você como você deve ir e todas as outras rotas estão fechadas,              

espere por Ele. Espere por Ele como Ele é bom e Seus caminhos são mais               

elevados. 

“Ele abriu sua cela na prisão e lhe deu roupas de homem livre. Ele              

também pediu para você ser um convidado em sua mesa todos os dias.             

Ele também lhe deu subsídio e cuidou de você todos os dias da sua vida.               

Agora se alegre, Erin! Alegrem-se, alegrem-se! Passe pela porta! ” 

Eu:“ Eu deveria bater primeiro? ” 
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Uriel: Sorrindo. “Eu acredito que todo o Céu, e até mesmo a Terra, ouviu              

sua batida. Deus sabe, Erin, e Ele responderá. É a Sua porta para abrir e               

você deve andar por ela quando Ele abrir. Agora coma o que é bom. Ele               

te deu um lugar lindo, um lugar em que você vai entrar em breve. 

“Oh sim… se Deus quer lhe dar asas para voar, então receba isto. Não              

limite Deus, o Grande EU SOU, Aquele que criou você, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, eu entendo ”. 

Uriel:“ Então aproveite este dia que Ele lhe deu ”. 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-300/ 

 Uriel e o Antigo Sedutor 'Presidente' Reaparece 

8 de setembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por um coração batendo, olhos que podem ver, uma cabeça com            

um banco de memória e membros que podem funcionar. Sua grandeza é            

vista em tudo, no bem e no mal, pois sem você não haveria nada nem               

coisa boa ou ruim. Mesmo do Atlântico tempestade Nomes para 2018           

parecem delinear o que você logo estará fazendo ... 

● Alberto: Nobre, brilhante (nomeado em 25 de Maio de 2018) 

● Beryl:  Pérola Verde do Mar (nomeado em 5 de Julho de 2018) 

● Chris: Portador de Cristo, famoso portador (nomeado em 8 de Julho           

de 2018) 

● Debby:  Abelha (nomeado em 7 de Agosto de 2018) 

● Ernesto: negócio sério, batalha até a morte (nomeado em 15 de           

Agosto de 2018) 

● Florence: flor, flor (nomeado em 1 de Setembro de 2018, ainda           

ativo) 

● Gordon: Grande Montanha, espaçoso (nomeado em 3 de Setembro         

de 2018) 

● Helene: luz, tocha brilhante (nomeado em 7 de Setembro de 2018) 

● Isaac Ele ri (ambos Sara e Abraão riu quando lhes foi dito que Sara              

ficaria grávida, Isaac era seu filho juntos) 

● Joyce:  Senhor, felicidade 

● Kirk:  Igreja, mora na igreja 

● Leslie: Alta montanha, exaltado 

● Michael: Quem é como Deus, dom de Deus (um arcanjo ) 

● Nadine:  Esperança 

● Oscar:  lança Divina, lança de Deus 

● Patty:  mulher Noble 

● Rafael:  Cura, Deus (um arcanjo) 

● Sara:  Princesa (mulher nobre para as doze tribos de Israel) 

● Tony:  Altamente digno de louvor 

● U:  Esta carta foi omitida 

● Valerie: Forte, valente 
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● William: Protetor resoluto, vai 

Bem, os beija-flores agora partiram para o sul. Estou triste com isso,            

como eu adorei assisti-los e tirar fotos deles. Senhor, por favor, proteja-os            

em sua longa e longa jornada. Por favor, mande-os voltar aqui novamente            

na primavera ou, melhor ainda, traga-os para onde você estiver nos           

levando. Esta manhã acordei mais tarde do que o normal. Eu saí de um              

sonho profético muito gráfico. Eu não tive um claro isso em um bom             

tempo. 

Quando me deitei na cama, pude ouvir a canção distinta de um pássaro do              

lado de fora, uma canção que eu nunca ouvi antes. Eu ia deixar a cama               

para ver se conseguia ver, mas a dor que senti na cabeça e no pescoço               

me levou a ficar imóvel. Lágrimas silenciosas saíram dos meus olhos e            

caíram no meu travesseiro. Então eu caí em um estranho 'micro-sono' e            

não tinha certeza se isso era um sonho ou visão ... 

“Jesus me cura da cabeça aos pés" começa ... 

Eu era como eu sou agora, na dor e me sentindo lenta e velho. Eu estava                

vestindo uma camisa branca ridiculamente longa que ficava abaixo dos          

meus joelhos. Eu acabara de jogar sementes de pássaros nas pombas de            

luto e percebi que não conseguia endireitar minhas costas. Fui ao pequeno            

banco no nosso quintal e deitei na grama ao lado dele. Eu olhei para o céu                

enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Fechei os olhos          

e comecei a rezar uma versão personalizada da Oração do Senhor ... 

Meu Pai que está no céu, grande é o seu nome e digno de todo o meu                 

louvor. Seu Reino por favor venha, Tua Vontade seja feita nesta Terra            

assim como é no Céu. Por favor, nos conceda neste dia meu pão e mel               

diários. No entanto, e acima de tudo, por favor, perdoe minhas ofensas            

contra você como eu perdoo todos aqueles que se opuseram contra mim.            

Não me deixe cair em tentação, mas sim me livre do maligno. Pois tudo              

isso é seu e você detém o poder em todas as coisas. Este é o teu reino,                 

seja feita a tua vontade, na terra, na terra, na terra, como no céu. Pai,               

este é o teu reino, em teu poder, em tua glória, para todo o sempre,               

amém! 

Eu abri meus olhos e lá estava Jesus de pé em cima de mim. Ele estava                

vestindo uma túnica branca com uma faixa vermelha no ombro esquerdo. 

Jesus: “Não diga nada. Eu estou aqui. 

Ele se ajoelhou ao meu lado e tocou minha cabeça com as duas mãos. Eu               

senti algo como um flash quente, como a luz, cortando meu crânio. Ele             

então moveu as mãos para a base do meu crânio. Enquanto eu me sentia              

desconfortável no início, Ele passou um tempo no meu pescoço de C3 a             

2 
169



C8. Senti um frio ardente que foi seguido pelo calor. Eu podia literalmente             

sentir que Ele estava ajustando toda a minha coluna. 

Eu olhei para cima e vi Ele remover alguma coisa. Então senti-o alinhando             

minha espinha. Enquanto fazia isso, era se Ele estivesse passando os           

dedos pelo teclado de um piano, mas era a minha espinha. Ele estava me              

curando. Enquanto comecei a chorar, permaneci quieto e imóvel. Quando          

Ele moveu as mãos para o meu coração, senti sensações semelhantes e            

pude senti-lo removendo alguma coisa. Enquanto eu podia sentir tudo          

isso, nada disso estava me machucando. 

Então eu senti ele restaurar algo do meu lado direito. Fechei meus olhos             

quando Ele se moveu para baixo e restaurou meus membros, meus           

braços, meus dedos, minhas pernas e meus pés. Eu de alguma forma            

sabia que Ele tinha acabado agora. Quando abri os olhos, ele já tinha ido              

embora. Quando me sentei na grama, pude perceber que agora estava           

totalmente curado. 

Sub-sonho 1 acabou ... 

Quando eu acordei na 'vida real', eu ainda era o mesmo. Foi            

decepcionante e eu me perguntava quando Ele realmente faria isso por           

mim ... por nós. Foi tão real que não pude acreditar que não tivesse              

acontecido na vida real. 

Decidi sair da cama e escrever esse sonho, junto com o sonho épico que              

tive na noite passada. Por favor, pai, deixe-me lembrar de tudo que Você             

me mostrou neste sonho de profecia. Por favor, mantenha as coisas claras            

para que eu apenas escreva aquilo que é a Sua Vontade para ser escrito. 

Sub-dream 2 “Um antigo 'rei' volta aos holofotes” começa… 

Eu estava visitando a casa de um dos meus ex-chefes. Ele era um bom              

homem com uma esposa tão boa quanto. Embora não seja o caso na             

realidade, ele teve vários filhos neste sonho e todos eles eram mais            

velhos. A casa era muito grande e tinha uma grande sala de bilhar.             

Quando entrei nesta sala, o homem e seus filhos estavam no meio de um              

jogo de Carom. Enquanto eles estavam erroneamente chamando o jogo          

de sinuca, eu não corrigi-los. 

Independentemente disso, a mesa de sinuca não estava em condições de           

ser usada. Por alguma razão, a mesa na qual eles estavam jogando era             

literalmente cortada diagonalmente de um canto distante para o outro          

canto distante. O lado comprido estava completamente aberto e não havia           

nada para impedir que as bolas caíssem no chão. 

Enquanto era 'meia mesa', também era 'meio jogo'. Em vez de 22 bolas,             

havia apenas 11 bolas sendo usadas, mais a bola branca, ou doze bolas             

no total. Embora nem fosse possível ter um jogo com essa configuração,            
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aqueles que jogavam eram muito tensos e competitivos. Era uma visão           

tão estranha e eu não podia acreditar que eles estavam tão "nisto". 

Só então, notei uma comoção na sala ao lado por vários dos membros             

mais velhos da família. Depois de percorrer as três grandes colunas de            

apoio, entrei em uma área que tinha quatro grandes telas de televisão            

montadas na parede. Uma das telas da televisão mostrava um monte de            

gente gritando e chorando. 

Eu: “O que aconteceu? Por que eles estão gritando e chorando? ” 

Mulher:“ Eles estão mortos. Todos eles estão mortos. Eles foram          

aniquilados. Tantos e tão rapidamente. Não houve aviso. 

Voltei para as televisões para ver se conseguia descobrir mais sobre o que             

acabara de acontecer. Cada uma das quatro telas tinha algo diferente em            

quando todas elas de repente se transformaram em neve estática. Isso           

durou cerca de trinta segundos, quando os quatro voltaram a ligar-se           

simultaneamente. Mesmo que estes televisores estivessem em quatro        

estações diferentes, eles agora mostravam a mesma coisa. 

Era o nosso ex-presidente sentado em uma longa mesa com seis líderes            

de um lado dele e seis líderes do outro lado dele. Foi criado como a última                

ceia. 

Ex-presidente: Levantando sua taça. “Quem beber deste cálice terá a vida           

eterna.” 

Os homens sentados com ele rapidamente beberam de seus copos e           

receberam poderes sobrenaturais. Enquanto apenas aqueles com       

discernimento perceberiam isso, seus poderes eram realmente maus e         

deveriam ser uma falsificação dos milagres de Deus. Ficou claro que tudo            

isso era para zombar de Deus. 

Ex-presidente: “Eu agora peço a todos vocês em casa que participem           

desse brinde. Isso marcará meu lugar de direito como o líder de um             

governo livre. Meu governo respeitará o livre-arbítrio e o direito de viver            

livre de consequências, livre para fazer o que quiser sem condenação. ” 

A família de meus ex-chefes rapidamente juntou vinho em um enorme           

jarro alemão e despejou-o em canecas menores. 

Ex-chefe: "Aqui está uma caneca para você". 

Eu: educadamente. “Não, obrigada. Eu não tenho sede. ” 

Ex-presidente:“ Eu abençoo este vinho do povo, pelo povo e pelo povo.            

Deste ponto em diante, serei seu salvador e seu deus. Eu agora peço a              

todos vocês que participem deste vinho como uma celebração. 

Todos ao meu redor bebiam um pouco do vinho, exceto eu. Para minha             

surpresa, era como se eles estivessem completamente bêbados, mesmo         

para aqueles que tomavam apenas um pequeno gole. Era como se o que             

eles estavam bebendo tivesse de alguma forma se tornado um tipo de            
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droga ou feitiço. Vi então que os doze líderes que estavam sentados à             

mesa com o ex-presidente ficaram ainda mais fascinados com o          

ex-presidente do que já eram. 

Ex-presidente: “A primeira ordem de negócios será remover a resistência.          

Devemos remover os obstáculos e muros para a liberdade. Nós devemos           

remover as escalas da justiça. Precisamos remover e redefinir as leis da            

moralidade. Agora haverá apenas um governo, uma igreja, um corpo e um            

juiz. Este será o tempo de liberdade da opressão. Este será o momento de              

remover o negativo e começar de novo. 

“Deixem todos os prisioneiros de fora e deixem os que se opõem tomarem             

seu lugar atrás das grades. Este é um novo amanhecer e uma nova era.              

Deus anda e eu removi o mal. O mal se opõe ao bem e se disfarça de                 

moralidade. No entanto, isso é falso. É hora de separar do ódio, remover o              

remanescente da opressão e tomar o seu mundo de volta. ” 

Sentei-me em silêncio chocado quando acabara de testemunhar essa         

entidade alegando ser Deus. Ele estava reivindicando todos os milagres de           

Deus como seus próprios. No entanto, eu notei algo gritante que ninguém            

ao meu redor era capaz, porque eles estavam muito bêbados. Muito           

simplesmente, este homem era claramente incapaz de fazer tudo o que           

Deus podia, mas apenas uma pequena porção que foi permitida por Deus            

para este tempo, o tempo do fim. 

Sub-sonho 2 sobre ... 

Oh Pai, o que tudo isso significa? Estou preocupado com o mundo e com              

aqueles que serão enganados. Este foi um sonho horrível sobre o próximo            

engano e isso me assustou. Se todos eles soubessem Você gosta de nós! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Uriel estava bem ali na minha frente. 

Uriel: “Erin, a ira de Deus está sobre as nações. Esta entidade está             

jogando meio jogo em meias habilidades. Como você percebeu, havia          

metade da quantidade normal de peças no seu sonho. Quando um terço            

dos anjos caiu, sua capacidade de se comunicar com Deus, seu Criador,            

foi perdida. Eles estavam agora em metade do poder. 

“Como ainda tinham memórias de conhecimento, ainda sabiam ensinar e          

provocar. Eles sabiam como quebrar as regras. Acima de tudo, eles           

desafiaram a Deus. Sabendo que eles não poderiam voltar para o Céu,            

eles decidiram trazer o Céu para a Terra. No entanto, eles falharam com             

isso e trouxeram apenas destruição. É por isso que Deus os confinou e             

separou-os no subsolo até os dias do julgamento. 

“Enquanto o dilúvio destruiu toda a criação física na Terra, restou um            

remanescente espiritual. Este remanescente ainda era permitido dominar        

a vagar. No entanto, esse remanescente foi limitado no escopo e teve            
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restrições. Hoje, esses são poderes, principados, príncipes e governantes         

das trevas que resistem a tudo que é bom. Deus permitiu que o equilíbrio              

de poder fosse agora inclinado para eles. Como você sabe por sua própria             

experiência, o inimigo busca dividir e conquistar. ” 

Eu:“ Eu simplesmente não consigo acreditar em tudo o que está           

acontecendo agora nos EUA, mas especialmente na má vontade em          

relação ao atual presidente. Isso começou antes mesmo de ele correr.           

Embora eu saiba que esse homem não é perfeito, sinto-me torcendo por            

ele porque sei que é Deus quem o nomeou. Todos os ataques a ele são               

tão difíceis de assistir. ” 

Uriel:“ Sim, Erin, mas não são apenas os EUA. Agora é mundial. O que              

você está testemunhando é um ataque direto a Deus e a Seus filhos.             

Vamos primeiro nos concentrar no que aconteceu em Israel, onde          

Jerusalém é a cidade de Deus. Deus enviará esse "líder do touro            

selvagem" para declarar Jerusalém como a capital de Israel. No entanto,           

olhe o que aconteceu antes… 

“O ex-presidente que era presidente na época, sabendo que era Deus           

quem enviara o touro para ficar contra ele, zombou do touro e            

publicamente o humilhou. Então, quando o touro se levantou e derrotou a            

mulher que foi endossada por seu 'rei', o líder naquela época, ele levou             

algum tempo para descansar. No entanto, essa aparência dele         

descansando era meramente uma ilusão. Ele montou uma guerra racial          

para dividir o país. 

“Ele também enviou agentes como tentáculos para todos os ramos, até           

para o próprio grupo do touro. Ele pediu aos amigos favores e obteve o              

apoio de todas as saídas para influenciar a informação. Ele então           

sistematicamente ordenou cada 'golpe', tirando e difamando todos aqueles         

que estavam em pé para o touro. Ele fez isso para que qualquer um que               

permanecesse representando o touro agora ficasse em silêncio por medo. 

“Este homem está zangado com o touro e seu alcance é ótimo. No             

entanto, ele vai escorregar como Deus não será ridicularizado. Mais tarde,           

haverá um ataque à terra e o touro será culpado por isso. No entanto, não               

foi culpa do touro e o líder saberá disso. Só sei que, da perspectiva de               

Deus, qualquer ataque ao touro é visto como um ataque contra Ele. 

Uriel pegou minha mão e nós caminhamos juntos para o mirante. Eu vi             

grandes arcanjos posicionados estrategicamente em toda a Terra. Michael         

estava por cima deles na web. Então ouvi um som de buzina quatro vezes.              

Os anjos então começaram a punir a terra. Eu vi sete arcanjos            

comandando cada continente, junto com mais anjos sob cada um deles.           

Cada um dos sete arcanjos tocou trombetas e as guerras começaram. 

Eu: “Uriel, por favor, nos fortaleça”. 
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Uriel: “Eu não sou Deus, Erin, eu sou um mensageiro. Teme a Deus e              

dá-Lhe glória porque a hora do julgamento chegou. A terra será           

humilhada e abalada. Muitos estarão com medo, mas Deus tem um plano            

em prática. Ele preparou um exército próprio, seu remanescente. 

“Como o inimigo antecipou isso antecipadamente, ele envia uma         

falsificação para cada movimento de Deus para confundir os perdidos.          

Seja encorajada, Erin. Não se preocupe, pois você não será um escravo do             

rei deste mundo. Você estará sujeito a Deus em seu lugar. Seus planos,             

os planos de Deus, não serão impedidos. ” 

Eu:“ Uriel, por favor, exponha os planos dos ímpios. Por favor, nos            

fortalecer e nos proteger. Embora eu saiba que você não pode fazer isso,             

eu apenas sei que meu Pai, Deus, pode e deseja como Ele pode fazer              

qualquer coisa e Ele prometeu. ” 

Uriel:“ Você viu a determinação, os assaltos e a sedução do inimigo. No             

entanto, não se preocupe, pois a voz da verdade de Deus prevalecerá.            

Quando você ouvir falar da grandeza do mal, não acredite nisso, pois Deus             

é maior e o inimigo sabe que seu tempo acabou. 

“O inimigo luta contra todos vocês e ainda não sabe quem é quem sob o               

trono, pois ele é limitado em suas habilidades e não pode ser onipresente.             

Não se preocupe. Mesmo que eles estejam agora caçando as tribos           

perdidas, Deus manteve isso escondido. A hora do juízo chegou agora. ” 

Eu:“ Estou com medo ”. 

Uriel:“ Não se preocupe, Erin, como esta hora é para aqueles que estão             

separados de Deus. Enquanto você testemunhará a princípio, Deus então          

o chamará para frente. ” 

Eu:“ Eu oro para que Deus em breve cure e nos fortaleça. ” 

Uriel:“ Não se preocupe. Não tenha medo. Ele fará tudo o que prometeu. 

Uriel acenou para mim e sorriu. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-301/ 

Deus e Os Tempos Vão Se Tornando Mais e Mais Escuros 

14 de setembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado pela capacidade de acordar! Obrigado por outro dia. Obrigado          

pelas promessas, Suas promessas, que nos apegamos no meio de tudo.           

Nós temos lutado esta semana. Como toda a nossa casa está à beira da              

mudança, estamos todos inquietos e incertos. Enquanto estamos prontos,         

a esperança está começando a desaparecer. 

Por favor, nos perdoe, padre, mas só temos alguns meses para nos            

sustentar. Estamos confiando totalmente em você para abrir a porta pela           

qual podemos caminhar. A partir de ontem, eu tenho estado sem comida            

sólida agora por 40 dias. Senti em meu coração que isso era um símbolo              

de mim como uma criança pequena na aventura de sua vocação em            

breve. 

Eu sinto como se estivesse agora terminando minha corrida nesta parte           

da minha jornada e que agora estou me movendo para a próxima parte,             

uma fase sobrenatural. Durante este período de 40 dias, eu fiquei muito            

doente se eu desviei de todos os alimentos que eu poderia tomar. Às             

vezes, eu estava instável, tonto e eu estava freqüentemente cansado ...           

bem, pelo menos no começo. 

Eu simplesmente não conseguia digerir nada que eu estava acostumada a           

comer e a doença eventualmente fez com que eu perdesse todo o desejo             

e desejo por essas coisas. Duas outras coisas que são estranhas também            

aconteceram durante esses 40 dias. Primeiro, eu sempre tive um gosto           

amargo na boca. Em segundo lugar, cheirei coisas que ninguém mais           

cheirava. Este era um cheiro estranho e ardente, algo semelhante a           

torrada queimada, borracha ou metais. 

Contrapondo esses odores duros estavam os cheiros de fragrâncias, como          

flores ou especiarias fortes. Mais uma vez, nada estava presente e só eu             

podia sentir o cheiro deles. Eu também experimentei períodos intensos de           

agitação, dor, rigidez muscular e até contrair-se. Eu já tinha          

experimentado essa última parte antes do início desses 40 dias. 

Eu também me tornei mais emocional. Agora fico muito triste com a            

perda de crianças ou idosos nas notícias. Também me apeguei a alguns            

dos pequenos animais do nosso quintal. Recentemente eu lamentei a          

perda de um pequeno esquilo vermelho que chamei de “Patches”. 
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Patches costumavam me procurar várias vezes ao dia. Patches estava          

grávida e / ou amamentando bebês e eu tinha gostado muito dela.            

Patches veio sempre que eu chamei o nome dela. Ela comeu fora das             

minhas mãos. Então… um dia… ela se foi. Liguei para ela por uma             

semana inteira, mas nada. Eu acredito que ela se tornou presa de algo             

maior. 

Até mesmo escrever sobre Patches traz de volta minhas lágrimas.          

Felizmente, há três pequenos esquilos vermelhos que começaram a         

aparecer pouco depois de Patches desaparecer. Eu gostaria de pensar          

que estes eram seus bebês. Dois dos três agora vão até comer da minha              

mão. 

Este ano passado foi um dos meus mais brutais já registrados. Pai, por             

favor, tenha compaixão de mim como eu ainda estou atordoado por tudo            

isso. Tem sido difícil para o estômago e, como escrevo, o gosto na minha              

boca é como o xarope de Ipecac. Enquanto eu não me lembro como eu              

sei o que isso tem gosto, eu tive e é horrível. Eu acredito que poderia ter                

sido quando eu era uma garotinha e eu tinha usado alguma linguagem            

inapropriada em torno da minha avó. 

Eu tive um pesadelo muito vívido e horrível na noite passada. Nesse            

sonho, eu comprará uma propriedade de um ex-cliente que se          

transformara em inimigo. Como pano de fundo, eu tinha feito um pouco            

de trabalho para ela sem nenhum custo. Eu tinha até referido o marido             

para o trabalho que ele tem atualmente como executivo. Eu tinha feito as             

ligações e escrevi uma carta de recomendação em seu nome. Por que            

eles se voltaram, eu ainda não entendo até hoje. 

Pai, eu estava tão agradecido quando você me acordou disso. Nesse           

sonho, eu tinha habilidades de super-heróis. O Espírito Santo estava          

sobre mim. Em um ponto, enquanto havia várias centenas de pessoas ao            

meu redor, apenas quatro ou cinco foram economizadas. Foi tão          

frustrante ... 

Sub-sonho 1 começa ... 

Eu tinha comprado uma propriedade grande e angustiada do ex-cliente          

que descrevi acima. Eu decidi que meu primeiro projeto seria remodelar a            

cozinha. Por nenhuma boa razão, eu liguei para o marido para instalar a             

nova iluminação elétrica. Em vez de esperar que eu mostrasse onde eu            

queria que a iluminação se acendesse, o casal usou um conjunto extra de             

chaves que eu não sabia de nada para entrar e instalá-lo onde queriam. 

Quando cheguei, pude ver que o homem havia instalado a luz errada no             

lugar errado. Então notei que ele havia deixado uma fatura pelo seu            

trabalho para mim. Eu mandei alguém trocar todas as fechaduras para           
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que as chaves não funcionassem mais. Eu então confrontei o casal e eles             

ficaram instantaneamente e injustamente ofendidos. 

Eu: "Sinto muito, mas me recuso a pagar por isso até que você tenha              

consertado." 

Mulher: "Você está sendo irracional, mas tudo bem, que assim seja." Ela            

então acrescentou com um sorriso maligno. “Ah, sim, não esqueça de           

todas as pessoas que vêm aqui para o festival. Está tudo bem ali no              

contrato de compra de sua casa. 

Enquanto eu ia perguntar a ela de que festa ela estava falando, tanto ela              

quanto o marido tinham corrido rapidamente. Fui a um gabinete e tirei o             

contrato de compra. Eu procurei as letras miúdas para encontrar o que            

ela estava se referindo. Bem, ai estava. Por alguma razão, parte da            

contingência de venda e fechamento imediato da propriedade foi que eu           

concordei em abrigar alguns de seus parentes por um fim de semana            

durante algum festival. 

Enquanto eu comecei a entrar em pânico, perguntei a mim mesmo 'o            

quão ruim poderia ser?' Eu então preparei alguns dos quartos acreditando           

que só haveria algumas famílias com algumas crianças mais jovens vindo.           

Depois, passei muito tempo arrumando as principais áreas de estar,          

incluindo a cozinha, a sala de estar e os banheiros. 

No dia da sua chegada, percebi rapidamente que não tinha sido tão            

cuidadoso nos meus preparativos como queria. Enquanto isso acabaria         

por ser um problema relativamente menor, começou com eu percebendo          

um pouco de poeira em alguns dos cantos. Meus problemas então           

aumentaram rapidamente quando abri a porta para cumprimentar meus         

convidados. 

Para minha surpresa e desânimo, havia mais de 40 pessoas que           

entraram. Fiquei então preocupado por um bom motivo, pois certamente          

não planejava abrigar tantas pessoas. Embora a casa fosse grande o           

suficiente para abrigar mais, eu apenas me preparava para a chegada de            

duas famílias. 

Depois de cumprimentar todas essas pessoas, comecei a correr pela casa           

tentando limpá-la para acomodar o influxo. A casa acabou sendo muito           

mais massiva do que eu imaginara. Era como um labirinto, semelhante a            

um showroom de móveis maciço com várias vinhetas de sala. 

Muitos dos quartos foram desatualizados e teve falta de lençóis. Para           

aqueles quartos que tinham roupa de cama, eles estavam sujos de           

poeira. Mesmo que os quartos eram imperfeitos, todos pareciam bem          

com ele até o pôr do sol e era hora de comer. Eu percebi que não tinha                 

comida suficiente, então pedi mais. Continuei a correr da sala para a            

limpeza do quarto o melhor que pude. 
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Comecei a andar pela casa para checar meus convidados. Logo percebi           

que havia outras portas que eu desconhecia e muitas pessoas haviam           

entrado. Eu estava agora completamente impressionado com a        

quantidade de pessoas. No total, eu tinha contado que havia facilmente           

trinta quartos para a casa, bem como algumas salas do porão. Apesar do             

grande número de quartos, eu sabia que isso ainda era insuficiente para            

todas essas pessoas. 

À medida que a noite avançava, percebi que essa casa expandira           

sobrenaturalmente para ser do tamanho de uma cidade pequena. Eu          

queria verificar o perímetro, mas teria sido muito longo para percorrê-lo.           

Para minha surpresa, havia um carrinho de golfe que eu poderia usar. Eu             

então usei este carrinho de golfe para circular as costas da propriedade            

para que eu pudesse encontrar o lugar que todas essas outras pessoas            

estavam usando para entrar. 

Não demorou muito para perceber que havia um portão aberto. Eu então            

vi uma grande gangue de homens muito assustadores andando pelo          

portão. Quando cheguei mais perto, percebi que eram membros de          

gangues do MS-13. Eles olharam para mim e me observaram, mas           

ficaram na entrada enquanto eu passava. Eu de alguma forma sabia que            

eles queriam atirar em mim e que Deus estava impedindo-os de fazer            

isso. Eu estava completamente sobrenaturalmente protegido! 

Eu então dirigi para o topo de uma colina. Houve um grupo de             

pára-milícia atirando em um intervalo alvo. Um deles me parou… 

Man: “Só para você saber, existem alguns membros de gangues          

vendendo drogas disfarçadas de doces. Quando eles viram você vindo por           

aqui para os fundos, eles decidiram vendê-los na porta da frente. ” 

Eu:“ Obrigado. ” 

Eu então comecei a continuar dirigindo pela minha 'cidade da casa'. O            

homem gritou para mim. 

Homem: “O que você está fazendo? Você não pode ir por este caminho.             

”Ele então apontou para frente. "Olha, há uma gangue de motociclistas           

bloqueando o seu caminho." 

Olhei para frente e vi que havia uma notória gangue de motoqueiros em             

um bar na fronteira com o outro lado da minha propriedade. Eu orei e              

decidi que precisava alertar as pessoas para não tomarem essas drogas           

disfarçadas. Eu então atravessei um campo e encontrei outra entrada. Eu           

vi paramédicos tirando as pessoas em macas. 

Eu queria encontrar o traficante de drogas fazendo isso, então eu dirigi            

um pouco. Logo encontrei uma visão muito perturbadora que jamais          

esquecerei. Havia um homem vestido como um palhaço em uma bicicleta,           

rebocando um trailer de sorvete. A 'música familiar' do sorveteiro estava           
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tocando, atraindo todas as crianças para ele. Mesmo que eu ainda           

estivesse longe demais para confrontar este homem, eu poderia ouvir          

sobrenaturalmente o que ele estava dizendo para as crianças ... 

Garotinha: “Que tipo de sorvete você tem?” 

Traficante de palhaços: “Bem, eu estou sem Sorvete, mas eu tenho algo            

muito melhor ... e é grátis. Eu tenho esse papel de doces para você. ” 

Ele então mostrou à menina uma tira de doces coloridos que pareciam            

bastante atraentes. 

Garotinha: “Mas eu realmente queria sorvete, não doce.” 

Traficante de palhaços: “Uma vez que você come alguns desses doces,           

será como se você pudesse pedir qualquer tipo de sorvete que você            

gostasse e ter o quanto quiser. ” 

Garotinha:“ Ok, obrigada. ” 

Ela então pegou o doce e foi embora. Então notei que havia uma fila de               

outras crianças esperando para fazer o mesmo. Como essas crianças          

estavam abaixo da idade da responsabilidade, eu sabia que isso ainda           

precisava ser pré-arrebatamento. Eu tive que pará-lo. Quando cheguei         

mais perto, ele instantaneamente ficou alarmado. 

Clown traficante de drogas: “O que você está fazendo aqui? Eu vou matar             

você! ” 

Eu acenei para a minha mão e ele instantaneamente parou seu           

xingamento. 

Eu: “Em nome de Jesus, eu ordeno que você vá embora” 

. Funcionou. Era como se ele não tivesse controle de suas ações. Ele foi              

de bicicleta e se afastou de mim o mais rápido que pôde. Voltei para a               

porta da frente para falar com os paramédicos. 

Eu: “Eu enfrentei o traficante de drogas. Ele agora foi embora. ” 

Paramédico:“ O que você quer dizer? Esse traficante de drogas era           

apenas uma pequena parte do problema. Há traficantes de drogas em           

todo o lugar agora. Aquelas que você realmente precisa observar são as            

drogas sendo distribuídas do seu porão. Isso é letal ”. 

Enquanto eu procurava em torno desse enorme complexo que era uma           

casa muito menor, percebi que mal podia fazer qualquer coisa em           

comparação com a enorme quantidade de crimes que estão ocorrendo          

agora. Enquanto eu queria ajudar, eu estava quase sem poder. Enquanto           

eu procurava, eu logo tropecei para uma sala maior que tinha doze            

chefes nativos. Cada chefe tinha uma habilidade. Quando entrei no          

quarto, eles me olhavam como se me odiassem. Um deles se dirigiu a             

mim. 

Chefe: "Eu vou tirar sua foto." 
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Ele se sentou para começar a desenhar, mas sua mão parou. Ele chamou             

os outros chefes. 

Chefe: “Este tem algo poderoso em volta dela. Eu não consigo desenhar            

ela. Ore por mim para que eu tenha forças para atraí-la ”. 

Embora todos tenham começado a orar em uma língua que eu não            

conseguia entender, ele ainda não conseguia me atrair. Então senti um           

chamado para orar abertamente em línguas. Eu comecei a falar em           

línguas bem alto. Eles pareciam entender o que eu disse e pareciam            

apavorados. 

Chefe: “O que podemos fazer para consertar as coisas com os deuses?” 

Eu: “Não 'deuses'… Deus. Arrependa-se e se afaste! ” 

Eles ficaram furiosos comigo e começaram a me amaldiçoar. Eu me virei            

e rezei algo e Deus instantaneamente fechou suas bocas. Quando a           

notícia foi divulgada, as pessoas começaram a gritar e fugir. Então orei a             

Deus ... 

Eu: “Pai, perdoe-me por pensar que eu poderia fazer mais aqui. Eu estou             

impressionado com quantos odeiam você. Eles me odeiam também,         

embora eu esteja hospedando-os em minha casa. Eles amam seu pecado.           

Eu estou doente, Senhor, realmente doente. ” 

Sub-sonho 1 mais… 

Jesus:“ Erin, venha para cima. ” 

Eu estava sentado em um prado por um riacho que eu reconheci. Eu vi              

isso muitos anos atrás. Na verdade, foi há 14 anos. era um lugar bonito. 

Eu: “Oh Senhor, estou oprimido pelo meu sonho. Eu pensei que isso seria             

gratificante. Havia tanto pecado e mal que eu tive dificuldade em           

acompanhá-los. Eu queria que todos fossem embora. Eu não gostei deles.           

” 

Então ouvi a voz de Deus. Sua voz era poderosa, mas reconfortante. Nós             

imediatamente começamos a discutir o sonho que acabei de escrever.          

Esse sonho foi bastante desgastante, mais do que qualquer outro sonho           

que tive. 

Deus: “Erin, você verá muito mal, mas é apenas uma fração do que vejo.              

Eu mostrei a você como será no final. Os demônios nos corações dos             

homens se agitarão. O mal superará em muito o bem ”. 

Eu:“ Mas, pai, algumas dessas pessoas são aquelas que reconheço,          

algumas até da igreja. Eu não consegui ver muitas qualidades redentoras.           

Meu Espírito Santo estava em plena atenção. Mesmo que isso não seja            

como eu sou agora, eu tive muito pouca compaixão neste sonho. ” 

Deus:“ Eu sei, Erin. Você será chamado para áreas onde você não terá             

uma boa recepção. Você será odiado por causa de mim. Essas pessoas            

não se humilharam. Às vezes, você será enviado apenas para estar           
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presente e esperar em Mim. Instruir-te-ei nos caminhos que deves          

seguir. ” 

Eu:“ Oh Pai, tive ideias de que faria grandes coisas em nome do Reino,              

do teu Reino, mas isto era perturbador e senti-me ineficaz. ” 

Deus:“ Não, Erin, você será muito eficaz. Você só viu seus maiores            

opositores em todos os quartos em que você entrou. Havia outros nos            

quartos que testemunharam que você foi chamado por mim. Enquanto          

você estava sobrecarregado pelo número de opositores, você enviou         

esperança aos outros. É importante entender que a Minha Vontade          

envolve entrar em batalha e que essas guerras não são bonitas. 

“Enviei esse sonho para você para mostrar a progressão dos tempos em            

que você está entrando durante o seu serviço. No início, será palatável e             

você começará com cenários com os quais esteja familiarizado, aqueles          

que você pode superar rapidamente. Lá você vai se preparar para o            

básico. Você será um anfitrião gracioso que se rende a Mim e provê para              

seus convidados ... ou, devo dizer, aqueles que eu lhe envio. 

“Você então encontra mais e mais e mais. Como a noite ficou mais escura              

neste sonho, o mesmo aconteceu com as áreas que eu levei. É assim que              

eu não tenho quem está perdido, entendeu? Eles clamam por ajuda e            

você é enviado para ficar em pé. Enquanto você não é seu salvador e              

você não é Deus, Minha presença estará em você e em você para que              

eles saibam que eu ouvi seus gritos. ” 

Eu:“ Pai, eu não entendo. Isso tudo parece tão sombrio para mim. ” 

Deus:“ Erin, cada grupo que você encontrou tinha alguém que gritou para            

mim. Para sobreviver, eles permaneceram em silêncio. Você está lá para           

mostrar ações poderosas. Você estava livre para andar entre eles, não           

estava com medo e não foi ferido. ” 

Eu:“ Pai, eu podia ouvir seus pensamentos e o quanto eles me odiavam.             

Foi horrível. ” 

Deus:“ Eu entendo. Você ainda está querendo continuar? ” 

Eu:“ Sim. No entanto, precisarei de cura e fortalecimento. Eu também           

preciso me arrepender por acreditar em minhas próprias idéias de como           

tudo isso será. Tudo isso me levou a ser uma 'Superwoman'. Estou com             

vergonha de dizer isto em voz alta. ” 

Deus: Rindo. “Oh Erin, você me faz sorrir. Você se referiu a si mesmo              

como uma criança que come alimentos leves como uma criança          

aprendendo a navegar. Embora isso seja verdade, você precisa saber que           

será como um guerreiro do Meu exército, mas sujeito a Mim e enviado             

para Meus propósitos. Você vai curar os doentes e os corações partidos. 

“Você vai mostrar poderosas ações e escalar uma parede. Sim, Erin, você            

vai escalar uma parede! Você será meu vaso para meus propósitos. Você            
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será o Meu Reino como eu o designo. Você irá enquanto eu te guiar. Eu               

providenciarei para você em tudo o que você faz. Já era hora de você              

entender que nem sempre vai gostar disso. 

“Veja como seu relacionamento com os corvos mudou. Enquanto você          

sempre desprezou os corvos porque teve más experiências com eles,          

agora você gosta deles. Você até salvou um corvo ferido de morrer            

sozinho na neve caída. Por sua vez, eu usei esses pássaros para avisar os              

animais ao seu redor de predadores. Essas aves também perseguem          

esses predadores. Como você está agora alimentando-os, eles estão lhe          

enviando presentes. ” 

Eu:“ Eles o fazem? ” 

Deus:“ Para esses corvos, seus dons são preciosos. Eles te mandam           

coisas brilhantes e as jogam no chão ao redor da sua casa. ” 

Eu: Rindo. "Oh, eu pensei que isso era meus filhos soltando brincos,            

moedas e clipes de papel." 

Deus: "Não, Erin, isso é daqueles que você odiava. Enviei isso para você             

como uma analogia para que você repensasse seus preconceitos sobre as           

coisas ao seu redor. Elimine seus julgamentos, pois você não é juiz.            

Deixe-me ser o juiz, entendeu? Isso significa ir livremente onde eu te            

levo. Quando você tem uma pergunta, é só pedir. 

"Eu estou aqui com você. Deixe-me ser sua comida sólida. Deixe-Me ser            

sua fonte de água enquanto eu trago a água da vida que preenche seu              

vazio como Meu vaso. Eu te amo. Eu aceito o seu arrependimento e agora              

vou torná-lo novo. Você é uma nova criação em Mim e eu estou             

satisfeito. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, pai. Eu ficarei feliz em ir aonde você me levar. Mesmo quando              

se tornar assustador ou difícil, encha minha vasilha e derrame água para            

aqueles que estão com sede. Por favor, não me deixe nunca correr na             

frente de você. Por favor, não me deixe nunca ficar muito atrás de você.              

Por favor, deixe-me fazer a sua vontade em todas as coisas. Deixe sua             

vontade ser feita na terra como está no céu. Eu quero muito ser uma              

Noiva digna de seu Noivo. ” 

Deus:“ Não se preocupe. Eu te amo. Tome coragem! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-302/ 

Deus e Trabalhar na Presença do Bem e do Mal 

21 de setembro de 2018 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por suas instruções e graça divina ... realmente, sua          

misericórdia! Você é misericordioso comigo mesmo que eu não mereça          

isso. No dia seguinte ao Yom Kippur, quarta-feira, 19 Setembro de 2018,            

que é de ontem, quinta-feira 20 Setembro de 2018, marcou o dia a             

amargura saíram da minha boca, então obrigado por isso! 

Esta tinha sido uma amargura que tinha estado lá desde o final de 4 de               

Agosto / início de 5 de Agosto de 2018. Pela primeira vez, eu comi              

comida de verdade e manteve-o para baixo. Eu comi arroz, panela           

adesivos e camarão de coco na noite passada. Foi delicioso e eu não senti              

repulsa pelo que comi. Isso não me fez mal! Obrigado por este presente. 

Este jejum divino não planejado foi um grande chamado de alerta dirigido            

a mim por este mesmo período de tempo. Eu não entendi porque não             

fazia sentido do ponto de vista natural. No entanto, no sobrenatural, tudo            

isso fazia perfeito sentido. 

Obrigado, Senhor, pelos meus últimos sonhos. Todos esses sonhos         

tiveram temas instrucionais e consistiram em você nos levar adiante.          

Você me mostrou que havia coisas enterradas que não deveriam mais ser            

enterradas. Essas coisas eram como coelhinhos de poeira nos cantos.          

Estes formam se não varrermos esses coelhinhos. 

Às vezes, essa poeira aparece quando há movimento ou luz direcionada           

para uma área. Na maioria das vezes, simplesmente não vemos essa           

poeira. Deus, você, usando o seu 'poder de sucção', aspira esses           

coelhinhos para nos ajudar a retirá-los e removê-los. 

Anos atrás, eu precisava ser expurgado de minhas próprias ambições.          

Meus planos naquela época não estavam de acordo com os planos de            

Deus para mim. O curso de Deus para a minha vida não tinha             

necessidade de minhas realizações pessoais, elogios, prêmios,       

reconhecimento, riquezas e glórias aos olhos dos meus pares. Bem, você           

entendeu a ideia ... eu estava focada em mim mesma. 

Deus tinha um plano para mim que não poderia ser realizado sem a             

perseguição e humilhação de me tirar da imagem. A linha inferior é que             

eu precisava de uma "redução". Essa redução envolveria anos e anos de            

derrubar os tijolos e pedras que eu construíra para mim. Humilhação,           

1 
183

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-302/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-302/


perda, tristeza, dor, miséria e ansiedade, tudo isso, vem desse processo           

de "redução", nosso "refinamento". 

Durante esse tempo, fiquei zangado ao ver os "meus" planos se esvaindo.            

No entanto, é aí que está o problema. 'Meus' planos nunca foram meus             

planos para começar. Foi somente quando percebi que eram eventos          

sobrenaturais que eu removi 'meu' eu para ver Deus trabalhar para me            

levar até onde Ele queria que eu estivesse. Ele desejou que eu estivesse             

sob Seu cuidado, por Seu altar e por baixo de Suas asas. Isso tudo é para                

a Sua glória, não minha. 

Tem sido doloroso! Foi uma corrida longa e difícil. Houve muitas           

reviravoltas, curvas, becos sem saída, lugares desertos, montanhas,        

vales e desvios. No entanto, uma vez que finalmente me deixei ir a algum              

lugar, em algum lugar ao longo de uma dessas pontes, deixei ir. Foi só              

então que o "porquê eu?" mudou para 'por que não eu?' Bem, só se for a                

vontade do meu pai, é claro. 

Logo antes deste término rápido, os coelhinhos da poeira saíram.          

Enquanto os via algumas vezes, estava cansado demais para lidar com           

eles. Não sei por que, mas talvez eu ainda estivesse me segurando. Eu             

sei que o último dia do meu jejum no Yom Kippur foi um dia muito               

estranho. Comecei meu diário com alegria. No entanto, como o dia ficou            

mais longo, minha alegria foi embora. 

Eu fiquei amargo. O gosto amargo da minha boca entrou no meu corpo.             

Eu fiquei chateado com tudo. Fiquei ansioso e desanimado. Chorei          

enquanto assistia ao noticiário e chorei 'por favor, não deixe que essas            

crianças e bebês morram'. Fiquei chateado com as mentiras agonizantes          

que eu estava testemunhando sobre o "líder da terra". 

Eu então tive um incidente em uma unidade através de onde o caixa             

acidentalmente me deu $ 20 de volta extra. Eu não percebi isso no             

começo, mas eu fiz uma vez que me afastei. Meus primeiros           

pensamentos foram manter os 20 dólares para ensinar ao narrador uma           

lição sobre as conseqüências de ser desleixado. Quase imediatamente,         

senti-me condenada e decidi devolver o dinheiro no segundo passeio pela           

janela. 

Enquanto ninguém sabia o meu processo de pensamento defeituoso         

sobre isso, eu fiz e fiquei humilhado. Como eu poderia ter pensado em             

guardar os 20 dólares depois de tudo que o Senhor fez por nós? Eu não               

podia acreditar o quão rápido isso me atingiu. Mesmo que eu tenha feito             

certo, eu sabia que tinha um problema no coração, mesmo que fosse            

apenas um breve. Meu filho mais velho viu o que tinha acontecido quando             

ele me ouviu falando enquanto eu o devolvia. 

Filho: “Uau, mãe, você quase teve $ 20 de graça.” 
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Eu: “Na verdade, nada disso teria sido de graça. Eu estaria em cadeias do              

inimigo e ele teria direitos legais. Minha culpa teria sido pior no longo             

prazo. Eu teria ganhado tão pouco com os 20 dólares, mas teria que dar              

tanto de mim para mantê-lo. Deus não teria ficado feliz comigo, não            

importa como eu pudesse racionalizar isso. ” 

Oh Pai, traga esse vácuo e remova a sujeira. Por favor, folheie a escória              

negra e impura que ferve até a superfície. Por favor, remova minha            

amargura. Sinto muito, Pai, se eu aproveitei este dia sagrado para Você e             

o transformei em um dia que não se encaixa em um filho do mais elevado               

Deus e amando a Noiva de Jesus. Por favor me perdoe! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado em um prado do começo da minha caminhada com            

Jesus. O seguinte é um lembrete desse sonho em particular… 

O lembrete de sonho passado começa… 

Eu estava fazendo piquenique com meus filhos em um porto com um            

porto aparentemente seguro. Demônios logo vieram nos devorar e o dia           

pacífico imediatamente ficou escuro. Meus filhos e eu corremos para um           

salão de banquetes. Quando vimos a comida, percebemos que estávamos          

com fome. Porém, nós vimos logo o molde que cresce lá e nenhum de              

nós comeu a comida lá. Percebemos que isso era uma armadilha e que             

precisávamos sair imediatamente. 

Depois que saímos, continuamos andando até o anoitecer. Nós então          

chegamos a um rio correndo que estava nos estágios de inundação. Jesus            

então nos encontrou lá e levou todos nós para o outro lado. Havia agora              

tão poucos de nós que saímos do porto. Ele então falou carinhosamente            

conosco e nos instruiu. Ele nos deu abrigo, comida e água. 

Lembrete de sonho passado sobre ... 

Me: Soltando um suspiro enorme. “Bem, pai, aqui estou neste mesmo           

lugar novamente. Onde você está, Senhor? ” 

Então ouvi a Voz de Deus ao meu redor e sobre mim. 

Deus: “Eu não exijo perfeição de você. Onde está escrito isso? ” 

Eu:“ Oh Pai, sinto muito. Eu estava chateado comigo mesmo pelo meu            

pensamento ruim recente. ” 

Deus:“ Pare de pensar sobre isso. Você está "pensando mal" e colocando            

perímetros na Minha graça e misericórdia. Erin, deixe aqueles que          

condenam ser condenados. Eu não os chamei para ser minha voz.           

Embora um homem condene outro homem, posso salvá-los        

demonstrando misericórdia pelo condenado e graça do condenado. No         

seu caso, você está condenando a si mesmo. Pare com isso. 

“Agora, Erin, só porque eu não desdobrei todas as minhas promessas no            

'seu tempo designado', isso não significa que eu removi Meu favor. Eu            
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sou o deus que traz uma gravidez a termo e então não entrega? Erin,              

arrependa-se por pensar em Mim como "o punidor". Uma vez antes de            

mim, um criminoso recebe um julgamento justo. Ele então saberá sua           

culpa e que o veredicto é merecido. 

“Erin, eu sou o juiz de todos, tanto na Terra como no céu. Embora pareça               

que a justiça na terra fecha os olhos para os culpados, eu lhes digo a               

verdade ... tenho olhos para ver e não me volto dos iníquos e de seus               

feitos. Enquanto os ímpios podem desfrutar de um breve momento de           

liberdade para fazer o mal na Terra, como são filhos do pai da mentira,              

uma vez aqui, tudo é confessado. 

Porque sou misericordioso e compreendo o aumento do mal nestes          

tempos, enviarei Meu exército sobre a terra para invejar os que se crêem             

escolhidos por Mim por seus rituais e realizações. Erin, eu mando aqueles            

que o mundo iria desqualificar como Meu escolhido. Estes são o meu            

exército especial, as minhas flechas afiadas da minha aljava. 

“Apenas a presença dos Meus eleitos fará os ímpios confessarem. Com           

seus lábios, eles acusarão aqueles a quem eu mando. Enquanto eles           

chutam, gritam e recitam suas razões por serem amargos sobre aqueles           

que escolhi, será porque seus próprios lábios que diziam louvar-me nunca           

tinham conectado seus corações de pedra. Eles realmente acreditavam         

que eu não podia ver sua verdadeira condição cardíaca? 

“Mesmo que eu os criei, eles acreditam em outro pai e adoram os deuses              

deste mundo, não eu. Erin, você foi quebrado e esmagado na minha            

frente. Mesmo que você ainda não tenha visto as promessas que dei a             

você, você ainda está aqui. Mesmo que você tente se desqualificar às            

vezes, não sou eu quem está chamando você para fazer isso. 

“Agora, Erin, entregue o último pedaço de si mesmo que o inimigo luta             

para você se agarrar. Enquanto você nasceu neste mundo, você é Minha            

e você reside aqui comigo. Lá você é um estrangeiro que já foi perdido.              

No entanto, eu te criei no ventre de sua mãe. Desde a sua concepção,              

você foi concebido para os meus propósitos. Você me deu seu coração            

para os meus propósitos. Erin, os meus planos não são melhores que os             

que você poderia conceber? ” 

Eu:“ Sim, pai. Você me ama. Enquanto minha vida tem sido cheia de             

fracassos, você nunca falhou comigo. Por favor, perdoe-me por se          

perguntar se Você me abandonou. Eu sinto muito. ” 

Deus:“ Você está perdoado. Erin, agora é a hora. A hora chegou. Coloque             

o resto de suas imperfeições longe de suas memórias. Traga isso para            

Mim. ” 

Eu:“ Pai, eu tive um sonho ontem à noite… 
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Sub-sonho 1 começa… 

Eu estava no processo de arrumar meus pertences que eu tinha em dois             

prédios de escritórios separados. Eu decidi fazer uma pausa para          

recuperar minha correspondência. Semelhante aos meus pertences,       

metade do meu e-mail estava em uma caixa e a outra metade da minha              

correspondência estava em uma caixa distante. Eu sabia que precisaria          

de ajuda com a primeira caixa, pois eu era muito pequena para            

alcançá-la. Um homem me viu lutando e veio para ajudar. 

Enquanto ele recuperava meu e-mail, logo percebi que ele havia          

recuperado acidentalmente correspondências da caixa ao lado da minha.         

Decidi não contar a ele sobre o erro dele, porque não queria que ele se               

sentisse mal por me ajudar. Depois de classificar pelo correio, eu fui para             

o postmaster para que ele colocasse de volta a porção que não era             

minha. 

Depois disso, voltei ao primeiro escritório com meus pertences. Depois          

que terminei de arrumar as malas, percebi que tinha colocado tudo em            

uma caixa grande. No entanto, não havia como eu ser forte o suficiente             

para carregar essa caixa. Mais uma vez, alguém me viu lutando e            

aproximou-se para mover a caixa para mim. 

Antes que eu pudesse mostrá-lo onde levá-lo, ele o moveu para fora do             

prédio. Porque ele colocou essa caixa ao lado do meio-fio para eu pegar,             

outra pessoa achou que era para alguém tomar, como um sofá ou algo             

parecido, e foi embora. Quando questionei o homem que "me ajudou",           

ele me disse que não se responsabilizava. 

Sub-sonho 1 sobre ... 

Eu: “Pai, todo este sonho pareceu acontecer na Califórnia. O que tudo            

isso significa? ” 

Deus:“ Para você, quando criança, essa era uma terra amaldiçoada e           

suas lembranças não eram boas. Embora você procure, não haverá seu           

coração. Foi um período de tempo, uma ponte de desordem, quando           

muito foi roubado de você lá. ” 

Eu:“ Nossa casa foi roubada várias vezes. Muitas coisas foram roubadas           

de nós. Foi horrível porque não tínhamos seguro e as coisas levariam            

meses para serem substituídas. ” 

Deus:“ Este foi um lugar de abandono para você. Você protegeu seu            

coração daqueles que te machucaram. Você teve feridas profundas lá.          

Esta parte da terra em breve será de onde muitos problemas virão e será              

como se eu abrisse os portões das entranhas da Terra lá. A raiva e o               

fedor serão horríveis. 

“Quando eu te enviar para esta parte da terra, será em números, mas             

para um momento posterior. Agora, você é para testemunhar para          
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aqueles que anseiam por conhecer. Essas pessoas serão aquelas que são           

como você uma vez foram onde você teve um pé no mundo e um pé               

fora”. 

Eu: Rindo. “Eu me lembro daqueles tempos. Eu poderia ir de qualquer            

maneira se isso me beneficiasse. Lembrei-me de que não gostava de           

muitos cristãos que conheci naquela época. ” 

Deus:“ Muitos deles terão os mesmos pensamentos. No entanto, eles vão           

gostar de você porque eles vão Me ver operando através de você. Eles             

vão me ver como eu sou e você vai proclamar "O Ano do Meu Favor"               

através das terras divididas. Vou enviar-lhe onde você nunca poderia ter           

imaginado ir. Você permitirá que eu cure e mostre ações          

impressionantes. Eles, por sua vez, testemunharão os milagres do Reino          

dos Céus. Agora regozije-se, Erin, regozije-se, quando a sua hora          

chegou! ” 

Eu:“ Oh Pai, as pessoas com quem tenho lidado têm sido extremamente            

frias e distantes. ” 

Deus:“ Não se preocupe, pois não demorará muito para que todos que            

mudar. Não se preocupe, pois não me esqueci de você. Eu vou cercar             

você com a ajuda de anjos. Nada será bem sucedido contra você. Como             

isso não será fácil, você também precisará se retirar em oração pelos            

perdidos e entrar em Meu abrigo. Eu vou confortar e fortalecer você lá. ” 

Eu:“ Pai, senti algo ontem. Eu estava levando minhas meninas para a            

escola e estava em uma parada de tráfego. De repente, senti uma onda             

de algo me atingir vindo da minha direita. Isso me assustou. Eu olhei             

para cima e vi um carro na pista da direita. Eu então reconheci alguém              

neste carro que havia sido enviado pelo inimigo há alguns anos para            

causar problemas. Quando saímos da estrada, a onda de tontura          

desapareceu. ” 

Deus:“ Em Minha Palavra, lembre-se da mulher que sangrou e que tocou            

o manto de Meu Filho. Quando isso aconteceu, ele sentiu algo deixá-lo.          

Isto é como um vaso cheio de cura, vida dando água para aqueles que             

têm sede. Quando aqueles que precisam de cura receberem isto, isto será           

como se algo separado por eles do vaso fosse embora.

“Eu sabia quando alguém precisava e eu respondi. Eu derramei água de           

cura. Se eu te enviar como um vaso para sair e as águas curativas se              

derramarem de você enquanto eu te encho, você saberá disso. Você          

algumas vezes perguntará qual deles recebeu a cura. Você então         

reconhecerá aqueles que eu enviei.

“Você também sentirá quando o mal estiver presente. Você sentirá a          

presença do mal como ele vai bater em você como uma onda enviada            

para desorientar e confundir você. Isso será diferente de quando eu te           
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enviar para alguém que precisa de cura. Eu fiz desse jeito para que você              

possa entender a diferença. Haverá uma diferença quando eu completar          

meus propósitos em você. 

“Agora, seja encorajado e tenha alegria. Não se preocupe com a provisão,            

pois eu lhe enviarei ajuda. Eu te amo, Erin, e te darei paz. Você é um                

trabalhador, Meu trabalhador, e eu providenciarei para você. Contudo,         

por favor, não me pergunte como, quando faço isso, você nunca mais            

duvidará de mim. Agora aproveite esse dia. Descanse e delicie-se comigo.           

Você é muito amado. ” 

Eu:“ Eu amo você, pai! Obrigado! ” 

Deus: Eu o ouvi rir. "Você é bem vindo. Agora descanse! ” 

Sonhe mais… 

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

permitidas conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 
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Fonte: 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-ans 
wered/full-dreams/dream-303/ 

Deus e descanse e regozije-se neste dia 

23 de setembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Obrigado por mais um dia aqui. Há tantas coisas para           

agradecer que nunca pude nomear todas elas antes de você. Há as coisas             

que eu poderia nomear que são conhecidas por mim, bem como as coisas             

que são desconhecidas ou invisíveis para mim. O invisível incluiria          

momentos em que as coisas vinham contra mim, meu marido, meus           

filhos, meus amigos, meus animais ou minha casa, nos quais os anjos nos             

protegiam. 

Há coisas que você parou na frente do seu trono. Isso incluiria esquemas             

de outros feitos em segredo, aos quais Você divinamente parou. Oh Pai,            

eu estou em lágrimas hoje por estar tão agradecido por você. Ontem foi             

apenas meu terceiro dia de comida sólida. Eu comi alguns alimentos           

processados na noite passada e fiquei um pouco doente com isso. Parece            

que agora posso comer sólidos, mas ainda preciso ter cuidado com o que             

como. 

Hoje é apenas um pouco depois do terceiro aniversário da morte da mãe             

no Yom Kippur 2015. Eu tive sonhos com ela nela e nós dois estávamos              

na mesma idade de 25 anos. Eu também tive sonhos com ela nisso tudo              

o que eu fez foi seguir e ouvi-la como ela fez sua própria coisa. Eu sinto              

falta dela. Eu gostaria que ela pudesse ter vivido aqui como ela faz hoje             

lá.

Eu também sinto falta do meu pai. Não tenho certeza de qual foi o             

destino dele. Eu acredito que, já que ele também estava em coma, Deus            

pode tê-lo chamado lá. No entanto, não tenho certeza de como isso teria            

sido. Enquanto ele estava com frio para mim e meu irmão, ele parecia ter             

compaixão pelos outros, mas apenas quando o servia. Ele então se          

gabava de como ajudava os outros até ao ponto de embelezar seus atos.

Meu pai tinha um tipo estranho de "fé" ... ele tinha extrema fé naqueles             

que tinham dinheiro e estava sempre se esforçando para maneiras que os           

homens pudessem lhe trazer riquezas. Ele até roubou minha herança que          

me foi prometida pelos meus avós. Contudo. Eu não lamentava isso, pois           

não achava que jamais veria nada disso. Embora eu fosse o neto mais            

velho, raramente me sentia digno aos olhos deles.

Pai, obrigado por remover meu irmão e eu de uma grande armadilha           

inimiga. Eu vi o que o dinheiro ou a promessa de dinheiro faz para as              
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pessoas. Esta é claramente uma das ferramentas favoritas do inimigo que           

ele usa para impedir que um homem tenha um relacionamento completo           

com você. Meu pai era um desses homens. Ele era um daqueles homens             

que esperariam que algo lhe fosse dado por aqueles que "têm", mesmo            

que ele não fizesse nada por isso. 

Eu sou grato a você, Pai, que você me tirou de se apresentar para o               

homem como um 'selo treinado'. Eu não atuei para ninguém além de            

você e da minha família nestes últimos anos e tem sido tão libertador.             

Trabalhar para a minha casa é realmente prazeroso porque é baseado na            

tarefa e faz meu coração feliz. Com meu diário, a comunhão com Você é              

mais gratificante do que qualquer coisa que já fiz em minha vida. 

Não houve nada maior do que o meu relacionamento com você, pai. Você             

usou minhas histórias de vida, minhas tristezas, minhas alegrias, minha          

dor física e minhas pontes para me relacionar com outros que tiveram as             

mesmas dificuldades e alegrias que tive e sou eternamente grato.          

Obrigado, Pai, por todos os meus amigos maravilhosos no Ninho, pois,           

sem eles, eu certamente não sentiria tanto amor pela presença deles e            

por suas orações. Obrigado! 

Os restos do furacão Florence chegaram à nossa área ontem. Os ventos e             

a chuva derrubaram árvores e causaram uma perda de energia por cerca            

de dez horas. Perder o conforto pessoal é humilhante, mesmo que por um             

curto período de dez horas. Na maior parte do tempo, simplesmente           

nunca prestamos atenção a serviços básicos como utilitários. Nós         

tomamos para concedido conveniências modernas como: 

● Eletricidade

● Calor

● Água

● Cabo ou televisão satélite

● Internet

● Um veículo seguro que corre

● Quatro pneus dignos de estrada

● Refrigeração para nossos alimentos perecíveis

● Frescos

● Armazene casas de comida na copa

● Um abrigo seguro em cima de nossas cabeças

● Dinheiro no banco

E estas são apenas nossas provisões diárias. Que tal perder coisas           

importantes que nos reduzem ainda mais: 

● Perda de um ente querido como um cônjuge, um pai ou uma           

criança
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● Perda de um amigo, humano ou animal, como animais de         

estimação

● Perda de mobilidade devido a alterações na saúde física

● Perda de membros

● Um coração enfraquecido

● Um cérebro que não pode mais se lembrar

● Então há respiração, deglutição, visão e audição, só para citar         

alguns

Pai, todos os dias eu ignoro tudo o que Você fez por mim desde o começo                

até o fim. Você fez essas coisas por mim, mas não apenas em minha              

vida, mas também por minha família e as pessoas ao meu redor no             

mundo. Eu sinto muito por tomar as coisas que você faz para concedido.             

Na maior parte do tempo em que estou esperando, eu me concentro            

acidentalmente naquilo que não tenho, não posso fazer, não posso fazer,           

sentir falta ou ter e o quanto falhei. 

Desculpe, sinto muito mesmo! Ajude-me a não me concentrar nos          

problemas que acabei de passar. Em vez disso, quero agradecer a Ti e             

manter o foco em Suas promessas e Sua bondade amorosa. Você é            

incrível em poder e eu sou muito grato por ainda estar aqui para ver tudo               

o que você prometeu desdobrar. Embora eu sinta dor em minha cabeça e           

corpo e minha visão esteja às vezes embaçada, eu ainda estou aqui e            

ainda posso ver.

Eu também posso agora segurar pão, água e outros alimentos. Apesar          

dos meus dois tumores cerebrais, ainda sou capaz de escrever. Obrigado          

pai! Obrigado! Pai, você é perfeito. Você é maior que toda a própria vida             

porque você é o Criador de tudo isso. Você também está por perto e nos              

ouve quando clamamos a você. Quanto àqueles pegos nos desejos de sua           

carne, eles correm e se escondem de você. Eu devo admitir que eu já             

estive lá.

Correr e se esconder é inútil quando tentamos isso com nosso Deus           

onipresente. É quando Ele parece longe de nós, separado de nós. Um           

homem sábio é um homem que deseja uma vida próxima a Deus, Deus            

sobre todas as coisas deste mundo. Mesmo quando parece uma         

eternidade chegar lá, não demorou muito para remover os israelitas do          

Egito. No entanto, levou quarenta anos para remover o Egito dos          

corações dos israelitas.

Oh Pai, muito obrigado pelos meus quarenta dias de jejum. Obrigado por           

sua orientação, mesmo quando eu tropecei muito com isso. Foi uma          

corrida difícil e difícil e estou sofrendo hoje. Meu sonho ontem à noite foi             

sério e me lembrou de sonhos semelhantes que eu tive antes ...
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Sub-sonho 1 "Grato por meus dois filhos" começa ... 

Meus dois filhos eram muito mais jovens, as idades eram quase 16 anos             

atrás, idades 3 e 5. Eles tinham muito pouca compreensão e confiavam            

totalmente em mim. Embora eu tenha tentado dar-lhes responsabilidades         

semelhantes às que as crianças normais poderiam fazer em suas idades,           

elas não podiam fazer isso sem grande dificuldade. Para que eu visse            

seus marcos, eu tinha que me ater apenas às coisas que eles tinham             

interesse ou eu sabia que eles poderiam fazer. 

Ao contrário das crianças normais sem o Autism Spectrum, eu não podia            

tentar coisas novas com elas. Tudo tinha que ser ordenado e previsível ou             

o caos entraria em erupção. Não importa o quanto eu tentei, os filhos da            

minha amiga e da minha família aceleraram além de ambos em          

habilidades. Eu estava tentando explicar os profundos mistérios da Bíblia         

para eles, mas era lento e agonizante. Foi doloroso e me senti exausto            

quando acordei desse sonho.

Sub-sonho 1 sobre ...

Pai, este foi um exemplo de como é difícil nos trazer para a colheita. No              

entanto, também nos lembra de quão incrivelmente paciente você está         

conosco e eu sou muito grato. Se você não tivesse me dado esses dois             

garotos para criar, minha caminhada com Você e minha compaixão e          

paciência pelos outros não estariam onde estão agora. Que presente eles          

foram na minha vida. Eu também tive um segundo sonho ontem à noite…

Sub-sonho 2 “Evitando os ataques aéreos” começa…

Eu estava com dois dos meus amigos em uma cidade estrangeira que eu            

nunca tinha estado antes. Embora eu não soubesse onde isso estava, a           

arquitetura parecia mais provável em algum lugar da Europa. Nós         

estávamos nesta cidade para um propósito importante. Nós estávamos lá         

para testemunhar para cinco pessoas, assim como várias outras. A cidade          

logo seria sitiada pelas forças terrestres depois que o inimigo acabasse de           

enviar ataques aéreos.

Estávamos na área onde o primeiro e o segundo ataques aéreos          

aconteceram. O Senhor então me disse que houve um terceiro ataque          

aéreo em apenas cinco minutos. Eu disse às pessoas ao meu redor que            

Deus havia me enviado para testemunhar e que elas precisavam         

acreditar em mim de que precisavam se proteger imediatamente.        

Daqueles ao meu redor, apenas dois prestaram atenção e foram os mais           

improváveis do grupo.

Esses dois eram os chefes número 1 e número 2 de uma grande gangue.             

O que achei estranho é que ambos pareciam normais e não tinham           

tatuagens ou piercings visíveis. Quando perguntei sobre isso, descobri        
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que eles faziam isso para que parecessem normais e, portanto, pudessem           

conduzir negócios com líderes de negócios em ambientes típicos. 

Quando os ataques aéreos chegaram, foram bastante assustadores e         

muito reais. Muitos foram mortos e feridos. Havia um punhado de           

guerreiros de Deus lá, inclusive eu e meus amigos, e fomos enviados            

para consolar, curar e testemunhar em Seu Nome. Deus então me deu            

habilidades sobrenaturais que não devo elaborar em meus escritos a fim           

de mostrar aos dois chefes que fui enviado Dele e que eu não fiz parte da                

força de ataque. 

Com essa exibição sobrenatural, combinada com toda a morte que esses           

dois podiam ver agora e sabiam que haviam evitado me seguindo até o             

abrigo, não foi surpresa que ambos estivessem agora quietos e dispostos           

a ouvir. Falei com eles por um breve momento e depois começaram a             

confessar tudo o que haviam feito. Ambos então escolheram abandonar          

seus estilos de vida para ir a Jesus para curar. 

Todos nós que éramos do exército de Deus estávamos lá para sermos            

como um grupo de operações especiais de Deus, do céu. Nenhum de nós             

parecia capaz até que Deus se levantou em nós, brotando em nós como             

uma fonte. Enquanto a água desta fonte tinha apenas 'sputtered out' no            

início, agora estava fluindo poderosamente de nós. Deus estava agora          

nos usando plenamente para ministrar ao que é desagradável e          

inatingível. 

Sub-sonho 2 sobre ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava mais uma vez no belo prado. Enquanto eu estava mudando            

aqui no Céu, meu estômago estava doente e minha cabeça doía quando            

me sentei na minha cadeira devocional na Terra. Aqui no céu e aqui com              

Deus, eu estou fortalecido, curado e vivo em Jesus. 

Eu: “Oh Senhor, aqui estou novamente doente e exausto. Eu não posso            

esperar pelo dia em que estamos curados como eu estou aqui ... na Terra              

como no céu. Pai, Senhor, Jesus, por favor, por favor, nos cure em breve.              

Por favor, nos liberte para testemunhar. Por favor, nos liberte para operar            

em Tua Vontade! ” 

Só então, eu ouvi a Voz de Deus ao meu redor e sobre mim. 

Deus: “Erin, eu farei tudo o que eu disse que farei! Agora, descanse e se               

regozije. Entre em minha morada. Dá-me os teus fardos e deixa de lado             

as tuas roupas da prisão. Venha e jante na minha mesa. Beba da taça de               

água viva na sua frente. Coma do pão da vida até que você esteja cheio e                

então cante e dance como você fez em sua juventude. Erin, eu te             

convidei e lhe darei os desejos do seu coração. 
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“Você testemunhará e exibirá feitos incríveis em Meu Nome. Você fará           

com que os ímpios confessem e os perdidos sejam encontrados por Mim.            

Você testemunhará meu amor, minha misericórdia e minha bondade.         

Você vai confundir as cabeças dos homens e mulheres maus e consolar            

aqueles que são fracos. Você será como uma trombeta chamando os           

cegos para dizer 'este é o caminho, ande nisto'. 

“Quando o passo perdido sair, o chão tremerá, as montanhas se deitarão            

e o caminho será suavizado e nivelado bem diante deles. Aqueles que            

saírem do mundo e seguirem o Meu chamado me encontrarão lá e            

testemunharão as Minhas obras. Aqueles que preferem o mundo         

receberão seu pagamento integralmente e perecerão. Agora regozije-se,        

Erin, regozije-se quando os tempos do cumprimento do "Livro dos          

Mistérios" chegaram e muito poucos vêem isso. 

“Espere por mim. Dê-me este dia para meus propósitos. Descanse ...           

descanse e tenha conforto. Alegrai-vos, filhos, alegrai-vos, porque Aquele         

que uma vez andou ali, Meu Filho, Meu Filho está chegando. Pronuncie as             

Boas Novas porque bonitos são os pés daqueles que trazem Boas Novas!            

Eu te amo, Erin. Descanse e regozije-se neste dia pois estou com você!             

Não se preocupe, estou 

aqui!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-304/ 

Jesus e as flechas ocultas em breve serão reveladas 

14 de outubro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

sou muito grato a você! Você me ama e me abençoa apesar dos meus              

desejos terrestres. Quem sou eu que Você deveria me amar assim? Quem            

somos nós que você deve se deliciar com qualquer um de nós? Vocês nos              

criaram plenamente sabendo que nossas vidas terrenas serão uma luta e           

que, mais do que provavelmente, seguiríamos nosso próprio caminho         

com corações rebeldes e apetites pecaminosos. 

Para a maioria, eu nem deveria ser considerado para nenhum chamado           

especial. Para o mundo, sou uma decepção e um fracasso. No entanto,            

Pai, você vê algo em mim que te encanta. Eu estou admirado com isso.              

Por favor, perdoe-me, pai, quando digo comentários irreverentes contra         

mim mesmo, para mim também sinto que sou uma decepção. 

Eu sei que pensar ou dizer essas coisas desonra Você, meu Pai Que me              

tricotou no ventre de minha mãe, então, por favor, me perdoe! Eu posso             

dizer isso com certeza… eu estava perdido e agora fui encontrado por            

você. Eu vaguei na minha juventude e você me chamou para você,            

dizendo 'aqui é o caminho, criança, ande nisto'. 

Eu me senti abandonado e não amado e você me aceitou e me amou.              

Você me ensinou a compaixão por aqueles que sofrem, perderam,          

sofreram, sofreram grandes dores ou ficaram com fome ou sede. Eu           

descobri que não percebi essas coisas tanto antes quanto tive muita           

dificuldade em me concentrar. 

Eu só podia sonhar em um dia ser livre, seja nesta vida ou na morte.               

Senti que algo nos esperava do outro lado da morte, embora eu            

realmente não tenha entendido o eterno, o lugar que você preparou para            

aqueles que amam você. Pai, eu estive perdido, exausto, com muita dor,            

inquieto e assustado, mas mais ultimamente parece. 

Oh Pai, nossas vidas estão enfrentando grandes incertezas. Ainda não há           

portas abertas. Fizemos tudo o que você pediu e agora está esperando            

por você. Nossas vidas logo estarão em grande tumulto se pelo menos a             

promessa de uma porta aberta não vier logo. Como isso seria contrário às             

Suas promessas, continuamos a nos apegar ao que sabemos. 

Oh Senhor, enquanto eu sei que você nos ama e não nos abandona, isso              

tem sido um literal unha mordedor. Este mundo precisa dos Seus           

milagres agora e mais do que nunca. Agora vejo coisas que antes eram             
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consideradas terríveis e horripilantes, tornando-se modernas e totalmente        

aceitáveis. Agora existem blasfêmias contra você e sua noiva em todos os            

lugares. 

Cristãos de todo o mundo estão sendo abertamente mortos por suas           

crenças. Eu apenas sei em meu coração que não demorará muito para            

que essas perseguições estejam em toda parte. Os kits de DNA estão se             

tornando cada vez mais populares e estão sendo usados para descobrir           

nossas várias origens ancestrais. Eu acredito que esta é uma tentativa do            

inimigo de expulsar aqueles que você manteve escondidos. 

Isso aconteceu recentemente perto de casa, quando uma instalação         

médica me pressionou para que meu sangue fosse testado para obter           

informações sobre a viabilidade e a doença. Quando fiquei doente apenas           

pensando em permitir isso, eu recusei cada vez que me pediam. Tudo o             

que sei é que nós amamos você com todo o nosso coração, alma e força               

e que você nunca está mudando. 

Oh Pai, eu sinto muito por ter ficado bravo com você. Eu sinto muito que               

estou com medo agora ... bem, realmente com medo. Meus filhos estão            

todos começando a querer seguir caminhos separados agora, pois eles          

também estão começando a perder a esperança. Enquanto eles não          

deixaram você, eu apenas acho que eles estão se preparando para fazer            

suas próprias jornadas. 

Enquanto ouvir meus meninos falarem desses grandes sonhos me deixa          

orgulhosa, também estou preocupada com eles, pois eles realmente         

desconhecem sua incapacidade de ler pistas sociais. Oh Jesus, por favor,           

prenda esta maldição do autismo e deixe que esta maldição seja           

removida em Seu Poderoso Nome. É demais suportar ver esses jovens           

com corações como jovens rapazes enfrentando esse mundo cruel sem          

saber o que se esconde sob a superfície. 

Todos os dias, nos últimos 7 mil dias desde que meu filho mais novo              

nasceu, eu implorei a você por tantas coisas a respeito deles ... 

● Para manter esses meninos perto de você. 

● Para deixá-los crescer para ser bons jovens cristãos que perseguem          

o seu coração. 

● Ajudá-los a um dia encontrar amigas cristãs amorosas, noivas         

amáveis que serão grandes elogios às suas vidas. 

● Ajudá-los a um dia encontrar emprego remunerado. 

● Ter a capacidade de curar os outros. 

● Ser capaz de defender as causas dos fracos em Seu nome. 

Fiz tudo o que posso para o qual me confiaste para amar, nutrir e cultivar               

homens piedosos. Agora, Pai, eu os dou a Ti como sempre foram Seus             
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desde o princípio. Por favor, deixe-os não serem esmagados em espírito,           

pois é diferente para eles do que para um homem com entendimento. 

Oh Pai, eu oro para que eu não tenha falhado com você. À medida que               

minha visão se torna pior, especialmente em alguns dias, e minhas dores            

de cabeça se tornam difíceis de suportar, perco de vista Suas promessas.            

Embora eu saiba melhor do que me permitir fazer isso, eu ainda sei, por              

favor, por favor, me perdoe! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em pé no belo Aspen Grove in Heaven. Eu estava olhando para              

o belo caminho feito com pedras cinzeladas e percebi que, em vez de             

argamassa entre cada junta, havia musgo verde macio, tão macio quanto           

pele de animal. Foi tão bonito. Eu estava usando uma túnica ou vestido             

de linho branco e meus pés estavam descalços. Eles eram pés adoráveis,            

não mais marcados por seus anos de uso. 

Quando uma pequena brisa soprava, os álamos estavam fazendo música.          

As lindas folhas brilhavam em verde e dourado. Eu podia ver a pequena             

piscina à frente e ela estava banhada por uma luz brilhante como o sol.              

Eu peguei meu ritmo e comecei a correr pelo caminho. Quando me            

aproximei, vi Jesus parado ali esperando por mim. Quando finalmente          

cheguei a Ele, caí de joelhos e chorei aos pés dele. 

Eu: “Sinto muito, Senhor, sinto muito. Estou perdendo a esperança          

agora. Quando eu sonho que sou saudável e, em seguida, desperto           

inalterado, dói muito. Todas as células do meu corpo estão doendo. Como            

eu já te amo com todo o meu coração, que bem poderia continuar             

fazendo isso? 

Senti a mão dele pousar suavemente na minha cabeça inclinada. 

Jesus: “Erin, eu estou aqui. Permita-me levar você. Você não está           

sozinho. Eu não te abandonei. Erin, eu não te abandonei. 

Meu rosto estava no chão sobre meus joelhos. Então senti Jesus me            

pegar em seus braços. 

Jesus: “Erin, seu nome significa 'paz'. Eu sou o príncipe da paz. Você é              

minha noiva em ouro de Ofir (Salmo 45). Eu escolhi você. Você não             

escolheu. Tudo que você tem, eu te dei. Todos os seus amigos, eu enviei.              

Todos os seus inimigos, eu silenciei. 

“Eu sei que você está cansado. Eu sei que você luta e chora. Estou              

satisfeito com você e seu coração é meu. Eu te refinei no fogo da aflição e                

a escória foi removida da superfície. ” 

Comecei a falar e Ele colocou o dedo em meus lábios para 'me calar'. 

Jesus: “Eu sei, Erin, eu sei. Eu sei. 

Comecei a chorar e até agora enquanto escrevo. 
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Jesus: “Fique comigo um pouco mais. Cuidado comigo. Eu venho e não            

vou atrasar. Eu preparei algo para você que você não iria acreditar. Isso             

será para lá, Erin, e será como é aqui no céu. Foi assim que te ensinei a                 

orar. Haverá um tempo e tempos finais antes do grande e terrível dia em              

que farei tudo o que eu disse e as profecias são cumpridas. 

“Agora, haverá também um dia terrível para aqueles que apreciam suas           

blasfêmias e mentiras. Este será um grande momento de sacudir onde os            

ímpios confessarão àqueles que eu chamei. Será um período de          

vindicação para você a quem chamei, mas também um tempo de           

exaustão. Será cansativo e cansativo estar aqui sabendo que você          

pertence como cidadão no céu. Eu vou fortalecer e curar aqueles que            

preparei como minhas flechas. 

“Você dividirá seu tempo de serviço para Mim entre 'os perdidos' e            

'comunhão, descanso e oração Comigo'. Você fará todas as coisas sem           

hesitação ou medo pelo que acontecer, pois haverá Minha Voz em você e             

o Espírito do Deus Vivo será como um com você. Você ouvirá de Mim              

mais do que alguém que jejuou sem comida por 40 dias, mas você ainda              

terá a força de um exército de homens. 

“Agora, Erin, há uma razão que eu mostrei a você quem você será em              

seus sonhos. Há uma razão pela qual eu mostrei a você quem você irá              

encontrar, quem será humilhado e quem irá se virar. Eu sei que isso tem              

sido difícil, mas, quando você é como eu mostrei a você em seu estado              

de sonho e mudou no físico, todas as coisas escondidas serão reveladas            

em um período de poucos dias. 

“Este será um tempo de grande reconciliação, conforto e alegria. Você           

então entenderá que você foi chamado para um propósito. Então, você           

esquecerá o seu povo e a casa de seu pai enquanto o Rei estiver              

encantado com sua beleza. O que quero dizer com isso é que você será              

chamado para o serviço por Mim e que precisará abandonar seus modos            

de pensar anteriores, aqueles que estão enraizados em você por sua           

família que está separada de Mim. 

“Você deixará de lado seus preconceitos, suas noções e sua vontade e            

vestirá as novas roupas que eu preparei para você. Veja, eu mantive você             

escondido. Embora eles procurem por você para destruí-lo, eles não          

podem encontrá-lo porque o Rei pediu que os anjos o guardassem da            

maneira que você deveria ir. 

“Então aqui, Erin, mesmo a parte de você em dor e sofrimento não é              

considerada. Enquanto seu passado, incluindo seus divórcios, o        

desqualificou por aqueles que vêem apenas suas manchas, eles não          

reconhecem que você foi perdoado, libertado e agora está tão branco           

quanto a neve para Mim. Olhar para você como o menor, ou semelhante             
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ao pior como Hagar, tem sido a melhor coisa para mantê-lo para os meus              

propósitos. 

“Quem, senão Meu Pai, seu Criador, e Eu, seu Rei, está melhor            

qualificado para escolher quem servirá ao Trono, o Reino dos Céus?           

Quem é melhor para amar do que aqueles que perderam tudo, mas ainda             

foram amados e carregados por Deus? Não se preocupe, Erin, mas           

alegrar-se por este é um dia glorioso que fiz para você. Eu te amo! ” 

Ele estendeu a mão e beijou minha testa. 

Jesus: “Erin, vou restaurar tudo o que o inimigo roubou. Eu revelarei tudo             

o que foi feito em segredo. Eu vou confortar e fortalecer você. Deus está              

dentro de você e você não cairá. Eu te ajudarei no romper do dia. Seja               

ainda, minha seta, e saiba que eu sou deus! Eu te amo! ” 

Jesus sorriu para mim quando se aproximou para gentilmente me          

abraçar. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-305/ 

Jesus e um Caminho Será feito para nós 

21 de outubro de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Obrigado, Senhor, obrigado! As belas folhas do lado de fora             

da minha janela são como Muito chamas de laranja contra um céu azul             

brilhante. É dramático e tão inspirador que está trazendo lágrimas aos           

meus olhos. Eu sou grato por tudo o que temos. Você me encantou de              

muitas maneiras para eu tentar listar todas elas. 

Eu estou começando a perceber que eu tenho sido uma criança sobre            

coisas maravilhosas toda a minha vida. Sua natureza deslumbrante         

simplesmente me tira o fôlego. Todos os pequenos animais, Seus          

pequenos animais, trazem lágrimas aos meus olhos. Todos os cinco perus           

selvagens vieram esta manhã. Foi tão bom vê-los novamente em meio           

aos tiros que ouvi ao longe. 

Eu olho ao meu redor e vejo as obras de ceramistas e artistas. Seus              

talentos são verdadeiramente como milagres em todo lugar. Sento-me         

em minha linda cadeira devocional e olho para Suas maravilhosas          

criações. Eu sou tão grato por um marido que me ama e crianças que              

viram seus milagres e acreditam. 

Obrigado pelo Ninho também, Senhor, porque o amor e apoio deles           

significou muito e me manteve vivo. Quão abençoado sou por ter           

centenas de pessoas globalmente orando por nós? Embora não tenhamos          

nos encontrado no físico, é como nós temos e eles são parte de uma              

família especial. Quem sou eu para reclamar, pai? Bem, eu ainda faço,            

então por favor me perdoe. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem ali na minha frente. 

Jesus: “Oh Erin, eu sei que você está cansado. Entretanto, mesmo que            

você esteja cansado, você ainda se deleita em Mim. Isso agrada a Mim e              

Meu Pai. ” 

Eu:“ Senhor, você tem feito muito. Você fez muito mais do que eu posso              

contar e não posso agradecer o suficiente. Por favor, me perdoe por            

reclamar. Eu amo a nossa casa e os pequenos animais que você enviou             

para nós. Eu sinto muita alegria em tudo isso. 

“Eu nunca quero parecer ingrato ou ingrato quando Você me esbanja com            

coisas tão bonitas. Eu não sei o que o amanhã reserva, mas, com você,              

minha família e meus amigos ao meu lado, eu realmente tenho tudo. Ah             
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sim… obrigada também por abrir uma porta para o meu marido. Isso            

significa muito para nós, então obrigado. ” 

Jesus:“ Você é bem-vindo. Eu também te perdoo por sua queixa, Erin.            

Contudo, você não esta sozinho. Houve muitos profetas que vieram antes           

de Mim pedindo sinais, por cumprimento, por proteção e por misericórdia.           

Eles viviam com medo de multidões enfurecidas. Eles viviam com medo           

de Minhas Palavras voltando sem a verdade e as multidões sendo           

provadas corretas. Isso era confuso para eles, pois nenhum deles          

conseguia ver o quadro maior. 

“Agora, o homem foi criado para cuidar da Terra e dos animais. No             

entanto, o pecado é o grande separador entre o bem e o mal. As bocas               

dos animais foram então silenciadas e a relação desapareceu. Os homens           

então tiveram que lutar contra a terra, pois a alimentação da terra era             

agora uma luta constante e ainda é para muitos. 

“Antes disso, tudo era cuidado e havia fontes de água fresca e curativa.             

Houve também uma abundância de comida. Esta foi a recompensa do           

homem como o homem foi criado para adorar a Deus com todo o seu              

coração. Coisas de beleza podem, então, trazer oportunidades de         

'valorização', mas somente enquanto a fonte de onde isso veio nunca é            

esquecida. 

“Quando o homem decide adorar coisas que podem quebrar, queimar ou           

ser roubadas em vez do Deus que as criou, então esqueça o seu Criador              

em ação de graças em troca de algo que não dá vida a elas, então eu as                 

entrego a seus pecadores. desejo ou eu quebro e removo o que causou             

as paredes entre nós, seus ídolos. ” 

Eu:“ Eu te amo, Senhor. Eu sei muito bem que tudo na minha frente logo               

vai queimar quando a Terra for refeita. Eu aprendi a não me apegar às              

coisas, mas sim apenas a minha família e amigos, mas especialmente e            

mais ainda a Você, meu Pai e Criador. 

“Senhor, meu corpo está se voltando contra mim agora e não há nada             

que eu possa fazer sobre isso. Até o descanso dói. Não consigo dormir             

muito, pois até a pressão do meu colchão agora dói quando me deito. A              

dor é tão intensa que até me faz alimentar as vezes. Bem, eu acho que               

"sem dor, sem ganho", certo, Senhor? " 

Jesus:" Logo, Erin, muito em breve ... "Ele sorriu e riu quando Ele sabia              

que eu não tinha aferição pelo tempo que ele fala. “… E sim, sei que já                

lhe disse isso antes. Agora farei tudo o que prometi. Eu te amo. Mesmo              

que sua espera tenha continuado, você não me amaldiçoou e se virou.            

Em vez disso, você me pressionou ainda mais. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda estou reclamando de nossa espera. Meu           

coração foi ferido por isso, como você é meu amigo e eu sei que você               
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poderia me curar em um instante, se quisesse. Eu olho para você em             

todas as coisas. Eu te amo com todo o meu coração. Estou quebrado             

diante de ti e com tanta dor. Diante disso, acho que ainda não entendo              

por que Você não removerá pelo menos parte da grande dor em que             

estou. ” 

Jesus: Ele olhou nos meus olhos com uma empatia indescritível. “Oh Erin,            

eu tenho uma razão para isso. Você pode, por favor, confiar apenas em             

Mim um pouco mais? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ”Sorri e ri. “Eu não vou a lugar algum… bem, pelo              

menos não sem Você!” 

Jesus: “Então, apegue-se a este rolo e Minhas Palavras como nada falado            

por Mim ou escrito retornará vazio. Alegra-te, Erin, regozije-se. Continue          

no seu curso e cuide daquilo que lhe confiei. Tenham fé em Mim que farei               

tudo o que prometi. Confie em mim para uma colheita recorde na época             

devida. 

“Agora, eu tenho você, então não se preocupe. Regozije-se e delicie-se           

em Mim como eu sou o Deus vivo, seu noivo e seu amigo. Antes de você,                

não há outro Deus. Ele sorriu e riu. “Enviarei presentes adiante para            

deleitar-te, pois irei exagerar na Minha Noiva.” 

Eu: “Eu te amo, Senhor, com todo o meu ser. Você é meu maior presente               

e tesouro. ” 

Jesus:“ Você é minha noiva em ouro de Ofir. Embora você tenha sido             

refinado no fogo da aflição, você ainda está aqui comigo. Veja, estou            

fazendo uma coisa nova. Você não percebe isso? Você bateu e eu abri a              

porta antes de você. Ele sorriu. “Não fique no corredor enquanto eu            

chamo por você. Eu estou aqui. Entre… entre! ” 

Isaías 43: 1-21 veio até mim. Eu li e chorei. Eu sou tão grato a Deus, a                 

você, Pai, por tudo na minha vida! 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-306/ 

Jesus e por que não poderíamos ter sido curados até agora 

Recebido no domingo, 28 de outubro de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Você me chamou de amigo, mas, mais importante ainda, você             

é meu pai. Você me conhece. Pai, eu fui esmagado. Eu estive tão doente.              

Eu tenho sido fraco e exausto. Pela primeira vez na minha vida,            

abandonei minhas tarefas. Às vezes, não consigo mais fazer apenas o           

básico, coisas que me dão valor. 

Eu não posso digerir comida muito bem e eu tenho lidado com um gosto              

amargo horrível na minha boca. De alguma forma, desenvolvi um caroço           

no lado esquerdo das costas, do tamanho de uma laranja. É uma hérnia             

ou algum outro tipo de coisa assustadora. Parece que, por alguma razão,            

meu corpo está sob ataque e há uma batalha violenta, uma guerra sem             

vencedores. 

Pai, eu estou com raiva de você e sinto muito. Eu sinto muitíssimo. Eu              

chorei e chorei na quinta à noite. Eu perdi o equilíbrio e tive náuseas no               

estômago. Eu tive calafrios e depois os suores. Minha pele foi           

rapidamente de vermelho vivo para branco pálido. Foi como nos dias em            

que tive pancreatite, mas ainda não tão ruim. 

Eu fui me deitar, mas deitar só me fez sentir pior. Não houve alívio. Eu               

sentei na cama, pai, e eu gritei para você. Eu não entendo nada disso. Eu               

sei que minha pressão sanguínea aumenta com a dor, mas eu           

simplesmente não entendo tudo isso. Tem sido impossível chegar na          

frente de alguém que possa ajudar. Isso é porque isso é exatamente            

onde você me tem agora. 

Mas por que, pai, por quê? Fiz algo de errado? Eu te enfureço? Você está               

agora decidindo que não vou mais ver Suas promessas aqui? Oh pai, por             

favor, não esqueça de mim. O problema em todas as nações aumentou            

além do que eu pensava ser possível em um período tão curto de tempo. 

Quando estávamos em Houlton, Maine na sexta-feira, houve tiroteio         

entre um homem e alguns policiais na fronteira com o Canadá. Era grave             

o suficiente para que a fronteira fosse fechada durante a maior parte do             

dia. Ao fazer nossos recados, testemunhamos um evento muito incomum.          

Nós assistimos como um carro do Canadá foi parado por agentes           

alfandegários. 

Meu marido e eu nos sentamos em silêncio atordoado quando duas           

mulheres foram convidadas a sair do carro. Essas duas mulheres          

pareciam cristãos apostólicos ou menonitas. Eles foram então revistados         

bem à nossa frente e colocados em algemas. Essas mulheres estavam           

facilmente no final dos anos 60, mas lá estavam elas ... sendo presas.             

Pouco depois de ser colocado sob custódia, seu carro novo e bonito foi             

apreendido. 
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Mais tarde, perguntei sobre esse incidente com algumas pessoas que          

conhecemos na região nos últimos quatro anos e elas acreditaram que           

tudo indicava a legalização da maconha no Canadá. Aparentemente         

houve um enorme aumento nos problemas para todos os estados que           

fazem fronteira com o Canadá. Era loucura, completa loucura. 

Eu não podia acreditar que eles tinham usado o disfarce de um grupo             

religioso para realizar contrabando. Eles realmente pareciam o negócio         

real. Quem suspeitaria de mulheres mais velhas fazendo isso? Não havia           

como copiar esse tipo de vestido especializado sem um enorme esforço.           

Em meu coração, senti que eles estavam fazendo isso por dinheiro. De            

qualquer forma, nada foi mencionado sobre isso nas notícias - nem o            

tiroteio nem os problemas com contrabando. 

Pai, eu também acredito que o homem que enviou as bombas de tubo foi              

de alguma forma ameaçado ou pago para fazer isso para obter           

simpatizantes para a agenda do lado esquerdo. Se essas bombas fossem           

reais, pelo menos algumas delas teriam explodido. É uma das poucas           

vezes em que realmente acredito que este foi um evento de "bandeira            

falsa". Havia tantas coisas perturbadoras em torno do momento em que           

fiquei balançando a cabeça com espanto! 

Então percebi que a mídia estava alegando que o 'bombardeiro' era           

caucasiano. No entanto, quando eu vi fotos dele mais tarde, ele se            

parecia mais com muitos dos índios Seminole que conheci na Flórida           

desde muitos anos atrás. Isso não fazia sentido. Sua van também foi            

decalcada com tantas coisas pró-Trump, anti-democratas, parecia       

manipulada, como se a ala esquerda dissesse: "Podemos tornar isso mais           

óbvio que somos vítimas aqui". 

Depois, há a notícia de que o maluco entrou na Sinagoga da Árvore da              

Vida, em Pittsburgh, e matou 11 judeus no dia anterior. Enquanto os            

assassinava, ele expunha coisas odiosas como "Morte aos judeus".         

Embora eu esteja contente que pelo menos essa história tenha recebido           

cobertura, o que dizer da cobertura da retórica que parece estar coberta            

do lado direito, mas não do lado esquerdo. 

Muito simplesmente, e como apenas um exemplo de muitos, a mídia           

ignora completamente o 'reverendo' Farrakhan, um 'pregador' que se         

refere ao povo judeu como 'baratas que precisam ser mortas'. O que? A             

sério? Essas coisas são permitidas e então ficamos chocados quando o           

ódio é realizado. Isso tudo é realmente repugnante e é difícil para mim             

assistir às 'notícias imparciais' que estão constantemente sendo        

distorcidas para o nosso prazer visual. 

Oh Pai, enquanto, às vezes, o nosso Presidente me faz tremer de            

desconforto, eu sei que você o colocou lá. Isso deve ser a sua vontade ou               

ele não seria o presidente ... simples e simples. Como Trump defende o             

povo judeu e Israel, eu, por sua vez, defenderei aqueles que você            

designou. Eu suponho que é apenas que eu ainda estou um pouco            

descrente nas vezes em que estamos agora. 

Então, houve todo o processo de confirmação de Brett Kavanaugh para a            

Suprema Corte. A mídia usou essa oportunidade como um frenesi contra           

ele. Se o que aconteceu com o Dr. Ford realmente aconteceu ou não, não              
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é o problema aqui. Eu sinto que a verdadeira questão é o que aconteceu              

com alguém sendo 'inocente até ser provado culpado'. A mídia de           

esquerda estava fazendo o oposto, tentando fazer com que ele tivesse           

que provar sua inocência, 'culpado até que se provasse inocente'. 

A outra coisa que me incomoda é o termo "agressão sexual", como está             

sendo usado na mídia nos dias de hoje. A generalização aqui é tão ampla              

que você não sabe mais se alguém foi "brutalmente estuprada" ou se            

alguém teve suas "nádegas espremidas". Sim, eu concordo que ninguém          

deveria ter suas 'nádegas espremidas' sem a sua permissão, certamente          

não é nem perto da categoria de 'brutalmente estuprada', ainda que o            

mesmo título seja usado agora. 

Se esse texto genérico tivesse sido usado nos meus tempos de faculdade            

como garçonete, eu poderia dizer que fui "agredida sexualmente"         

centenas de vezes. O termo genérico aqui é tão genérico que é quase             

como alguém que "chorou de lobo" muitas vezes e as pessoas se apagam             

ou não levam mais a sério as palavras "sexualmente agredidas". O           

público é então dessensibilizado e os criminosos endurecidos não são          

condenados com justiça. 

Bem, pai, você é um juiz justo, o juiz justo! Você vê todas as coisas. Você                

sabe a verdade das mentiras. Por favor, exponha todos os mentirosos.           

Essas pessoas estão fazendo com que todos nós tenhamos medo de falar.            

Filmes de apenas cinco anos atrás eram completamente ofensivos, mas,          

no humor, as coisas ainda eram permitidas. No entanto, agora, pai, as            

coisas são removidas porque as coisas ofendem. 

Mesmo assim, ainda é certo que certos grupos de pessoas digam o que             

querem. Tudo vem de uma história de ataque que agora é descoberta            

para usar como armas contra aqueles que o inimigo quer silenciar. A            

mídia liberal até nos fez acreditar que o pior para os EUA é ter proteção               

em nossas fronteiras. 

Pai, há um grande grupo de pessoas vindas da América do Sul que em              

breve tentarão atravessar ilegalmente nossas fronteiras ao sul. Isso         

enfraqueceria ainda mais os EUA e se ajustaria aos planos do inimigo. O             

inimigo gostaria que os EUA fossem destruídos, junto com Israel. No meu            

coração, acredito que este grupo de 4000 pessoas está sendo enviado por            

algumas pessoas muito ricas e poderosas. 

Isso poderia resultar no seguinte cenário ... a eleição de meio de            

mandato poderia ser vencida pelos democratas. Eles então os "deixarão          

entrar" e abrirão nossas fronteiras. Isso faria com que todos nós, mesmo            

os trabalhadores pobres, tivéssemos que pagar por tudo isso. Então,          

qualquer grupo em busca de asilo será admitido nos EUA sem verificação            

de antecedentes. Uma vez nos EUA, em número suficiente, essas pessoas           

vão permear a terra e pilhar. 

O que muitas pessoas não sabem é que já existem áreas de “zonas             

seguras” instaladas nos EUA para os muçulmanos em que a lei dos EUA             

não tem jurisdição. Essas áreas são 'bloqueadas' e ninguém em nosso           

governo tem o direito de saber o que está acontecendo lá. Ninguém fala             

sobre isso além dos contratados e trabalhadores que ajudaram a definir           

3 
206



essas zonas. Eu ouvi esta primeira mão de alguém que enviou itens            

classificados lá. 

Se você quiser ver o nosso futuro de continuar a permitir tudo isso dentro              

de nossas fronteiras, não procure mais do que a Europa. Não é bom lá.              

Na verdade, é horrível. Então, leis serão estabelecidas para permitir que           

hordas usem tanto o Canadá quanto o México como pistas de           

aterrissagem para a continuação da 'invasão branda' dos EUA. Apenas          

três anos atrás, eu descartei tudo isso como sendo impossível. Agora, no            

entanto, sinto que isso "não está acontecendo" é impossível. 

O próximo passo será certamente remover armas das mãos dos cidadãos           

americanos. Isso reduzirá ou eliminará qualquer resistência futura. Há         

também outros itens em sua agenda que serão encorajados, incluindo          

qualquer coisa que envolva anti-procriação, incluindo o aumento do         

aborto, e encorajando relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.         

Assista a qualquer filme de Hollywood e quase todos têm uma mensagem            

de que a Terra está "superlotada". 

A agenda também incentivará e promoverá o ataque contra o casamento,           

tendo filhos e a santidade da família. Os filhos se afastarão de seus pais e               

os pais se afastarão de seus filhos. Não há problema em se vestir como o               

sexo oposto. Não há problema em se identificar legalmente com o que            

você quiser, incluindo animais e até personagens de desenhos animados.          

Qualquer um que expresse preocupação sobre isso é rotulado de inimigos           

e enfrenta perigo crescente. 

A outra coisa que também está se tornando cada vez mais difundida pelo             

design são os kits de teste de DNA. Enquanto eles querem que pensemos             

que isso nos daria informações que acharíamos interessantes, há pouca          

dúvida de que tudo isso está sendo introduzido em um gigantesco           

sistema de informações sobre cada um de nós para usar mais tarde. Tudo             

isso é para reunir informações, inteligência, sobre quem você realmente          

é. 

Pai, tenho que queimar tudo que acabei de escrever? Estou agora sendo            

controverso pelo que escrevi ou observei? Se os republicanos vencerem          

os mandatos, haverá guerras em nossas fronteiras contra fronteiras         

abertas. Estados inteiros podem até se anexar. Além de você, pai, quem            

sabe o que vai acontecer? Parece-me que tantos estão furiosos que           

Trump ganhou que dividiu o país, se não o mundo. 

É como se todo pensamento racional tivesse sido removido pela loucura,           

como a "doença das vacas loucas", só que agora é a "doença do burro              

raivoso". Quando eu era um democrata registrado, o que eu tinha sido            

durante a maior parte da minha vida, parecíamos estar do lado que era             

"para o menor destes" na sociedade. Nós cuidamos dos perdidos, dos           

pobres e dos desfavorecidos. Acreditamos em impostos para governar e          

manter nossas escolas com almoço quente, partida e outros programas. 

Acreditamos que tudo isso junto ajudaria a oferecer condições equitativas          

e manter todos nós mais equilibrados. Costumava ser mais amigável da           

classe média, pois vivíamos em um país onde havia indústrias e           

empregos. Parecia que os democratas eram mais gentis e escutavam o           
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outro lado. Talvez não tenhamos concordado, mas pelo menos         

concordamos que todos tinham direito à liberdade de expressão. 

Quando digo liberdade de expressão, isso até incluiu quando coisas          

ofensivas aconteceram. Nós acreditamos por igualdade, liberdade e        

justiça. Não me lembro de há muito tempo, literalmente há cinco anos,            

quando as notícias eram um lugar onde eu podia sintonizar e ver ou ouvir              

o que estava acontecendo nos EUA e no mundo de hoje. Eu também             

poderia obter informações sobre o tempo (o poder de Deus) e os            

destaques dos principais eventos esportivos. 

Junto com isso, eles geralmente incluem uma história de interesse          

especial. Essa foi a única vez durante as notícias em que eu ouvia as              

opiniões ou pensamentos pessoais dos âncoras. Quanto a hoje no entanto           

... apenas WOW! Há editorial massivo agora no lugar dos fatos que eu             

usei para formar meus próprios pensamentos em uma ocasião. 

Costumava haver liberdade para escolher minha direção com base nos          

dois lados apresentados uniformemente durante a reportagem. Aqui,        

meus pensamentos importavam e assim também a minha capacidade de          

escolher o certo do errado com base apenas na verdade dos fatos. Se             

algo fosse reportado incorretamente, a notícia declararia um pedido de          

desculpas e emitiria uma retratação. Qualquer pessoa envolvida com esta          

informação falsa ou enganosa foi geralmente colocada na lista negra de           

todos os meios de comunicação. 

Muito simplesmente, não há integridade nas notícias hoje. Existe uma          

agenda direta de tentar persuadir os ouvintes a corresponderem à          

agenda do resultado desejado. Em vez de fatos apresentados para o           

público concluir, eles estão fazendo tudo isso por si mesmos "para o            

nosso bem". Como apenas um exemplo, o Trump Whitehouse é          

realmente culpado de conluiar com a Rússia? Bem, isso não é uma            

manchete apoiada pelos fatos. 

Isso significa, ao contrário, atrair qualquer um que tenha algo para apoiar            

esse resultado desejado com uma narrativa oculta baseada em mentiras.          

Não foi assim que me ensinaram. Eu fui ensinado na faculdade que uma             

história não é uma história até que todos os fatos sejam apresentados.            

Enquanto ainda há shows como 20/20, 60 Minutes e outros que pelo            

menos tentam mostrar pesos iguais e depois acompanhar, isso está se           

tornando mais raro a cada dia. 

Em vez disso, tudo agora está destinado a nos enganar. Por que eu tenho              

que entrar em sintonia com um canal de notícias de direita para ouvir as              

ameaças horríveis de danos corporais de líderes democráticos para         

acionar as 'multidões' para fazer com que um republicano não possa mais            

desfrutar de uma refeição agradável e tranquila com sua família? Eu           

então sintonizo o 'outro canal' para ouvi-los afirmar que apenas os           

republicanos estão fazendo esse chamado. 

Você poderia imaginar uma pessoa ameaçando ou sugerindo que o          

presidente seja decapitado no passado? Isso teria sido rotulado de traição           

e instigação e a pessoa acusada de atos terroristas contra o líder da             

nação. É evidente que algo está terrivelmente errado quando uma pessoa           

fez isso em nosso clima atual e foi elogiada por seus comentários e             
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insights sobre as "questões reais". O que? Meus sonhos têm sido tão            

perturbadores ultimamente… 

Sub-sonho 1 descrição começa… 

As nações agora estavam promovendo e defendendo os demoníacos.         

Ondas e ondas de exércitos da escuridão saíam das fendas. Havia tantos            

saindo que pareciam gafanhotos, embora fossem humanos. Havia tanto         

ódio que todas as coisas boas se foram. 

Todas as luzes haviam diminuído. Enquanto o sol se tornava          

extremamente quente, todo o resto tinha muito pouca energia, como um           

microondas a 50%. Metade de todos os bairros eram completamente          

escuros ou pouco iluminados à noite. 

Havia ilegalidade como a escuridão estava claramente ganhando. Todas         

as coisas abomináveis eram agora permissíveis e aceitáveis. Eu vi grupos           

maciços de wiccanos designados para várias grades em todo o mundo. Os            

homens eram efeminados e seus lábios eram da mesma cor da pele. Foi             

realmente assustador. 

Eu também vi sacrifícios horríveis de coisas inocentes, tanto humanos          

como animais. Foi tão horrível que nem posso falar sobre isso. Senti em             

meu coração que essas coisas estavam começando a acontecer agora. Eu           

vi grupos de adolescentes e havia muito poucos que não tinham piercings            

ou tatuagens. 

Sub-dream 1 description over… 

Recentemente, passei por um caminho e percebi que o jovem estava           

cheio de maquiagem feminina. Ele estava observando as pessoas de          

perto para ver quem reagiria. Quando chegou a minha vez, assegurei-me           

de que não reagisse de todo. Eu não mordi. 

Depois, notei uma mulher muito grande em uma loja diferente. Ela havia            

colocado ossos pela pele e pelos braços. Eu então vi piercings de ossos             

enfiados no pescoço dela. Por alguma razão, fiquei doente e tive que sair             

da loja. Eu só sabia que isso era Deus me fazendo sair. Eu sabia que não                

poderia fazer uma reclamação, pois seria rotulado de "hater". 

Sub-dream 2 descrição começa ... 

Eu vi uma mãe alimentando um bebê em um restaurante. Mesmo que o             

bebê quisesse "comida para bebês", a mãe continuava tentando fazer o           

bebê comer bife. Isso era impossível, pois o bebê tinha apenas seis            

meses e mal tinha dentes. O bebê ficava engasgado. O bebê estava            

chorando quando ele ou ela claramente queria leite ou pudim. Senti-me           

impotente porque claramente não tinha poder para pará-lo nessa         

situação. 

Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Pai, não há mais 'lugar seguro' para nenhum de nós. Por favor, levante o              

seu povo. Por favor, deixe Sua verdade prevalecer. 2 Timóteo 3 sobre            

maldade veio à mente. Oh querido, querido Jesus, Tu és nosso Deus,            

nosso Salvador e nosso Amigo. Não importa o que, eu escolho defender            

você. Eu te agradeço pela vida que você me deu. Agradeço-lhe por esta             

corrida difícil, incluindo meus divinos desvios e atrasos. 

Você não me deu uma vida de conforto. Talvez isso seja porque você             

queria ver se eu iria misturar as coisas um pouco durante os momentos             
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de seu silêncio ou incerteza e construir um "bezerro de ouro" de            

impaciência. Bem, Senhor, cheguei até aqui. Eu dei minha vida inteira a            

você. Enquanto meus filhos ficam desapontados quando pensam que você          

deve fazer as coisas mais rápido, eles ainda continuam a esperar.           

Senhor, eles esperam. 

Oh Pai, por favor, tenha misericórdia de nós em breve. Às vezes, quando             

esperamos, um dia pode ser um mês. Para nós, esperar um mês, às             

vezes parece 365 dias. É apenas o jeito que somos, mas especialmente            

nossos filhos, crianças que estão fazendo o melhor para esperar          

pacientemente. Oh Senhor, por favor, não abandone aqueles de nós que           

te perseguem, aqueles de nós que amamos você. 

Eu vejo meu médico para mais testes amanhã. Depois, viajarei para ver o             

neurocirurgião sobre os tumores no meu cérebro na quinta-feira.         

Também estou esperando para ter um teste de especialidade programado          

para voar no domingo, mas ainda estou aguardando confirmação. Ah sim           

... um outro item. Meu marido e eu estamos nos encontrando com a             

professora da minha filha na escola cristã que eles frequentam. Estamos           

nos encontrando com ele para entender suas crenças. 

Mais especificamente, este homem está ensinando as crianças na escola          

que o Antigo Testamento é nada mais que uma metáfora e nada disso é              

verdade. Ao fazer isso, ele está tentando apagar a Criação, Enoque e            

Elias. Não David? Não há israelitas? Como isso pode ser? Não pode ser             

possível. Este é o mesmo professor que fez os alunos fazerem um            

exercício incomum há cerca de duas semanas. 

Ele fez com que todas as crianças da escola abaixassem a cabeça e             

fechassem os olhos. Ele então pediu um aumento de mãos daqueles que            

se levantariam por Deus contra a oposição e proclamariam         

orgulhosamente a Jesus como seu Salvador. Apenas oito crianças de          

quarenta crianças levantaram as mãos, das quais duas crianças eram          

nossas filhas. Como isso pode ser? Quem levará o nome de Jesus? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um lindo prado e, acima de mim, estava o céu noturno e               

milhões de estrelas. A lua também estava lá e parecia diferente do que             

aqui, muito mais bonita. As estrelas e constelações eram tão claras e            

brilhantes. As estrelas estavam em muitas cores diferentes. Eu também          

podia ver a Via Láctea e era tão brilhante que eu podia ver tudo em               

detalhes incríveis. 

No gramado diante de mim havia um lindo tapete. Era grosso e o design              

era incrível. Havia grandes e macios travesseiros de branco. Eu fui e me             

sentei no tapete. Logo decidi me deitar, usando um dos travesseiros, e            

olhei para o céu. 

O belo travesseiro era tão confortável que era como se minha cabeça            

estivesse descansando em uma nuvem. Foi projetado perfeitamente por         

Deus para mim. Eu estava usando uma longa túnica branca e calças de             

linho. Enquanto eu continuava me deitando e olhando para as belas           

paisagens do Céu, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto no           

travesseiro. 

Eu: “Obrigado, Senhor, obrigado. Eu te amo. ” 
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Eu estava tão relaxada e confortável que logo adormeci. Quando acordei,           

já estava perto do amanhecer. Algo estava me empurrando para acordar.           

Eu abri meus olhos e lá estava meu lindo potro. Ela era agora um pouco               

mais velha do que quando o Senhor a tinha dado a mim. Ela estava              

animada para me ver acordada e começou a pular e correr pelo prado. 

Eu estava rindo enquanto a observava parar para cheirar algumas íris           

roxas. Algumas lindas borboletas apareceram e ela começou a         

persegui-las. Então eu observei as borboletas se juntarem e começarem a           

persegui-la. Foi então que percebi que ela tinha equipamento de montaria           

que parecia uma coroa. Depois de fugir do grupo de borboletas, ela parou             

em frente a uma enorme árvore frutífera. 

Ela então se levantou sobre as patas traseiras e tentou alcançar uma            

fruta. Ela logo se distraiu com uma mãe e seus bebês em um ninho em               

um dos galhos. Ela então foi até o tronco da árvore e esfregou seu lado               

contra ele na esperança de que uma fruta pudesse cair. Eu estava rindo,             

mas depois percebi que me peguei desejando ter sua juventude e           

energia. 

Finalmente, houve algum sucesso e uma fruta caiu da árvore. Ela pegou a             

fruta e começou a passá-la para mim. Ela deixou cair no cobertor e             

cutucou em minha direção, querendo que eu desse uma mordida. Eu dei            

uma mordida e depois dei o resto para ela. 

Eu: “Aqui vai você. O resto é para você. 

O potro então deitou a cabeça ao meu lado. Eu acariciei sua pele macia              

enquanto ela descansava. 

Eu: "Onde está o Senhor?" 

Então ouvi sua voz atrás de mim. 

Jesus: Estou aqui, Erin. Você descansou bem? 

Meu potro imediatamente se levantou e eu também. Rapidamente fui          

abraçá-lo. 

Eu: chorando. "Eu te amo, Senhor. Estou assustado. É mais difícil agora.            

Eu sinto muito por ter ficado bravo com você. Enquanto estou zangado lá             

embaixo, tudo se torna perfeito enquanto estou aqui com Você e minha            

raiva desaparece. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, então você está com raiva de mim? O que eu fiz              

agora? ” 

Eu:“ Não, Senhor, é o que você não fez. Eu não sou uma testemunha              

muito boa. Meu marido e eu ficamos ao lado de duas pessoas que me              

odeiam. Eu não entendo isso. É tão ridículo como eu nunca fiz nada para              

eles, mas essa mulher disse coisas horríveis sobre mim. Senhor, eu me            

senti tão doente enquanto estávamos lá também. Eu não tenho certeza,           

Senhor, mas eu acho que este seria um bom momento para ... 

Comecei a procurar um pedaço de papel. Eu peguei este pedaço de papel             

e o rolei em um pergaminho. Comecei então a tocar o 'pergaminho' na             

minha mão enquanto sorria para Jesus. Ele logo começou a rir de minhas             

palhaçadas, como eu estava claramente "zombando", de uma maneira         

brincalhona, é claro, seu pergaminho com minhas promessas dele. 

Jesus: Ainda rindo. "Oh maravilhoso. Por favor, leia o seu contrato de            

promessas para mim. Quando suas promessas serão cumpridas? ” 
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Eu: Suspirando. “Eu sinto muito, Senhor, mas eu apenas pensei que um            

lembrete gentil poderia ajudar.” 

Jesus: “Hmm, você acha que eu esqueci e preciso que você ajude a             

movimentar Minha memória? Não, Erin, posso assegurar-lhe que estou         

plenamente ciente dos tempos e da época. Você também deve saber que            

eu estou plenamente consciente do seu estado… oh sim… e o estado das             

nações. Não há nada maravilhoso para Mim ou além do Meu alcance.            

Quando você me procura em tudo, Erin, eu não desejaria curar você e             

secar suas lágrimas. 

“O inimigo não recebeu novas permissões do Trono de Meu Pai, de Deus             

no céu. A vitória também foi concedida a você, junto com estas            

promessas, este contrato ... ”Ele trouxe Seu rolo de promessas para mim,            

Seu contrato. "Agora, e como você pode ver, tudo está em ordem, como             

está escrito." Ele sorriu. “Ok, Erin, agora é hora de abrir seu pergaminho             

com suas promessas para Mim.” 

Eu: “Senhor, eu sei que isso está em branco…” 

Ele sorriu e fez sinal para eu desenrolar isso de qualquer maneira. Eu fiz.              

Para minha surpresa absoluta, a folha de papel não estava mais em            

branco. Eu não pude deixar de rir. Então, dei uma olhada mais de perto              

no que 'meu pergaminho' havia escrito nele. 

“Eu, Erin, prometo amar o Senhor, meu Deus, com todo o meu coração,             

com toda a minha alma e com toda a minha mente ... e ... Eu amarei o                 

meu próximo como a mim mesmo.” 

Eu: Rindo. “Eu amo você, Senhor. Você é tudo para mim. Eu não tenho              

um bezerro de ouro, mesmo que demore tanto para ver todas as suas             

promessas. Esta última ponte, a minha oitava ponte, tem sido a minha            

maior, pois tem sido meu tempo de proximidade com você. Foi um            

milagre, Senhor. Você é o maior presente e minha jóia escondida. Você,            

na minha vida, é mais valioso do que todas as riquezas do mundo. Eu sou               

grato, tão agradecido, por você, Senhor! ”Eu estendi a mão e o abracei. 

Jesus: “Então, e se eu escolhesse não curar você?” 

Eu: “Em termos de eu perseguindo você, não importaria como eu ainda            

perseguiria você. No entanto, também sei que você não iria contra suas            

promessas. Se isso acontecesse, eu ainda perseguiria você, mas         

começaria a duvidar de que estou realmente ouvindo de você como não            

estou a contradizer quem você é ou a sua Palavra. ” 

Jesus:“ Muito bom, Erin. Eu lhe pedi porque este foi o caso que foi diante               

de Deus nas Cortes Celestiais a respeito da Noiva. O inimigo pediu para             

moer você na eira como trigo. Sua teoria e seu caso antes de ser expulso               

era que a Noiva, com grande dor, acabaria desistindo e seguindo-o. Ele            

tinha certeza de que isso aconteceria com seus filhos e com aqueles que             

também lhe chamam de amigo. ” 

Eu:“ Uau, então peneirar o trigo como com Pedro não era suficiente. Ele             

pensou que esmagar-nos em farinha de trigo era melhor. Hmm, isso é            

horrível. ” 

Jesus:“ Oh Erin, não se preocupe. O inimigo prende todos vocês em            

desacato ao tribunal. Ele acredita que nenhum de vocês é digno como            

minha noiva. Ele acredita que todos vocês seriam melhores como sua           
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noiva, entendeu? Minha noiva está aparentemente sendo esmagada e         

desanimada. No entanto, não se preocupe, logo, Erin, muito em breve,           

vou chamá-lo com grande clamor e todos vocês se levantarão e serão            

curados e fortalecidos. 

“Agora, há onda após onda do mal batendo nas nações. Há também            

iniqüidade nas igrejas e muitas abominações impuras estão ministrando         

lá. Eles estão ensinando que eu sou o Deus que aceita todos os pecados              

como eu sou o Deus que concede permissão para pecar. Eles ensinam            

que eu sou o Deus todo-amoroso, não importa quão grande seja o            

pecado deles. Então, onde isso está escrito? Não é! 

“Meu pai está enviando tempestades pela terra para amolecer. Eu sou o            

Bom Fazendeiro, e você, Minha Noiva, trabalha para Mim, cuidando dos           

Meus campos, colheitas e colheitas. Apesar das tempestades, as pessoas          

são desafiadoras, em vez de as pessoas serem humilhadas pelo          

julgamento de Deus. 

“Os tempos são ainda mais difíceis agora, pois os pais sem entendimento            

da Palavra de Deus estão permitindo que a igreja ou a escola ensine seus              

filhos. Como você está descobrindo, outra coisa além da verdade está           

sendo ensinada e estas são uma falsa narrativa. Isso está sendo ensinado            

por aqueles que realmente acreditam que estão certos. Muitos estão se           

afastando. 

“Você foi ferido por sua antiga igreja, pois eles usaram falsas doutrinas            

contra você. Você saiu de lá e não voltou porque eu não queria que você               

fosse contaminado lá, entendeu? Embora ainda existam boas igrejas,         

muitos pastores enviados e designados por Mim para liderar como          

pastores para as Minhas ovelhas, agora deixaram o portão aberto para os            

lobos os devorarem de dia e de noite. 

“Um prédio não abriga. Não há arca para abrigar Deus. Eu estou livre em              

você, Erin. Eu habito em meu tabernáculo em cada um de vocês,            

entendeu? Em breve, eu vou crescer em você como fontes de água viva.             

Os vasos que eu criei derramarão então para o sedento com o Evangelho,             

Minha Palavra da Verdade. Você será odiado, mas o inimigo será incapaz            

de vir contra você. 

“Você será como o meu 'serviço secreto', o que realmente será mais            

como um grande exército em Meu serviço. A tua alegria esmagará os            

iníquos e extinguirá a sede dos ressecados a quem te enviarei. Você verá             

tempestades, mas você as observará apenas e resgatará aquelas a quem           

eu as chamo. 

“Agora, sei que você está arrasado de espírito. Eu vou cuidar de você,             

então não se preocupe. Vá para seus compromissos para os quais eu            

chamei você. Haverá mais do que suficiente evidência para apoiar seu           

estado atual. ”Ele sorriu. "Não se preocupe! Estou com você. 

“Hoje, a fortaleza do teste do inimigo foi levantada e a restrição de tempo              

dada acabou. Você receberá mil vezes mais, pois minha recompensa por           

você está comigo. Eu te amo, Erin. ”Ele sorriu e me abraçou. 

Sonhe mais… 
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Um Sonho Curto do Vestido de Casamento Perfeito 

3 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

estou com muita dor. Cada parte do meu corpo dói. Dói respirar, dói             

escrever e até dói deitar. Eu percebi que há duas coisas na vida que fazem               

com que nada mais importe. O que eu quero dizer é que essas são as               

ocasiões em que de repente percebemos que não podemos controlar o que            

acontece ao nosso redor e perdemos a sensação de que qualquer outra coisa             

importa ... 

1. Um encontro de proporções celestiais, como uma EQM ou encontro          

divino de Deus ou de Sua celestial anjos. Esta é a realidade repentina             

que só Deus importa! 

2. Dor tão grande que remove a memória do que uma vez foi a vida sem               

ela. Há também uma tragédia, uma grande perda, que mais uma vez            

causa uma dor tão profunda. Novamente, isso faz com que o que            

acontece ao seu redor simplesmente não importa. Somente a perda, a           

grande dor da perda, a dor lancinante e a tristeza nos colocam de             

joelhos diante de Deus. 

Pai, meus sonhos ontem à noite pareciam ter um tema comum ... 

Sub-sonho 1 descrição começa ... 

Eu estava na minha juventude novamente, mas na Terra, não no céu. Eu             

estava correndo e rindo, mas nunca tendo tempo para realmente apreciar ou            

apreciar. Eu não tinha profundidade. Eu não tinha sabedoria. Eu aceitei           

minha saúde, alegria e força física. Fui então velho de novo ... 

Enquanto eu estava mais sábio e apreciativo para as pequenas coisas, agora            

eu estava em péssimo estado e não conseguia aproveitá-las completamente.          

Eu queria tanto trazer alegria para meus filhos. Eu rezei para que eu             

pudesse criar boas lembranças nas pequenas coisas. Eu orei para que eu            

tivesse criado filhos que amam a Jesus. 

Sub-dream 1 descrição sobre ... 

Oh Pai, se for a Sua Vontade para Você continuar a permitir a minha dor, eu                

vou aceitar. No entanto, eu venho para você na verdade que eu não estou              

gostando disso e anseio por algo melhor, mesmo que seja apenas por um             

curto período de tempo. Devemos sair em breve, pois meu marido ficará            

sem renda em apenas um mês. Eu estou preocupado. o que vai acontecer             

conosco? 

Pai, eu tive um sonho vívido na noite passada ... 
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Sub-sonho 2 descrição começa ... 

Eu estava mais uma vez me preparando para o meu casamento. No entanto,             

embora houvesse muitas pessoas ao meu redor, ninguém suspeitava que eu           

seria a noiva. Quando alguém me via fazendo os preparativos para o            

casamento, eles vinham perguntar “onde está a noiva? Quem é ela?'. Eu            

então respondia que não era para revelar quem ela era neste momento. 

Depois de tudo preparado para o casamento, decidi experimentar vestidos          

para o meu casamento. Havia um lugar onde vários fornecedores se reuniam            

com seus mais belos vestidos de noiva. Por alguma razão, todos se reuniram             

na casa de alguém. 

Logo encontrei um lindo vestido azul que passa por baixo do vestido de             

noiva e o coloco. Quando eu saí para a sala com este escorregão para              

atender os vários vendedores de vestidos de noiva e experimentar alguns           

vestidos, todas as pessoas engasgaram. Fiquei surpreso com a reação deles,           

já que esse deslize era extremamente modesto. 

Eu: rindo. “Não se preocupe, isso é apenas uma roupa de baixo. Eu vou              

estar colocando meu vestido de casamento sobre isso. ” 

Enquanto eles ainda estavam olhando para mim em choque e descrença, eu            

decidi ir e olhar para mim mesmo no espelho de corpo inteiro que eles              

montaram para o local. Desta vez fui eu quem engasgou! Eu tinha mudado e              

o vestido que eu estava usando era impressionante. Eu ouvi vozes de várias             

pessoas na sala de espera que eu deveria me casar nisto. 

Eu: rindo. "Eu na verdade já tenho o vestido de noiva branco perfeito             

esperando por mim." 

Só então, ouvi um grito de alguns dos vendedores da parte de trás da casa               

em que eu estava. Eu queria saber o que estava acontecendo, então eu             

caminhei em direção ao parte de trás da casa. Foi tudo janelas. Saí de casa               

e fui para a área arborizada no fundo. O paisagismo foi incrível e eu vi os                

pássaros mais bonitos que eu já tinha visto. 

Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Oh Pai, esta área arborizada e os pássaros eram simplesmente de tirar o             

fôlego. Enquanto isso estava na Terra, era como se estivesse no céu. Era             

como se eu pudesse ver o céu daqui. Por falta de uma maneira melhor de               

descrever isso, era como se o Céu estivesse agora na Terra. Que lugar             

incrível seria para nosso casamento, nossa transformação! 

Sonhe mais… 
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Deus e as comportas dos 40 dias se abriram 

 

12 de novembro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Obrigado pelo Ninho, nossa 'família cibernética'.           

Obrigado por nosso lar físico e enviamos anjos para proteger nossos filhos            

enquanto estávamos fora. Agradeço-lhe também por nos manter seguros em          

nossas viagens e nos proteger de perto das tempestades que ameaçaram           

tantas pessoas. Pai, meus sonhos na noite passada foram muito estranhos… 

Sub-sonho 1 “As Redwoods se tornam colecionáveis” a descrição começa… 

Eu estava na área do norte da Califórnia. Foi no meio até o final de               

novembro. Eu tinha viajado para lá com minha família para uma cidade            

familiar que ficava perto de algumas sequóias. Havia placas que diziam           

'Fresh Greenery for the Holidays'. Em seguida, seguimos mais alguns sinais           

que nos levaram a uma doca de carregamento. 

Havia revendedores de flores por atacado de todo o mundo comprando           

raminhos, galhos e guirlandas, bem como lenha em feixes. Enquanto havia           

guirlandas e guirlandas para venda, nenhuma árvore de Natal estava sendo           

vendida. Eu cheguei a um agente de vendas que estava enfeitando as            

prateleiras. 

Eu: “Com licença, mas por que esta venda está acontecendo?” 

Vendedor: “Onde você esteve?” 

Eu: “Me perdoe. Eu não sou daqui. ” 

Vendedor:“ Você reconhece esta folhagem? ” 

Eu:“ Tem cheiro de pau-brasil… ” 

Vendedor:“ Desde que os incêndios estão chegando, fomos mandados para          

desmantelar e vender essas velhas árvores. ” 

Eu: “Mas eles vão murchar e morrer de qualquer jeito. Você os cortou. Eles              

já não estão mortos? ” 

Vendedor:“ Sim. No entanto, muitos ainda gostariam de comprá-los para          

decoração pessoal antes de queimarem no fogo. ” 

Eu:“ Por que eles não param o fogo? ” 

Vendedor:“ Os fogos foram enviados por Deus. Quem pode pará-los? ” 

Desde que eu concordei com ele nesse ponto, não vi razão para continuar             

fazendo perguntas. Como eu olhei para os itens à venda, fiquei espantado            

com os preços. 
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Eu: "Uau, estes são realmente caros." 

Vendedor: "Sim, mas eles serão o triplo do preço ou mais na próxima             

semana. Considere-se cedo, onde cedo é bom quanto maior é a sua            

poupança. 

Enquanto eu ainda me sentia desconfortável, decidi comprar uma coroa de           

flores e duas guirlandas longas por US $ 120. Assim que terminei de             

comprá-los, o vendedor prontamente passou para o próximo cliente gritando          

"Próximo!" Eu apenas balancei minha cabeça. 

Atrás de mim estava um grupo enorme de corretores asiáticos. Eles estavam            

distribuindo vários itens e oferecendo ao vendedor um prêmio. Eu ouvi           

alguém acertando um sino enorme e fez um som similar ao sino que é usado               

para abrir o mercado em Wall Street. Então, de repente, ouvi alguns            

grandes aplausos. Os chineses acabaram de comprar todo o estoque. Não só            

isso, eles também compraram toda a terra também. 

Isso pareceu suspeito para mim, pois os vendedores não eram os donos da             

terra. Quando começamos a sair, um corretor asiático veio até nós e pediu             

para comprar os itens que acabáramos de comprar. Ele levantou quatro           

dedos na mão direita e bateu na mão esquerda aberta. Embora eu não             

tivesse certeza, acredito que ele estivesse querendo me pagar quatro vezes           

o preço que havíamos acabado de pagar. Suspirei quando o vendedor veio            

até mim para falar de novo. 

Vendedor: “Escute, eles possuem tudo isso agora. Não só isso, mas agora            

eles também querem o seu. ” 

Eu:“ Não, obrigada. Estaremos mantendo a nossa. ” 

Vendedor:“ Senhora, seja gentil com eles, pois em breve você estaria           

respondendo a eles. ” 

Eu:“ Não! Eu só respondo a Deus no céu e em Jesus. ” 

Vendedor:“ Não os enfureça. Você está insultando-o por não concordar com           

o preço dele. ” 

Eu:“ Estou insultado, pois estes não estão à venda. ” 

Vendedor:“ Você não tem ideia do que está fazendo. Eles ainda possuem            

essa terra em que você está. ” 

Eu:“ Não! Deus é dono disso. Ele é Dele e respondemos a Ele somente. ” 

O homem asiático ficou tão enfurecido com isso que eu só sabia que tinha              

que haver muito mais do que aquilo que eu sabia. Ele começou a atacar meu               

pescoço com as mãos. Eu podia ver em seus olhos enlouquecidos que ele             

estava claramente pronto para sufocar a vida fora de mim. Fechei os olhos,             

me preparei e rezei a Deus para enviar ajuda. 

Só então, meu marido virou a esquina e bateu o pé no chão. Uma onda de                

força sobrenatural veio em nossa direção em uma onda. Enquanto esta onda            

não me afetou, quase derrubou os outros na sala. A terra imediatamente            
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começou a tremer. Quando aqueles ao nosso redor viram que o tremor não             

estava afetando a mim ou ao meu marido, eles sabiam que era sobrenatural             

e rapidamente recuaram. 

Sub-dream 1 descrição sobre… 

Sub-dream 2 “A 'Thousand Oaks' começam a queimar” a descrição começa… 

Eu estava com vista para algumas colinas cobertas de grandes e enormes            

carvalhos. Seus troncos eram muito largos. Enquanto eu estava lá olhando           

para eles, notei uma grande rocha na base de um deles. Fui sentar nela,              

mas logo percebi que era oca e feita de resina das árvores. Foi um 'filme               

prop'. 

Eu balancei a cabeça para mim porque eu tinha acabado de ser enganado e              

acreditei que essa rocha era sólida e pesada. Só então, um vento repentino             

surgiu e o suporte de pedra sólida fingida foi levado para o mar. Eu não               

pude deixar de rir e balançar a cabeça novamente. No entanto, o que             

aconteceu depois foi muito estranho. 

Os carvalhos começaram a ficar retorcidos e retorcidos. A maneira como os            

troncos estavam se contorcendo era quase como se fossem enormes torções           

humanas torcendo-se. A terra era árida e seca agora. A grama seca e longa              

agora cercava os carvalhos, já que não havia água. 

Logo também não havia folhas e não havia belos galhos abundantes para a             

sombra. Em vez disso, havia agora apenas árvores mortas ocos. Ao olhar            

em volta, soube que havia milhares dessas árvores mortas e ocas. Os ventos             

logo pegaram e eu vi algo no céu noturno que parecia uma faísca. 

Quando se aproximou, eu agora sabia que era uma pequena faísca que            

estava girando ao vento. Uma vez que a faísca caiu, toda a área se inflamou               

tão rapidamente que eu simplesmente não pude acreditar. Os carvalhos          

estavam agora queimando rapidamente e o cheiro era horrível. Eu me           

afastei da visão disso. 

Quando voltei, foi a primeira vez que notei que os carvalhos estavam em um              

tipo de posição em V. Eles estavam agora queimando em um 'padrão de             

onda'. Eu vi o contorno distinto de três colinas. O vento estava sendo             

controlado por um poderoso anjo. Enquanto eu temia pela segurança de           

todos aqueles ao redor dessas florestas, eu não tinha medo de mim mesmo,             

pois sabia que Deus estava comigo e não permitiria que eu fosse ferido. 

Sub-dream 2 description over… 

Sub-dream 3 A descrição de “The Treasures of the Saints” começa… 

Eu recebi uma grande chave de esqueleto, junto com um endereço. Eu            

decidi dirigir para o endereço. Quando cheguei a este lugar, notei que era             

um prédio industrial de tijolos maciço com telhado de metal e uma porta de              

madeira muito grossa. Quando me aproximei da porta, pude ouvir vozes e            
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aplausos, junto com alguma música. Assim que eu virei a chave na            

fechadura, os sons desapareceram. 

Comecei a abrir a porta muito devagar. Assim como eu fiz, ouvi um sino              

tocar e vi algo cair. Quando olhei mais de perto, lá no chão havia um               

envelope com um selo. A luz era tão fraca que isso era tudo que eu podia                

ver. Quando voltei para a porta, vi um interruptor de mão enorme. Eu sabia,              

assistindo a desenhos animados, que a ativação das luzes levaria a que as             

luzes continuassem em sucessão. Eu ri como eles fizeram exatamente isso. 

Fiquei ali admirado, pois lá, bem diante de mim, havia uma coleção de             

antiguidades, artefatos e pinturas de dois mil ou mais anos até o presente.             

Eles eram de todo o mundo. Embora eu não seja um especialista, sei o              

suficiente para saber que o conteúdo desse depósito não tinha preço. Eu abri             

o selo do envelope e o li em voz alta ... 

“Antes vocês são os pertences roubados dos santos. Todos foram          

escravizados, assassinados ou perseguidos publicamente por sua fé. Eles         

também esperaram por justiça. Erin, cuide do que foi roubado e saiba que             

eu prometo que em breve irei e que Minha recompensa está comigo. ” 

Sub-sonho 3 descrição acima ... 

Eu não entendo, Senhor. Quem os roubou? Por que tudo está aqui, pois não              

tem valor no céu? Querido Pai, esta sala da relíquia não faz sentido para              

mim. Parece que é uma sala de ídolos, não tesouros guardados no céu. Eu              

não tenho certeza destes outros sonhos, exceto que os carvalhos          

representam a justiça. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava no Céu, na área da varanda de pedra do Lar Celestial de Jesus. Eu                

fui usar a aldrava maciça. Antes que eu pudesse terminar de bater, a porta              

se abriu. Um anjo do Senhor estava em pé na minha frente. 

Angel: “Por favor, entre, Erin. Você é bem-vindo. 

Entrei na incrível entrada chapada e mais uma vez notei o lindo tapete das              

minhas visitas anteriores. 

Eu: "Eu me lembro disso!" 

Olhei em volta admirada. As lâmpadas estavam acesas, mas não tinham           

cabos elétricos correndo para elas. Lâmpadas foram acesas sem eletricidade!          

Os móveis aqui eram muito mais confortáveis e convidativos do que           

qualquer coisa que eu já vi na Terra. Pela primeira vez, notei que havia              

belas prateleiras de pedra com prateleiras de cristal. Eles eram          

auto-iluminados e eram absolutamente lindos. 

Quando olhei em volta mais um pouco, fiquei impressionada com o fato de             

que tudo era quente e artesanal e nada "pretensioso". Eu vi pequenos            

pedaços de madeira rústicos. Estes eram bastante simples e não valiosos           
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para a maioria. Eu também vi algumas peças muito elaboradas. Estes seriam            

inestimáveis nos padrões de hoje. 

Eu: “Eu vejo mais em volta de mim agora do que em visitas anteriores. O               

que isso tudo significa? ” 

Anjo:“ Erin, tudo o que Deus tem aqui são coisas que foram dedicadas ao              

Senhor para Seus propósitos. Esses itens na Terra foram roubados,          

destruídos ou saqueados após a morte dos artesãos. Estes são os itens que             

foram reestruturados por anjos ou refeitos por artesãos aqui. Estes não são            

ídolos para Deus, mas, em vez disso, como um Pai amoroso, Ele exibe as              

boas obras de Seus filhos. 

“As coisas na Terra raramente duram milhares de anos. É raro que um item              

de material possa suportar os elementos agressivos, mesmo que ele tenha           

sido enterrado. Os tecidos são rapidamente destruídos por traças, água ou           

desgaste. Entretanto, aqui na Casa de Deus, eles são aperfeiçoados pela           

medida dos corações dos artesãos para Deus. ” 

Eu:“ Você está certo. As coisas não duram muito tempo na Terra. ” 

Angel:“ A única 'coisa' que significa durar na Terra é a Palavra de Deus.              

Então foi no começo, então será no final. Os tesouros devem ser            

armazenados no céu e não na terra. A identidade de um homem não é              

medida por sua riqueza ou realizações aqui. Erin, é o coração que Deus             

valoriza. ” 

Eu:“ Oh anjo, quais foram os significados dos sonhos que acabei de            

escrever? ” 

Anjo:“ Venha, Deus pede a sua presença ”. 

Eu estava imediatamente no pátio no centro. da casa de Jesus. Embora eu             

não pudesse vê-lo aqui, pude sentir Sua presença. O anjo me levou até o              

relógio e o calendário de Deus. Enquanto eu não estava aqui há algum             

tempo, percebi rapidamente que os eventos estavam se movendo muito          

rapidamente. Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. De         

repente, senti um estrondo. Eu olhei para cima e lá, sobre o pátio, estava              

uma nuvem. 

Deus: “Erin, não tenha medo. Eu sou o deus da justiça e minhas escalas são               

razoavelmente pesadas. Você lamenta aqueles que sacrificaram tanto por         

minha causa. Eles perderam suas famílias, suas reputações e até mesmo           

suas vidas para defender-me. Enquanto o mundo se deteriora rapidamente,          

eles alegam: Por quanto tempo, Deus? Até quando você permitirá que os            

ímpios aumentem em número e ação? Por favor, não esqueça de nós ou dos              

nossos filhos. 

“Erin, eu não me esqueci de você. Eu não esqueci minhas promessas para             

você. Você esteve fugindo de Mim recentemente. Você tem medo das           

Palavras que eu lhe dou sobre o que vem. ” 
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Eu:“ Sim, Senhor. Por favor me perdoe! É tão doloroso testemunhar o que             

vejo agora e o que virá em breve. A dor física em que eu estou não sai                 

agora. Estou preocupado que você esteja com raiva de mim. ” 

Deus:“ Não, Erin, eu não estou com raiva. Eu sei que você está com medo               

de seu marido e família. Eu sei que você se preocupa com o amanhã. Não               

seja, Erin, como eu tenho você. Meu favor é sobre você e sua família e não                

tenho intenções de permitir sua destruição. Eu tenho observado você          

lamentar pelo que foi perdido. Você se sente roubado por tantos 'anos            

perdidos'. ” 

Eu:“ Você está sendo gentil. Eu acredito que você quer dizer que eu tenho              

agido como um bebê de luto por algo que eu esperava, mas nunca tive. ”Eu               

ri. “Oh Pai, agora olhe para mim. Que bom eu sou? Eu fui esmagado e não                

posso fazer nada. Eu, portanto, dou nossas vidas a você. Tudo o que tenho é               

seu, pai. 

“Esse relógio está se movendo mais rápido do que antes. Ele acelerou e não              

posso fazer nada para atrasá-lo. Eu encontrei vários dos meus inimigos           

ultimamente e a maneira como eles olham para mim está em 'julgamento            

completo'. ”Comecei a chorar. “Oh pai, isso machuca meu coração. Meu           

coração está partido, pai. No entanto, desde que eu te amo tanto, que sua              

vontade seja feita na Terra como no céu. Por favor, não se esqueça de nós!               

” 

Deus:“ Como eu poderia te esquecer? Seus nomes estão escritos nas palmas            

das minhas mãos. Você está sempre diante de mim. Você dá toda a glória              

para mim. Os sonhos que dei são para mostrar as horas em que você está.               

Assim como enviei a Red Bull, também enviei "a centelha", as chamas e os              

ventos. Quem pode escapar disso? O bombeiro pode conter o que eu enviei? 

“Vocês são os meus justos carvalhos plantados na terra para Meu uso pelas             

Minhas mãos. Os carvalhos da justiça que você viu plantados nas colinas            

estão contra aqueles que eu envio. Eles são arrogantes e hipócritas. Mesmo            

que eu tenha enviado calamidades para amolecer corações para voltarem          

para Mim, eles ainda acreditam que são mais fortes e mais justos. Eles não              

se importam com aqueles que se levantaram em seu favor e lutaram para             

que pudessem ser livres. 

“Em vez disso, zombam daqueles que enviei da minha alta posição e            

declararam todos os tipos de mentiras. Apesar do fogo que atravessa as            

belas terras, eles não são movidos e agradecidos pela misericórdia que lhes            

concedi. Eles não são humildes diante de mim. Os ímpios se sentem            

confortáveis em sua maldade enquanto o pecado não é controlado e o            

florescimento se espalha como um fogo selvagem fora de controle. 

“Veja, tenho visto coisas feitas em segredo e nada está além do Meu             

alcance. No entanto, eles entendem por que foi enviado e por quem? O             
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problema agora vem sobre as nações e, hoje, até mesmo em Israel. Chegou             

a hora de os olhos se voltarem para mim. No entanto, muito poucos me              

vêem. Em vez disso, "o pai da mentira" está construindo um exército, um             

governo do povo, vazio de Deus. 

“Agora, Erin, meu exército virá. Meu reino vem, minha vontade seja feita na             

terra como no céu. Entenda? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Deus:“ Não se preocupe. Vou enviar ajuda do meu santuário. Anjos te            

protegerão em tudo o que você faz. O inimigo não prevalecerá contra você.             

Eu te amo, Erin. ” 

Eu:“ Eu amo você, pai! ” 

Deus:“ Agora, não se preocupe. Estou prestes a fazer algo em seus dias, no              

qual você não acreditaria, mesmo se lhe dissessem. Tuas provações          

terminaram e Minha recompensa está comigo. ” 

Comecei a chorar, meio em alegria e meio em tristeza. Eu senti um toque no               

meu ombro. Foi o anjo que esteve comigo desde o começo deste sonho. Ele              

tinha um olhar sério em sua face ... 

Angel: “Você está nos quarenta dias das comportas serem abertas.” 

Sonhe mais … 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-309/ 

Uriel e Uma Batalha Contra o Inimigo Agora Expulso 

14 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado que a nossa casa ainda está de pé hoje! Obrigado por nossos             

filhos, minha família e meus amigos. Isto é uma bênção além das            

palavras. Estou com medo, pai, como estamos lutando agora. Receio que           

minha condição física esteja piorando. Agora tenho mais dias ruins do que            

bons dias e estou tão triste. Eu não posso fazer nada para mudar nada. 

2018 foi meu ano mais brutal até hoje. Eu tentei tanto encontrar alegria,             

mas, literalmente, estou a um passo errado de perder tudo o que temos.             

Você dirigiu meus passos, Senhor, mas eu tenho estado tão perturbado,           

tão desolado, que tem sido difícil imaginar uma vida esperançosa como           

sou agora. 

Oh Pai, a cura mudaria nossas vidas. Poderíamos então estar livres para            

nos movimentar. Eu seria forte o suficiente para fazer muito mais. No            

entanto, e mais ainda, nossos filhos poderiam levar uma vida normal. No            

entanto, a cura ainda não chegou. Ajuda financeira nos manteria. Talvez           

pudéssemos manter nossa casa. Nós poderíamos nos mudar onde Jeff          

poderia encontrar trabalho e poderíamos estar livres de dívidas. 

Temos trabalhado arduamente como um lar para costurar boas sementes          

e sermos sábios com o que você tem dado. No entanto, o tempo da              

semente está se esgotando. Somos um colapso do desastre. Nossas          

dívidas são pagas, exceto para a nossa casa e um veículo, mas vejo que              

nossas economias estão prestes a ser usadas como receita e estou com            

medo. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Por favor, perdoe-me se,            

às vezes, eu reclamo quando você continua a fornecer. 

Por favor proteja nosso aquecimento, nossa água e nossa comunicação          

para que possamos viver. Por favor, proteja nossos veículos para que           

possamos dirigir com segurança no inverno. Passei várias horas em          

estradas geladas e nevadas ontem e não foi divertido. Mesmo um carro            

seguro e pneus de inverno podem, às vezes, não corresponder muito a            

essas tempestades. 

Eu fui ao médico novamente para mais testes ontem. Levei uma hora e             

meia para dirigir por mais de sessenta e poucos quilômetros e, de lá, até              

a cidade. Na verdade, foi um bom uso do tempo quando passei em             

adoração e, ocasionalmente, suspiro longo e profundo. Em minha         
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tristeza, eu diria "quando papai quando?" e 'por favor não se esqueça de             

nós, Senhor'. 

Os ventos foram muito fortes ultimamente. Eu olhei para fora e vi que um              

pinheiro alto e bonito em nosso quintal havia se dividido em dois. Foi             

triste como alguns dos pássaros que eu alimento vivem lá. Eu estava            

olhando diretamente para baixo através da janela ao lado da minha           

cadeira devocional. Obrigado, Senhor, por não deixar essa grande árvore          

atingir nossa casa. Obrigado! Há outra árvore prestes a cair, mas por            

favor, evite isso, pois abriga alguns chickadees. 

Pai, por favor continue a proteger nossa casa. Por favor, mantenha-nos a            

salvo do perigo. Eu estou sob ataque agora mesmo que eu tenha feito             

tudo que você nos pediu para fazer. Eu sei estar de pé, mas ainda não               

recebi avanços. Nós somos humilhados aqui pelo Seu poder e poder. 

Sei que somos pequenos, mas por favor, por favor, Pai, faça o que             

prometeu em breve para que possamos suportar. Por favor, levante          

minha cabeça. Você é meu Príncipe da Paz e meu noivo. As guerras estão              

à nossa volta e as terras tremem e queimam. Você controla todas as             

coisas e, embora eu tenha medo às vezes, sei que você fará tudo o que               

nos prometeu. 

Oh Pai, fomos criados por Ti para o Teu prazer e adoração. No entanto,              

sei que há mais de nós que reclamam e amaldiçoam você. Por favor,             

perdoe-os, pai, pois certamente eles não sabem o que fazem… eles           

realmente não sabem! Uau, uma enorme rajada de vento acabou de           

chegar e sacudiu nossa casa. Senhor, por favor nos proteja! Nós te            

amamos! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em um belo vinhedo e os enormes cachos de uvas estavam             

maduros. Eles eram pesados e puxados para baixo nos galhos. Eu           

rapidamente percebi que eu não estava no céu, como eu podia ver uma             

névoa de fumaça no céu. O ar cheirava a fumaça de madeira. Eu estendi              

a mão para um cacho de uvas e peguei algumas. 

Algumas das uvas eram doces, mas também tinham um 'gosto          

engraçado' para elas. Algumas das outras uvas eram perfeitas, doces e           

maduras. Então notei que algumas das uvas no meio do cacho pareciam            

murchas e decompostas. Olhei para o outro lado da vinha e pude ver             

muito poucos trabalhadores, certamente não o suficiente para realizar         

essa colheita antes que fosse tarde demais. 

Eu olhei para a distância e vi uma montanha com uma linha de vermelho              

sobre ela. Logo reconheci que isso era uma linha de fogo. Comecei a             

correr em direção aos poucos colhedores que estavam aqui para          

avisá-los. Quando eles se viraram para mim, percebi que não eram           
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humanos. Eu senti o Senhor me dizendo que eles estavam, de fato,            

envenenando as videiras e matando-as da raiz. 

Eu decidi me manter firme e gritei para eles em minha língua de oração.              

Eles rapidamente começaram a correr, mas eu continuei em busca deles.           

Eu só então percebi que eu não era mais o meu eu atual ferido, mas sim                

o meu eu curado "prestes a ser". Eu gritei para Jesus para enviar ajuda e               

houve um som repentino. Eu parei minha perseguição. 

Olhei em volta para as colinas em um círculo completo e virei e agora              

podia ver a guerra em fúria nos lugares celestiais. Eu gritei: “Onde estão             

os trabalhadores? Onde estão as colheitadeiras? ”Comecei a gritar para          

Deus em minha língua de oração:“ Socorro, Pai, por favor, ajude-nos! Há            

muito poucos à esquerda! ”Só então, Uriel apareceu atrás de mim. Ao me             

aproximar para abraçá-lo, notei que ele estava em traje de batalha e            

parecia desgastado. 

Uriel: “Erin, há uma batalha épica. Não tema. Embora pareça que há mais             

contra você, há realmente mais para você. Você logo será fortalecido.           

Deus me enviou para lhe dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele não               

virou a cabeça de você. Mesmo que você não tenha visto totalmente a             

colheita prometida a você pelo ministério que Ele lhe deu, você não está             

longe de Seu favor. 

“Você deve entender isso em vez disso ... Ele escondeu você e manteve             

você por um tempo como esse. Um comandante de um exército às vezes             

mantém suas armas especializadas escondidas até o momento em que          

serão usadas contra os exércitos em avanço. Você é como flechas           

flamejantes na aljava de Deus. Agora, você recebeu sinais de perus. Você            

se lembra? ” 

Eu:“ Sim. Eles estavam se alimentando no meu quintal até um par de             

semanas atrás. ” 

Uriel:“ Você foi mostrado várias coisas recentemente. Em particular, você          

teve uma visão que você não pôde descartar. ” 

Eu:“ Sim. Eu tive uma visão das casas dos muito ricos sendo queimados             

ao mesmo tempo que as casas dos muito pobres. Mostraram-me então           

que a mídia estava dando muito mais simpatia para com os ricos e             

famosos do que aqueles que tinham acabado de perder todo o seu            

sustento. Isso se tornou realidade nas notícias que estamos assistindo. 

“Uma das manchetes recentemente chamou minha atenção. Dizia: "O         

Paraíso só será visível depois do Dia de Ação de Graças". Paradise é uma              

cidade na Califórnia que acaba de ser devastada pelos incêndios. Meu           

marido e eu não poderíamos deixar de balançar a cabeça diante da ironia             

e da propriedade do título dessa notícia. ” 
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Uriel:“ Sim, Erin, há uma grande guerra acontecendo agora. Este é o            

tempo e a maré, o grande tremor, o frio e o fogo. Existe um plano               

inimigo em vigor, uma falsa urgência para lutar contra os escolhidos de            

Deus. O que você está testemunhando agora é "amplificação demoníaca".          

Eles estão usando a mídia para lutar como uma arma. 

“Toda tecnologia é uma arma com o objetivo de dar a quem não tem              

poder de voz. A aranha em uma teia gira silenciosamente para prender            

sua presa. A aranha não diz nada enquanto paralisa sua vítima. Um tipo             

semelhante de teia está agora sobre a Terra e não é visto. No entanto,              

em breve a maior arma de destruição em massa do inimigo será violada.             

Michael está lá agora. ” 

Eu:“ Isso não aconteceu algum tempo atrás? ” 

Uriel:“ Isso foi apenas uma sombra do que está aqui agora. Entenda que             

o objetivo deles é almas. Isso ocorrerá primeiro com a divisão baseada            

em uma falsa fundação do pai da mentira. Veja o simbolismo da palavra             

'simi', um vale agora em chamas. Isso significa espada curta, significando           

que o vale é curto na verdade. No entanto, os exércitos de Deus têm              

espadas flamejantes que são longas e eficazes porque a verdade é uma            

espada afiada. Entenda? ” 

Eu:“ Ainda estou um pouco intrigado. Os santos também não estão           

perdendo lares e vidas? ” 

Uriel:“ Sim, Erin. No entanto, esta é uma guerra. Há vítimas de ambos os              

lados. Estamos chegando em um momento de guerra na Terra. O inimigo            

começou uma guerra racial para enfurecer aqueles que escolheram         

acreditar. Eles estão propositalmente ignorando as coisas horríveis sendo         

ditas contra os escolhidos de Deus. ” 

Eu:“ Você quer dizer anti-semitismo? ” 

Uriel:“ Sim. Veja como as filhas do inimigo subiram ao poder e suas             

mentiras perversas são ignoradas. No entanto, se até mesmo uma          

pequena coisa é dita sobre isso, ela é ampliada além da razão. Erin, este              

é apenas o começo disso. ” 

Eu:“ Bem, é horrível e eu não gosto disso. ” 

Uriel:“ Quando você vê padrões e um aumento no mal severo como você             

faz agora, entenda o que está por trás -lo 

“Eu:“.Tantas coisas horríveis ocorreram nas notícias que criar medo         

grave. As pessoas têm medo de falar porque, se o fazem, são            

condenadas por discursos de ódio. Parece que isso só funciona de uma            

maneira em que um lado pode dizer o que quer e o outro lado é               

imediatamente condenado. ” 
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Uriel:“ Isso também ocorreu na história. Por quê? É porque o inimigo            

odeia a Deus e aos Seus escolhidos. É uma longa guerra, mas agora             

aumentou porque o inimigo foi derrubado. ” 

Eu:“ Eu pensei que o Arrebatamento teria ocorrido quando o inimigo           

desceu, para que nenhum de nós suportasse tudo isso. ” 

Uriel: “Hmm, sim, em uma situação ideal, mas ainda há um exército de             

anjos lutando. Há uma guerra nos céus. Até que Deus nos diga para             

recuar depois que o Senhor vier reunir Seu rebanho no Arrebatamento,           

ainda haverá oposição aos planos do inimigo. Talvez você deva olhar para            

a ordem dos eventos novamente à luz de tudo isso. 

“Você não suportará a tribulação em seu estado atual. Você será           

fortalecido antes dos tempos da tribulação e você testemunhará os          

perdidos. Enquanto você será uma noiva em esplendor diante do inimigo,           

será como uma arma usada. Isso significa que ainda há uma guerra            

violenta. ” 

Eu:“ Será que esta guerra será longa? ” 

Uriel:“ Bem, à luz da sua referência temporal e calendário, sim, parece            

longo. No entanto, para nós, não é. Agora, entenda a esperteza do            

inimigo e não se apaixone por seus esquemas. Não acredite nele quando            

ele afirma que o salvador está aqui ou ali. Estas são declarações falsas. A              

estratégia é confundir, irritar e consumir aqueles que não estão cientes           

dos tempos em que estão. 

“Aqueles com pouco conhecimento são facilmente consumidos e        

inflamados pelo inimigo. É o oposto da chama da verdade e esperança de             

Deus ... o Espírito Santo. Este oposto é a chama ardente das mentiras.             

Quando você ouve coisas que são contrárias, você deve orar. Ore como o             

Espírito Santo falará a verdade e aumente sua sabedoria. ” 

Eu:“ Eu senti isso agora. Eu choro sobre o estado das coisas ... a              

injustiça, a raiva e as mentiras. Parece que a rebelião está desenfreada.            

Um dia, algumas semanas atrás, eu acordei de um sono profundo para a             

Voz de Deus me dizendo 'Acorde ... Prepare-se ... Os ventos chegaram            

...' 

“Depois disso, senti uma urgência esmagadora de sustentar pontas         

soltas, bata as coisas lá fora e proteja nossa casa de detritos voadores.             

Nós também tivemos um incidente estranho logo em seguida. Enquanto          

eu dirigia com as meninas para a escola, uma pedra caiu do céu e bateu               

no nosso pára-brisa e quebrou-o. Nós não estávamos nem em nenhum           

carro, então não conseguimos descobrir como isso aconteceu. O que tudo           

isso significa? ” 

Uriel:“ Erin, pressione em Deus. Enquanto você não pode ver os ventos,            

você pode ver facilmente os efeitos dos ventos. Se Deus está lhe dando             
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sabedoria para impedi-lo, faça o que Ele também está dizendo. Isso é            

sabedoria divina. Você deve orar e ir a Deus todos os dias. Desde que              

você luta contra forças invisíveis, ative o poder de Deus em louvor e             

oração. Ele vai te responder. Ele fala com você. 

“Estou aqui apenas para confirmar o que Ele já lhe disse. Haverá            

pequenos incômodos residuais, já que nenhuma nova permissão foi         

concedida da Corte de Deus, portanto, portanto, não tenha medo. Você           

está observando, testemunhando, testificando e ficando inquieto como        

um cavalo esperando para saltar do portão. 

“Logo, muito em breve, Deus vai usar você. Ele continuará a mostrar-lhe            

Seu favor durante o seu período de espera. Ele me enviou para lhe dizer              

que os presentes estão vindo para você, mas que houve um atraso. A             

batalha é ótima e ainda continua. Apenas saiba que Ele fará tudo o que              

Ele te prometeu. Ele te ama! 

“Agora, o inimigo se disfarça de trabalhador e colheitadeira. Ele está           

envenenando as uvas nesta colheita posterior. O veneno vem das raízes e            

entra nos galhos até o centro de cada cacho. Eles não descobrem o             

veneno até que seja tarde demais. Ore por esta colheita. Bons           

trabalhadores são menos que o tamanho do rendimento. 

"Preciso ir agora. Você ficará bem. Lembre-se de que Deus está prestes a             

multiplicar aquilo que você costurou ao Seu Reino. O céu está logo visível             

para você. Alegra-te, Erin. Eu tenho que ir. ” 

Só então, Uriel brotou asas volumosas e voou em direção ao cume            

flamejante. Ele logo ficou fora da minha vista. Eu então vi chamas se             

agitando no sudoeste. À minha direita, vi um vento muito frio. Estava            

congelando tudo. Uma enorme tempestade veio do sul para o nordeste. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-310/ 

Você Não Acreditaria Mesmo Se Lhe Dissessem! 

20 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pelo meu marido, nossos filhos e            

todos os nossos amigos. Obrigado por uma casa quente e segura.           

Obrigado por manter nossas árvores em pé depois dos ventos. Por favor,            

mantenha em frente as nossas árvores inclinadas e não as deixe cair. Pai,             

o Nor'easter chegou agora do sul. Por causa de nossa localização, nos            

acostumamos a nos preparar para o dobro das quantidades de neve           

previstas. 

Quando acordei esta manhã, a neve mal era visível. No entanto, logo            

começou a descer na direção horizontal. Agora o tamanho dos flocos de            

neve dobrou e a visibilidade do lado de fora desapareceu. As meninas            

ficaram em casa hoje quando o distrito fechou as escolas antes da            

tempestade. 

Pai, você me deu um sonho dentro de um sonho ontem à noite. Eu não               

acredito que eu já tive algo parecido com isso ... 

Sub-sonho 1 "Estamos protegidos como o mal é engolido vivo"          

descrição começa ... 

Eu estava me vendo na cama dormindo e sonhando. Logo fiquei inquieta            

enquanto dormia e acordei de repente. Eu me vi e depois acordei para             

qualquer sonho que eu sonhei. Nós 'ambos' então olhamos a hora no            

relógio e eram 3:30 da manhã. 

Isso que sobre o mesmo tempo eu me levantaria para esses sonhos no             

meu primeiro ano desses vindo para mim. Isso foi em 2012 e eu tinha              

tantas coisas para escrever, eu simplesmente não conseguia voltar a          

dormir. Acordar dessa vez pareceu despertar algumas emoções antigas.         

Lembro-me de acordar e não conseguir voltar a dormir, principalmente          

por preocupação. A preocupação parecia me consumir naquela época. 

Agora percebo que provavelmente estava sofrendo de algo semelhante ao          

estresse pós-traumático devido a todas as minhas batalhas pessoais.         

Embora eu nunca tenha experimentado o nível de soldados traumatizados          

na experiência de guerra, eu poderia pelo menos ter um nível de simpatia             

pelo que eles haviam suportado. Eu não ficaria surpreso se o que            

experimentamos enquanto esperamos em Você, Senhor, é semelhante ao         

de um soldado em repouso esperando uma grande batalha irromper. 
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Quando eu estava assim e incapaz de dormir, eu ia à minha área             

devocional na minha sala de estar. Eu orava de joelhos e muitas vezes             

chorava. Eu começaria então a escrever tudo no meu diário. 

Agora, voltemos a esse sonho dentro de um sonho. Eu estava agora            

observando enquanto me sentava para escrever o sonho. O que era tão            

estranho é que, em vez de escrever o sonho em um diário, como eu              

estou acostumado, eu estava digitando-o usando uma máquina de         

escrever antiquada. Embora parecesse demorar uma eternidade para        

fazer isso, eu tinha várias páginas digitadas antes de terminar. Em           

seguida, entreguei as páginas digitadas para entrar no fórum do Nest.           

Depois de fazer isso, eu disse ao meu marido que eu tinha que ir a algum                

lugar, mas não tinha certeza de onde. 

Assim que saí de casa, minha roupa mudou instantaneamente. Eu usava           

botas brancas de combate, calças brancas de lã diferentes de tudo que já             

havia visto antes, um top de lã branco liso e um longo casaco de lã               

branca com capuz. Então percebi que não havia adornos em mim. Até os             

cadarços nas minhas botas não tinham fechos de metal. Não havia botões            

também. 

Enquanto caminhava, notei que minha roupa era da mesma cor que a            

neve ao meu redor. O tecido que eu estava usando era diferente de tudo              

que está disponível aqui na Terra. É imediatamente perversa toda a           

umidade. Minhas roupas estavam secas, embora estivesse nevando lá         

fora. Eu me vi andando pela estrada, virei para olhar para a casa e depois               

fui embora! Foi divertido que eu me encontrasse em busca de onde eu             

tinha ido no meu sonho. 

Quando eu finalmente voltei para o local onde eu havia começado a            

minha "busca por mim mesmo", eu estava instantaneamente em uma          

cidade distante. Depois de andar um pouco mais, logo me vi encontrar            

com uma amiga querida. Ela estava vestida quase como se eu estivesse            

vestida. Ela tinha um sotaque. Eu a conhecia e ela me conhecia, embora             

nunca tivéssemos nos conhecido pessoalmente. 

Como as pessoas ao nosso redor estavam olhando para nós com medo            

devido a nossa aparência, decidimos colocar nossas roupas divinas em          

sacos e comprar algumas roupas de rua para nos misturarmos melhor.           

Nós ficamos juntos o tempo todo. 

O que pareceu estranho para mim foi que fomos capazes de falar juntos             

através do Espírito Santo sem dizer nada em voz alta! Embora não            

pudéssemos ler os "outros pensamentos" um do outro, eu podia ouvir o            

que a outra pessoa estava dizendo quando queriam que eu a ouvisse e             

vice-versa. Muito legal! 
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Logo nos encontramos em um movimentado mercado ao ar livre. Havia           

lojas, pátios e fontes. Foi só então que notamos que nós dois estávamos             

andando descalços. Embora nossas botas de combate possam até ter sido           

consideradas "na moda" onde estávamos, elas ainda estariam fora do          

lugar. Como queríamos nos misturar, decidimos que nossa próxima tarefa          

seria comprar alguns calçados. 

Meu amigo logo encontrou um par de sapatos que se encaixam           

perfeitamente nela. Ela ficou surpresa com isso, pois costumava ter pés           

maiores. Seus pés agora eram "irracionalmente pequenos" em        

comparação, mas ainda perfeitos. Ela ficou encantada com a mudança e           

nós dois começamos a rir. 

Enquanto esperava que o funcionário terminasse com meu amigo, notei          

que um par de sapatos que eu sabia não poderia ser de origem terrena.              

Eu sabia disso instantaneamente, pois eles não eram como qualquer coisa           

que eu já tinha visto antes. O balconista e meu amigo logo perceberam             

que eu estava olhando para eles e pareciam interessados. 

Funcionário: “Esses são únicos. Nenhuma pessoa que os viu para          

experimentá-los conseguiu que eles se encaixassem. Parece que eles         

foram projetados para uma pessoa específica. ” 

Eu: Olhando para os sapatos novos da minha amiga. “O dela é 'único”             

também? ” 

Escriturário:“ Bem, sim. Tantas pessoas quiseram, mas ninguém se         

atreveu a experimentá-las. Os sapatos que você está vendo são iguais. ” 

Minha amiga: rindo. "Vamos, Erin, vá em frente e experimente-os." 

Eu: rindo. “Não há como eu me encaixar nesses sapatos. Eles são            

estreitos e apenas um tamanho 6,5. Meu pé é muito longo e largo para              

isso. 

Decidi olhar os sapatos mais de perto. Fiquei surpreso por não ter notado             

isso antes, mas os sapatos eram da cor verde. Também fiquei surpreso            

por não me importar com a cor, pois normalmente não compro roupas            

verdes, muito menos sapatos. 

Apesar disso, fiquei intrigado. Estes sapatos eram um cruzamento entre o           

melhor couro e a melhor seda combinada. Eles eram sapatos de tecido            

baixo com um tipo de fita de couro que envolvia o tornozelo. Embora eu              

tenha visto projetos semelhantes antes, eles não eram nada assim em           

material ou artesanato. 

Eu: "Ok, vou experimentá-los." 

Eu tentei o sapato no meu pé direito primeiro. Só então, notei que o              

sapato expandiu e moldou o meu pé. Eu não fiz nada para que isso              

acontecesse e o ajuste do sapato foi o mais confortável que eu já tive. Eu               
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olhei para o meu amigo e nós dois rimos e balançamos a cabeça em              

espanto. 

Eu: "Deus é bom!" 

Meu amigo: "Muito bom ... e engraçado também!" 

Nós dois terminamos nossas compras e fomos levados para a área sul da             

cidade em que estávamos. Nós dois estávamos agora usando coberturas.          

sobre nossos cabelos. Nós fomos especificamente para ir ao extremo sul           

de um mercado bonito que havíamos encontrado lá. 

Assim que chegamos, encontramos o começo de um argumento muito          

acalorado. Era um grupo de homens falando em uma língua do Oriente            

Médio, possivelmente árabe. Independentemente disso, graças ao Espírito        

Santo, nós dois pudemos entender o que eles estavam dizendo. Algumas           

famílias estavam enfrentando esses homens porque haviam levado suas         

filhas para longe. 

Enquanto os homens maus lhes ofereciam dinheiro para as meninas, cada           

um deles dissera não. Os homens não se importavam e levaram as            

meninas de qualquer maneira. Enquanto as famílias tentavam envolver as          

autoridades, elas estavam dando as costas para a situação. Enquanto as           

famílias pareciam desassossegadas, as meninas pareciam absolutamente       

aterrorizadas. 

Enquanto estávamos lá, meu amigo e eu oramos e esperamos. Então,           

ouvimos claramente do Senhor antes de como resolveríamos rapidamente         

essa situação. Enquanto esperávamos, seguramos as mãos um do outro e           

oramos a Deus. Após alguns breves momentos de oração, os homens           

malignos congelaram completamente, com a exceção de que ainda         

podiam mover os olhos para trás e para a frente. 

Quando olhamos para eles, pudemos ler seus pensamentos. O Senhor          

estava claramente revelando seus pensamentos para nós. O plano deles          

era levar algumas das garotas para estuprar e levar algumas das outras            

garotas para vender. Eles não tinham respeito por essas meninas e           

olhavam para elas como se fossem cachorros. 

Com os homens congelados, nos aproximamos deles e libertamos as          

meninas. Nós então entregamos as meninas de volta para suas famílias.           

Nós lhes dissemos para sairmos imediatamente e que Deus mostrou favor           

a eles. Enquanto as famílias se afastavam, podíamos ouvi-las gemendo          

de alegria e gratidão. 

Nós então voltamos para os homens malvados 'congelados'. Quando nos          

aproximamos deles, pudemos ler seus pensamentos de intenção maligna.         

Simplesmente, eles estavam agora orando ao seu 'deus' para         

descongelá-los para que eles pudessem nos estuprar e nos matar.          

Enquanto ambos pensamos que este seria o fim de nossa missão, nós            
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lemos os pensamentos deles de um mal ainda maior ocorrendo no sul da             

cidade. 

Em vez de caminhar até lá, nós dois estávamos lá em um instante.             

Quando chegamos ao nosso destino, instantaneamente entendemos por        

que tínhamos roupas que cobriam totalmente nossos corpos e nossos          

cabelos. Lá diante de nós em um palco estava o tráfico humano muito             

gráfico envolvendo apenas meninas, muitas delas repugnantemente       

jovens. Embora houvesse muito poucos compradores reais, havia muitos         

agentes em seu emprego fazendo seu trabalho sujo. 

Percebemos rapidamente que certas idades e cores da pele estavam          

atraindo valores mais altos em dólar. Foi tão repugnante que não vou            

revelar o que vimos. Nós começamos a ficar perturbados, já que éramos            

apenas duas mulheres pequenas e essa operação era enorme e muito           

bem guardada. Sem dizer uma palavra, Deus brotou em nós. Ele nos            

disse para 'relaxar' e deixá-lo liderar quando Ele estava prestes a mostrar            

atos impressionantes através de nós. 

Mal sabíamos o quão incrível! O chão instantaneamente começou a          

tremer violentamente e o chão se abriu ligeiramente. O tremor de alguma            

forma não estava afetando meu amigo ou eu. Isso causou o caos            

temporário e todos aqueles que tentavam fugir estavam congelados. Tal          

como acontece com os homens malignos anteriores, eles não estavam          

congelados como gelo, mas mais como uma paralisia rígida. 

Em seguida, chamamos a atenção para uma característica da água atrás           

do palco projetada para abafar os sons do leilão. Havia três camadas para             

o recurso de água e nós dois movemos nossos braços em uma direção             

ascendente. Embora, de alguma forma, soubesse que havíamos feito isso          

antes, para nossa alegria, a característica da água começou a fluir ao            

contrário. 

Sem esforço, começamos a falar em sua língua nativa, plenamente          

sabendo o que estávamos dizendo. Dissemos às meninas que fazíamos          

parte de uma força celestial enviada para levá-los de volta para casa ou,             

em alguns casos, para lugares ainda melhores. Nós poderíamos dizer que           

as meninas estavam agora aliviadas, excitadas e aterrorizadas, tudo ao          

mesmo tempo. Nós os orientamos a esperar em uma certa área juntos            

como um grupo. 

Nós assistimos então em assombro como algo como um Transporte Teva           

ou Trem de alta velocidade surgiu próximo a eles. Definitivamente não           

era desta Terra e era "estado da arte sobrenatural". Nós poderíamos ver            

que havia outros lá ajudando-os que eram como nós. Quando todas as            

meninas foram colocadas na Teva, ela desapareceu instantaneamente.        

Assim que a Teva desapareceu, os homens foram descongelados. 
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Enquanto a maioria ficou muito brava, alguns ficaram aterrorizados e          

imploraram por sua vida em arrependimento. Enquanto caminhávamos        

para cada pessoa, aqueles que nos fariam mal foram impedidos de           

fazê-lo por algum tipo de barreira divina que agora nos cercava. 

Enquanto caminhávamos, pedras eram jogadas em nossas cabeças e         

podíamos ouvir maldições de morte e estupro ao nosso redor. Havia           

outras coisas ditas e tentadas, mas eu não darei os detalhes horríveis            

além de dizer que suas intenções eram malignas. Depois de um tempo,            

nós pesquisamos cada pessoa. 

Deus então iluminou aqueles que deveriam ser salvos, pois ou estavam           

disfarçados ou estavam com remorso. Nessa multidão de centenas de          

traficantes, apenas um punhado de cinco homens ou estava realmente          

com remorso ou estava lá para encontrar suas próprias filhas e           

disfarçado. Deus nos deu seus nomes e nos chamou para eles se            

revelarem. 

Assim que levantaram as mãos ou fizeram um movimento para a frente,            

também foram divinamente protegidos daqueles que queriam estuprá-los        

e matá-los. Um caminho foi então forçado através da multidão que           

permitiu aos homens caminharem para frente. Nós do que apontamos          

para uma área onde eles deveriam esperar. 

De repente, houve outro terremoto. O chão se abriu e, num instante, as             

centenas de homens do mal foram jogados na fenda e o chão se fechou.              

Nós então nos voltamos para os cinco homens aterrorizados e lhes           

dissemos para 'não mais pecar como Deus os libertou da morte hoje'.            

Enquanto observávamos os homens correndo de volta para a cidade, meu           

amigo e eu ficamos admirados com o que acabara de acontecer. Em            

seguida, observamos o recurso da cascata voltar ao normal e começar a            

inundar a área do leilão. 

Fomos então direcionados de volta para os homens malvados congelados          

que havíamos deixado para trás. Quando voltamos, vimos que as famílias           

de algumas de suas "quase vítimas" retornaram e as espancaram          

severamente. Enquanto os homens ainda estavam vivos, o prognóstico         

para a sobrevivência deles era "não bom". Nós poderíamos ler em seus            

olhos que eles estavam agora implorando pela morte. Nós fomos          

instruídos por Deus a deixá-los lá em seu estado atual. Conforme           

instruído, nos viramos e nos afastamos. 

Sub-dream 1 description over… 

O próximo sonho que eu tive também foi de 'pós-Transformação' e foi            

claramente destinado a ser um guia de treinamento do Senhor,          

reservando nossas ambições pessoais e cedendo à Vontade de Deus em           

todas as coisas, não importa o quê. Nesse sonho, tínhamos que           
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permanecer tão “normais e discretos” quanto possível, enquanto        

esperávamos as instruções e instruções do Senhor… 

Sub-sonho 2 “Misturar-se é de fato, realmente requerido por         

Deus” A descrição começa ... 

O Senhor nos enviou a um cidade universitária distante. Foi um lugar que             

eu reconheci. Mais uma vez, essa foi uma tarefa extremamente difícil           

porque Deus nos revelou a intenção maligna de todos aqueles que nos            

rodeiam. Nós devíamos agir o mais normal possível. Enquanto estávamos          

transformados, de alguma forma não parecíamos isso fora do comum. Era           

como se houvesse vários graus de aparência com base em uma dada            

circunstância. 

Um par de nós estava em um pequeno apartamento temporário na cidade            

que era a nossa base. Havia seis outros 'como nós' na cidade ao mesmo              

tempo que nós. Eu nunca entendi antes, porque éramos tão          

frequentemente em lojas ou restaurantes como clientes em meus sonhos,          

mas agora percebemos que é porque estávamos aprendendo sobre as          

pessoas 'discretamente' e nos misturando com a multidão ao nosso redor. 

Uma noite, fomos enviados a um lugar para nos encontrarmos com as            

outras seis pessoas. Um anjo do Senhor também estava lá e ele estava             

nos instruindo a ser como aqueles ao nosso redor e sempre se misturar,             

nem reagir ou interagir, a menos que Deus também nos instrua. Não            

importa o que aconteça ao nosso redor, devemos apenas fazer a vontade            

de Deus através de nós e que Ele tornará isso óbvio. Depois que o anjo               

nos disse isso, ele saiu e nos dispersamos. 

Em seguida, iniciamos nossas viagens de volta aos nossos respectivos          

apartamentos. Conforme as instruções, nós nos misturamos com a         

multidão. Bem, mesmo que a multidão da faculdade da noite em torno de             

nós estivesse bêbada, turbulenta e desagradável, nós não éramos ...          

sorrisos. Só então, notamos que um dos nosso grupo estava          

confrontando um homem que acabara de comprar algumas drogas em          

uma seringa. Ela, como nós, já sabia que o homem estava planejando            

usar esta seringa para estuprar uma mulher inocente. 

O que aconteceu em seguida tudo pareceu acontecer em câmera lenta.           

Observamos quando o homem começou a dirigir o final da seringa em            

direção ao rosto da mulher transformada. Estava indo bem entre a testa            

dela. Pouco antes de mergulhar em sua testa, ela desapareceu. Todos           

aqueles ao seu redor que viram isso começaram a gritar e fugir. 

Em vez de voltar para os nossos apartamentos, fomos orientados a voltar            

ao nosso local original de reunião. O anjo estava parado ali para nos             

receber na porta. Ele nos disse que a mulher havia sido removida dessa             

tarefa em particular, mas não foi removida como trabalhadora. Ele então           
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nos disse que isso era uma lição para nós, e para ela, essa mistura é               

essencial e exigida por Deus de nós em nossa jornada com Ele. Ficamos             

todos muito aliviados por essa mulher ainda ser uma trabalhadora! 

Só então, uma mulher transformada diferente chegou para fazer parceria          

com a pessoa que tinha acabado de perder seu parceiro. Os oito de nós              

foram instantaneamente levados para um lugar com uma enorme         

cachoeira. Embora não fossem as Cataratas do Niágara, eram bastante          

semelhantes tanto em tamanho quanto em potência. O anjo então nos           

instruiu sobre como fazer a cachoeira fluir ao contrário. Cada um de nós             

foi capaz de fazer isso com Deus fluindo através de nós. No entanto,             

também ficou muito claro que nenhum de nós poderia fazer isso sozinho            

... só com Deus e somente com Deus. 

Sub-sonho 2 terminado… 

 

Recebido terça-feira, 20 de novembro de 2018 

Sub-sonho 3 “Os 'conjunto de Objetos' estão chamando… não         

respondam!” A descrição começa… 

Meu marido e eu estávamos juntos em uma cidade distante enquanto ele            

estava entrevistando com uma corporação muito grande. A entrevista foi          

longa e abrangente, envolvendo vários dias de várias reuniões e          

entrevistas com vários departamentos. 

Embora já tivéssemos sido Transformados, nossa luz de glória do Céu foi            

"encoberta" durante certos momentos. Enquanto ainda parecia atraente,        

não foi exagero. Cheguei agora à conclusão de que Deus nos disfarça ou             

nos revela, nos irradia alto ou nos irradia como uma determinada           

situação exige. Como de costume, Deus sabe exatamente o que é           

necessário para qualquer situação e quando. Nós somos        

instantaneamente "conforme necessário". 

Enquanto meu marido estava sendo entrevistado, fui contatado pela         

empresa entrevistadora. Eles devem ter gostado do meu marido como          

eles eram muito encorajadores e quiseram me prover um carro de cidade            

de companhia para sightsee. Isso me fez sorrir, porque eu sabia que eles             

queriam que eu me apaixonasse pela companhia e pela cidade, para           

depois encorajar meu marido a aceitar o emprego. Bastante inteligente! 

Depois que fui pego, fui levado para uma área da cidade que ficava ao              

longo da margem do rio. Era fofo, cheio de galerias e restaurantes.            

Enquanto eu andava por aí, comecei a ver um padrão estranho surgir.            

Havia uma série de cartazes publicitários com um tema comum, embora           

difícil de ver no início. Eles foram lindamente ilustrados e extremamente           

manipuladores. 
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Depois de caminhar um pouco para escanear os arredores, decidi dar           

uma olhada mais de perto em uma das galerias de artistas. Enquanto eu             

caminhava para dentro, a primeira coisa que notei foi que um           

curta-metragem estava tocando em um loop e estava completamente         

relacionado aos cartazes que eu tinha visto do lado de fora. O ciclo             

começou mostrando um menino que era um pintor e ilustrador          

extraordinariamente talentoso. 

O circuito mostrou que seus pais foram abordados por uma organização           

que estava disposta a dar-lhe uma bolsa de estudos de prestígio para            

uma escola especial para crianças superdotadas. No entanto, logo percebi          

que havia uma captura, uma captura relacionada a todos os cartazes. O            

menino precisaria fazer um teste de DNA para ver se ele era páreo para              

qualquer um dos pintores mestres. A lista de pintores incluía Van Gogh,            

Michelangelo, Da Vinci e outros. 

O circuito nos informou que o menino ou os pais do menino poderiam             

fazer esse teste. Tudo o que precisariam fazer era usar um dos objetos             

simples e enviá-lo por e-mail ou deixá-lo em um laboratório local. Os            

resultados foram prometidos dentro de 24 horas e o único custo           

envolvido foi uma modesta taxa de processamento de registro. O slogan           

era cativante… ”Hoje, você é um artista, amanhã, você é uma lenda!” 

Fiquei revoltado, mas impressionado, pois sabia o verdadeiro motivo para          

eles quererem fazer isso e eles estavam fazendo um ótimo trabalho           

fazendo o teste incrivelmente. tentador. Assim que o circuito completou e           

estava prestes a começar de novo, um dos funcionários da galeria se            

aproximou de mim. O timing parecia bem calculado. 

Mulher: Sorrindo. "Olá! Você já recebeu seu objeto gratuito? ” 

Eu:“ Não. Não tenho certeza se isso é para mim. ” 

Mulher: Parecendo chocada. “Não importa se isso é para você ou não.            

Apenas um dos membros da sua família seria necessário para lhe dizer se             

você é um jogo. Nós então saberemos também. ” 

Eu: Blefando. “Eu não entendo porque tudo isso é tão importante.” 

Mulher: “Bem, vou explicar. Através deste teste, você terá informações          

sobre de onde você veio… seus inícios. Não só isso, mas há recompensas             

e promoções para aqueles que escolhem fazer isso agora. Há          

recompensas para aqueles que avançam bravamente. Já houve para         

aqueles que já têm. ” 

Eu:“ Embora eu pudesse ver isso sendo benéfico se você tem DNA            

'vantajoso', e se o seu DNA for o oposto e você estiver relacionado com              

alguém na história que foi ruim. Por exemplo, e se fosse descoberto que             

eu estava relacionado a um assassino ou a um líder que havia            
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assassinado muitos. Eu não poderia, então, ser responsabilizada por seus          

crimes? ” 

Mulher: Parecendo confusa. “Não, não, não, não é culpado por          

associação! Tente não olhar para o negativo. Estamos aqui para lhe           

oferecer uma experiência positiva. ” 

Eu:“ Hmm, bem, obrigado por explicar isso. Eu não estou interessado,           

obrigado. Só vou continuar olhando em volta. 

A mulher me lançou um olhar que me disse claramente que estava muito             

zangada e chateada com minha recusa em fazer isso. Em vez de reagir a              

ela, senti o Espírito Santo chamar minha atenção para uma pintura de            

pastor em um pasto. O campo que ele estava cuidando tinha uma cerca             

de pedra separando o campo em dois. De um lado da cerca havia ovelhas              

e, do outro lado da cerca, havia cabras. 

Eu: sorrindo. “Vou levar essa pintura, por favor!” 

Mulher: “Tem certeza? É caro. ” 

Eu:“ Não tem problema. Por favor, envolva-se para mim. ” 

Mulher:“ Eu não tenho certeza porque você iria querer essa pintura? Há            

algumas peças muito mais notáveis na galeria que eu poderia mostrar a            

você. ” 

Naquele segundo, senti o Senhor crescer em mim. A presença de Deus            

estava de alguma forma agora brilhando de mim. Como de costume, eu            

não tinha certeza do que Ele estava prestes a fazer, mas eu sabia que, o               

que quer que fosse, seria maravilhoso! 

Mulher: Em uma voz agitada e levantada. “Eu pessoalmente acho que           

essa pintura é atroz. Pior ainda, é religioso e, portanto, divisivo. As coisas             

não deveriam mais ser assim do jeito que nosso mundo se tornou agora.             

” 

Eu:“ Bem, elas ainda são assim. O kit que você me ofereceu quando             

cheguei pela primeira vez não é um enviado para se beneficiar, mas sim             

para reunir provas. Esta evidência é necessária, pois eles querem caçar e            

destruir as ovelhas. As cabras odeiam as ovelhas e querem que as            

ovelhas sejam divididas e destruídas. As cabras não têm pastor e elas            

não têm autocontrole. ” 

Mulher: Agora gritando comigo. "Eu quero que você deixe esta loja           

agora." 

Eu sabia que essa mulher não era a proprietária e não tinha autoridade             

para me forçar a sair. Eu também sabia que o dono estava por perto e               

sabia que queria comprar essa pintura. 

Eu: “Não, acho que não. Por que eu deveria? Eu quero comprar a pintura.              

Se você odeia tanto a pintura, por que você não quer se livrar dela              

vendendo para mim? Dessa forma, você não é mais lembrado da           
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"divisão". Você tem uma escolha aqui. Você pode escolher de maneira           

diferente. ” 

Nesse ponto, a dona havia chegado e indicou que estava feliz em vender             

a pintura para mim. O dono então prontamente embrulhou a pintura e            

entregou para mim. Eu agradeci ela. Assim que eu estava prestes a virar             

para a porta para sair, a mulher começou a jurar para mim e rasgar suas               

roupas. Ela logo ficou absolutamente histérica. 

Mulher: gritando. "Você é um deles! Você *****! ” 

Havia muitos palavrões para contar e, certamente, nenhum deles vale a           

pena escrever. Ela logo caiu no chão e começou a engatinhar e rolar. Seu              

rosto logo ficou tão contorcido que ela começou a parecer uma pessoa            

diferente. Eu senti que o Senhor queria que eu fosse embora           

imediatamente. Quando o fiz, voltei a notar que as mulheres tinham           

torcido o pescoço para trás como se tivesse sido quebrado. 

Ela não parecia mais natural. Ela parecia malvada. Ela então ficou na            

janela olhando para mim com um olhar demoníaco, mas morto, em seu            

rosto enquanto eu me afastava. Foi uma visão muito perturbadora e           

antinatural! Continuei andando de volta para o carro da cidade. Quando           

me aproximei do carro, a "normalidade comparativa" do motorista era          

reconfortante. 

Motorista: "Eu estava longe demais para ouvir qualquer coisa, mas até eu            

poderia dizer que o vendedor parecia chateado com a sua compra." 

Eu: Downplaying it. "Sim. Ela achou que eu deveria comprar uma peça            

mais moderna. ” 

Motorista: Sorrindo. "Então, onde agora também?" 

Eu: "Eu acho que estou pronto para voltar ao meu hotel. Estou cansado             

agora. ” 

Driver:“ Você tem certeza de que não posso levá-lo ao nosso mercado            

central? É lindo lá. Há algumas águas refrescantes para venda lá. Parece            

que você poderia usar alguns agora mesmo. ” 

Eu:“ Você está certo, estou com muita sede. Isso soa maravilhoso.           

Vamos. 

Quando chegamos ao mercado, pude ver que estava cheio de turistas e            

estava extremamente ocupado. Eu notei uma loja de queijo pequena e           

decidi ir e comprar um pouco de pão e queijo. Havia um sinal lá e eu                

comecei a rir enquanto eu lia ... 

"Experimente o nosso queijo de cabra ou manteiga de cabra e receba um             

pão fresco de pão de fermento." 

Eu balancei a cabeça. Depois de um tempo curto, um atendente de            

degustação de queijo me abordou com amostras dos dois produtos de           

cabra. 
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Mulher: Sorrindo. “Você gostaria de experimentar uma amostra grátis?” 

Eu: “Obrigado, mas não. Sou alérgica. 

Ela se virou e foi embora. Eu olhei então ao redor e fui impressionado              

pela variedade volumosa de queijos. A maioria não era de cabra, então            

eu comi algumas amostras. Logo decidi comprar um pacote variado de           

queijo gourmet e um pedaço de pão. Eu andei até o balcão. A mulher da               

amostra estava agora trabalhando na caixa registradora. 

Mulher: “Você é a única alérgica a queijo de cabra, correto?” 

Eu: “Você poderia dizer isso.” 

Mulher: “Você gostaria de descobrir as origens de suas alergias?” 

Eu: “Não, estou bem, obrigado . " 

Mulher:" Eu tenho um objeto gratuito que lhe dirá as origens de suas             

alergias e outras doenças físicas. Por que você não quer isso? Até te dirá              

... ”Eu levantei a mão para interrompê-la. Ela logo continuou. “Mas…” 

Eu: “Olha, eu já sei tudo sobre isso.” 

Mulher: Agora ofendida e frustrada. “Mas há tantas coisas boas que vêm            

ao fazer este teste.” 

Eu: “Você sabe o que… você não é um grande vendedor. Eu vou pegar              

isso e ir. ” 

Eu senti mais uma vez Deus se levantar ou crescer em mim. A mulher              

então começou a mudar. Ela agora estava se contorcendo e se           

contorcendo. Ela estava agora murmurando em uma voz estranha e eu           

poderia dizer que havia uma entidade maligna dentro dela que agora           

estava falando comigo. 

Mulher: devagar "Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço você.           

Eu sei… ” 

Eu: Interrompendo. "Oh sim! Bem, eu sei exatamente quem você é e eu             

estou aqui para lhe dizer que seu tempo é muito, muito curto. ” 

A entidade começou a gritar coisas horríveis para mim em troca que eu             

não repetirei. Com apenas um simples aceno de minha mão, a mulher            

instantaneamente não conseguiu falar outra palavra. A entidade nela         

estava completamente silenciada! Como ela não tinha tocado minha         

compra e eu tinha perdido meu apetite agora, eu decidi simplesmente           

virar e ir embora e deixar o queijo e o pão para eles colocarem de volta.                

Eu voltei para o carro. 

Eu: "Estou pronto para voltar ao hotel agora." 

Driver: Aparentemente decepcionado. “Você tem certeza de que não         

posso levá-lo a outra parada?” 

Eu: “Sim, tenho certeza, mas obrigada! Acho que vou voltar para o            

campus e esperar que meu marido volte. ” 

Motorista:“ Claro… não há problema! ” 
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Senti o Senhor me dizer para ficar em silêncio até eu me juntar ao meu               

marido. Eu fiquei em silêncio e apenas observei. Quando nos          

aproximamos da portaria do campus, parecia haver alguns manifestantes         

segurando cartazes. Os sinais diziam coisas como: “Eu não sou meu pai”,            

“não sou um assassino” e “eu sou uma boa pessoa”. Enquanto via então             

alguns deles sendo presos e levados embora, também vi outros fugindo           

da área. 

Motorista: “Vou levá-lo para a entrada sul, para que possamos evitar           

tudo isso.” 

Eu: Com a inspiração do Espírito Santo. “O que significam os sinais?”            

Perguntei isso, embora já soubesse exatamente o que significavam. 

Motorista: “O normal… são alguns clientes descontentes.” 

Eu: “Hmm. A sua empresa fabrica esses objetos? ” 

Driver:“ Sim. É uma das divisões. Um muito popular. A corporação reúne            

informações para a empresa controladora. 

Agora eu sabia de antemão que a empresa era corrupta. Logo me            

encontrei com meu marido. Eu não disse nada para ele, mas sorri. O             

Espírito Santo em nós mais uma vez nos permitiu comunicar uns com os             

outros sem palavras. Queríamos fazer isso dessa forma, pois não seria           

fora de questão para uma empresa corrupta ter dispositivos de escuta, ou            

bugs, em muitos lugares, incluindo onde estávamos agora. 

Meu marido: Em sua mente para o meu. “Eles me ofereceram um pacote             

incrível. Eu disse a eles que pensaria sobre isso e que eu os deixaria              

saber na sexta-feira se eu assumiria a posição. ” 

Eu: Na minha cabeça, para ele. “Eles tentaram tirar uma amostra do seu             

DNA usando um de seus 'objetos'?” 

Meu marido: Rindo. “Eles enviaram alguém para pessoalmente levar uma          

amostra. A enfermeira era muito bonita. Eu acredito que eles          

especificamente contrataram alguém que se parecia com ela sabendo que          

as pessoas teriam dificuldade em dizer não para ela. Eu sabia que evitar             

isso, o que eu fiz. Há tantas outras coisas que tenho que te contar.              

Vamos juntar nossas coisas e ir para casa 'de outra maneira'. ” 

Nós dois rimos como já sabíamos de antemão que íamos levar 'God Air'             

para casa. Meu marido pegou minha mão. Ele gentilmente apertou minha           

mão e fomos instantaneamente para casa. 

Sub-sonho 3 descrição sobre ... 

Pai, todos esses sonhos foram extremamente impressionantes. Nos        

últimos dias, estamos sob severo ataque. Eu reconheci esses ataques          

como sendo semelhantes aos do passado, pois eles eram de um padrão            

similar. Eu tive pessoas me tratando extraordinariamente horrível por         

absolutamente nenhuma razão, a cada vez com testemunhas "do meu          
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lado" testemunhando que isso ocorreu. Está além do normal e eles foram            

bastante cruéis. 

Pai, por favor, levante-se e nos fortaleça. Estou tão profundamente          

perturbado pelo aumento do mal. É facilmente três vezes pior do que em             

2012. Não parece haver qualquer indicação de que irá diminuir em breve.            

A notícia tem sido profundamente perturbadora e meu marido pode          

atestar minhas lágrimas súbitas com a magnitude do mal. 

Nós tivemos que dirigir na cidade alguns dias atrás e todos nós assistimos             

com horror como uma família em uma van estava tentando virar à            

esquerda. Quando o fizeram, um carro vindo na direção oposta com           

muita capacidade de desacelerar para se certificar de que ninguém estava           

ferido, em vez disso, acelerou para exercer seu poder de vida ou morte             

sobre eles. Foi uma falta estreita. Eu imediatamente comecei a chorar           

quando percebi o perigo que nossos garotos estão dirigindo se eles não            

tivessem a proteção de Deus. 

A criança deve viver com medo, pai. Nenhuma pessoa deve estar em            

perigo por causa de sua religião ou cor da pele. Ninguém deve ser caçado              

como cães porque eles são judeus ou qualquer outra religião. As coisas            

mudaram… ainda não têm realmente. O mundo ficou tão frio e tão rápido,             

quem consegue acompanhar? 

Nós amamos você, pai. Aqueles de nós ainda aqui por você, chamam a Ti              

porque nós Te amamos e ansiamos pelo dia em que você virá e nos              

curará. Por favor, deixe em breve. O Dia de Ação de Graças aqui nos EUA               

está a apenas dois dias de distância. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um enorme vale cercado por colinas. Antes de mim havia             

milhares ou mais pedras pequenas com inscrições. Percebi que isso era           

um "vale da morte" quando percebi que essas rochas eram marcas de            

morte após uma inspeção mais minuciosa. Comecei a chorar quando          

passei por eles. 

Meu coração estava pesado. No meio do túmulo, um pedregulho gigante           

com degraus esculpidos circundava a fronteira até chegar ao topo. No           

topo, havia uma chama. De alguma forma, eu sabia que essa chama            

devia estar queimando continuamente por alguns milhares de anos. A          

chama estava vindo de um buraco no topo. 

Próximo a isso e cortado da rocha havia um banco de pedra no qual se               

podia sentar. Eu decidi subir as escadas para me sentar no banco.            

Quando cheguei ao banco e sentei, olhei para a magnitude da morte            

neste vale. Eu lamentei por aqueles que foram mortos quando senti que            

era um lugar para os mártires. 
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Enquanto eu me sentava lá, o sol se pôs e o crepúsculo se transformou              

em noite. Havia inúmeras estrelas nos céus. Ao longo do horizonte sul e             

leste, a lua começou a subir. A lua era linda, como uma pérola. Quando              

subiu, pude ver as pequenas lápides da luz enterrada. O que vi foi             

dividido em linhas. Eu reconheci doze cores de pedra em grupos. Isso me             

deixou intrigado. 

Eu: “Quem são estes, pai? São esses mártires? ” 

Eu sentei e vi a beleza desse lugar. No ar da noite, essas pedras              

cintilavam como jóias. Eu comecei a cantar uma música. Era uma música            

diferente de qualquer música que eu já havia cantado antes. Veio de            

dentro de mim. Foi bonito. Enquanto eu cantava, comecei a ouvir os            

outros cantando comigo. Foi uma música com camadas. Foi uma canção           

de adoração a Deus, nosso Pai e Jesus, que foi morto por nós. 

Nossas vozes se juntaram e se elevaram em crescendo. Eu sabia que            

essa música não era apenas especial para nós, mas também especial           

para Deus. Agora estou chorando enquanto escrevo. Jamais poderia         

imaginar amar tanto o Senhor nosso Deus que eu entregaria todas as            

minhas ambições terrenas só para ter a honra de Sua presença. 

Eu senti uma mão tocar suavemente meu ombro. Eu me virei e lá estava              

Uriel! Mais uma vez, ele estava de armadura completa. Ele parecia forte e             

aterrorizante, mas seus olhos eram tão gentis. 

Eu: “Oh, oi, Uriel! A guerra ainda está furiosa? ” 

Uriel:“ Sim, Erin. A batalha é diferente de qualquer outra como os            

inimigos de Deus no céu e no homem estão lutando a batalha para             

vencer. Eles fazem isso, embora o resultado já tenha sido determinado           

por Deus. O que você vê ao seu redor aqui é o vale da sombra da morte.                 

É uma sombra porque é só isso ... uma sombra. 

“Os túmulos são daqueles que perderam suas vidas por sua fé em Deus e              

permaneceram em Sua verdade. Este é um memorial, como um          

monumento ou promessa, de Deus que, em breve, Ele fará tudo o que             

prometeu. Aqui, esta lâmpada nunca se apaga. Esta chama queima          

eternamente. ” 

Eu: Chorando. “Oh, quanto tempo, Uriel? As coisas estão piorando no           

mundo. Deus não nos chamará logo a Ele para nos curar e fortalecer? Se              

não, quem vai suportar isso? Meu coração pulou várias vezes hoje. Eu            

estava sofrendo profundamente pelos outros e preciso de cura, ou não           

suportarei isso. Eu não posso mais perguntar. Eu sinto que tenho sido um             

mendigo, um chorão e um queixoso. ” 

Uriel:“ Erin, Deus está com você. Ele está lhe mostrando grandes           

mistérios. Há tanta coisa que você não acreditaria mesmo se Ele me            

enviasse para lhe contar. Saiba disso ... Deus fará tudo o que Ele             
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prometeu a você. Seu amor nunca morre. É uma chama eterna. Deus não             

esquece e Ele vai vingar vidas perdidas por causa de seu coração. 

“Agora, você pergunta, o que é isso? É o começo de um novo capítulo,              

um novo vale e um novo amanhecer. Vocês, que estão escondidos sob            

Suas asas e nas fendas das rochas, logo sairão em espaços abertos. Ele             

te encontrará lá no Vale da Bênção. Cada um de vocês será como uma              

lâmpada com a chama de Deus em você. 

“O que você vê aqui são seus antepassados que sacrificaram e lutaram            

sabendo que esse dia chegaria. Deus mantém o controle de seus filhos ...             

Seu rebanho. Ele conhece cada história e você nunca está perdido porque            

a chama de Deus ilumina seu caminho. 

“Agora, há outra revolta e eu devo ir. Logo você entenderá a gravidade             

dos eventos ao seu redor. No entanto, você deve saber que Deus o             

escondeu em seu tremor. Você foi processado 'morto' e ninguém de           

interesse. Você foi mantido por este tempo. Logo você não mais           

perguntará "quanto tempo, Senhor, até que nos vingue?" porque chegou          

a hora. ” 

Eu:“ O Senhor me mostrou há seis anos que os terremotos seriam uma             

medida. ” 

Uriel:“ Isso é porque aqueles que foram enterrados e dormindo surgiram           

para se preparar para a decepção vindoura. Essas áreas estão cheias de            

santuários e túneis e estão em terras remotas. Eles logo se revelarão.            

Estas áreas de terremotos são de Deus como um marcador e algumas são             

criadas pelo fraturamento pelas mãos do mal. O mal aumentou e há um             

ar frio que varreu a Terra. 

“Erin, muitos vão cair em breve. Aqueles que não mantiverem suas           

lâmpadas cheias de óleo desaparecerão. Os que são raivosos e          

desafiadores, porque se consideram mais dignos e mais valiosos para          

Deus do que você vai cair. Você verá mais ataques contra os santos em              

ondas de depressão e desânimo, pois o inimigo mudará de tática. 

"Não seja enganado. Este é o tempo escrito. A alegria do Senhor é a sua               

força. Mesmo que sua aparência externa seja cheia de pesar por aqueles            

que perderam e as notícias relatem isso, tenha alegria porque o tempo do             

Senhor chegou. 

“Agora, devo voltar para a batalha. Sua adoração e orações são armas            

fortes contra o inimigo. Você vai logo cantar uma nova música. Presentes            

para curar, encorajar e fortalecer você do Céu estão a caminho. Você            

será sobrenaturalmente forte. Você será sábio e conhecedor. Você será          

capaz de escalar uma parede e pular para pegar uma fruta. 

“Sua pele ficará sem defeito ou ruga. Sua aparência será jovem. Você vai             

entregar tudo a Deus para seus propósitos. Você será como um soldado,            
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mas a chama de Deus em você irá aterrorizar muitos. Você será            

protegido por anjos ... ”Ele olhou para cima. “… E nada prevalecerá            

contra você. Você conhecerá os planos do inimigo antecipadamente.         

Homens e mulheres com más intenções confessarão antes de você e os            

outros buscarem suas vidas. 

“No entanto, não se preocupe, pois nenhum dano acontecerá a você ou à             

sua família. Deus irá fornecer-lhe tudo o que você precisa. Você voará            

nas asas das águias. Você vai andar e não vai desmaiar. Aqueles que             

foram antes de você estão intercedendo aqui por você. Não se preocupe.            

Tome coragem! Eu devo ir! ” 

Só então, Uriel abriu suas enormes asas e ele se foi. Eu chorei quando vi               

'estrelas' se movendo ao longe. Eu sabia que esta era uma batalha            

distante nos lugares celestiais. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-311/ 

Deus, Uma Águia e Dando Graças no Dia de Ação de Graças 

22 de novembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

eu te amo tanto! Quando penso em você, meu coração palpita e salta             

uma batida. Eu prezo você assim. Eu ouço você em meus sonhos, mas             

sou incapaz de ver seu rosto. Eu vi a tua majestade e admiro as tuas               

obras. Você enviou Jesus, meu Senhor, para que eu possa ver sua face             

através dele. Quando você me chama, eu me viro e posso correr em seus              

braços através de seu filho. Obrigado, obrigado, obrigado por nos enviar           

seu filho. Eu disse obrigado ainda? 

Pai, você ainda é meu pensamento ansioso e me concede esperança           

quando me sinto tão arrasada. Você envia ajuda do seu santuário e            

ordena anjos a meu respeito para guardarem meus passos. Você me           

manteve perto de você toda a minha vida. Você me cobriu na proteção de              

Suas asas. Minha alma anseia, e até desmaia, ao pensar em Sua            

presença, pois há o único lugar ao qual realmente pertenço. 

Eu não sou ninguém especial para o homem aqui na Terra. Eu não fiz              

nada notável ou a terra se despedaçando. De fato, tenho sido uma            

abominação para aqueles que estão ao meu redor. Eu era um pária e um              

constrangimento vergonhoso. Para o mundo, eu sou um dos menos          

merecedores da sua atenção. 

Pai, apesar de tudo isso, Você de alguma forma me viu, um pecador, uma              

pequena partícula de mulher, como sendo digno de ser aceito. Você me            

tratou como uma criança que havia sido abandonada. Eu estava com           

fome e exausto quando Você me resgatou pela primeira vez. Você me            

trouxe para dentro de Si mesmo e você me ensinou a abandonar o             

pecado e a perder minhas ambições pessoais. 

Foi uma tarefa extremamente difícil, mas você me colocou na fornalha de            

aflição, me refinando a cada vez. Você então me tiraria do fogo e me              

nutriria de volta. Dia após dia, Tu me alimentaste com a Tua Palavra e              

aplicaste a tua instrução, escrevendo-a mesmo na tábua do meu coração.           

Eu estava exausto das minhas batalhas e você cuidou de mim lá. 

Você me alimentou, falou amorosamente comigo e me deu esperança          

para o futuro, quando parecia que não havia esperança. Você falou           

claramente comigo. Quando você ligou e eu respondi, sempre foi a           

sabedoria e uma repreensão gentil que colocaria meus pés na rocha           

sólida da sua salvação. 
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Entreguei minha vida a Ti, Pai, e sou grato por esta corrida, esta jornada,              

todos os dias. Eu sei que tenho tido muita dor ultimamente. Eu tenho             

estado em grande tristeza e tristeza também por aqueles que perderam           

tanto. Eu sou capaz de me colocar lá por causa das circunstâncias que             

você permitiu que acontecessem comigo que me deram a capacidade de           

simpatizar e interceder pela restauração dos outros. 

Eu tenho tido tantos sonhos ultimamente, onde parece que o tempo atual            

está acabando, a fim de inaugurar um novo tempo. Os vários sinais que             

você me mostrou para procurar estão agora aqui. Pai, eles estão todos            

acontecendo agora! Chegou a hora e estamos prontos para o que você            

tem em seguida para nós! 

Uma vez na manhã desta terça-feira, 20 de Novembro de 2018 e uma             

vez à tarde, um extremamente grande águia voou sobre nós. Quão belas            

e majestosas são essas aves! Obrigado Pai, por sua incrível criação! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em pé no topo de uma montanha extremamente alta, uma            

montanha muito mais alta do que eu jamais poderia escalar a menos que             

Deus me ajudasse ... muito! Lá fiquei, olhando por cima de uma vasta             

paisagem de montanhas. Foi bonito. Meu exame pacífico da paisagem          

surpreendente foi logo interrompido por um estrondo que reverberou por          

toda a cadeia montanhosa. Eu ouvi a Voz de Deus e imediatamente caí de              

joelhos ... 

“Erin, eu estive com você sempre. Quando você clamou para mim, eu            

estava lá. Quando você tropeçou e caiu, eu estava lá para buscá-lo. Eu             

carreguei você através de águas revoltas, paisagens desérticas e terrenos          

íngremes. Eu te carreguei para que você nunca se perdesse e sempre            

encontraria o seu caminho. Quando eu ia buscá-lo, às vezes você chutava            

e gritava porque estava com medo e não confiava em Mim para mantê-lo             

seguro. 

“Então, um dia, você entregou tudo a Mim. Você entregou suas ambições,            

seus pertences e seu coração para mim. Fiquei muito feliz quando você se             

rendeu à Minha vontade em sua vida. Se você não tivesse, eu não teria              

podido usá-lo para esses sonhos e visões do Céu, o lugar que eu preparei              

para você. 

“Eu te dei um grande presente e você fez tudo o que eu pedi. Mesmo que                

você tenha Me questionado às vezes com base nos ensaios que           

ocorreram, você ainda seguiu o Meu chamado. A história da sua vida,            

esta história, eu criei para você. Cada experiência, cada instrução, cada           

lição e cada dificuldade foram dadas para que seu coração estivesse           

pronto para o que planejei para você. 
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“Erin, você logo subirá nas asas de uma águia e retornará à terra que              

prometi a você. Eu vou manter você e sua família a salvo lá. Mesmo que               

suas vidas sejam procuradas, não se preocupe, pois você estará sob           

Minha proteção. Eu tenho um plano para você, um plano para lhe dar             

esperança e um futuro. 

“Eu vi a tristeza em seu coração pelos perdidos. Eu enviarei você através             

da terra e você testemunhará a minha glória lá. Aqueles que chamei,            

preparei e escolhi logo se levantarão e serão testemunhas. Cada um de            

seus postos como testemunhas amolecerá os corações daqueles que se          

afastaram de Mim e ignoraram o Meu chamado. 

“Em breve vou recompensá-lo por entregar sua vontade a mim. Eu vou te             

fortalecer, te curar e te usar para a minha glória. Enquanto eu vou             

transformar seu coração enlutado no coração de um guerreiro, seu          

coração ainda baterá com a compaixão e amor de um após o Meu próprio              

coração. Assim como David correu atrás de mim, você também e você            

não pararam. 

“Portanto, mostrarei Meu amor a você, você que uma vez foi chamado de             

'não amado'. Eu ansiava por este dia chegar, o dia em que eu poderia              

amarrar seu quebrantamento e transformar seu coração em alegria. Erin,          

agora é a hora! ” 

Nesse momento, uma magnífica águia voou sobre mim e deu a volta.            

Logo pousou bem ao meu lado e meu coração acelerou de excitação. Eu             

me levantei de estar de joelhos e subi em suas costas. Nós corremos em              

direção ao céu. Eu estava voando nas asas de uma águia! Enquanto eu             

inspecionava a paisagem, senti uma oração de agradecimento em mim          

que era especificamente para nossa família Nest. A oração inundou meu           

coração com amor… 

“Obrigado aos meus amigos do Ninho. Deus nos trouxe todos juntos por            

uma razão. Não há acidentes no Reino dos Céus. Ao dar graças hoje a              

suas famílias, lembre-se de tudo o que Deus fez desde o princípio e que              

Ele é nosso Pai, o Autor de nossa história e o Amante de nossa alma.               

Lembre-se que Ele enviou Jesus para você, Deus descendo como um           

bebê, nascido de uma virgem. 

“Todo o Céu será em breve visível como Seu Reino veio, Sua vontade             

seja feita, na Terra como no céu. Eu oro para todos nós sermos curados e               

fortalecidos porque Ele nos ama e Ele prometeu. Abençoe todos vocês, no            

poderoso nome de Jesus. Sonhe com sonhos e tenha visões do céu.            

Prepare-se para ser um toque de clarim para os perdidos. Prepare-se           

para dar testemunho da glória de Deus! 

“Lembre-se de que nada é possível sem Ele e tudo é possível com ele.              

Nós realmente não acreditaríamos no que está prestes a acontecer          
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conosco, mesmo se nos fosse dito pelo próprio Deus antecipadamente.          

Nós agora temos sido ... bem, pelo menos algumas delas de qualquer            

maneira! 

“Agradeço a cada um de vocês por serem nossos amigos fiéis através dos             

momentos de alegria e tristeza. Lembre-se que nossa jornada não está           

acabando. De fato, nossa jornada juntos apenas agora começará.         

Lembre-se de que, com Deus em nós e nos guiando, nem um de nós              

pode falhar. Dar graças, família Nest, ao nosso único e verdadeiro Deus,            

o Deus que nos ama e nos 

criou!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-312/ 

Uriel e os Sete Vales Diferentes 

2 de dezembro de 2018 (Kislev 24) 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por uma breve pausa entre           

tempestades de neve. Obrigado por tudo o que você faz por nós, tanto             

nas coisas grandes como nas pequenas. Obrigado por proteger nossa          

família e amigos. Obrigado por manter nosso ministério em         

funcionamento. 

Pai, o mundo mudou rapidamente e dramaticamente. É como se o inferno            

estivesse agora aqui na Terra. Embora não seja que as coisas já não             

sejam ruins, é como se agora houvesse um grande caldeirão pendurado           

sobre uma fogueira e a água escura no interior estivesse começando a            

ferver. É assustador ver tudo isso se desdobrar cada vez mais rápido. 

Minha filha se levantou contra alguns estudantes pró-escolha hoje na          

capela. Sim, isso mesmo, capela ... e em uma escola cristã não menos!             

Ela ficou por toda a vida e localizou vários fatos. Ela me mandou uma              

mensagem do banheiro, chorando que ela tinha sido intimidada e          

acusada de ser hipócrita e julgadora. Tudo isso dela simplesmente          

afirmando uma lista de fatos e estatísticas. 

Esta é agora a terceira vez que ela teve que defender suas crenças, mas,              

realmente, os mandamentos de Deus, em um período muito curto nesta           

escola cristã. Pai, enquanto eu tento não julgar os homens por suas            

crenças, deixando isso para você, por que então eles nos julgam tão            

duramente em troca? 

Enquanto eu quero ficar com o Céu aqui na Terra, eu não quero morrer              

como um mártir. Sem Você nos curando, não teremos chance enquanto           

as coisas estão piorando. As pessoas ao nosso redor estão se           

comportando de maneira bizarra. É bastante assustador e agora me vejo           

ansioso pelos dias de inocência, os tempos de liberdade. 

Eu costumava andar de bicicleta por horas sem medo quando era jovem.            

Eu corria em trilhas sem qualquer preocupação com estupradores. Eu          

poderia pintar do lado de fora ao sol e não precisava me preocupar com              

sua intensidade como fazemos hoje. Poderíamos brincar sobre coisas         

bobas e não houve ofensa. Poderíamos falar sobre a nossa injustiça e            

defender aquilo em que acreditamos, mas ainda assim manter amigos          

que se opunham às nossas crenças. 
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Nos tempos de hoje, uma pessoa que tem um mau momento de mau             

comportamento pode ser filmada e perder o emprego, até mesmo suas           

carreiras inteiras. Deixamos a era da justiça do tribunal e agora entramos            

no tribunal da opinião pública através das mídias sociais. A justiça é            

influenciada pela opinião e pela presença da mídia. Embora muita          

importância relevante seja ignorada, pequenas coisas insignificantes são        

amplificadas desproporcionalmente. 

Muitas igrejas que já foram casas de Deus são agora antros de            

iniqüidade. Eles são "religiosamente neutros", neutros sobre quem você         

é, Deus. Eles inventam coisas para tornar as coisas mais palatáveis para            

aqueles que querem o pão que servem. O vinho é amargo e evitado como              

eles desejam algo que permite o embotamento dos sentidos. 

Em vez de tomar Deus em Sua Palavra, é mais fácil evitar qualquer             

oposição, transformando Deus em um "deus" todo amoroso e         

abrangente, que abraça estilos de vida pecaminosos. Eles fazem isso          

ajustando e modificando Suas Palavras a ponto de que o que Deus            

realmente disse se torna nada mais que "linhas borradas". 

Mais frequentemente, eles deixam completamente Jesus fora da equação.         

Por quê? Porque ter uma cruz aparecendo nos dias de hoje é muito             

controverso para muitas pessoas agora. Bem, a cruz significa tanto hoje           

quanto Jesus ainda morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Jesus          

esta vivo. Isso não mudou e isso nunca vai mudar! 

Também está ficando mais fácil e mais fácil simplesmente pular o que            

muitos consideram ser aquele "antigo e antiquado Velho Testamento".         

Para essas pessoas, o Novo Testamento, especialmente quando se fala de           

Jesus, não é muito melhor. É muito mais fácil usar o amor, mas aplicá-lo              

de uma maneira que todos os tipos de 'amor' sejam, não somente            

aceitáveis, mas encorajados. 

De acordo com a nova era deste mundo, os maiores mandamentos de            

Jesus não são mais seguidos, o mandamento de 'amar a Deus com todo o              

seu coração e depois com os outros como você gostaria de ser amado'.             

Agora foi mudado para 'amar uns aos outros de todas as maneiras, de             

todas as maneiras e com qualquer coisa e nunca parar. Então apenas            

ame a si mesmo, cuide de si mesmo a todo custo e entregue-se a si               

mesmo e a seus apetites, não importa o que eles possam ser. 

Opor-se a qualquer um desses "mandamentos da nova era" é agora           

considerado "ódio". Qualquer coisa que diga louvar a Deus também é           

agora odiosa e ofensiva. Eles nos dizem para guardarmos para nós           

mesmos. Nós nos tornamos a nova "verdade inconveniente" e todos          

gostariam que simplesmente desaparecessem. Em contraste, qualquer       

coisa louvando o mundo, auto-aceitação, auto-expressão, auto-satisfação       
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e pró-rebelião, resistindo a Deus em todas as coisas, são agora boas,            

mesmo que isso signifique recorrer à violência! 

Pai, estou profundamente perturbado com o que agora se manifesta no           

físico. Você me mostrou o Vale da Sombra da Morte. Eu conheço este             

vale. Em meu sonho, vi outro vale, mas também vi algo incrível ... uma              

reunião de santos. Estou com medo, pai, as coisas se transformaram no            

mundo tão rapidamente. Quem suportará alguma coisa quando você         

aumentar o calor e abalar as nações? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em outro vale. Houve choro. As pessoas estavam com muita            

dor e luto. Tantos estavam sofrendo. Fiquei ouvindo: 'Por que, Deus?',           

'Por que, Abba?', 'Onde você está?' e assim por diante. Eu vi um grande              

problema. Foi horrível. Eu chorei porque não sabia mais o que fazer. Eu             

estava no topo de um mirante. Eu chorei com eles. Logo senti um leve              

toque no meu ombro. Foi Uriel. Eu ainda estava chorando enquanto o            

abraçava. Ele estava no equipamento de batalha. 

Eu porquê? Onde está o Senhor? ” 

Uriel:“ Ele está aqui, Erin. Olha… ali, no meio de todo o sofrimento, está              

Jesus ”. Então vi anjos seguidos de santos. Eu não sabia exatamente o             

que estava vendo. "Olha, Erin." 

Ele chamou minha atenção para a cidade de Jerusalém. Eu vi sete vales             

ao redor da bela cidade. Foi banhado em luz bonita. No entanto, a luz              

logo se transformou em escuridão. Esses vales eram lugares que          

precisavam ser atravessados antes de entrar na cidade. 

Eu: “Por que isso é tão difícil? Há rodovias e estradas a caminho da              

cidade. ” 

Uriel:“ Você captou apenas uma fração do significado de 'vale'. Olhe mais            

fundo. Olhe para o vale ali. Ele apontou. “Você conhece este vale. Este é              

o vale de Acor, o vale da punição. Enquanto você já viu o Vale da Sombra                

da Morte, ainda há mais cinco. Venha! ” 

Ele me levou para outro vale. Eu vi coisas repugnantes lá. Foi tão             

nojento. Foi tão ruim que eu estava prestes a vomitar. Pouco antes de             

mim, Uriel de alguma forma parou. Ele então atraiu meu foco para outra             

vista voltada para outro vale. 

Uriel: “O vale que você acabou de testemunhar foi o lugar onde Sodoma             

e Gomorra estavam. Este é o Vale de Sidim, o Vale das Abominações, o              

Vale do Pecado. ” 

Eu:“ Jesus também está aqui? Eu não posso imaginá-lo neste vale. ” 

Uriel:“ Sim, Erin, Ele está aqui. ” 
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Só então, eu vi o Senhor olhando para o vale. Havia também anjos             

reunidos ali. Quando alguém no vale finalmente teve o suficiente do que            

aquele vale 'ofereceu', Jesus os tiraria do vale. 

Eu: “Eu vejo! Ele obviamente não participa do pecado, mas Ele ainda vai             

para o fundo do poço do pecado para nós, a fim de nos tirar dele. Ele não                 

vai nos deixar lá! Ele até vem para nós neste vale terrível! ” 

Uriel:“ Agora, olhe para este vale. Você também esteve aqui. ” 

Eu vi muita dor e sofrimento. Foi horrível. 

Eu: “Como isso é diferente do Vale de Acor, o Vale do Castigo?” 

Uriel: “Este é o Vale do Cédron, o Vale da Dor, a dor do seu coração. Este                 

vale é o lugar onde o orgulho é removido. Este é o lugar da humildade.               

Este é um lugar de redução de ambições pessoais. É um lugar de perda.              

O Senhor também está aqui. ” 

Eu vi Jesus pegando pessoas, pessoas que tinham sido despojadas de           

nada da crueldade dos outros e da mancha da perda. 

Eu: “Oh Uriel, este foi um momento terrível para mim.” 

Uriel: “Sim, Erin, mas olhe para lá…” 

Eu vi que uma seção separada deste vale havia sido reservada para a             

cura de Jesus. Foi tão incrivelmente bonito que comecei a engasgar com            

lágrimas. 

Eu: chorando. “Eu vi o Vale da Sombra da Morte. Há o Vale de Achor, o                

vale de muito sofrimento de punição e aflição. Existe o Vale do Pecado, o              

vale das abominações. Há o Vale da Dor, o quebrantamento do orgulho e             

da opressão. Eu tenho isso certo? ” 

Uriel:“ Não se preocupe, Erin, como você vai entender as diferenças de            

uma forma muito maior em breve. ” 

Eu:“ Oh não, por favor, eu estive em todos esses vales e os conheço Eu               

comecei a chorar. “Oh, por favor, Uriel, eu nunca mais quero voltar a             

esses vales.” 

Uriel: Sorrindo, mas com empatia em seus olhos. “Hmm, talvez você           

deva deixar ir e deixar Deus decidir. Como você sabe que não será capaz              

de ajudar os outros? Se o Senhor está em você, eles não deixam Deus              

usar você como Seu vaso. ”Uriel parou para olhar sobre cada um dos             

vales que nos cercam. Ele acenou para mim para fazer o mesmo. 

“Erin, estamos em uma batalha épica. Você é uma flecha ou não? Eu não              

fui chamado aqui para lhe dizer que o Senhor está levando você de volta              

a esses lugares para revivê-los. Ele está mostrando a você que está            

doendo e que esses vales também são Seus vinhedos. Erin, a colheita é             

ótima, mas os trabalhadores são poucos. 

"Está na hora. Os anjos estão lutando. Enquanto aqueles a quem o            

Senhor chamou ainda são 'alvos' agora, Deus logo mudará isso          
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governando aqueles a quem Ele chamou para Seus propósitos de uma           

maneira maior. Vocês todos ficarão surpresos. Enquanto Sodoma e         

Gomorra foram removidas no físico, o Vale do Pecado ainda permanece,           

entendeu? 

“Agora, olhe para este vale. Este é o vale de Elá. Este é o Vale da                

Batalha, o Vale da Decisão, a decisão de se render ou lutar. Deus está aí.               

É também aí que o inimigo intimida e grita. ” 

Então ouvi coisas horríveis sendo gritadas para aqueles que já haviam           

passado por tantas coisas. Eu os ouvi gritarem: 'Desista e morra!', 'Deus            

se esqueceu de você!', 'Faça o que for bom'! e assim por diante. Eu              

também vi um rio lá, mas a água estava escura e amarga. Eu também vi               

gigantes lá. Estar contra eles era intimidante. Vi então santos entrar e            

fortalecer aqueles que o inimigo estava provocando. 

Eu: "Quem são eles?" 

Uriel: "Você não sabe? Esta é você, Erin, assim como aqueles que foram             

chamados para o Seu serviço. No entanto, esteja avisado que também           

haverá muitos santos que vão embora daqui. Alguns destes são até           

mesmo os eleitos como enfrentar esses gigantes é intimidante. No          

entanto, seu testemunho como flechas irá perfurar os corações do mal. ” 

Eu:“ Então, este é o nosso campo de batalha, o campo de batalha onde              

Deus nos usará? ” 

Uriel:“ Embora isso seja difícil de entender, nem todos vocês          

testemunham e ajudar, mesmo aqueles que você cura, permanecerá e          

vencerá. Muitos, em vez disso, voltarão ao seu lugar de pecado, um vale             

familiar para eles e um vale onde eles têm companhia. ” 

Eu:“ Oh Uriel, isso é horrível. Eles fazem isso mesmo depois de Jesus ter              

feito tudo isso por eles? Isso é tão triste! ” 

Uriel:“ Ele está lá e dá chances, às vezes muitas, antes do final, a decisão               

final. ” 

Eu:“ Mas eu vejo um exército esmagador de demônios lá! ” 

Uriel:“ Sim, mas isso para evitar isso ... ” 

Ele me mostrou outro vale. Era um depósito de lixo cheio de chamas.             

Cheirava horrível. Foi terrível até mesmo olhar. 

Uriel: “Este é o Vale da Morte Eterna. Este é o último vale. ” 

Eu:“ Hmm, eu só conto seis vales. Perdemos um vale, Uriel? ” 

Uriel:“ A ordem é proposital. A batalha final é travada em Jezreel. Este é              

o Vale da Batalha Final, o Vale do Armagedom. Por ordem de Deus, eu              

mostrei isso antes. O Senhor vem a este lugar com o Seu exército de              

santos. Sim, Erin, aqueles que foram Seus vasos, Suas flechas, Seus           

guerreiros e Sua Noiva. 
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“Será quando o Seu Reino, como o Senhor dos senhores e os reis dos              

reis, será estabelecido. As nações, todos os setenta deles que restarem           

deles, seus remanescentes, se curvarão perante ele. Erin, você vai          

testemunhar isso. 

“Agora, não seja pego em detalhes com esses vales. Um vale está abaixo             

das montanhas. Quando as nações forem abaladas, as terras serão          

niveladas, os vales serão levantados e as montanhas serão abatidas.          

Haverá uma estrada que leva à Cidade de Deus e todos irão viajar para              

lá. 

“Agora, este Grande e Terrível Dia do Senhor virá e alguns serão            

levantados e outros deixados aqui, entendeu? Não tenha medo disso, pois           

Deus logo amarrará seu quebrantamento e curará suas fraquezas. Você          

vai correr como você fez em sua juventude e ainda vai pular sobre             

objetos. Você verá uma parede e a escalará. Nada será impossível para            

você como Deus está com você. 

“Agora, Erin, alegre-se… regozije-se! No entanto, devo ir agora como          

estamos em uma batalha épica. Deus está enviando sinais para as nações            

que esta é a hora. Eu devo ir! ” 

Eu então vi Uriel subir para o Céu. Então, por apenas uns breves três              

segundos, vi uma batalha épica, uma batalha entre os anjos do Céu            

contra os anjos das trevas e outras bestas. Depois de ver isso por um              

breve período, a visão aterrorizante se foi. Eu olhei para trás através dos             

sete vales ... 

● O Vale da Sombra da Morte:  Enfrentando a morte. 

● O Vale da Punição (Achor):  Castigando. 

● O Vale do Pecado (Sidim):  Abominações. 

● O Vale da Dor (Kidron):  dor no coração e humildade. 

● O Vale do Orgulho (Elah): O campo de batalha da decisão. 

● O Vale da Batalha Final (Armageddon): Pouco antes do         

aparecimento de nosso Senhor. 

● O Vale da Morte Eterna: chamas eternas. 

Fiquei feliz que Uriel me disse para não ser pego na ordem do que ele               

tinha acabado de me mostrar como ele sabia que eu teria feito. Bem,             

como dito, eu dou tudo isso para você, pai, como tudo isso é seu. Esta é                

a sua história, não minha. Quanto a agora, você me disse para olhar para              

o tremor. 

Para aqueles que estão olhando para você, é óbvio que você está            

humilhando as terras agora através de incêndios, fome, seca e          

temperaturas extremas. A mídia e os cientistas estão tentando encobrir          
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isso, a maioria deles, provavelmente de forma não intencional, usando a           

mudança climática como a razão para esse aumento. 

O que é mais difícil de explicar é o notável aumento no número de              

terremotos, especialmente aqueles de magnitude 5 e superior. O 'Anel de           

Fogo' está pegando fogo. Depois, há o aumento de pessoas exibindo           

propriedades demoníacas. E sobre todos os fenômenos estranhos, como o          

'Terremoto Chinês Sem Explicação' em 11 de Novembro de 2018? Há           

também o aumento do ódio e as ondas de mentiras. Há perseguição.            

Existem rumores de guerras. 

Oh Pai, a lista continua e continua. Não podemos suportar tudo isso se             

você não nos fortalecer em breve. Por favor, pai, faça isso em breve! Por              

favor… nós amamos muito você! 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-313/ 

Uriel e a Nossa Cura Real 

5 de dezembro de 2018 (Kislev 27) 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Suspiro ... nós Te amamos, Pai! Nós damos nossas vidas a você.            

Agradecemos por tudo que você faz por nós. Você nos sustenta. Você nos             

dá olhos que podem ver e membros para nos mover de um ponto a              

outro. Você nos dá as mãos para te louvar e escrever sobre Suas Grandes              

Obras. Quão grande e maravilhoso você é, pai! 

Hoje marca o aniversário de um ano da morte do meu pai terrestre. Ele              

me negligenciou. Seu amor era condicional e eu não me provava digno de             

seu amor. Seu julgamento para mim foi duro e seus lábios estavam            

cheios de mentiras. Ele morreu como ele viveu ... separado de todos nós.             

Oh Pai, sentimentos de abandono e tristeza muitas vezes surgem quando           

algo desencadeia nossas memórias. 

Por exemplo, o recente surto de tornado que ocorreu literalmente atingiu           

perto de casa. Cass County, Illinois foi onde minha mãe, tias e tios foram              

abandonados como crianças pequenas. Eles foram deixados por vários         

dias no inverno sem sapatos ou roupas quentes. Minha avó, de alguma            

forma, não conseguia chegar em casa quando era muito nova e começou            

a ter filhos com 13 ou 14 

anos de idade. Aos 17 anos, ela teve dois filhos. Aos 20 anos, ela tinha               

um total de cinco. Todos eles foram tirados dela, incluindo o sexto filho             

que ela deu à luz enquanto ela estava na cadeia. Foi aqui, no condado de               

Cass, que os tornados acabaram de atingir. Cass County é um pequeno            

condado no meio do país. Quando eu digo que está no meio, é como há               

24 estados à direita do estado e 25 estados à esquerda. 

Está bem no meio de todos eles no mapa. Eu tinha aprendido anos atrás              

que esta área já foi considerada uma das melhores localizações antigas           

no lado leste do Mississippi. Alguns acreditam que isso foi porque uma            

barca foi necessária para chegar ao lado oeste que lhes custaria seus            

pertences. Os homens maus aproveitaram-se deles e o lado leste do           

Mississippi foi onde muitos acabaram de fazer a sua casa como resultado. 

Aqui estão alguns outros fatos interessantes sobre o estado de Illinois ... 

● Tornou-se um estado em 3 de Dezembro de 1818. O ano 200 foi             

apenas há dois dias. 

● Foi um dos principais fontes da máfia e da grupos de ódio. 
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● Tanto Obama quanto Abe Lincoln começaram suas carreiras        

políticas lá. 

● Em uma nota pessoal, este é o lugar onde eu nasci, onde meus pais              

se conheceram e onde minha mãe foi adotada. 

Illinois também é quente e úmido e, portanto, propenso a atividades de            

tornado. Minha primeira lembrança de Illinois foi durante um tornado          

quando eu tinha cerca de quatro anos em Peoria, Illinois. Lembro-me           

também da Páscoa em Varna, Illinois, onde vi pela primeira vez pequenos            

pintinhos amarelos e fuzzy. 

Eu também lembro que meu avô me levou a uma verdadeira fonte de             

refrigerante. Por apenas um níquel, ele nos comprou dois carros          

alegóricos de sorvete. Eles foram servidos em grandes copos de vidro,           

cada um com longas colheres e canudos. Fora isso, eu não tenho muitas             

lembranças além de lápides de parentes e marcadores das raízes da           

minha família. Eu também ainda me lembro de histórias sobre a Grande            

Depressão e famílias famintas. 

Pai, os tempos em que estamos atualmente são muito difíceis. O mal            

aumentou severamente e continua a fazê-lo muito, muito rapidamente.         

Recentemente, li um artigo sobre alguém maltratando um bebê a ponto           

de simplesmente não conseguir acreditar. Quem tortura bebês? Isso só          

entristece meu coração. Talvez essas pessoas más estejam mantendo         

esses bebês para fins de bem-estar. Quem realmente sabe além de           

Deus? 

Pai, a presença demoníaca em toda parte está se tornando cada vez mais             

inconfundível. Por favor, fortaleça-nos grandemente e em breve. Nós         

tivemos alguns golpes muito perturbadores recentemente. Enquanto os        

habituais problemas "normais" da vida cotidiana continuam, estou agora         

me desgastando rapidamente. Bem, pai, estou sofrendo muito. 

Pai, eu tenho um amigo querido que tem uma garotinha em apuros. Você             

sabe o nome do meu amigo e o nome do bebê e ambos estão no seu                

cuidado. Eu sei que você a tem, mas eu oro para que você fortaleça meu               

amigo e cure seu bebê. Por favor, pai, dê a ela um sinal para mostrar a                

ela que Você está lá neste vale com ela. 

Oh pai, a tristeza é tão difícil. A dor do coração e a dor de não poder fazer                  

nada a respeito são tão difíceis. Pai, você pode curá-la de onde você está,              

porque você está ao nosso redor. Por favor, Pai, se nós somos Suas             

luzes, então brilhe através de nós. Por favor acenda a chama em nós.             

Fortalece-nos para sermos Seus servos em toda essa escuridão. 

Todo o oposto dos frutos do Espírito estão se manifestando em toda parte             

agora. Por favor, Pai, por favor, brilhe Sua luz em nós. Por favor, não nos               
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coloque onde não podemos ser vistos. Queremos ser usados por você           

para iluminar as trevas. Em Mateus 5:15, está escrito: “Nem as pessoas            

acendem uma candeia e a põem debaixo de uma cesta, mas em um             

suporte, e ela dá luz a todos na casa.” 

Então, Pai, por favor, nos considere. Nós somos a noiva. Nós somos as             

donzelas que cuidam do nosso noivo para vir. Nós temos sido diligentes.            

Temos muito petróleo para manter nossas lâmpadas acesas até que você           

venha para nós. No entanto, por que manter a casa acesa apenas para             

aqueles sob o nosso teto para vê-lo? Se somos a luz do mundo, por que               

você nos mantém escondidos? 

Por favor, pai, por favor, nos use logo. Nós amamos nosso noivo e nos              

sacrificamos para procurar você. Ansiamos por estar em sua presença e           

ao seu serviço. Portanto, você nos diz em Mateus 5:16: “Da mesma            

forma, que a sua luz brilhe diante dos outros, para que eles possam ver              

suas boas obras e darem glória ao seu Pai que está no Céu.” No entanto,               

Pai, nós somos em vez disso, ainda escondido a partir de agora. 

O mundo está ficando tão frio tão rapidamente. Está escuro ... bem,            

muito escuro agora. Pai, a 'serpente' está perto da Natividade, com os            

dois à mostra. Há uma batalha entre a auto-sabedoria do homem à parte             

de você e a fé de que você será Deus sobre nós e nos abençoará. Por                

favor vindique-nos. Mude-nos para que possamos aterrorizar o inimigo         

porque você está aqui e você é maior do que todos eles. 

Pai, nos fortaleça e faça nossos rostos brilharem como o sol, todos nós             

que somos abençoados por causa do nosso sofrimento e dor em Mateus            

5: 2-12. Pai, ergue-se em nós aqui e agora. Faça o Céu visível em nós.               

Suas promessas são para aqui e para agora. Está congelando agora nesta            

parte do mundo e as uvas estão maduras para a colheita. No entanto, há              

cada vez menos todos os dias. Por favor, Pai, levante-se em nós! Faça             

isso rapidamente! 

Sub-sonho 1 descrição começa ... 

No meu sonho ontem à noite, eu acordei em uma cova rasa. Eu estava              

em um vale e o amanhecer estava começando a se quebrar muito            

ligeiramente. Eu podia ver uma área iluminada onde o sol começava a            

subir pelo menos uma hora antes do amanhecer. Enquanto meus olhos           

estavam completamente abertos, meu corpo ainda parecia como se eu          

estivesse em um sono profundo. Então ouvi Jesus ou Uriel (eu não sabia             

dizer qual) chamar por mim ... 

“Erin, levante-se! Surgir! Acorde agora! 

Eu me sentei rapidamente no meu sonho. Em um instante depois, acordei            

de repente do meu sono. Eu olhei para o meu relógio e era por volta das                

2:30 da manhã. 
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Sub-sonho 1 descrição sobre… 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez no vale das doze fileiras de uvas. Eu estava              

chorando enquanto olhava a paisagem. Era noite e lindamente claro. Eu           

senti uma mão no meu ombro. Eu olhei e lá estava Uriel novamente. Ele              

estava em armadura de batalha completa. Eu sabia que ele estava           

lutando com sua espada, como você poderia ver os restos da guerra            

sobre ela. 

Uriel: “Erin, Deus me enviou. Estamos em uma batalha épica. Nós não            

vamos nos retirar até que Deus nos ordene. Nosso retiro não será até que              

a colheita seja concluída. Você ainda não começou a colheita enquanto           

espera as ordens do rei. Você deve esperar por Ele como está a serviço              

do rei. 

"Lembre-se que um general ... ou, neste caso, o rei ... não revela sua              

arma secreta até o momento de seu maior valor contra o inimigo." Ele             

olhou para mim e sorriu de bom humor. “Em outras palavras, Erin, o             

Senhor não se esqueceu de você. 

“Agora, nós, os anjos, fomos ordenados a não libertar ainda o completo            

espancamento das nações. O que você está vendo agora é meramente           

um aumento na atividade, já que aqueles que estão escondidos logo se            

levantarão e virão contra a terra e aqueles que permanecerem. Estas são            

as entidades do mal e são o inimigo. 

"Em contraste, o oposto do mal, as lâmpadas de Deus ..." Ele apontou             

para mim e sorriu. “… Brilhará tão claro quanto o sol e exporá o oculto. O                

mal terá então motivo para confessar com seus lábios tudo o que fizeram             

contra o Reino de Deus. Sua própria presença irá aterrorizá-los. 

"Agora eu devo ir. Eu vim para lhe dizer para ser forte e ter coragem,               

pois você verá algumas coisas mais difíceis em breve. No entanto, ser            

encorajado como Jesus superou a escuridão e Ele está trazendo as luzes            

com ele. Ele sorriu e apontou para mim novamente. “Ele ama Suas luzes. 

“Agora, você está ansioso e cansado agora porque sabe que algo           

começou que não pode ser interrompido. Você, Erin, viu o que está vindo             

e está aterrorizada. No entanto, não seja. Permaneça forte e tenha muita            

coragem, pois o Senhor está com você. Maiores são aqueles com você do             

que aqueles contra você. 

“Agora, você logo será mudado e em um instante. Esta mudança virá            

sobre você como um ladrão na noite. Você estará em um sonho e             

pensará que "isso é apenas um sonho". No entanto, quando você acordar            

desse "sonho", logo perceberá que sua capacidade de respirar se tornou           

maior. Você notará então que se sente vivo e forte novamente. Como            
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você ficará surpreso com isso, será necessário algum ajuste para que           

você possa compreendê-lo completamente. 

“Entretanto, quando você começar a se movimentar, perceberá que sua          

dor foi completamente removida. Você vai se levantar e dançar. Ele olhou            

para mim e sorriu. “Embora haja ainda mais, preciso ir agora. Ore pela             

paz de Jerusalém. Seja forte e tenha coragem. O Senhor está com você. 

Uriel se afastou de mim e em direção ao seu cavalo. Ele pulou em seu               

cavalo e voou de volta para a escuridão. Em um instante, ele se foi. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-314/ 

Uriel e a Roda da Desfortuna 

6 de dezembro de 2018 (Kislev 28) 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigado por tudo o que              

temos. Obrigado por nos tratar muito melhor do que merecemos. 

Obrigado que nossos filhos não estarão viajando neste Natal. Obrigado          

que eles permanecerão conosco aqui. Eles tiveram a opção de recusar           

este ano e conseguiram. Estamos em choque ... choque absoluto!          

Certamente, Pai, você ainda cumpriu a profecia. Você nos disse em uma            

Palavra Pessoal que "haverá um tempo em que seus filhos terão uma            

escolha e optarão por sair". Isso aconteceu agora! 

Embora também não tenham ido ao pai no verão, eles quiseram. No            

entanto, uma discussão se seguiu entre as crianças e seu pai e seu pai              

disse 'não' para eles saindo. Embora este seja um evento que não            

esperávamos, este "opt out" de Natal parece ser mais como o "marcador"            

real que estávamos procurando. Dito isto, não estou exatamente certo do           

que isso era 'marcação'. 

Pai, meu marido logo terá que expandir sua procura de emprego, já que             

todos os empregos no Pacífico NW até agora pareciam estar fechados           

para ele. Enquanto você me disse em uma Palavra Pessoal diferente (da            

qual, tenho muitos) que nossa mudança não seria necessariamente         

dependente do emprego de meu marido, isso significa que realmente um           

enorme milagre seria necessário para que pudéssemos avançar sem isso. 

De fato, apenas o pensamento de tudo isso é excessivo porque, do meu             

ponto de vista do "natural", não do "sobrenatural", isso parece impossível           

para mim. Entretanto, para você e através de você, sei que todas as             

coisas são possíveis e que nada é impossível. 

Eu tive um sonho estranho na noite passada ... 

Sub-sonho 1 "A Roda da Desgraça" descrição começa ... 

Eu vi o relógio cair na Torre do Relógio no campus da Universidade             

Purdue, como eu tinha visto nos noticiários na "vida real" . Eu assisti esse              

enorme relógio cair enquanto os trabalhadores assistiam. Os        

trabalhadores foram incapazes de parar o que estava em movimento. 

Em um piscar de olhos, eu estava agora em uma platéia assistindo a um              

tipo de 'Roda da Fortuna', mas uma versão demoníaca que eu chamarei            

de 'Roda do Infortúnio'. O relógio que eu havia visto cair agora estava em              
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uma plataforma giratória. No entanto, agora havia sido mudado de um           

relógio comum para um com 24 seções separadas ou cunhas. 

Então, observei duas versões "demoníacas" de Pat Sajak e Vanna White           

saírem para assumir suas posições. Definitivamente não eram eles, mas          

sim algumas pessoas que estavam se passando por eles. Ficou claro que            

essas duas pessoas não "pareciam certas" para mim. Os três          

competidores que esperavam por eles eram três líderes mundiais.         

Enquanto eu era impedido de reconhecê-los, de alguma forma eu sabia           

que cada um era importante no cenário mundial. 

Então vi o 'falso Pat' anunciar que as cunhas da 'falência' haviam sido             

substituídas por cunhas 'TIME'S UP'. Enquanto eu não pude deixar de rir            

em voz alta, eu fui abafado pelos gemidos, xingamentos e reclamações           

dos três participantes e do resto da platéia. 

Este gemido, xingar e reclamar tornou-se ainda pior quando 'fake Pat'           

começou a ler oito das outras 24 cunhas. Eu rapidamente reconheci que            

estes eram exatamente o oposto das bem-aventuranças em Mateus 5:          

3-11: 

● Maldito é o arrogante espírito porque o seu reino é o inferno. 

● Amaldiçoados são aqueles que zombam porque serão       

atormentados. 

● Amaldiçoados são os orgulhosos por eles serem falidos. 

● Amaldiçoados são aqueles que conspiram injustiça, pois serão        

servidos da mesma maneira por seu próprio acusador. 

● Amaldiçoados são os insensíveis, pois serão mostrados desejosos        

na balança. 

● Maldito é o coração negro porque eles certamente verão satan no           

Sheol. 

● Amaldiçoados são os fazedores de guerra, pois serão chamados         

filhos do deus da guerra. 

● Amaldiçoados são aqueles que perseguem e sodomizam os santos         

deles é o reino do lago de fogo. 

Vi então que as outras cunhãs na roda diziam "Israel", "Jerusalém",           

"EUA", "Internet" e assim por diante. Estas foram as cunhas mais           

desejáveis para os competidores. Eles foram até referidos como as          

"cunhas de dominação". Havia também alguns bônus "únicos" engraçados         

em algumas das cunhãs que eram semelhantes aos bônus "1/2 carro",           

mas em vez disso eram bônus de "1/2 Jerusalém". Se tudo isso não fosse              

tão mal, na verdade teria sido bastante engraçado. 

Então observei cada um dos três competidores se revezando girando a           

roda. Não importa como eles girassem a roda, ela pararia continuamente           
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em uma das cunhãs 'ACABOU O TEMPO'. Os competidores estavam          

ficando mais zangados a cada giro da roda. O "falso Pat", considerado um             

especialista em girar a roda, decidiu tentar e também continuou          

pousando em "ACABOU O TEMPO". O anfitrião amaldiçoou a Deus a cada            

giro da roda. 

Sub-sonho 1 descrição sobre ... 

Pai, por favor me ajude com a nossa situação aqui. Eu não posso             

imaginar estar aqui quando todos esses eventos do Seu Relógio e           

Calendário no Céu acontecerem. Por favor, nos conceda força,         

conhecimento e sabedoria divina para enfrentar essa oposição. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava sentado com os olhos fechados. Eu ouvi uma voz atrás de mim              

gritar 'Rise Up, Erin!' Quando abri os olhos, vi um enorme campo de trigo              

diante de mim. Tinha caules quebrados e estava pesado de gelo. Parecia            

que um congelamento repentino ocorreu logo antes da colheita. Então eu           

olhei para a minha direita e havia um campo enorme com trigo pronto             

para colher e sem gelo. Eu levantei-me. 

Eu: “Onde você está, Senhor? Uriel, você está aí? ” 

Só então, Uriel apareceu. Ele andou por um céu aberto e depois o céu se               

fechou. No curto espaço de tempo em que o céu esteve aberto, pude ver              

fumaça e movimento espessos. Eu sabia que ele acabara de vir da            

guerra. 

Uriel: “Embora eu não tenha muito tempo para passar com você hoje,            

Deus me chamou para dizer que Ele está com você. O inimigo e seus              

trabalhadores não têm mais acesso aos Tribunais de Deus. Isso seria           

semelhante a um juiz dando a eles suas instruções e ordens de seu             

banco, mas não lhes dando a papelada de sua decisão. 

“Em outras palavras, o inimigo está testando seus limites e está zangado            

com os perímetros que agora foram estabelecidos por Deus. Estamos          

aqui para reforçar as diretivas feitas por Deus, bem como reforçar esses            

territórios com fronteiras de entrada estabelecidas. A confusão que você          

está experimentando e vendo no físico ao seu redor são pessoas com            

fortalezas demoníacas que apenas perderam contato. É por isso que você           

está vendo comportamentos tão estranhos. ” 

Eu:“ Você quer dizer que isso é como se eles fossem alienígenas e que a               

comunicação deles com a 'nave-mãe' deles tenha caído? Isso significa          

que os anjos de Deus estão confundindo e confinando o inimigo enquanto            

falamos? ” 

Uriel:“ Bem, sim, é como o que você declarou, mas há muito mais nisso.              

Erin, existe um plano contra Israel e os EUA. Há também uma trama para              
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assassinar o príncipe herdeiro da Arábia Saudita por seus críticos, a fim            

de obter o controle sobre Meca. ” 

Eu:“ Uriel, o inimigo não é um 'reino unido'? ” 

Uriel:“ Sim, mas agora existe um desejo de poder contra inimigos           

comuns. Esses inimigos comuns são os EUA e Israel. No entanto, isso não             

é realmente uma mudança, pois sempre foi assim. Eles procuram          

remover qualquer um que esteja em seu caminho para poder sobre Meca            

e no mundo. 

“Você só tem que procurar aqueles na ONU que são consistentemente           

opostos aos EUA e Israel para saber quem está controlando a narrativa. É             

injusto quando Israel é atacado implacavelmente pela ONU. Quando o          

povo de Israel se defender ou revidar, eles são os culpados de crimes.             

Não se preocupe com isso, pois Deus viu o curso do arquiteto da             

mentira”. 

Eu:“ Hmmm, eu pensava que o príncipe saudita era simpático e popular            

com seu povo? ” 

Uriel:“ Não, Erin. Existe um plano para removê-lo. Lembre-se de que           

Deus havia originalmente separado as nações e confundido sua         

linguagem. Seu objetivo é reverter isso para que o mundo tenha apenas            

um corpo governante, uma entidade. 

“Há também uma trama para abrir as fronteiras do sul dos EUA e do              

norte dos EUA, bem como das águas globais. Embora estes sejam           

disfarçados de esforços humanitários, isso também é uma mentira. Seu          

slogan secreto é "derrubar as paredes e invadir a cidade". 'Paredes'           

impedem o acesso e é a razão pela qual eles são tão odiados pelo              

inimigo. 

“Agora, uma vez que o príncipe saudita seja removido e sua família            

morta, tanto o petróleo quanto a Meca serão controlados por um tipo de             

'salvador do povo'. Você, como um crente no Senhor, é um inimigo do             

Governo Mundial Único, um governo a ser controlado pelo Islã, a           

descendência de Ismael. 

“Lembre-se de que isso é apenas sua trama ou plano. Este não é o plano               

de Deus, pois Ele é o Criador. Lembre-se de que a 'Roda da Fortuna' é               

apenas à luz da vontade de Deus e NÃO 'a vontade deles será feita'. Seu               

controle é limitado. Só saiba que eles estão buscando a destruição de            

tudo que é de Deus e tudo que é bom. Eles tramam o mal continuamente               

e clamam pela morte dos escolhidos de Deus. 

"Agora eu devo ir. No entanto, não se preocupe. Seja forte e tenha             

coragem. Quando você começa a ver tudo isso desdobrado, você não           

deve se surpreender. Enquanto você ainda tiver tempo lá, não tenha           

medo, pois Deus está com você e estará com você de uma forma ainda              
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maior. O céu será aberto para você. Você será fortalecido por causa            

disso. Você é amado pelo Rei! ” 

Uriel então se virou e voltou para o céu de onde ele tinha vindo. Quando               

ele subiu para o céu, o céu se abriu e ele desapareceu na abertura. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-315/ 

Uriel e o Padrão de Trabalho Em Nossas Vidas 

7 de dezembro de 2018 (Kislev 29) 

Comunhão 

Querido Pai, 

Eu te louvo nesta manhã com tudo o que tenho. Com todo o meu              

coração, estou feliz que você é meu pai. Eu fui uma vez esquecido,             

abandonado e uma mancha, mas você me levou e me alimentou com            

suas palavras. Eu dedico este dia a você, pai. Eu simplesmente te amo             

tanto. Obrigado! Obrigado por sua bondade e por sua bondade! 

Está escorregadio lá fora hoje. O solo está congelado e a terra nua está              

agora coberta de gelo. Obrigado por me ajudar a levar minhas meninas            

em segurança para a escola. Enquanto dirigíamos esta manhã, por volta           

do nascer do sol, pouco antes de o sol brilhar no horizonte montanhoso,             

uma coluna de carmesim brilhante surgiu no céu. Parecia uma chama! 

Paramos para tirar uma foto. Minha filha tentou o seu melhor para            

capturar a imagem, mas as fotos realmente não captaram a visão incrível            

que nossos olhos estavam vendo. Mesmo que a lente da câmera filtrasse            

a linda chama no horizonte, eu sabia que era um sinal de Você, pai, então               

obrigado! 

Meus sonhos ontem à noite foram emocionantes. Meu primeiro sonho          

forneceu mais detalhes sobre o meu sonho “Roda da Desfortuna” como           

postado no Dream 314 de ontem… 

Sonho 1 “A Roda do Infortúnio Revisitado” A descrição começa… 

Eu vi a roda novamente, mas as maldições estavam escondidas sob a            

cunha. prêmios. Como tal, essas maldições estavam agora escondidas         

para os participantes. A roda também havia mudado, pois agora havia           

muitas partições ou cunhas para contar. Anteriormente, tinha apenas 24          

fatias, o mesmo que a verdadeira "Roda da Fortuna". 

Os participantes ficaram extremamente animados com as várias parcelas         

de terra que estavam agora na roda. Era tudo sobre poder e dinheiro.             

Eles não se importavam com o que poderia acontecer com eles na            

eternidade. As cunhas malditas ocultas estavam sob as cunhas que          

repartiam partes de Israel, Jerusalém e dos EUA de maneira tão horrível. 

Você então me mostrou que homens que rapidamente correm para o mal            

simplesmente não podem conter sua excitação com a perspectiva de          

prejudicar os inocentes. Você então me mostrou as entidades demoníacas          

ao redor desta 'Roda do Infortuna'. Você então apontou que, para esses            

participantes, dizia "Roda da Fortuna". De alguma forma, eles não          
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conseguiam ver a parte 'In' ligada à Fortuna. O 'In' estava faltando para             

eles! 

Eu poderia dizer que o reino demoníaco estava muito animado que as            

pessoas ao redor do volante, incluindo o anfitrião, poderiam facilmente          

ser manipuladas para manifestar sua entidade demoníaca. Sua entidade         

demoníaca se manifestou neles com muita facilidade. Vendo isso se          

desdobrar de alguma forma produziu um estranho tipo de choque em           

mim. É o tipo de choque que, quando você a vê, pensa: 'Oh, por favor,               

permita que haja uma testemunha do que estou vendo, pois não posso            

acreditar em meus olhos agora!' 

Sub-sonho 1 descrição sobre ... 

Bem, Pai, você me mostrou que esse tipo de manifestação demoníaca           

está ocorrendo agora no mundo físico ao nosso redor aqui na Terra. Isso             

será algo que todos começaremos a testemunhar, já que a hora está            

muito atrasada. Nós já vimos essas entidades se manifestarem em          

crianças. Eu encontrei recentemente isto em uma loja de brechó de           

desconto conhecida por sua seleção larga de fantasias. 

Havia um menino chamado 'Conner' e ele tinha cerca de cinco anos de             

idade. Ele estava olhando para fantasias e ambos os pais estavam com            

ele. Conner estava usando uma fantasia de princesa por cima de suas            

roupas e os pais pareciam orgulhosos. Eu podia ouvi-los conversando e           

agora eles estavam procurando por perucas e chinelos de princesa para           

ele. 

Eu tive que fazer um duplo exame sobre isso como eu estava tendo             

dificuldade em compreender o que estava acontecendo. Então eu peguei          

Conner olhando para mim. Ele tinha um olhar muito demoníaco para ele.            

Era como se ele soubesse quem eu era no Senhor e sorriu. Embora eu              

fosse assombrado por seu olhar, sorri para ele e disse alto o suficiente             

para os pais chegarem até aqui, "Vou ver você por perto, Conner." 

Eu disse isso alegremente e me certifiquei de que não houvesse flutuação            

na minha voz para revelar minha surpresa com seu olhar maligno. Conner            

também não parecia tão feliz com isso. Seus pais não tinham a menor             

ideia e pareciam felizes por eu estar interagindo com o filho deles. Depois             

disso, Conner manteve os olhos em mim. Eu acenei para ele algumas            

vezes e ele olhou para longe a cada vez. Eu sabia que a manifestação              

demoníaca não gostava que eu parecesse sem ênfase nisso. 

Oh Senhor, por favor, tenha misericórdia! A sério? Pai, eu nunca pensei            

que estaria realmente aqui para testemunhar tudo isso. Meu marido          

experimentou a mesma coisa na semana passada de um menino de           

'necessidades especiais' por volta dos 14 anos. Ele disse que o olhar que             

o garoto deu a ele era tão mal que arrepios instantaneamente correram            
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por sua espinha. Ele também se sentiu levado a encobrir sua surpresa por             

ser amigável com o menino e sua mãe. 

Por favor, ligue-nos, pai! Nós vamos precisar da ajuda !! 

Meu próximo sonho foi tão legal que eu poderia ficar 'perdido' de novo e              

de novo se pudesse. Depois que cheguei em casa esta manhã, caí de             

joelhos e fiquei muito grato a você, pai. Obrigado por meus sonhos e             

visões. Que água refrescante eles são e eles saciam meu coração ferido. 

Sonho 2 "Uma vida cheia de atividades" descrição começa ... 

Eu estava na cidade de Portland no estado de Oregon, em uma estrada             

perto da universidade chamada Lewis e Clark. Esta estrada atravessa a           

área exclusiva chamada Dunthorpe e é conhecida como o local com o            

'Velho Dinheiro' de Portland. Eu tinha dirigido esta estrada todos os dias            

no meu caminho de casa no SW Portland Hills para Lake Oswego, onde eu              

tinha dois dos meus negócios. 

Eu estava andando de bicicleta que tinha um número ridículo de itens            

equilibrados nele. Mesmo que eu estivesse com problemas para manter a           

moto em ordem, continuei escolhendo ainda mais coisas. Não demorou          

muito para que eu não pudesse mais ficar de pé e ser equilibrada. Como              

eu simplesmente não podia mais andar de bicicleta sobrecarregada         

naquela Dunthorpe Oregon Road, decidi tirar a carga da minha bicicleta. 

Eu encontrei um monte de plantas de Trillium e empurrei minha bicicleta            

em direção a ela, carga pesada e tudo mais. Uma vez lá, eu empurrei              

minha carga violentamente nas plantas. O vigor com que joguei esses           

fardos em plantas surpreendeu-me, mas depois percebi o quanto odiava          

essa carga. Assim que fiz isso, de alguma forma eu me tornei uma             

criancinha de novo. 

Eu caí no chão. No começo, eu não conseguia me mexer, mas depois             

estava de joelhos e engatinhando. Eu estava tão feliz por estar livre dos             

meus fardos. Eu sabia que agora eu era uma criança pequena, como eu             

podia ver que minhas mãos eram minúsculas e eu podia até sentir baba             

vindo da minha boca. Eu ri com alegria pela minha recém-descoberta e            

maravilhosa liberdade. 

Então eu fui de rastejar para andar. Eu tive dificuldades no começo,            

assim como a maioria das crianças faz quando usa as pernas pela            

primeira vez. Eu sorri e ri quando estava amando estar livre daquela            

carga pesada. Eu então ri de alegria quando encontrei um triciclo.           

Enquanto eu andava de triciclo, de alguma forma ele se transformou em            

uma bicicleta com rodinhas de treinamento. 

Como pude andar logo com a bicicleta, as rodas de treino simplesmente            

desapareceram. Eu fui então daquele para correr, andar de bicicleta e           

nadar. Fui então aos meus dias de liceu e andava de bicicleta, correndo e              
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dançando, tudo perto da alegria da água perto de nossa casa em Idaho.             

De lá, me vi fazendo um extremo ainda maior de atividades. 

Então, um dia, tudo parou. Eu estava cansado. Eu então me entreguei            

completamente a Deus depois que Ele me levou a vários anos de punição             

que me quebrou. Eu vi minha bicicleta estacionada na garagem. Eu vi            

meus tênis de corrida enfiados em um canto. Eu vi filmes de minhas             

apresentações de dança em fitas, mas incapaz de tocá-las agora. 

Eu então vi a última coisa que minha mãe tinha comprado para mim             

pensando que eu logo voltaria a ter 100% de saúde. Era um conjunto de              

ferros customizados. Esses ferros eram tão bons que era a única vez que             

eu podia girar a bola para trás. Na época em que eu estava jogando na               

faculdade, era raro uma mulher conseguir fazer isso no golfe. 

Depois de olhar para isso por um tempo em tristeza, senti você se             

abaixar e me pegar. Eu senti um vento poderoso e entrou em meus             

pulmões. Foi certamente o sopro de Deus. Ele então colocou meus pés            

em uma rocha sólida e disse: 'Agora, Erin!' Eu olhei para cima e vi o céu                

aberto. Então olhei em volta e vi outros que Deus havia chamado. 

Eu estava tão animada que pulei da rocha, pulei sobre a outra e pulei              

outra. Eu então fui para uma estrada através de um vale e comecei a              

correr. Foi tão fantástico. Eu estava completamente livre de dor, rigidez           

ou falta de ar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto agradecia a            

Deus por esse presente. 

Eu olhei então para baixo em um rio e notei que um barco scullers estava               

esperando por mim. Eu sempre quis um. Eu entrei e logo estava remando             

com grande precisão e velocidade. Eu então subi para uma grande piscina            

e mergulhei nela. Consegui manter a respiração presa debaixo d'água por           

muito mais tempo do que é humanamente possível. Cheguei à superfície           

e nadei muito rápido praticamente sem espirrar. 

Então eu olhei para a costa pacífica e vi uma moto de corrida esperando              

por mim. Subi na moto e corri como o vento que subia uma enorme              

inclinação de 45 graus. Embora a colina fosse longa e impossivelmente           

íngreme, não fiquei sem fôlego. Eu fiz isso com facilidade. Não havia            

tensão no meu corpo. 

A moto logo se transformou em uma vela de vento. Eu poderia de alguma              

forma voar e podia ver toda a área com ela. Mesmo que eu não tivesse               

asas, eu poderia voar! Eu fiquei no ar por algum tempo e fiquei alegre. Só               

então, uma enorme águia veio em minha direção e me arrastou de            

costas. Eu me senti tão feliz e segura lá enquanto nós deslizamos pelo             

terreno. 
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Descrição do Sonho 2 ... 

Oh Pai, eu me senti tão fantástico neste sonho. Foi verdadeiramente um            

milagre e um presente seu. Eu precisava disso, pai. Eu te amo! Eu te amo               

muito! 

Eu tive um sonho parecido com o sonho acima em 1999 ou 2000, cerca              

de 18 a 19 anos atrás, quando eu estava grávida do meu filho mais novo.               

Embora o cenário ilustrado acima tenha sido semelhante em relação a           

esse sonho, este foi uma continuação muito melhor e eu apreciei muito            

mais. Obrigado Pai, por este incrível sonho. 

Eu me lembro ainda mais do meu tempo naquela época. Eu tive muita             

coisa acontecendo. Havia muitas coisas no meu prato e eu tinha um fardo             

pesado. Eu era uma excelente mulher de negócios e designer. Eu parecia            

ser bem apreciado pelos clientes. Eu tinha muitos amigos na igreja. Eu            

até tinha projetado a reforma da nossa grande igreja até os uniformes de             

couro e arranjos de flores. 

Nos meus negócios, eu era perspicaz e perspicaz, mas sempre ético,           

principalmente com contratos assinados. Eu era o que você chamaria de           

"Pecador Cristão". Por quê? Eu costumava contar mentiras de branco          

para evitar que os clientes me incomodassem e entrassem em pânico           

com embarques atrasados. Embora eu fosse cauteloso e permanecesse         

dentro dos perímetros da ética nos negócios, agora percebo que estava           

fora dos limites quando se tratava de princípios bíblicos. 

Mesmo que eu fizesse isso seis dias por semana, eu tentaria fazer tudo             

"certo" no culto de domingo. Eu choraria por misericórdia. Eu iria até o             

altar para pedir perdão. O problema era que, na segunda-feira, o "Ciclo            

do Pecador" começaria de novo como se eu estivesse escondendo de           

Deus. Sério, foi como se eu o tivesse deixado no altar. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em cima de uma fenda ou montinho de um vale familiar. Eu vi               

a colheita acontecendo lá. Eu podia ver que esse campo era menor do             

que o enorme campo de trigo congelado que eu já havia visto e isso me               

deixou triste. Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e foi               

Uriel. Eu poderia dizer que ele tinha vindo falar comigo da batalha            

novamente. 

Uriel: “Erin, eu fui enviado por Deus para que você saiba que Ele ouviu              

seus gritos e Ele conhece sua dor. O padrão daqueles a quem Deus             

chamou pode ser visto em Jó. Você foi testado como o trabalho. Você             

perdeu sua riqueza monetária. Você foi então atingido pela dor da perda            

dolorosa e alguém próximo a você disse para você se afastar de Deus. 

“Você não fez isso, mas depois você sofreu punição física e perdeu sua             

função completa. Enquanto você estava lidando com tudo isso, amigos          
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vieram até você para lembrá-lo de todas as áreas onde você ficou aquém             

das bênçãos de Deus e por que você estava sendo amaldiçoado. 

“Cada um de seus amigos então te abandonou. Tudo o que você pensou             

que poderia contar foi perdido. Você clamou a Deus em sua dor, tristeza             

e abandono! Deus ouviu seus gritos e Ele gritou para você. Ele abriu o              

céu para você. 

“Ele agora restaurará tudo o que você perdeu. Você não apenas receberá            

tudo o que perdeu, mas receberá uma porção dupla! Ele não se esqueceu             

de você, Erin. Não se preocupe. Seja forte e tenha coragem porque o             

Senhor está com você. Ele segurará a sua mão direita e trará você diante              

de seus inimigos, seus escarnecedores. 

“Agora, Erin, você encontrou uma jóia nas páginas do seu          

quebrantamento agora…” 

Eu: “Sim. Acabei de abrir minha antiga Bíblia, minha Bíblia batalha, a            

Bíblia que me levou sobre todos os meus vales, meus testes e minhas             

provações. Eu clamei a Deus e marquei os dias neste livro. No entanto,             

esta manhã, descobri um Salmo que não marquei. Ele nunca foi           

iluminado até hoje e eu não tenho certeza por que. 

“Uriel: Sim, Erin, Salmos 144 é escrito para este tempo. É uma jóia             

escondida, como era o Salmo 45 para você há quatorze anos. Agora,            

regozije-se, pois um mistério oculto está prestes a ser desenterrado.          

Regozije-se em Deus, Erin, pois Ele encontrou o favor em você. Agora            

preciso voltar!” 

Ele se virou e saltou para o cavalo alado. Ele voou rapidamente em             

direção a uma abertura no céu e então ele desapareceu. Enquanto olhava            

para lá, percebi em meu coração mais uma vez que o Senhor é minha              

Rocha e minha Fortaleza e sempre será, a partir de agora e para a              

eternidade. O Salmo 144 mais uma vez veio à minha mente ... 

“ fumegarão. 

Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os. 

Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas            

águas e das mãos dos filhos estranhos, 

Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade. 

A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de              

dez cordas te cantarei louvores; 

A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da                

espada maligna. 

Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala           

vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniqüidade, 
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Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade;           

para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda             

de palácio; 

Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que            

os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas            

nossas ruas. 

Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja              

nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. 

Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o          

povo cujo Deus é o Senhor”. 

Sonhe mais ... 

  

 

 

 

 

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

permitidas conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

7 
273



Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-316/ 

Jesus e o Reino Em Breve Estarão Visíveis 

18 de dezembro de 2018 

Recebido domingo, 9 de dezembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Antes de mais nada, obrigado! Obrigado pela promessa de restauração, a           

promessa de vitória e a promessa de um dia ser o Lar nos Céus. 

Pai, meu fardo é pesado hoje. Algo aconteceu nesse mundo e meu fardo             

é para aqueles que serão pegos de repente e inconscientes do que está             

acontecendo até que seja tarde demais. Eu vejo coisas tão repugnantes           

ao nosso redor, mesmo que apenas localmente, o que não está fazendo a             

notícia. Também há coisas no noticiário nacional sendo cobertas que          

realmente não têm lugar ou propósito além de fazer uma lavagem           

cerebral sutil no público. 

Estou em busca desde que recebi uma grande caixa de objetos pessoais            

da viúva de meu falecido pai. Aliás, sua viúva é cerca de nove anos mais               

nova do que eu, o que foi uma surpresa. A caixa que ela enviara continha               

itens que não lhe interessavam. Há fotos, certidões de nascimento,          

documentos e assim por diante. Nada disso é de qualquer valor real para             

alguém que não seja "registro ancestral". 

Como não recebi nada de nenhum dos meus pais após a morte, essa             

surpresa agradável me levou a uma pequena jornada. Eu havia          

perguntado sobre alguns itens que haviam sido prometidos aos meus          

avós, mas não havia itens nem respostas. Desde então, aprendi a aceitar            

isso como a vontade de Deus. Aparentemente, muitas coisas ao longo dos            

anos foram roubadas, perdidas ou saqueadas. No entanto, quem         

realmente sabe diferente de você, pai? 

Antiguidades e colecionáveis têm histórias, muitas das quais são         

baseadas em princípios inocentes e humildes. No entanto, muitos foram          

roubados, saqueados e, portanto, são lembretes dos despojos de guerras          

passadas. Ao longo dos anos, fui colecionador de vários itens, incluindo           

estes. Como me disseram muitas vezes anos atrás, eu parecia ter um            

talento especial para adquirir itens valiosos por um bom preço. 

Eu realmente sinto que este é um presente dado por Deus, uma vez que              

tem sido uma grande bênção e me salvou várias vezes. Quando tempos            

difíceis surgiram para mim e para meus filhos, uma venda pública desses            

itens provou ser uma grande bênção para nós. Mesmo sabendo que esses            
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itens eram valiosos, eu temporariamente fiquei desanimada quando um         

leiloeiro me disse que ele achava que apenas alguns itens eram valiosos. 

Enquanto eu não concordava com ele, mantive minha opinião para mim           

mesma e me preocupei se ele teria ou não nossos melhores interesses no             

coração. Bem, meu medo logo diminuiu quando a linha para entrar na            

minha venda caiu no quarteirão. Mesmo estando em estado de choque,           

ele começou a emitir números para cada licitante. Quando a poeira           

baixou, a venda foi um enorme sucesso e até superou minhas           

expectativas. 

Oh Pai, eu nunca vou esquecer de me afastar deste leilão com meus             

filhos no carro. Enquanto me afastava, olhei de volta para eles e disse             

que isso nos daria um novo começo. Mal sabia eu que em breve             

precisaria de todo esse dinheiro apenas para lutar para mantê-los. Esses           

itens acabaram sendo um presente para ser usado no momento          

apropriado. Além de alguns itens, sempre fui capaz de vendê-los por mais            

do que eu os comprara. 

Eu acredito que este foi um teste para ver o quanto eu trocaria por meus               

filhos. Embora fosse difícil ver minhas coisas sendo saqueadas e          

vendidas, isso me permitiu manter meus filhos comigo. Senhor, embora          

não tenha sido mais fácil, você nos prometeu que restauraria tudo o que             

o inimigo tomou. Eu estava preocupado com isso recentemente e          

questionei como você seria capaz de fazer isso com meu marido, pois            

parece impossível. 

A resposta de meu marido para mim: “Escute, Erin, se Deus pode criar             

todo o Universo e tudo o que há nele em seis dias, certamente Ele é               

grande o suficiente para cumprir Suas promessas relativamente pequenas         

para nós. Só porque ele ainda não fez isso, não significa que ele não vai.               

Respire fundo e saiba que esse dia chegará em breve. Se Ele promete             

algo, ninguém pode impedi-lo de cumpri-lo, certo? ” 

Sim, eu sabia que ele estava e está certo! Nada é grande demais para o               

nosso Deus! Eu estou novamente pensando "pequeno demais". Pai, você          

é incrível. Você é gentil. Você é misericordioso. Você está acima de nós             

em todas as coisas. Você dá bons presentes para aqueles que amam            

você. Como eu tinha deixado de ir 'minhas coisas' antes, percebi que eu             

poderia fazê-lo novamente, se necessário. Como a vida é mais preciosa           

que os diamantes e a sabedoria é maior que os rubis, eu faria tudo de               

novo! 

Pai, você é tão precioso para mim! Eu te amo! Há tantos por aí no mundo                

que não te conhecem e isso me entristece. Eles clamam em agonia, mas             

eles não conhecem o Único, Você, Quem pode responder. Eles não           
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reconhecem sua voz. Eu estou tão triste. Onde eu estaria se não tivesse             

você? Eu sei… perdido, irritado e amargo. 

Pai, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe por não te conhecer mais              

cedo. Enquanto perdi tempo, ganhei 'Rubies of Wisdom' de Você! Agora,           

pai, o mundo ficou tão frio e tão rápido. Se o mundo continua descendo              

na escuridão como tem sido, quem será capaz de suportá-lo? Você me            

deu alguns sonhos na noite passada… 

Sub-sonho 1 “Viagem de trem da morte evitada” A descrição          

começa… 

Eu estava em uma longa fila esperando por um trem. Todos, inclusive eu,             

vestiam roupas escuras. Eu sabia que era uma criança nesse sonho, pois            

tinha a altura de uma criança da mesma altura em pé na minha frente.              

Essa criança tinha cabelos crespos, chapéu, um longo casaco de lã e            

botas de amarrar. Ela carregava um pequeno urso de pelúcia na mão            

esquerda e segurava a mão da mãe na mão direita. 

A caminhada do grupo foi mais como uma confusão sombria e todos            

ficaram quietos. Eu olhei para frente e vi um homem sentado em uma             

mesa de cartas com uma lista de nomes. Quando a família chegou à             

mesa, o homem mandou que esvaziassem os bolsos. Ele pegou tudo de            

valor ou valor percebido e depois verificou seu endereço. Ele então           

apontou para suas alianças de casamento. Uma vez que eles entregaram           

as bandas para ele, ele lhes deu alguns papéis. 

Depois disso, eles entraram na fila para embarcar no trem. O homem            

notou que a menina ainda tinha seu ursinho de pelúcia, então ele se             

levantou e pegou. A garota imediatamente começou a chorar. Eu o vi            

colocá-lo em um recipiente de metal que agora estava cheio. Eu vi            

marcado e rotulado. Foi então levado embora e outro recipiente vazio           

veio para substituí-lo. 

Eu decidi deixar a programação para ver onde eles estavam levando este            

recipiente cheio. Por alguma razão, ninguém me viu sair da programação.           

Isso deve ter sido sobrenatural, pois eles estavam atentos para impedir           

que alguém fizesse isso. Deixar-lo não era algo que eles toleravam.           

Então, observei como esse frasco cheio era dividido em duas pilhas: uma            

pilha de objetos de valor e uma pilha de "itens inúteis", como o ursinho              

de pelúcia dessa menininha. 

Observei então a pilha de itens inúteis despejados em um tipo de lixeira.             

A pilha de lixo era enorme. Querendo acalmar a menina, juntei o pequeno             

urso de pelúcia que o homem havia jogado fora. Eu ia voltar para a linha               

do trem quando fui parado. Para minha surpresa, não fui impedido por            

um dos guardas, o que teria sido horrível, mas por uma mulher que se              

aproximou silenciosamente de mim. 
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Mulher: “Você está no lugar errado. Venha comigo. 

Ela olhou para o ursinho de pelúcia, junto com os outros itens que eu              

estava carregando, incluindo uma sacola de itens que eu tinha tirado da            

pilha, mas que ainda não tinha aberto, mas não disse nada. Eu balancei a              

cabeça em concordância para segui-la. A mulher então me levou para           

uma igreja e levou meus papéis para longe de mim. Eu não disse nada              

em troca. Eu acho que ainda estava em choque com tudo o que eu tinha               

acabado de ver na estação de trem. 

Mulher: “Venha comigo. Você agora fará parte da minha família. ” 

Então eu caminhei com ela para onde o resto de sua família estava. As              

pessoas de lá me cumprimentaram com sorrisos e abraços. Eles eram tão            

legais. Em pouco tempo, começamos a viajar. Nós viajamos por muitos           

dias até que embarcamos em um navio. Uma vez no navio, lembrei-me            

do saco fechado de itens que havia tirado e decidi abri-lo. 

Quando abri a bolsa e olhei, vi pequenas figuras. Eles pareciam           

"Hummel's", mas eu não tinha certeza. Eu vi alguns pássaros de           

porcelana e outros itens semelhantes. Enquanto a maioria estava em boa           

forma, alguns tinham quebrado devido ao tratamento duro da bolsa pelos           

guardas da estação de trem. 

Enquanto eu olhava todos esses itens interessantes, fiquei me         

perguntando se eu veria a garotinha que era dona do ursinho de pelúcia             

novamente. A mulher notou que eu olhava para o ursinho de pelúcia e             

instintivamente sabia o que eu estava pensando. 

Mulher: “Não, você nunca mais a verá.” 

Eu: “Mas… mas… eu tenho seu ursinho de pelúcia.” 

Mulher: “Então ore por ela e lembre-se dela através desse urso, assim            

como dos outros através dos outros itens. você tem agora. De agora em             

diante, você deve esquecer sua família. Você deve esquecer a casa do            

seu pai, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, acho que sim. ” 

Ela sorriu para mim para tentar me confortar. Eu sabia que parecia triste             

com tudo o que tinha visto e com a menininha. Mesmo que eu estivesse              

triste pela menina e pelos outros que eu havia deixado para trás, fiquei             

feliz por estar segura com minha nova família. 

Sonho 1 terminado… 

Sonho 2 - “Inflação Crescente” começa… 

Eu estava em uma loja de penhores com armários de vidro trancados.            

Dentro dos gabinetes refrigerados, vi galões de leite, caixas de ovos,           

pedaços de manteiga e creme. Eu também vi outros vitrines de vidro com             

sacos de açúcar, farinha e café. Um dos estojos refrigerados estava vazio            

e tinha uma nota que dizia: "Vendido de carne hoje!" 
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Eu então engasguei quando notei os preços das mercadorias sendo          

vendidas. Por exemplo, o preço de um galão de leite era de US $ 80 e                

uma caixa de ovos, alguns pedaços de manteiga e um litro de creme             

estavam sendo vendidos a cada US$ 100. As pessoas estavam em longas            

filas para comprar esses itens e estavam negociando tudo o que tinham            

por essa comida. Eu me senti mal do estômago quando tudo isso parecia             

tão real. 

Sonho 2 terminado... 

Recebido domingo, 16 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Querido Pai, 

eu te louvo pelas tuas boas obras! Embora nem sempre eu te entenda,             

sei que você trabalha tudo junto para o bem daqueles que amam você. 

Pai, o pai do meu amigo foi para casa para estar com você na noite               

passada. Eu pensei que você iria curar milagrosamente ele para fortalecer           

nossa fé. Em vez disso, ele se foi. Eu perdi dois pais em 2 anos e meio e                  

é difícil. Minha mãe era difícil de perder, mas eu me confortava em tudo              

que Você me mostrava ao seu redor e como você falava com ela. 

Eu acredito que a morte nunca tem a palavra final. Você faz, pai! Você              

faz! Você tem suas razões para permitir uma coisa, mas não permitir que             

a outra. Você sabe tudo, assim como os resultados disso ou daquilo. Por             

favor consolo meu amigo como ela o ama tanto. Por favor, consolide-a e             

a sua família. Enquanto uma família chora em um Homegoing, outra           

família celebra em um Homecoming. 

Por favor, Pai, mostre seu amor a essas famílias e lhes dê consolo, talvez              

mostrando-lhes seus entes queridos à distância no céu. Eu tive um           

pequeno sonho na noite passada sobre um grupo de jovens pescando no            

céu. Talvez um desses homens seja esse homem que acabara de morrer.            

No entanto, você não confirmou isso para mim de uma forma ou de             

outra… 

Sonho 3 “A pesca com mosca no céu”… 

Eu vi vários homens pescando em um lindo rio. A água era cristalina, a              

cor da água gelada. Todos os homens eram jovens, bonitos e fortes. Eu             

poderia dizer que eles eram todos bons amigos enquanto eles estavam           

rindo e brincando uns com os outros como se eles não tivessem um             

cuidado no mundo. Eu sabia que isso era uma parte do céu, mas uma              

parte do céu que eu nunca tinha visto antes. 

Eu estava assistindo tudo isso de cima das árvores e podia ver por toda a               

área. Do meu ponto de vista, havia a mais bela truta arco-íris que eu já               

tinha visto na água. Os pescadores experientes brincavam uns com os           
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outros sobre como fazer as coisas. O movimento da dança das linhas de             

pesca com mosca fez um incrível som musical. 

Nas florestas de um lado do rio, um homem diferente estava aprendendo            

a pescar. Eu vi um anjo instruindo-o lá. Quando ele terminou de ser             

instruído, o anjo lhe disse para ir ao rio pescar com os outros. Uma vez               

no rio, ele usou suas novas habilidades de pesca com mosca           

sobrenaturalmente incríveis e logo pegou uma enorme truta arco-íris. 

Enquanto os outros ficaram chocados com o seu rápido sucesso, um deles            

disse bem-humorado: “Ei, espere um minuto. Eu acho que havia um anjo            

na floresta te ensinando. ”Nesse momento, o anjo saiu e fez uma            

reverência teatral, como se estivesse em um palco recebendo aplausos          

depois que uma peça acabou de ser executada. Todos eles riram dessa            

visão maravilhosa. 

O novo pescador então disse aos seus outros amigos pescadores: “Ei, eu            

tenho que correr. Vou velejar com Jesus! Todos assentiram. Um deles           

respondeu: “Nossa, você vai adorar. Pergunte se podemos nos juntar a           

vocês no jantar depois. Vamos até fornecer o peixe. Todos riram,           

inclusive o anjo. 

Sonho 3 terminado… 

Amigo confirma que se tratava de seu pai: Enviamos este sub-sonho           

para nossa amiga antes de este sonho ser postado e perguntamos se ela             

pensava se isso poderia ser sobre o pai dela. Aqui estava sua resposta: 

“Eu tenho que dizer, absolutamente sim. Não tenho certeza qual deles,           

mas parecia o cara novo? Meu pai gostava de pescar com mosca e falaria              

longamente sobre querer ir e pegar trutas nos rios da montanha. Ele não             

fez muito em seus últimos anos, mas se eu pudesse imaginar o que ele              

estava fazendo no Céu, a pesca com mosca estaria no topo de sua lista.              

Ele era muito bem-humorado e certamente estaria rindo e brincando com           

sua família e amigos. 

“Papai adorava pescar com mosca. Como ele não conseguia ir com muita            

frequência, ele não era muito bom nisso. Ele passaria uma tarde enviando            

a mosca para frente e para trás e nunca pegaria nada. Ele disse que              

amava a experiência, mas sei que ficou desapontado por nunca ter           

percebido nada. Imagine sua primeira vez no Céu dando uma chance e            

pousando o maior peixe! Agora isso é o paraíso! 

“Quanto à navegação, não tenho certeza. Ele e minha madrasta          

possuíram um barco Sea Ray por vários anos e o mantiveram na marina.             

Não me lembro de sua navegação num veleiro, mas, como ele adorava            

estar na água, eu o via pulando com a chance de ir com Jesus. Quem não                

iria? Muito legal que isto estivesse em um lugar no Céu que você não              

tinha visto antes, e com o anjo brincando também. ” 
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Nota na parte“ Nós iremos fornecer o peixe ”: Um sonho passado            

uma vez mostrou que havia caça no Paraíso mas sem morte. Na verdade,             

foi um jogo entre os caçadores e os animais e eles se revezaram caçando              

um ao outro. Nenhum animal (ou humano) foi ferido na realização desse            

sonho… sorri! 

Isto é verdade para este sonho também. Embora a pesca seja real, o             

anzol não causa dor e o peixe é liberado. No entanto, as 'recompensas da              

pesca', os 'filés' do peixe, são então fornecidos, se desejado, como uma            

refeição para mais tarde, mas todos sem morte. Como isso funciona, eu            

ainda não tenho ideia. Mais um outro mistério. 

Sonho 4 “A besta sobe, um tsunami vem”… 

Minha família e outros como nós foram chamados ao litoral para alertar            

as pessoas em um certo resort que Deus iria agitar o chão e enviar um               

tsunami para acabar com o tsunami. área. A praia era muito bonita e as              

pessoas desfrutavam do sol e da água. Enquanto algumas pessoas          

imediatamente prestaram atenção à nossa advertência, outras olharam        

para nós sem acreditar. 

Uma vez que pudemos avisar a todos, ouvindo ou não, o céu de repente              

ficou escuro e a Terra tremeu. Fomos então instruídos a ficar em uma             

longa fila, como uma parede, contra o oceano. Então vimos uma grande            

fera se levantar do oceano. Foi bastante assustador. Nós não deveríamos           

lutar contra a fera, mas ao invés, nós deveríamos segurar a onda. 

À medida que ajudamos nossos braços, usando força que poderia ter           

vindo apenas diretamente de Deus, a parede de água foi retida. A besta             

então devorou todos aqueles que decidiram permanecer na água. Não          

deveríamos fazer outra coisa senão segurar a parede de água até que            

Deus nos mandasse soltá-la. 

Parecia como se estivéssemos lá por algum tempo, pois a besta tinha            

tempo para nos chamar de muitas coisas horríveis, bem como coisas           

sujas sobre Deus. Então ouvimos uma trombeta. Um anjo de Deus nos            

chamou para liberar a onda. Minha família e outros como nós que foram             

chamados aqui foram instantaneamente removidos e levados para outros         

lugares. 

Quanto a mim, permaneci e fui levado várias centenas de metros para o             

céu a fim de observar a área. Ao longe, pude ver pessoas que haviam              

atendido ao nosso alerta e que agora haviam se livrado do perigo. A             

besta parecia furiosa porque ele não foi capaz de devorar aqueles que            

foram salvos por nossos avisos. 

Fui então derrubado uma série de afluentes, mas ainda olhando de cima            

para baixo. Eu vi uma superfície arenosa castanha clara que poderia ter            

sido uma área desértica antes da onda atingir. Vi dedos, ou afluentes, de             
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água fluindo para o interior através desta área desértica. De cima,           

parecia as raízes de uma árvore. A água era incolor e clara e parecia              

refrescante. 

Fui então instruído a voar até o chão. Eu aterrei bem no meio desta área               

arenosa com os canais de água. Deus me instruiu a provar a água. Eu              

mergulhei meu dedo e provei e fiquei surpreso com o quão amarga a             

água provei. Era meia água salgada e metade água fresca. Enquanto era            

'apenas água', ainda parecia enganoso para mim. Eu instintivamente         

sabia que essa água seria ruim para beber. 

Enquanto eu estava lá, notei centenas de enguias grandes subindo e           

descendo esses estuários. Era como se a fera tivesse de alguma forma            

enviado para o interior. Havia alguns muito grandes e eles eram           

medonhos. Só então, algo me distraiu perto dos trilhos de trem que            

estavam lá. Eu vi um homem com uma menina jovem. Ele estava            

segurando uma câmera. O homem parecia mal e soube num instante que            

sua intenção era má. 

Minha filha então apareceu ao meu lado e me disse que iríamos até onde              

o homem e a menina estavam. Ela tinha duas câmeras. Ela me entregou             

uma e guardou uma para si mesma. Voltei-me para olhar as enguias nos             

estuários e presenciei como todos eles desapareceram na areia. 

Sem palavras, o Senhor então nos instruiu sobre o que fazer em seguida.             

Nós deveríamos afundar os planos do homem removendo a garota da           

área. Nós começamos tirando fotos dele com a garota. Ele ficou furioso            

com isso e ficou muito bravo por termos estado lá. Então vimos dois             

lindos pássaros aparecerem. Apesar de serem pavões, um macho e uma           

fêmea, eles não tinham cor. 

Homem: “Agora veja o que você fez? Eles tinham cor. No entanto,            

quando você apareceu, eles perderam sua beleza. Onde quer que você           

vá, você destrói toda a beleza! ” 

O Senhor então me mostrou o que esse homem viu. Era um tipo de véu               

sobre os olhos do homem e mostrava os pavões como sendo um marrom             

opaco. O Senhor então me mostrou o que os olhos de Deus viram e os               

pavões eram absolutamente lindos. Enquanto a área ao redor também          

era bonita em 'olhos de Deus', era monótona e sem vida em seus 'olhos              

velados'. 

Minha filha foi até a menina e tocou nela. Isso levantou o véu de seus               

olhos. Você podia ver a garota sorrindo e maravilhada com a beleza da             

área. Minha filha fez sinal para ela ficar quieta sobre o que estava vendo.              

No entanto, seu sorriso desapareceu quando ela contou à minha filha o            

que esse homem estava fazendo com ela. 
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Minha filha: Em voz alta o suficiente para o homem ouvir. "Você deveria             

ver a água bonita lá." 

Ela então apontou para a água amarga com as enguias. A garota sabia             

que isso era um truque para fazer o homem ir em direção à água. 

Eu sim. Eu também vi um pavão macho em toda a glória lá. ” 

Enquanto o homem não tinha interesse em tirar fotos de pavões, ele            

queria manter a farsa de que era para isso que ele e a garota estavam lá.                

Ele caminhou até a enguia infestada de água amarga. Nesse momento,           

várias enguias surgiram da areia e devoraram o homem. Vou deixar de            

fora os detalhes do que vi, mas vamos apenas dizer que foi horrível. 

Então levamos a garota para onde havia outros cativos. Nós os           

libertamos e proclamamos a Boa Nova sobre Jesus e o Reino dos Céus             

estando próximo. Enquanto a beleza era visível para nós e para aqueles            

com olhos para ver, tudo era desolado para os cegos a Deus e no amor               

com seus pecados. 

Sonho 4 Termina ... 

Pai, este foi definitivamente um aviso, ou Word, das coisas que estão por             

vir e quão rapidamente as coisas vão mudar. Eu tive um sonho há             

algumas noites que foi muito sinistro… 

Sonho 5 “Um Bairro de Casas Abandonadas”... 

Meu marido e eu estávamos comprando casas com um agente imobiliário           

em uma cidade diferente. O tempo estava lindo e a cidade era um pouco              

montanhosa. Parecia estar perto da costa oeste, mas eu não tinha           

certeza. Havia ruas com casas que pareciam todas iguais. As listas para            

essas casas eram muito detalhadas e descreviam suas amenidades e seus           

valores associados. 

Quando o agente nos levou, começamos a perceber que a maioria, em            

torno de 80%, das casas era abandonada e não mantida. Havia avisos            

nas portas. Algumas das casas foram destruídas e até mesmo          

incendiadas. A grama era marrom e todas as plantas e flores estavam            

mortas. Nós então vimos uma casa que se destacou do resto como havia             

uma família ocupando isto e estava mantendo isto para cima lindamente. 

Meu marido: Perguntando ao agente. “Essa casa parece ser a única bem            

mantida nessa área. O que está acontecendo lá? 

Agente: Muito friamente. “As casas abandonadas eram de propriedade de          

pessoas que não podiam pagar quando os bancos chamavam suas          

anotações. Quanto a essa família, eles não tinham nota no banco. Ela            

sorriu, mas com um brilho perverso nos olhos. "Em outras palavras,           

espero que você tenha dinheiro." 

Meu marido: "Nós fazemos. No entanto, me sinto mal pelas pessoas que            

perderam suas casas. ” 
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Agente:“ Não. Eles deveriam saber que isso estava chegando. Agora,          

quando você faz uma oferta, eu sugiro que você entre com 50% de             

desconto para qualquer uma dessas casas de luxo. ” 

Enquanto ela falava, vimos uma grande gangue cercando a família dos           

que pagaram pela casa. O agente estava ignorando o que estava           

acontecendo. Logo ficou claro para nós que esta gangue estava          

conspirando para matar todos eles e tomar sua propriedade. Meu marido           

disse a ela para parar o carro e saímos. Conforme instruído pelo Senhor,             

caminhamos juntos em torno da propriedade da família para criar uma           

cerca de proteção ao redor deles. 

O inimigo não poderia chegar até eles. Era como um 'campo de força'             

divino em volta deles. Nós então vimos anjos descerem do céu sobre            

eles. A família nos viu fazer isso. Em vez de ficar com raiva por estarmos               

em sua propriedade, eles sorriram e acenaram para nós. A gangue tentou            

penetrar em sua linha de propriedades, mas não conseguiu. Nós          

passamos direto por eles para voltar ao carro do agente, mas eles não             

conseguiram chegar perto de nós. 

O Senhor nos deixou saber que o agente estava chateado porque ela            

percebeu que nós sabíamos que ela era corrupta e de alguma forma            

envolvia tudo isso. Apesar disso, ela guardou para si mesma e nos levou             

para uma casa diferente. Esta casa era linda, totalmente mobiliada e o            

quintal era simplesmente perfeito. 

Eu: "O que aconteceu com a família que viveu aqui?" 

Agente: Claramente chateado com a minha pergunta. "Nada. Eles         

simplesmente não gostaram da vizinhança. ” 

O Senhor nos deu um download. Mesmo que essas pessoas tivessem           

dinheiro, tudo foi roubado delas. Não só foram roubados seus bens, eles            

foram mortos. 

Agente: “Olha, esta casa é perfeita. Por apenas metade do preço, isso            

será todo seu. Você nunca vai achar um negócio melhor do que isso. ” 

Só então, como se fosse um tipo de imagem holográfica, toda a história             

se desenrolou sobre o que aconteceu com essas pessoas bem na frente            

dela. Ela sem querer confessou que sabia tudo sobre isso e começou a             

nos amaldiçoar. Com um golpe da mão do meu marido no ar, ele             

instantaneamente fechou os lábios para que ela não pudesse vomitar          

mais maldições. Ele então se virou e olhou para mim. 

Meu marido: "Bem, Erin, eu não acho que esta é a área para nós!" 

Decidimos caminhar de volta para o nosso hotel, pois não era muito longe             

e sabíamos que seríamos protegidos por anjos. Enquanto caminhávamos,         

a área estava estranhamente assustadora e ouvimos vários sons sinistros          
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que se poderia esperar de uma área abandonada. Então vimos uma área            

distante, como uma área de detenção em massa. 

O Senhor nos disse que essa área era na verdade um campo de             

prisioneiros para aqueles que não pudessem pagar os bancos de volta.           

Tudo parecia ridículo, quase como algo que você veria em uma trama de             

'B-Movie'. Embora houvesse algumas pessoas nefastas ao nosso redor, e          

até algumas gangues, era se fôssemos invisíveis. Nós voltamos depressa          

para nosso hotel seguramente. 

Sonho 5… 

Recebido terça-feira, 18 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado, Pai, por mais um dia aqui! Há um cobertor fresco de neve             

cobrindo tudo e é lindo. Tanta neve caiu que nossas filhas tiveram um dia              

de neve, sem escola! Eu dormi até às 11:00 da manhã, o que é muito               

tarde para mim. Obrigado por uma cama quente e confortável. Quando           

penso em tudo o que você fez por mim e por minha família, estou              

impressionado. Bem, eu estou realmente maravilhado! 

A maioria desses anos antes de você nos mudar para cá foi passada sem              

qualquer esperança para um futuro bom para minha família. Em vez           

disso, eu realmente passei dez anos em escravidão, punindo a          

escravidão. Houve situações humilhantes, muitas noites sem dormir e         

muitos dias vendo toda a esperança e promessas se esvaindo. Eu não            

pude fazer nada. Nós não tínhamos opções. Eu estava preso por uma            

fortaleza que eu tinha gasto cada centavo que tinha que lutar. 

Eu sempre odiei os elementos que cercam lugares de empréstimo e lojas            

de penhor. No entanto, quando eu estava lutando para manter a           

eletricidade ligada e o aluguel pago, esses lugares eram a única opção            

para mim. Enquanto os proprietários eram cautelosos e geralmente frio,          

eu ficaria surpreso quando eles, por vezes, mostram simpatia para mim.           

Eu os tratei com respeito e sabia que eles ganhariam dinheiro com os             

itens que eu estava penhorando. 

Enquanto muitas vezes recebi mais do que paguei por um item, sei que             

era você, pai. Você me concedeu esses itens sabendo antecipadamente          

que, em um ponto, eu precisaria deles. Eu iria adquirir algo em centavos             

por dólar em uma loja de artigos de segunda mão e iria mantê-lo até o               

tempo que eu precisava para usá-lo. Foi realmente um milagre quando           

esses itens seriam usados para me comprar mais algum tempo, junto           

com a capacidade de continuar lutando contra o meu principal inimigo. 

Enquanto estes tempos me fizeram olhar para você, houve também          

momentos em que eu não confiava em você. Estas foram as vezes em             
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que eu sofreria perdas horríveis. Na verdade, "roubo" está mais próximo           

do que aconteceu conosco. Quando eu nos digo, eu quero dizer eu e             

meus filhos no meio das nossas batalhas. Quando meu filho mais velho            

tinha oito anos, meu filho mais novo tinha seis anos e minha filha tinha              

quatro anos, minhas batalhas estavam no auge e era de partir o coração. 

Nós tínhamos agora reduzido de uma grande casa de cerca de 3000            

metros quadrados. Eu tinha vendido meu último negócio, mas eles não           

queriam vários itens que eu teria incluído com a venda. Por causa disso,             

eu tinha tudo que precisava para relançar outro negócio para sustentar           

minha família. Nossa garagem estava cheia de unidades de exibição e           

estoque. Então eu assisti a tragédia acontecer. Manter meus filhos          

tornou-se minha principal prioridade. 

Depois de alguns movimentos, quase tudo foi vendido ou doado. Nós           

acabamos em um casa de 1300 pés quadrados e mal tivemos o suficiente             

para manter as luzes acesas. Isso continuou até que meu principal           

inimigo nunca retornou meus garotos como ele havia prometido. Isso foi           

em novembro de 2008. Esse foi o começo do esmagamento do meu            

mundo. Este foi o começo da jornada de minha filha e de mim até o               

deserto. 

Enquanto eu estava longe do deserto, eu estava protegido. No entanto,           

fui enganado pelo meu inimigo para ir para o deserto. Perdi minha            

proteção quando me mudei para lá, pai, mas você também permitiu. Era            

como a pior armadilha imaginável. Eu caí dentro como eu tinha sido            

enganado em confiar nele. Eu então fiquei fisicamente doente e estava à            

Sua mercê completamente. Foi quando suas horríveis acusações e         

mentiras vieram contra mim. 

Ele então usou táticas de intimidação contra aqueles ao meu redor e as             

pessoas não me defenderam como testemunhas como resultado. Depois         

de um tempo, eu só tinha algumas pessoas que podia chamar de amigos             

fiéis. Eu estava agora na unidade mais cara e menor. Eu não podia pagar              

por isso. Foi $ 1450 por mês por 800 pés quadrados mais um extra de $                

150 por mês para uma garagem. Pelo menos a garagem era mais barata             

que uma unidade de armazenamento. 

Minha única outra opção para um apartamento maior que seria mais           

acessível era uma unidade em uma área infestada por gangues. Não,           

obrigado! O processo de custódia foi então lançado pelo meu inimigo.           

Como eu não namorava, bebia, tomava drogas, fumava ou era deficiente,           

ele decidiu lançar uma campanha para alegar que eu era louco. Então me             

custou tudo para provar que eu era saudável e uma boa mãe para meus              

filhos. 
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As campanhas do meu inimigo contra mim nunca pararam. Ele então           

alegou que eu não fiz o suficiente para sustentar as crianças. Depois            

disso, ele alegou que eu não mantinha um ambiente saudável. As           

alegações continuaram e continuaram. Mesmo que eu fosse capaz de          

provar que todas essas alegações eram falsas, isso também destruía          

contas legais incríveis. Naturalmente, isso levou meu inimigo a afirmar          

que eu estava "financeiramente instável" novamente. Ele nunca ganhou         

aquele também. 

Depois de muito tempo, o caso foi finalmente fechado. Finalmente          

estávamos livres e as crianças estavam de volta. Enquanto eu tinha           

ganho o meu caso em outubro de 2012, isso me custou tudo que eu              

tinha. Eu estava travado. Eu não recebi qualquer pensão alimentícia. Eu           

estava agora alugando uma casa do meu chefe. Isso era assustador, pois            

esse homem agora controlava minha fonte de renda e o teto sobre minha             

cabeça. Meu principal inimigo voltou para mim e encontrou novas          

maneiras de me punir. 

Tudo isso custou muito, especialmente financeiramente. No final, as         

contas legais e contas médicas me faliram. Eu declarei falência para           

poder pagar tudo de volta. Eu também não podia mais aceitar as            

chamadas de assédio, então isso ajudou a eliminar isso. Eu senti que isso             

era injusto e que eu não merecia isso. Eu não fiz qualquer coisa errada.              

No entanto, Pai, você permitiu tudo isso. Enquanto eu não fiz tudo            

perfeitamente, tudo parecia desproporcional. 

Pai, a punição não se encaixou no crime. É como roubar um lápis e ter 10                

anos de prisão. É como falar de um crime e depois ser o responsável pela               

queda do criminoso. Isso é o que eu fiz… eu tomei uma posição.             

Enquanto eu faria tudo de novo, dessa vez eu modificaria minhas           

escolhas e ficaria mais difícil quando fosse necessário. O inimigo tirou           

total proveito do meu esgotamento e doença e eu tive dificuldade em            

permanecer de pé. 

É como a história da tartaruga e do escorpião. O escorpião pediu à             

tartaruga para levá-lo através do lago e prometeu não picá-lo. A           

tartaruga ouviu a promessa e concedeu-lhe uma carona pela água. No           

entanto, quando chegaram, o escorpião feriu imediatamente a tartaruga.         

Quando a tartaruga estava morrendo, ele perguntou ao escorpião: 'Por          

que você me picou? Você prometeu não fazer e eu fiz algo gentil por              

você. O escorpião respondeu: "Ei, eu ainda sou um escorpião e           

escorpiões picam!" 

Era eu. Eu não tenho escorpião e eu me sinto toda vez que eu faço. Por                

hoje, Pai, por favor, lembre-se de mim e da minha família. Por favor, não              

esqueça de nós. Obrigado por nos aqui em 2014 para um lugar onde o              
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escorpião tem muito pouco poder. Pai, em apenas 11 meses, o escorpião            

não terá mais poder algum. Obrigado por tudo isso! 

Se não fosse pela compaixão que você tinha em mim, a tartaruga, eu             

nunca teria sido libertado dos meus opressores, meus muitos escorpiões.          

O preço que paguei é a minha saúde. Eu tive uma dor de cabeça tão forte                

no meu lado esquerdo ontem que a pressão me deu um vaso sanguíneo             

quebrado e feio no meu olho esquerdo. Parece que eu fui boxe. Pai, eu              

oro para que não tenhamos trazido problemas para meu marido e sua            

família por tudo isso. 

Você nos instruiu em todos os nossos caminhos e no que devemos fazer             

para ficar de pé. Não tem sido fácil para nós, mas, juntos, estabelecemos             

um lar com crianças que testemunharam milagres, sinais e maravilhas.          

Pai, sua cobertura, seu telhado e sua fundação em nossas vidas foram            

inestimáveis. Vocês nos mantiveram próximos, embora este ano tenha         

sido muito difícil. 

As notícias das minhas doenças, juntamente com a perda do emprego do            

meu marido, tornaram este ano difícil… assustador até. Quando coisas          

assim acontecem, eu me vejo indo para minha "caixa de          

arrependimento". Embora estas possam ser coisas das quais eu deveria          

me arrepender, talvez elas estejam lá apenas para pensar em          

arrependimento. Digo isso como você me disse que algumas das coisas           

pelas quais sinto que devo me arrepender são, na verdade, o modo como             

deveriam ser, da maneira como você as projetou dessa maneira. 

Tudo o que sei é que amo você, pai. Você é meu maior presente e minha                

maior descoberta. Você é o amante da minha alma e meu melhor amigo.             

Eu te amo com todo meu coração, alma e força. Eu desejo que os outros               

o encontrem como a linda jóia que Você é. Embora tenha sido uma             

estrada muito difícil para eu chegar até você, talvez seja porque eu fiz             

isso. 

Eu aprendi que tudo isso aqui é apenas temporário. É apenas passageiro.            

Você fez isso para que estejamos separados do mundo. Em vez disso,            

achamos que somente você satisfaz. Então, agora ansiamos pela nossa          

cidadania no céu. Ontem à noite, eu tive uma série muito vívida de             

sonhos. Um deles foi de um sonho que eu tive muitos anos atrás e eu               

nunca tinha realmente entendido… 

Sonho 6 - “A Parada de Volta Para Casa”… 

Muitos de nós voltamos para o céu. Houve um grande desfile. Houve            

torcendo, agitando multidões e pessoas que nós reconhecemos nas         

multidões. Era como se estivéssemos voltando para casa de uma vitória           

ou batalha vitoriosa! Foi tão divertido! Eu estava no desfile, junto com            
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vários outros. Enquanto todos nós estávamos sobrecarregados e        

humilhados pela experiência, nós simplesmente amamos. 

Sonho 6 terminado… 

O outro sonho que tive também foi um captador de um sonho mais             

antigo… 

Sonho 7, “Minha mãe me faz um tour rápido” a descrição           

começa… 

Uma jovem estava pulando de alegria para me ver. Ela estava com            

alguns outros. Seu cabelo era dourado, longo e ondulado e ela estava me             

chamando pelo meu nome. Eu me senti tão perto dela. Ela não podia             

esperar para me mostrar a biblioteca da sala de registro que ela            

supervisionou ou trabalhou. Tudo parecia fazer parte da mesma         

celebração do meu último sonho, pois havia uma grande festa de           

mansões a ruas e até mesmo na biblioteca. 

Havia pessoas acenando, música tocando, muita comida e dança alegre.          

Era como nada que eu já tivesse visto antes. Havia pessoas de todas as              

culturas na Terra. No entanto, todos eles estavam lá por causa de Jesus.             

Eles estavam lá porque encontraram a jóia escondida, nosso Senhor e           

Salvador. 

A atmosfera era linda, como o dia mais bonito que você poderia imaginar.             

Embora difícil de descrever, havia até uma fragrância maravilhosa que          

vinha do distante palácio do rei. Em termos da incrível iluminação lá, o             

mais próximo que eu posso descrever a iluminação é que era semelhante            

a uma pintura de Maxfield Parish dos anos 1930, mas ainda melhor. 

Quanto àqueles de nós que esta celebração foi para, todos nós estávamos            

vestindo lindas vestes de branco. As vestes também eram de alguma           

forma modernas, mas é difícil explicar por quê. Fomos convidados do rei            

e a celebração foi para nós. A mulher que estava torcendo o mais alto em               

minha direção agora estava bem ali na minha frente. Fui até ela e ela              

estava tão animada. 

Eu: “Mãe? Mãe, é você? 

Minha mãe: sorrindo. “Sim, Erin, sou eu. Por causa de suas orações,            

Jesus veio a mim. Eu o conheci pouco antes do fim. Eu senti sua falta               

toda a minha vida. Eu te amo, Erin. Eu sinto muito que eu não tenha               

escutado você sobre Ele antes disso. Todas as pessoas que você vê aqui             

estão celebrando por todos vocês… somos todos aqueles que estão aqui           

porque todos vocês lutaram por nós. Nós somos aqueles que não           

estavam cientes Dele ou estavam ignorando-O. 

“Todos vocês lutando por nós ajudaram a fazer com que Jesus preparasse            

um lugar para nós aqui. Somos muito gratos pelo que todos vocês            

fizeram por nós. Como todos vocês fizeram por nós, agora oramos e            
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intercedemos por você na batalha daqui. ”Ela sorriu. “Bem… eu realmente           

acho que Deus está finalmente cansado de ouvir nosso choro tanto dia e             

noite perguntando a ele 'quanto tempo?', Então este é um grande dia…            

um grande dia! Agora, há muito para você ver aqui! ” 

Eu a segui quando ela me levou em uma pequena turnê. Ela então se              

virou para mim e olhou para mim com um sorriso brilhante. Logo antes             

que eu pudesse alcançá-la e abraçá-la, eu acordei com o barulho dos            

limpa-neves lá fora ... 

Sonho 7 ... 

Eu ainda estava animada em ver minha mãe, então me levantei um            

pouco e dei a volta. Logo voltei a ficar sonolenta e voltei para a cama… 

Sonho 8, “Andar de bicicleta por uma subida impossível”... 

Eu estava na base de uma rodovia ridícula e precariamente cortada nas            

laterais de uma montanha de rocha. Se alguém fosse tolo o suficiente            

para tentar, os automóveis mal conseguiriam subir ou descer devido à           

inclinação incrivelmente aguda. Eu estava olhando para isso enquanto         

estava sentado em uma bicicleta de última geração. Era branco e leve            

como uma pena. Era uma moto de corrida. Um sinal amarelo brilhante            

dizia: "Nenhum pedestre ou tráfego de bicicleta permitido". 

Os afloramentos rochosos eram todos castanho-cinzentos escuros e        

semelhantes a xisto ou laje. Parecia uma linha de prédios altos esculpidos            

em um campo de lava, mas eu não tenho ideia do que isso realmente era               

feito. Embora eu não tenha certeza do porquê, havia um homem perto da             

base da estrada íngreme da montanha. Ele parecia autoritário e irritado. 

Homem: “Ei mulher, você não consegue ler o cartaz? É ilegal subir nesta             

estrada a pé ou de bicicleta. Você simplesmente não pode fazer isso. É             

impossível! 

Olhei para ele, sorri, mas não respondi. Em seguida, dirigi minha moto de             

corrida pela estrada íngreme, tão rápido que nem poderia ser possível na            

Terra para ninguém, por mais atlético que fosse. Quando cheguei ao           

topo, havia uma fonte fresca de água e um pouco de sombra. Eu nem              

sequer estava sem fôlego. 

Agora que eu estava no topo, pude ver que havia uma estrada diferente             

que você poderia seguir para chegar até aqui. No entanto, notei que era             

tão íngreme e as pessoas tinham tentado em seus automóveis. Houve           

muitos acidentes e eu sabia que esta estrada teria sido intransponível           

como resultado. Eu então olhei para o vale e vi uma enorme águia se              

aproximando de mim. Ele voou até mim e eu subi a bordo. Nós então              

subimos! 

Sonho 8, descrição ... 
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Pai, o sonho que eu tive há algumas noites sobre a nossa família ter que               

subir uma colina íngreme com pelo menos trinta centímetros de neve e            

gelo lamacentos era tão semelhante a esse sonho. Assim como este,           

conseguimos alcançar o topo com segurança quando outros não         

conseguiram. 

Oh Pai, há tantos feridos agora. Passei todo o sábado no ER com minha              

filha. De repente, ela ficou tonta, confusa e com febre muito alta. Quando             

chegamos ao ER, foi muito lotado. Enquanto estávamos lá, tivemos          

encontros interessantes com duas pessoas que não poderiam ter sido          

menos parecidas. 

A primeira pessoa foi uma refugiada síria doente que teve dificuldade em            

falar inglês. Apesar disso, ela foi muito simpática. Ela era uma viúva lá             

com seu filho de seis anos de idade. Ela explicou que estava feliz por              

estar aqui. O prédio que ela morava na Síria desabou e a família teve que               

ser resgatada do porão. 

Seu marido enviara a ela e sua família para a segurança. Mais tarde, ele              

morreria na Itália, seja por ferimento a bala ou por doença (era difícil             

entender qual seria devido à barreira da língua). Eu me encontrei tendo            

compaixão por ela. Seu filho era tímido, mas falou por ela como uma             

tradutora quando percebeu que estávamos tendo dificuldades em nos         

entender. 

Abençoe ela, pai! Por favor, apareça para ela e leve-a a Jesus. Não sei              

por que ela iniciou essa conversa comigo, mas tinha que ser do seu guia,              

pai. Minha filha e eu oramos por ela mais tarde no carro quando             

estávamos sozinhos. 

A segunda pessoa com quem conversamos no pronto-socorro foi um          

universitário em uma bolsa de basquete. Ele era ingênuo sobre o mundo            

e estava longe da casa de seus pais. Ele era um calouro e sentia falta da                

comida da mãe. Ele estava voando na manhã seguinte. Apesar do fato de             

minha filha parecer muito doente, eu poderia dizer que o jovem estava            

interessado nela. No entanto, ela depois me disse que não tinha interesse            

em namorar agora. 

Bem, felizmente, a minha filha acabou de ter o vírus da gripe e nada mais               

sério. Não houve acidentes que estivéssemos no pronto-socorro, como         

você, pai, tinha lá para um propósito. Foi para nos mostrar que ainda há              

corações para acolher, aqueles em que você nos chamará em breve.           

Enquanto nós não estávamos lá para colher… ainda… nós estávamos lá           

para mostrar bondade para eles. 

Então, pai, o que vem depois? O que você exige de nós? Eu farei o que                

for preciso. Bem, como está hoje e sem cura, vou tentar o meu melhor              

para fazer o que você me chama. Estou disposto, mas não tão capaz             
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quanto costumava ser. Oh Pai, todos nós estamos ansiosos para o que            

você fará conosco em seguida. Queremos atendê-lo em maior capacidade          

em breve! Por favor Pai, estamos te implorando! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na base de uma montanha acidentada. Eu podia ouvir a voz de              

Jesus. 

Jesus: “Erin, suba! Suba a montanha! ” 

Eu olhei para onde Sua Voz estava vindo, mas não pude vê-lo. Eu estava              

na mesma moto de corrida que a moto em um dos meus sub-sonhos. A              

montanha era tão íngreme que, quando entrei na bicicleta,         

imediatamente caí. Eu estava na minha condição atual, então isso não foi            

uma surpresa. Meu corpo doía e eu não tinha equilíbrio. Eu liguei para             

ele. 

Eu: “Senhor, preciso da sua ajuda! Eu não posso fazer isso sem Você! ” 

Jesus:“ Eu estou aqui. Tente novamente. Suba na bicicleta e vá até Me. ” 

Voltei para a moto e respirei fundo. Foi uma respiração ofegante e eu             

ainda nem tinha pedalado ainda. Eu olhei para o topo da montanha e             

dessa vez pude ver Jesus esperando lá em cima por mim. Eu estava             

desanimada porque sabia que nunca conseguiria fazer isso na minha          

condição atual. Só então, de repente eu senti uma onda de cura vir sobre              

mim. 

Eu tinha sido mudado em um instante. Eu era leve como uma pena, forte              

e tinha vitalidade sobrenatural. Eu comecei a subir aquela colina com           

velocidade sobrenatural! Eu estava indo em um clipe impossível de uma           

perspectiva terrena. Quando cheguei ao topo, não pude ver Jesus a           

princípio. Eu olhei em volta e lá estava Ele. Ele estava sorrindo para mim              

e esperando por mim na base de uma linda árvore. 

Jesus: “Você fez isso! Muito bem, Erin, muito bom. ” 

Eu:“ Isso foi muito emocionante. Eu mal conseguia me mover no começo,            

mas então eu podia me mover tão facilmente. Oh Senhor, você nem vai             

acreditar no que acabou de acontecer comigo lá embaixo! Eu estava tão            

fraco, mas de repente eu pude ... ” 

Só então, percebi que Jesus sabia de tudo como era Ele fazendo tudo isso              

acontecer. Eu chorei de felicidade. Saí da minha bicicleta e corri direto            

para os braços dele para abraçá-lo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Eu precisava disso hoje. Eu          

realmente fiz. Eu estou com dor. Eu estava desanimado! ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, você fez tudo o que eu pedi para você fazer. Eu              

estou em você ... ”Ele apontou para o meu coração. “Coisas horríveis            

foram ditas sobre você, mas você ficou comigo. Você esperou em mim.            

Você orou por aqueles que amaldiçoaram você e fizeram coisas horríveis           
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com você. Eu preparei um banquete para você na presença de seus            

inimigos e lá ungirei sua cabeça com óleo e seu cálice transbordará com             

vinho novo. 

“Oh Erin, vou mostrar-lhe bondade todos os dias da sua vida, enquanto            

você vai morar na casa que eu preparei para você. Agora que seu cálice              

transborda, vamos terminar a corrida. ”Ele apontou para a água que           

estava fluindo de uma fonte. “Beba o que refresca e eu vou enchê-lo com              

água viva. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. No entanto, estou animado e com medo. Seu           

evangelho é paz, mas o mundo só conhece o evangelho do mal. A luta              

será difícil. Os anjos estão segurando o que está prestes a chegar na             

terra. Por favor, envie seu exército, senhor. Embora sejam odiados, eles           

também serão recebidos por aqueles que amam e por aqueles que           

procuram por você. 

“Oh Senhor, eles nem sabem quem estão procurando. Por favor, Senhor,           

porque Deus te enviou, Seu Filho unigênito, porque Ele amou os perdidos,            

para que todo aquele que crer em Ti não pereça, mas tenha a vida              

eterna. A guerra mudou. O mundo ficou escuro. As luzes aqui ficaram            

fracas. Seu nome agora é usado como uma maldição em vez de nosso             

Senhor e Salvador. 

“Por favor, Senhor, e a viúva síria, seus filhos e o ingênuo jogador de              

basquete. Eles têm um coração para conhecê-lo, mas seus milagres estão           

sendo ensinados como sendo agora um mito e uma notícia antiga. Bem,            

Senhor, por favor, faça algo para fazer cada cabeça se inclinar e toda             

língua confessar que Você é Deus, nosso Salvador, o Rei do mundo e             

nosso Justo Juiz. Como alguém pode acreditar se não houver mais           

provas? 

“Pai, não há lâmpada acesa. Ajude-nos! Ajude-nos a compartilhar a luz           

da sua palavra, para você, Senhor, é a luz deste mundo escuro. Em             

comparação, somos feitos de poeira e não temos capacidade de brilhar           

sem você. Eu te amo tanto e não posso suportar ouvir as coisas horríveis              

que estão sendo ditas sobre você agora. Por favor, Senhor, isso é tão             

difícil agora, embora eu saiba que "eles não sabem o que fazem". 

“Por favor, ajude-nos, Senhor! Por favor, ajude-nos a parecer que você           

nos enviou. Você pode permitir que eles vejam que o que farei em Seu              

Nome é porque Você em mim fez isso? Enquanto isso é impossível para o              

homem, por causa de você, todas as coisas impossíveis são possíveis. 

Jesus: Sorrindo. Você invoca um grande caso diante de mim. Eu conheço            

os desejos do seu coração. Eles estão alinhados com a Minha Vontade            

para os perdidos me encontrarem. Portanto, estou disposto! ”Ele riu e           

sorriu. 

19 
292



Eu: “Espere… o que? O que, senhor? O que? Mesmo? Oh Senhor, estou             

disposto se você estiver disposto. Isso é bom, certo? Certo, Senhor? Eu            

estava tão animada que estava falando desajeitadamente. "O que você          

tem planejado? O que acontece depois? Oh diga-nos, Senhor, por favor           

não nos diga? Por favor, muito! ” 

Jesus: rindo. “Tudo bem, Erin, acalme-se. Acalme-se. Erin, não se          

preocupe, pois eu vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria             

mesmo se lhe dissessem. Eu ouvi seus pedidos, seus gritos e suas            

orações. Sua vontade corresponde a minha vontade como você entregou          

tudo para mim. Agora, deixe a Minha vontade ser feita na Terra como no              

céu, ok? ” 

Eu:“ Oh sim! ESTÁ BEM! Estou animado! Você é o maior presente,            

Senhor! O Natal é realmente a data da sua concepção que celebramos.            

Por favor, Senhor, venha novamente como o presente para o mundo. O            

mundo não tem idéia do que eles celebram. 

Jesus: Sorrindo. "Erin, eu ouvi suas 'sugestões sutis'." 

Ele então riu bem-humorado. Eu também ri quando eu sabia que Ele            

sabia que eu estava sendo "muito direto" e não "sutil". 

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas eu só quero que o mundo veja o Grande              

Deus que Você é, meu Salvador e meu melhor amigo. Oh Senhor, se eles              

soubessem! ” 

Jesus:“ Não se preocupe. Eles saberão logo que o Céu e o Reino em              

breve estarão visíveis. Ele estendeu a mão e me abraçou. “Agora, você            

está pronto?” 

Eu: “Tão pronto quanto eu poderia estar. Afinal, tudo isso depende           

totalmente de você, Senhor. 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, então, Erin, vamos!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-317/ 

Jesus e Uma Escolha Entre Duas Caixas de Premiação 

1 de janeiro de 2019 

Recebido sexta-feira, 21 de dezembro de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado pelo maior presente que alguém poderia ter ... Você! Você me            

achou porque você já me conhecia. Você me desenhou exatamente como           

eu sou. Então eu gritei para você, mas você já estava lá. Eu amo seu               

Deus. Eu te amo muito. Obrigado pelas palavras de louvor dos meus            

lábios e pela canção de exaltação do meu coração. Eu poderia procurar            

toda a eternidade e não encontrar ninguém como você e seu filho! Eu tive              

um sonho ontem à noite… 

Sub-sonho 1 “Uma Cidade em Fumaça Negra Espessa” descrição         

começa… 

Eu estava em uma cidade distante e algo como fumaça preta grossa            

correu os lados de uma colina com casas nisto. O dia estava lindo e              

ensolarado, um dia que começou como em qualquer outro dia. Então o            

problema veio! 

Sub-sonho 1 descrição sobre… 

Pai, não estou certo de onde isto foi, mas foi muito real. Aqui estamos,              

prestes a ser transferidos desta área, contudo, nesta estação,         

trouxeste-me várias pessoas. Você os fez compartilhar suas histórias de          

doença e grandes provações para mim. Estas são pessoas de pouca           

importância, não notáveis e não realizadas de acordo com os padrões do            

mundo, mas o oposto em seus olhos. 

Você os conduziu até mim e depois os manteve no meu coração. Este não              

é apenas um 'pensamento fugaz', mas um sentimento muito pesado no           

meu coração. Ontem, parei em duas lojas de caridade e outro lugar que             

dizia 'venda de garagem'. Nós não temos muito direito agora, mas meu            

filho mais novo adora certos itens colecionáveis e não se importa se eles             

são usados, o que significa que eles são acessíveis para nós. 

A primeira das três pessoas que conheci foi na venda de garagem, um             

homem chamado Doug ... 

notei um homem idoso que nos entregou nossa mesa de jantar há alguns             

anos atrás. Ele veio até mim. 

Doug: “Ei, eu te conheço!” 

Eu: “Eu também te conheço. Eu sou Erin e você entregou a nossa mesa              

de jantar para nós. Então, você ainda está entregando para a empresa? ” 
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Doug:“ Não. Eu machuquei meu tornozelo não muito depois de entregar           

sua mesa. Enquanto no hospital a ser tratado, os médicos descobriram           

que eu tinha câncer de próstata. Eu fui aposentado desde então. A            

propósito, meu nome é Doug. ” 

Me senti levado a compartilhar um pouco da minha história e a lutar com              

ele. Depois que terminei, ele perguntou se poderia me dar um abraço.            

Como havia pessoas por perto e eu poderia dizer que ele não seria             

inapropriado, aceitei seu abraço. Foi um abraço fraterno. 

Doug: Você cuida agora. Eu tenho que esperar em outro cliente agora. " 

Eu:" Ok, não há problema, Doug. Vou rezar por você. Só sei que voltarei              

outro dia. 

Tive a sensação de que o veria novamente em breve. Eu tinha acabado             

de saber cerca de uma hora antes de vê-lo que eu tinha um tipo de               

hérnia incomum. Deus me disse que eu fiz de antemão, então realmente            

não foi uma grande surpresa. Uma vez no meu carro, rezei pela cura de              

Doug. Senti no meu coração que isso logo seria concedido. 

A segunda das três pessoas que conheci foi em um tipo de aldeia de              

valor, uma mulher com o nome de Marissa ... 

As pessoas que vão a esta loja são incrivelmente competitivas. Quando           

os empregados saem do carrinho com coisas novas, eles literalmente são           

derrubados por esses compradores. É a coisa mais estranha de se           

testemunhar. Há tantas pessoas comprando nesta loja ou lojas similares.          

Está ocupado apesar de algumas coisas de valor real lá. 

Neste dia, eu estava em busca de bonecos de focas para a filha do meu               

marido. Ela simplesmente ama focas. Lá, bem na minha frente, havia           

uma família de foca esculpida em pedra-sabão por apenas US$ 2. Eu            

coloquei no meu carrinho. Em seguida, encontrei uma linda estatueta de           

porcelana da Alemanha Ocidental por US$ 2. 

Eu coloquei isso no meu carrinho também como eu sabia que valia muitas             

vezes mais do que aquilo que estava vendendo. Fiquei bastante chocado           

que nenhum dos compradores competitivos tivesse visto essas        

barganhas. Agradeci a Deus pelos meus tesouros e decidi que minha caça            

às compras estava acabada. 

Eu entrei na fila para pagar. O caixa era uma doce garota de fala mansa               

de uns 18 anos de idade. Ela tinha óculos e um sorriso radiante. Ela era               

tão educada com os clientes. Agora era a minha vez. Ela me            

cumprimentou com um sorriso amigável. Depois de conversar por um          

tempo, fiz uma pergunta pessoal. 

Me: “Então, você está cursando o ensino médio ou na faculdade?” 

Marissa: “Não, eu não sou.” 

Eu: “Bem, eu tenho que lhe dizer que você é o melhor capa que eu já vi.” 
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Ela tinha sido cuidadosamente embrulhando cada um dos meus itens.          

Enquanto ela sorria para mim, eu podia ver a dor em seus olhos. 

Marissa: “Eu provavelmente estarei aqui pelo resto da minha vida.” 

Eu: Tentando fazê-la sorrir. "Oh, você gosta tanto daqui?" Eu sabia que            

ela não gostava. Ela sorriu e riu. Eu continuei ... “Bem, acho que algo              

muito melhor está esperando por você. A propósito, qual é o seu nome? 

Ela se iluminou. De alguma forma, eu sabia que ninguém havia           

perguntado o nome dela antes. 

Marissa: Marissa. Meu nome é Marissa. ” 

Eu:“ Bem, eu sou Erin. Obrigado e eu vou ver você de novo em breve. 

Eu sorri para ela quando ela acenou quando saí da loja. Meu coração             

estava partindo para ela. Eu imaginava meus dois filhos e como as coisas             

seriam difíceis para eles se não estivéssemos lá para ajudá-los. O mundo            

é cruel e o custo de vida é alto. Mantimentos são tão caros agora.              

Lembro-me de que, quando adolescente, minha mãe reclamava que cada          

pacote de comida era de US$ 10 a US$ 15. Bem, agora parece ser de US                

$35 a US$ 50 por bolsa. 

De qualquer forma, primeiro Doug e agora Marissa estavam no meu           

coração. Eu parei em seguida em uma loja de desconto recentemente           

aberta para um par de itens. Eu encontrei o que eu estava procurando e              

por muito menos do que eu poderia ter imaginado. Fui ao balcão e lá              

conheci a terceira de três pessoas, uma mulher com o nome de Houston… 

Eu: “Olá. Eu te reconheço de uma das aulas do meu filho. Olhei para o               

crachá dela. “Seu nome é Houston. Eu simplesmente amo esse nome.           

Você é de Houston? ” 

Houston:“ Não, eu sou daqui. ” 

Continuamos a conversar porque não havia mais ninguém na fila. No           

entanto, isso não durou muito e chegou a hora de eu dizer adeus.             

Quando saí, senti que o Senhor queria que eu me lembrasse dela e a              

mantivesse em minhas orações. 

O dia inteiro foi assim. Foi um dia difícil, pois senti que todos haviam sido               

enviados por você, Pai, e que estes eram "compromissos de Deus". Eu            

senti fortemente que eu veria cada uma dessas pessoas novamente em           

breve. Bem, Pai, oro agora para que nossa cura divina seja antes do             

Natal, como um presente de Natal seria. 

Conhecer todas essas pessoas foi humilhante, tanto que não me          

preocupei mais com outra cirurgia pendente. Decidi que tentaria ser          

alegre apesar do que estava sentindo. Eu estava esperando por um breve            

milagre. Você me disse para ser grata apesar de todos esses testes            

confirmarem meus problemas de saúde, então eu fiz o meu melhor para            

fazer exatamente isso. 
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Agora percebo, pai, que o Natal não é sobre o momento do aniversário de              

Jesus, mas sim sobre o momento de seu dia de concepção. Portanto, Pai,             

para o Natal deste ano, que tal conceber uma coisa nova mais uma vez?              

Conceber algo surpreendente que só você poderia fazer. Eu levarei sua           

concepção celestial qualquer dia contra o engano do mundo. 

O mundo precisa de Você, Pai, e ainda há corações para capturar para o              

Reino. Se ainda houver coisas de que preciso me arrepender, então me            

arrependo. Eu sei que isso é um "arrependimento generalizado", mas          

realmente sei que meus pensamentos foram "julgados" antes de         

conhecer a história de uma pessoa. Por favor me perdoe. Por favor,            

perdoe-me por ser juiz sobre cristãos mornos. Entendi. Eu realmente          

faço. Eu já fui como eles. 

É difícil derrubar as barreiras do coração que satanás mantém travado.           

Uma vez que o coração frio é tomado pela argila crua vulnerável e             

flexível, então, Pai, Você, 'O Oleiro', pode nos moldar! É justo que os             

ataques são grandes e tantos de nós que é simplesmente ridículo.           

Estamos todos sendo martelados agora. Tudo é um 'empurrão' e eu posso            

literalmente ver no Espírito um cabo de guerra massivo. 

Esse cabo de guerra está entre o céu e o inferno e é uma batalha pelas                

almas. Está acontecendo no mundo agora enquanto falamos. A maré da           

batalha cai de um lado para o outro. Agora há essa tempestade vindo do              

sul e tudo aqui foi cancelado hoje com base na chuva e no gelo. Eu rezo                

para aqueles que viajam. Lembre-se de nós, Pai, como te amamos com            

todo o nosso coração. 

 

Recebido domingo, 23 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Eu estou sobrecarregado pela sua grandeza. Seu amor,         

paciência e misericórdia com a gente é apenas algo que você é capaz de              

fazer. Você tem muito a oferecer ao mundo, mas o mundo começou ...             

bem, realmente, está mais longe do que isso ... se afastar           

completamente de você. 

Tornou-se tão escuro que a escuridão ofusca a luz aqui. Para aqueles que             

estão sentados no escuro, é um lugar de conforto. Pai, você enviou seu             

filho, Jesus, para que as pessoas pudessem aproveitar a luz da sua            

salvação, não se sentar na escuridão da morte. Eu poli um velho troféu             

de 1904 hoje. Não tinha sido polido, talvez, desde que a pessoa havia             

conquistado a grande vitória. 

É um pequeno troféu. Eu tentei tanto tirar essa coisa, mas não. Eu então              

me tornei determinado a pelo menos encontrar um pouco da linda prata            
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original polida. Por mais que eu tentasse, junto com um pano de            

polimento muito preto como prova do meu trabalho, estava se tornando           

evidente para mim que o pequeno troféu não seria polido. 

Enquanto eu encontrei uma área polida, era isso. Logo percebi por que            

minha tentativa de polir esse troféu era fútil. Acontece que alguém, em            

algum momento, havia lavado o troféu quando estava manchado, para          

que ficasse escuro. Eu balancei a cabeça enquanto lavava o troféu com            

água morna e secava suavemente. Era uma loja de artigos usados e uma             

barganha, mas, para mim, ainda era bonito. 

Eu sorri quando percebi que o interior deste troféu não tinha sido lavado             

e estava perfeitamente polido. Era uma prata polida brilhante como se           

114 anos não tivessem passado. Parecia novo por dentro. De repente,           

percebi que essa era uma ótima analogia com a minha vida. O mundo             

havia manchado muito minha vida, meu exterior, e meu corpo exterior           

agora mostra uma grande idade. Isto é, até que você conceda um            

milagre divino do seu trono. 

Simplesmente, eu estou aqui e meu exterior simplesmente não vai polir           

por conta própria. De fato, de acordo com a companhia de seguros e             

algumas mesas de seguros, não vale mais o investimento de cirurgias e            

vida. Na verdade, nem sequer sou digno de um prazo de validade como             

troféu. Eu sou pequena e meu manto foi lavado para ficar por perto. Isso              

significa que eu não tenho nenhum significado, já que ninguém do mundo            

olha dentro de um troféu para ver. 

Só você olha dentro de nós, pai! Só você e você sozinho! Para continuar a               

analogia, eu coloquei este troféu ao lado de outros que possuo que estão             

amassados, lascados e danificados. Eles parecem um desastre terrestre,         

mas para você Pai, eles são um 'exército de merecimento' por dentro.            

Então, Pai, eu venho a Ti hoje como um vaso quebrado e danificado do              

lado de fora, um desajustado e desqualificado para o Seu uso de acordo             

com o que os outros Cristãos pensariam. 

Eu até perguntei ao meu marido ontem, “Se este é o meu último Natal              

como eu sou, ou mesmo aqui na Terra, você acha que eu fiz algo que               

valha a pena? Minhas histórias antigas de registro realmente importam?          

Meus sonhos realmente mostraram o Céu bem o suficiente? Fiz a justiça            

do Céu quando descrevi o Reino dos Céus? ”A resposta do meu marido foi              

simples…“ Erin, tudo o que importa é que você é importante para Deus.             

Você faz. ”Foi o suficiente. 

Tem sido difícil durar vários dias. Eu tive um forte pressentimento de que             

em breve iríamos de um estado de ser para um novo estado de ser. Isso               

significa que eu sinto uma 'conclusão' do nosso atual estado de ser, o             

5 
298



fechamento de um capítulo e um muito doloroso. Uma vez que um estado             

se feche, outro começará. 

Agora tenho a necessidade de três cirurgias e cada uma delas é sinistra             

para mim. Se eu os tiver, cada um pode ter um preço potencialmente             

ótimo. Há grandes riscos com todos os três, devo seguir em frente com             

eles. Ainda posso pensar em duas dessas cirurgias, já que não estou com             

urgência, mas a terceira precisa ser resolvida rapidamente. Os médicos          

precisam ver qual órgão está herniado nas minhas costas antes que algo            

se rompa. 

Oh pai, eu não quero mais cirurgias. Como tal, eu irei a você diariamente              

para 'incomodá-lo' até que você se canse de mim e vire e me cure. Se               

você acabou de me curar desses três problemas, então eu posso estar            

ativo novamente. Eu ficaria muito feliz se pudesse trabalhar, correr,          

andar e brincar de novo. Quão ótimo envelheceria graciosamente se eu           

pudesse apenas apreciar o corpo que Você me deu? 

O que torna tudo isso tão difícil é que meus filhos não entendem por que               

você continua a não nos curar, já que muitos seriam testemunhas desse            

milagre. Há tantas Escrituras em Sua Palavra, onde a doença é contrária            

a "uma vida abundante". Então, porque você nos ama, eu acredito que            

você está esperando o momento perfeito para nos curar e nos chamar            

para o Seu serviço. Você nos escondeu. Você nos escondeu à vista de             

todos. 

Uma mulher me disse ontem que meu manto era de alegria e paz. Era              

uma coisa estranha para um estranho dizer no meio de uma conversa.            

Afinal, quem usa o termo 'manto' a menos que fale sobre uma lareira?             

Pai, por favor, considere todos nós por um milagre em breve. Houve um             

dia em que o Natal significava alguma coisa. No entanto, agora há um             

grande impulso, realmente uma guerra, no Natal agora. 

Enquanto agora percebo que o Natal era o tempo aproximado de sua            

concepção, não de seu nascimento, muitos poderiam se importar menos          

com qualquer um deles. Há um enorme esforço para remover você deste            

feriado completamente. O povo judeu ignora isso. Outros enfatizaram         

suas próprias férias para competir com isso. Os católicos tendem a se            

concentrar mais na Virgem Maria. 

Os demais tendem a usar apenas o Natal como desculpa para a festa.             

Eles vêem isso como um tempo de presentes, dívidas, beber, comer e            

Papai Noel. De muitas maneiras agora, você foi completamente removido.          

Oh Pai, embora a maior parte do mundo tenha se esquecido de Você, por              

favor, não se esqueça de nós. Por favor, pegue nossos vasos e nos use              

para a Sua glória. 
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Por favor, não nos deixe sentados na prateleira, polidos por dentro, mas            

embaçados por fora. Podemos ser velhos, embaçados e empoeirados do          

ponto de vista do mundo, mas estamos em chamas por Ti e Te amamos              

muito. Nós perseguimos você, pai! Continuaremos a perseguir você. Eu          

amo você, pai! Nós te amamos! 

Recebido domingo, 30 de dezembro de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

não posso lhe agradecer o suficiente por mais um dia aqui. Minha dor tem              

sido tão grande que até pequenas coisas parecem tarefas enormes.          

Parece tanto tempo desde que estive aqui com você. Eu quero que você             

saiba o quanto eu te amo e que sou grato por tudo o que nos foi                

concedido por você. 

Nós vivemos como reis. Mesmo que seja fácil comparar o que temos            

contra aqueles que têm mais quando lutamos, há muitos com muito           

menos. Com as férias, deixei minha área devocional se tornar minha           

pequena "caverna da mulher". Foi o meu Centro de Embrulho de Natal            

também e a área de papelada ficou um pouco confusa. 

Para o Natal, meu marido comprou uma linda mesa de trabalho / bancada             

para eu trabalhar. No entanto, eu realmente gostaria de usá-lo para me            

ajudar na minha pintura. Uma vez que colocamos a mesa, a sala            

requereu alguma reorganização. Ao fazê-lo, mais uma vez descobri uma          

caixa de fotografias. Como velhas canções que despertam velhas         

emoções e lembranças, essas fotos antigas fizeram o mesmo. 

Essas fotos me levaram de volta. Foi como um registro quebrado de            

memórias dolorosas. Eles voltaram à superfície mais uma vez. O tempo é            

um anfitrião brutal. Não importa o que aconteça, o tempo nunca pára.            

Alguém poderia morrer e o tempo ainda continua. O tempo pára para            

nenhum homem. Deus é o Cronometrista e, felizmente, Ele tem          

compaixão de nós. 

Eu encontrei uma caixa de fotos em um local improvável. Não só isso,             

mas as fotos foram misturadas com outras fotos de maneira aleatória. As            

fotos foram de vários anos diferentes ... 1985, 1987, 1990, 1997, 2000,            

2003 e 2006. Este foi um agrupamento estranho e trouxe tantas lágrimas            

novamente. De certa forma, cada foto me congelou em um momento do            

passado. 

No entanto, todas as fotos pareciam ter um fio comum. Eles eram fotos             

minhas em perfeita saúde e alegria. Meus filhos, até meus filhos,           

pareciam tão cheios de vida e como se fossem completamente normais.           

Talvez eles estivessem naquela época. Eu era o único por trás das lentes             

tirando fotos dos meus filhos a maior parte do tempo. Isso foi mais             

7 
300



frequentemente do que não porque eu iria em viagens de condução com            

apenas eu e as crianças. 

Houve tantas viagens. Nós fomos para a cidade de praia, uma cidade            

pequena bonita na costa de Oregon. Também temos feitos muitas outras           

viagens. Nós estávamos todos felizes e rindo. Tínhamos preocupações,         

mas poderíamos deixar essas preocupações de lado e aproveitar o tempo           

que tínhamos. Nós vivemos no momento. 

Tudo isso mudou quando fiquei doente e minhas finanças ficaram muito           

mais apertadas. Nós estávamos confinados a parques e atividades a uma           

curta distância de nossa casa. Nós ainda iríamos embora como eu amava            

ir a lugares com meus filhos. Foi um modo de vida e eu aceitei isso. Esses                

momentos de diversão foram uma pausa bem-vinda do estresse e do           

sofrimento. 

Pai, você configurou esses momentos de diversão e depois me fez tirar            

uma foto para solidificar seu lugar em nossa história. Apesar de minhas            

terríveis circunstâncias, ainda havia esperança e sonhos. Nós imaginamos         

grandes coisas e ainda rimos juntos o tempo todo. Com você, pai, não há              

acidentes. Eu acredito que você faz tudo para o bem daqueles que amam             

você. Se eu pudesse mais uma vez ser como eu costumava ser. 

Oh, a energia que eu costumava ter, junto com a saúde aparentemente            

perfeita. Bem, eu não posso voltar atrás, mas pelo menos ainda me            

lembro das risadas de meus filhos quando eles eram pequenos. Eu me            

lembro de tantas coisas boas antes que o problema surgisse. Suspiro ... o             

tempo logo não seria mais meu amigo, pai, mas será que era mesmo             

meu amigo? Eu agora acho que não. 

No entanto, as coisas mudaram agora e estamos seguros. Cada dia é            

outro dia e cada dia oferece mais tempo. Outro dia é hoje e eu sou grato                

a você por este dia. Todos os meus filhos estão aqui comigo e todos nós               

estamos seguros. Sim, todos somos mais velhos agora, mas ainda          

estamos juntos. A risada infantil que já tivemos desapareceu. As crianças           

cresceram e agora estão começando sua separação natural de mim. 

Oh pai, eu me sinto roubado de tempo hoje. Eu perdi muitos dos meus              

bons anos. Eu perdi minha força e minha capacidade de ter 'normal'. Em             

vez disso, os anos tornaram-se juntos. Minhas circunstâncias do passado,          

meus "golpes punitivos", significam tempo perdido. O martelar do ferreiro          

foi brutal para todos nós. 

Pai, por favor, nos cure de dentro para fora. Meu coração ainda está             

quebrado. Quando vejo fotos antigas, especialmente as de surpresa, meu          

coração se despedaça de novo. Às vezes, essas lembranças distantes são           

como se tivessem acontecido ontem. Então me lembro de detalhes          
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minúsculos que me colocam lá. Eu lembro! Eu me lembro de tantas coisas             

e dói. 

Eu lembro dos tempos com meus filhos. Eu lembro da hora do dia. Eu me               

lembro da temperatura naquele dia. Lembro-me do que fizemos mais          

tarde naquele dia. Ainda assim, eu sou grato, muito grato a você por isso              

estar em meu coração hoje. Agradeço a todos por todos aqui em nossa             

casa e aos nossos grandes amigos no Ninho. Que grande bênção isso tem             

sido. 

Lamento se alguma vez deixei de dar-lhe tempo suficiente. O tempo é            

seu e tudo que eu faço é emprestar o tempo que você nos dá aqui na                

Terra. Eu não quero perder um momento ou deixar o tempo passar. Eu te              

amo e sei que toda a eternidade vem um dia de cada vez. As estações               

mudam e o tempo é como um grande cinzel em nosso corpo, mas não              

para aperfeiçoá-lo. Muito pelo contrário. No entanto, devemos abraçar até          

mesmo isso, pois é assim que você criou. 

Eu tenho alegria no meu coração e alegria eterna sempre que penso em             

você e em seus caminhos. Estou ansioso para o meu sempre no céu com              

você quando podemos dizer adeus a este planeta que continuamente nos           

rouba. Obrigado, Pai, pelas Suas promessas de um tempo futuro          

caminhando fisicamente com Você. Oh, que alegria isso será quando          

andarmos com você face a face. 

Eu tive alguns sonhos ontem à noite. No meu primeiro sonho, não tive             

medo. No entanto, eu também sabia que isso tinha um profundo           

significado de algo em breve… 

Sub-sonho 2 “Esmagando muitas aranhas” a descrição começa… 

Enquanto eu estava em uma sala que não reconhecia, de alguma forma            

eu sabia que esse era o meu quarto. A sala estava mal iluminada e tinha               

um lindo tapete Bukhara em vermelhos profundos, dourados e pretos.          

Quando olhei para o tapete, vi algo se mexer. Eu rapidamente percebi            

que era uma aranha grande que estava ligada. Era muito grande para            

sair vivo na casa. 

Acredito que esta aranha foi muito inteligente, pois parecia saber que eu            

estava vindo para ela. Apesar de estar preso, perdi momentaneamente          

no padrão do tapete. Enquanto examinava o tapete, notei um flash de um             

fio muito grosso preso à luz. Em vez de encontrar a aranha, decidi             

rastreá-la usando sua teia. 

Eu agarrei a teia e foi surpreendentemente forte. Parecia uma corda de            

violão e eu sabia que não ia quebrar. Quando levantei o fio da teia, notei               

a aranha que se erguia com ela. A aranha tentou se mover para o chão               

novamente, mas eu a mantive suspensa no ar logo acima do tapete. Eu             
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finalmente deixei descer. Antecipei sua velocidade de descida e esmaguei          

a aranha assim que aterrissou. 

Só então, notei outra aranha de uma variedade diferente. Ele estava indo            

para um pequeno Bonsai como uma árvore. A aranha era inteligente e foi             

capaz de se misturar para se parecer com uma das folhas. Algo me             

distraiu momentaneamente e me afastei. Quando olhei para trás,         

desapareceu. Eu olhei com cuidado, mas não consegui ver essa aranha. 

Duas outras aranhas apareceram de repente. Eu rapidamente e         

facilmente esmaguei os dois. No entanto, eu ainda estava incomodado          

com o que estava faltando, então voltei para minha busca por ele. Só             

então, dois dos meus filhos entraram na sala. 

Um deles: “Mãe, tem uma aranha no seu ombro.” 

Bem, ali estava, empoleirada bem no meu ombro esquerdo. Desde que           

eu estava vestindo uma blusa branca, eu não queria quebrá-lo lá, então            

eu teria que mudar minha camisa. Em vez disso, peguei a aranha com a              

mão esquerda e a apertei entre meus dedos. Enquanto isso geralmente           

me dava nojento, eu estava de alguma forma bem fazendo isso no meu             

sonho. 

Depois que essa aranha foi esmagada, a luz na sala ficou mais clara.             

Agora eu podia ver bem o suficiente para terminar de limpar tudo. 

Sonho 2 terminado. 

Sonho 3 “Um Acampamento Interno nos EUA”... 

Eu estava observando um campo de internação em algum lugar nos EUA.            

A única forma de pagamento era permutar. Você precisava trocar algo           

valioso para comer e sobreviver. As condições eram horríveis. Toda a           

situação foi horrível. 

Sonho 3 terminado. 

Recebido terça-feira, 1 de janeiro de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela neve fresca que começou a cair             

pouco depois da meia-noite. Cada ramo está coberto de neve          

pulverulenta. É lindo! Pai, devo admitir que estou muito agradecido pelo           

final do ano de 2018. Foi no meu top cinco dos piores anos da minha vida                

e tive muitos anos ruins. 

Este último ano foi preenchido com tantos problemas. Quando penso em           

todos os problemas, eu realmente apenas rasgo. Eu não posso olhar para            

trás por muito tempo, pois foi horrível. Eu tive muitas más notícias,            

seguidas por mais más notícias. Nunca pareceu desistir. No ano passado,           

fui forçado a encarar a realidade da perda. 
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Quando digo perda, quero dizer a perda das coisas como as conhecemos.            

Existe a perda de capacidade física, incluindo a possível perda iminente           

da minha visão. No entanto, e mais do que qualquer outra coisa, à nossa              

volta, há a inquietante perda da inocência e a ascensão dos ímpios. Dói             

meu coração só de pensar em tudo isso. 

Embora eu saiba que, para a maioria, ontem à noite, à meia-noite, um             

ano de calendário terminou e um novo começou, conosco, o ano passado            

não foi realmente embora. É apenas uma ilusão. Este mês marca o último             

salário do meu marido. Eu não tenho ideia do que vai acontecer a seguir.              

Só você faz, Senhor! 

Embora tenhamos feito tudo o que é humanamente possível para          

encontrar uma posição para ele, o próprio fato de que nada surgiu,            

significa que isso está sendo retido sobrenaturalmente. Pai, você está          

permitindo tudo isso. Em um instante, ambos sabemos que Você poderia           

mudar tudo e haveria muitas oportunidades para o meu marido contar. 

Uma vez que este é claramente o caso, como há muito poucos            

qualificados como ele é em sua linha de trabalho e há várias centenas de              

posições que ele está qualificado para que não tenha sido preenchido em            

meses dos trabalhos que estão sendo postados, isso é claramente e           

sobrenaturalmente Você ! Como uma porta precisa ser aberta, ele          

continua a enviar currículos para essas muitas empresas. 

Algumas empresas dirão mais tarde que ainda estão considerando-o, mas          

outras já fecharam a porta para ele. Enquanto isso é onde eu            

normalmente me levantaria e criaria uma maneira de ganhar uma renda           

decente, eu claramente não posso fazer isso na condição física em que            

estou. Há despesas iminentes que eu tenho que dar para você. 

Bem, pai, hoje marca o primeiro dia de um ano novo em folha. Hoje é o                

primeiro dia do ano. Entretanto, até que você faça disso um novo dia, um              

dia transformado, então não é verdadeiramente novo. Pensei em todas as           

coisas que Você me mostrou no Céu e não posso deixar de me rasgar. Oh               

Pai, por favor envie algumas das Suas provisões para nós no Céu até nós              

aqui na Terra! 

Em termos do que vi no Céu, não posso acreditar em todas as coisas              

contraditórias que os cristãos pensam sobre esse lugar maravilhoso em          

comparação com a realidade. Por exemplo, eles afirmam que não há           

comida ou água no Céu, pois não há necessidade. Bem, isso não poderia             

estar mais longe da verdade. Embora seja verdade que não "precisamos"           

de nada no Céu como tudo é fornecido, há muita comida e água. É              

perfeito e nós amamos tudo. 

Sério, como não poderíamos? Afinal, todos os alimentos e bebidas são           

preparados pelos melhores chefs e padeiros da história. Por sua vez, eles            
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usam as melhores e mais perfeitas culturas, grãos, leite, mel e assim por             

diante. Os frutos estão vazios de quaisquer imperfeições, pois não há           

pragas, infestações, fungos ou mofo no céu. Imagine o pão crescendo           

com o fermento de Deus, em vez de subir pelo "fermento dos fariseus". 

Pão e outros assados sobem ao comando do Ultimate Baker, a plenitude            

de Deus. Deus também ama o cheiro de carne assada na Terra, então             

certamente há 'churrascos' acontecendo no céu também. Eu sei que há           

carne grelhada no Céu, como eu senti seu cheiro delicioso no ar. Agora,             

os críticos vão então afirmar "como isso pode acontecer se não houver            

morte no céu?" 

Bem, a resposta para isso é ... 'FÁCIL'! Desde que Deus falou a vida em               

ser, por que Ele não poderia criar carne para comer sem morte, sem a              

necessidade de preparar uma carcaça morta? Esta é uma pergunta boba           

como é claro que Ele pode! Ele pode criar a alegria de pescar sem a               

morte. Eu sei disso como eu vi isso também. Ele faz isso porque pode. Ele               

pode fazer todas as coisas porque não há ninguém como Deus. Ele não             

está limitado em nada que faça. 

E quando Deus enviou Jesus para nós? Quando Ele fez isso, Ele o fez com               

planejamento e precisão de execução, tudo em Seu amor por nós. Ele            

não precisava fazer isso como Ele é Deus e todo-poderoso, mas Ele fez.             

Ele nos ama tanto que escolheu nos perseguir, primeiro se tornando           

como nós, para que pudesse ter um relacionamento conosco. Ele também           

fez isso de maneira humilde. Jesus veio a nós primeiro como um bebê! 

Pense sobre isso. Ele veio até nós, não como um adulto, mas primeiro             

como um bebê! Este foi um milagre, um nascimento virginal não menos!            

Mais tarde, Jesus falaria de um Paraíso preparado por Seu Pai para            

aqueles que O amavam e acreditavam Nele. Isso significa que um lugar            

perfeito, livre da dor deste mundo, foi preparado para nós. Estes não são             

paraísos como os da Terra. Paraísos terrestres ainda contêm muitos          

perigos ocultos. 

No Paraíso, Seu Paraíso não contém um único perigo, oculto ou não. Não             

consigo pensar em um único lugar aqui na Terra, onde há realmente um             

paraíso protegido como o Paraíso no Céu. Por quê? Simplesmente, não           

existe nenhum. No Céu, não há queimaduras, arraias, águas-vivas,         

tubarões, corais, ondas de tênis, ursos ou pumas. Não há ladrões que            

atacam turistas, nem estupradores nem assassinos. 

Também não há cobras venenosas ou escorpiões. Não há ameaças de           

uma tempestade repentina. A lista de perigos realmente continua e          

continua. Absolutamente tudo o que fazemos na Terra vem com a           

ameaça de algo vindo contra nós. Isso simplesmente não acontece de vez            

em quando ... acontece dia após dia. 
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No Céu, não há ameaças. Apenas pense ... não há necessidade de um             

único bloqueio no Céu, pois não há ladrões, inimigos, no céu. O próprio             

Jesus disse ao ladrão ... 'Hoje, você se juntará a Mim no Paraíso!' Por que               

Jesus mentiria? Bem, claro que ele não faria. O paraíso é o paraíso e não               

o paraíso do sheol. O Paraíso do Céu é aquele que nos aguarda e é aquele                

que Deus preparou para aqueles que O amam. 

Pai, eu sei que você ama aqueles de nós que te perseguem, te adoram e               

desejam estar contigo para sempre. Como você vê em primeira mão           

nossas lutas diárias, suportamos aqui ... a perda, a dor, a doença, a             

pobreza e a tristeza profunda ... Eu apenas sei que você deseja fazer             

tudo certo para nós. 

Você deseja curar-nos. Você deseja limpar nossas lágrimas. Você deseja          

nos remover das cadeias da aflição. Você deseja nos remover das nossas            

celas de prisão e nos dar um novo conjunto de roupas. Você deseja nos              

conceder um lugar à sua mesa, a mesa do rei. Lá, você vai falar              

gentilmente conosco e nos dar um assento de honra à vista daqueles que             

nos aprisionaram para começar. 

Oh pai, eu apenas sei em meu coração que você não terminou com a              

gente! Eu apenas sei em meu coração que o Ano do Favor do Senhor              

ainda não começou. Oh Senhor, o Ano do Favor do Senhor ainda não             

começou, certo? Se tiver, onde está? Se 2018 foi o começo deste ano             

muito esperado, não tenho certeza se posso tirar muito mais disto em            

2019. Por favor, pai, onde é isso? Precisamos de você agora mais do que              

nunca! Por favor nos ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me vi em um belo prado, uma clareira familiar. Eu estava em uma              

encosta com vista para um belo lago cristalino. Enquanto era como um            

lago alpino, estava morno e rodeado de prados com pinheiros. Os prados            

estavam cheios de flores também. Eles eram tão perfumados e bonitos. 

Embora eu já tivesse visto esse lugar em uma visão anterior, não            

consegui identificar quando ou onde estava. Eu estava usando um vestido           

de linho branco e pude ouvir pássaros cantando. Fechei meus olhos por            

um momento enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas.         

Às vezes, eu realmente não tenho outra resposta para a beleza de Deus,             

exceto lágrimas de gratidão. Eu suspirei ... 

Eu abri meus olhos de repente quando senti flocos de neve           

refrescantemente frescos caindo no meu rosto. A neve não estava          

congelando como a neve na Terra. Olhei em volta e agora havia neve na              

paisagem. A neve aumentou a beleza. 

Eu: "Senhor, é nesta primavera ou inverno?" 
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Só então, senti uma mão no meu ombro. Foi Jesus. Ele sentou ao meu              

lado. Eu estendi a mão e abracei-o. Lágrimas escorriam pelas minhas           

bochechas. Jesus me olhou nos olhos e sorriu. 

Jesus: “Não se preocupe. Oh Erin, por favor, não se preocupe! ” 

Eu:“ Oh Senhor, minha preocupação deve significar que eu não tenho fé.            

Se eu não tiver fé, perderei Suas bênçãos? ” 

Jesus:“ Bem, então, se fosse esse o caso, não haveria virtualmente           

ninguém aqui comigo. Agora, quando você diz que luta com a sua fé, o              

que você quer dizer? ” 

Eu:“ Quando eu acordo com dor, me pergunto se de alguma forma eu             

não tenho fé em Suas promessas e, portanto, perdi oportunidades. A           

cada dia que passa, esta 'oitava ponte' da minha vida tem sido difícil. Eu              

me pergunto se eu acidentalmente "perdi você" em algum lugar. Eu caí            

em desuso? Eu perdi a fé 'como um grão de mostarda'? Você se cansou              

de mim? É um Ano Novo e coisas que Você me disse que aconteceriam ou               

ainda não aconteceram de uma maneira que eu não esperava. ” 

O tempo todo em que eu falei, Jesus estava acenando com a cabeça em              

compreensão pela maneira como eu estava me sentindo. Sua empatia          

superou em muito qualquer coisa que eu já senti na Terra. 

Jesus: sorrindo. “Bem, como eu fiz até agora? Eu fiquei aquém das suas             

expectativas ou excedi-as? ” 

Eu:“ Bem, acima de tudo, Você as excedeu. Você fez muito mais do que              

eu mesmo pedi e de uma maneira muito melhor. ” 

Enquanto eu me referia a eventos mais distantes, como primeiro começar           

esses sonhos e depois conhecer meu marido, Ele baixou várias coisas até            

mesmo deste ano horrível. que só poderia ser de Deus. Comecei a chorar             

por não ser mais grato. 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, perdoe minha ignorância. ” 

Jesus:“ Oh Erin, eu sei que você está cansado e com muita dor. Eu sei               

que você não entende porque eu espero a sua cura e a dos seus filhos.               

Então, com base em tudo que você veio a conhecer sobre Mim, você             

gostaria do Meu "Plano Muito Melhor" que eu tenho para você que está             

para vir em breve ou você preferiria "Plano B", Meu "Segundo Melhor            

Plano" para você, que pode vir imediatamente? O primeiro plano é muito            

especial, enquanto o outro… bem, aqui, eu vou mostrar a você… ” 

Só então, eu pude ver um estágio de show de jogos familiar. Foi             

semelhante a "Vamos fazer um acordo" combinado com "O preço é           

justo". Ele então apontou para duas caixas. Nós dois rimos como Ele fez             

isso bastante cômico. Uma caixa era pequena e a outra caixa era muito             

grande. Ele se virou e me entregou duas chaves. Uma chave era pequena             

e a outra chave era muito grande. 

14 
307



Jesus: “Eu te darei uma clara sugestão. Deixe-me rotulá-los ... 

Primeiro, a caixa pequena e a pequena chave foram rotulados como           

"Plano de Erin". Em seguida, a caixa maior e a chave maior foram             

rotuladas como "Caminho de Jesus por meio do Plano de Deus para Erin". 

Eu comecei a chorar. “Oh Senhor, sinto muito!” 

Jesus: Sorrindo. "Por que? Eu estou dando-lhe uma escolha aqui, Erin.           

Ambas as caixas ainda são boas. No entanto, eu rotulados-los para que            

você não se sentir enganado aqui. Vou até mostrar-lhe os 'conteúdos' da            

primeira caixa ...” 

Eu Olhei para dentro da caixa menor Eu me vi curada, mas não             

Transformada Enquanto eu olhava a minha idade atual, eu estava agora           

ativo Eu me vi trabalhando em várias coisas em um ambiente modesto            

Nossa casa parecia mais uma cabana Enquanto nós tínhamos um carro           

mais velho, parecia ter sido feito 

novo. Enquanto meus filhos também foram curados, eles também não          

foram Transformados.Eles tinham deixado a nossa casa para buscar suas          

próprias vidas. Eu vi Snigglet, mas não Zoey. Eu de alguma forma sabia             

que Zoey era Meu marido estava no trabalho, eu tinha um pequeno            

jardim, era uma boa vida, mas eu sabia que estava perdendo algumas            

coisas importantes. 

Eu: "Senhor, eu não tenho mais você? Onde está meu outro cachorro?"            

Zoey? Por que eu sou velho? " 

Jesus:" Você foi curado de suas doenças atuais, mas sua idade atual            

continuou. Zoey estava envelhecendo também. Me tenha. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas outra coisa está faltando. Suas promessas estão           

faltando. ” 

Jesus: Sorrindo. “Hmm, então você está escolhendo a outra caixa, a caixa            

maior? Eu devo dizer que é melhor. Ainda assim, a escolha é sua. ” 

Eu:“ Oh sim, Senhor! Claro, eu escolho a caixa 'com o desejo de Deus!’              

Eu sinto muito que eu duvidei e então hesitei. É tão difícil continuar             

esperando. ” 

Jesus:“ Erin, eu não disse que você nunca passaria por períodos de            

dúvida. Você nunca me colocou de lado para o mundo, mesmo com tudo             

que você sabe agora. Enquanto você está desanimado, você também está           

pronto para os seus sonhos se tornarem realidade. Você está pronto para            

as coisas que eu coloquei em seu coração para se tornar realidade. Você             

ainda está esperando por 'O Ano do Meu Favor' para começar. 

“Você está no Meu serviço desde setembro de 2012. Às vezes, você tem             

lutado porque as pessoas foram cruéis. Contudo, você viu o sobrenatural           

e experimentou os frutos de seu trabalho e fé. Eu sei que você teve uma               

dificuldade no ano passado, mas desta vez para você está chegando ao            
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fim. Agora, você pode continuar confiando em Mim com sua vida, você e             

sua família? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Eu te prometo isso… o que planejei, o que te espera, é algo que               

nunca foi visto desde que a Terra foi criada, nem jamais será visto             

novamente. Tudo o que você passou ... todos os seus problemas, toda a             

sua escolaridade ... nunca terá preparado você para o que estou prestes            

a fazer. Ainda assim, todos se unirão e farão perfeito sentido. Agora você             

ficou desapontado com o seu sonho na noite passada. Por favor, explique.            

” 

Eu:“ Sim, eu estava. Eu estava esperando por um sonho épico de Ano             

Novo sobre algo maravilhoso. Em vez disso ... ” 

Jesus:“ Hmm, continue… ” 

Eu: Suspirando. “Ok, aqui vai…” 

Sonho 4 - “Projetando para um casal jovem famoso”... 

Eu estava projetando uma casa para uma celebridade jovem e bem           

conhecida e seu novo marido, que também era uma celebridade jovem e            

conhecida. Esse casal me procurou com base em um encaminhamento          

que alguém lhes deu. Eles ficaram impressionados por eu não ter sido            

atingido por eles. Enquanto eu teria sido uma estrela atingida no           

passado, agora mudei de tudo isso. 

A casa deles ficava em ou perto de Malibu ou do condado de Orange.              

Enquanto eu estava transformado e, portanto, jovem na aparência, eu          

ainda estava 'velho' em experiência. De alguma forma, eu tive a           

habilidade de acenar minhas mãos e projetar um espaço         

sobrenaturalmente em minutos. O trabalho foi, portanto, extremamente        

fácil para eu concluir. Eu terminei em tempo recorde. 

Sonho 4 termina... 

Jesus: “Agora, há algo que você deve entender. Devo enviar-lhe apenas           

grupos específicos de pessoas que você prefere ou está aqui para           

testemunhar todos os perdidos que lhe envio? Quem são os perdidos           

então, Erin? Não são eles que compraram a ilusão de que o Céu na Terra               

está separado de Mim? Eles agora adoram o material. Quando eu era            

criança, conhecia muitos deles. No entanto, muitos deles também não me           

vêem ou ouvem e não querem. Portanto, eu mando quem eu mando para             

ministrar. Você está pronto para o desafio ou devo enviar outro? ” 

Eu: Chorando. “Eu sinto muito, Senhor. Eu sinto muitíssimo! Claro, farei o            

que você pedir. No entanto, eu simplesmente não gosto muito desse tipo            

de pessoa. Eu sinto muito, Jesus, mas eu quero ir até você em verdade. ” 

Jesus: Sorrindo para mim de uma maneira reconfortante. “Oh Erin, você           

está agora escolhendo e escolhendo? Você é Jonah? Ele me cutucou com            
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bom humor enquanto apontava para um lindo lago à distância. "Hmm,           

onde está aquela baleia?" Nós dois rimos. 

Eu: Ainda rindo. "Sinto muito. Vou me esforçar mais. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, por favor, pare de dizer que sente muito. Você             

está com dor e emocional. Eu vejo isso em seus olhos. Agora, você é              

capaz de esperar pelo Meu Plano e pela Minha Vontade? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Sim, vou esperar! ” 

Jesus:“ Tudo bem, então confie em mim. Embora às vezes você duvide            

disso, mostrarei a você que estou com você. Quando esta porta se abrir e              

você for mudado, você irá para onde eu te enviar. Você nunca mais             

duvidará de mim. Agora, regozije-se, Erin, regozije-se! Eu te amo! ” 

Ele parecia animado por mim e me deu um grande abraço. 

Jesus: “Oh sim… lembre-se que, aqui no céu, pode haver duas estações            

juntas. As flores podem florescer na neve! Ele sorriu de novo. “Erin, eu             

tenho você. Não se preocupe. Enquanto você experimentou o         

cumprimento de algumas de suas promessas, aquelas que o deixarão          

sem palavras ainda não aconteceram. Aqueles que estão com você nesta           

temporada também experimentarão isso e testemunharão isso também. 

"Você nunca duvidará que a porta, a 'Caixa Grande' ..." Ele apontou para             

a caixa grande. “… Você esperou por foi o caminho certo. Agora,            

regozije-se, regozije-se! Não tenha medo, Erin. Você que é altamente          

precioso (Daniel 10:19). Agora, a paz esteja com você, como seu nome            

significa paz. Seja forte e de boa coragem. Logo você será fortalecido. 

"Não se preocupe, porque eu vou fazer algo em seus dias que você não              

acreditaria mesmo se eu te contasse." Ele sorriu e riu. "Eu te amo!" Ele              

beijou o topo da minha cabeça. “Ah, sim, mais uma coisa… não se             

preocupe, embora seus relatórios médicos não sejam encorajadores. Eu         

tenho você! Nem tudo está perdido! Você escolheu o Meu Caminho, a            

Vontade de Deus e, por isso, abençoarei todos os dias da sua vida. Você              

é amado pelo rei! Ele sorriu. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-317b/ 

Trechos de Uma Palavra Pessoal de Jesus 

15 de janeiro de 2019 

O que se segue é de uma palavra pessoal que tive com Jesus. Embora eu               

tenha removido as partes pessoais, ainda há muito a ser postado para            

pesquisa (e para livros futuros). Em particular, as Escrituras         

referenciadas no final são particularmente pertinentes. 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Eu tenho muito pelo que ser grato. Eu              

não consegui me concentrar nisso às vezes, como eu tenho focado em            

todos os meus atacantes e seus esquemas intermináveis. Muitos deles          

são incrivelmente sem sentido. Eu tive um grande sonho duas noites           

atrás no domingo, 13 de janeiro de 2019… 

Sonho 1… 

Eu estava em uma igreja muito grande que não tinha teto. Esta igreja             

estava aberta para o Céu e o santuário tinha a forma de um planetário.              

Em vez de um serviço religioso regular, as pessoas se reuniam e            

sentavam em cadeiras inclinadas para trás. Isso foi feito para que eles            

pudessem ver Jesus quando Ele vier. Essas pessoas estavam observando          

o retorno de Jesus. O serviço foi noturno. Eles ouviam os chifres e             

esperavam pelos sinais. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Mais uma vez, estou no caminho do bosque de aspenos. Eu corri para o              

Senhor. Ele se aproximou para me receber. Ele sabia como eu estava            

exausto e todas as minhas lutas, então ele me encontrou lá mais do que              

na metade do caminho. Eu comecei a chorar. 

Jesus: “Eu reconcilio todas as coisas e faço novas. Você disse a verdade.             

Você fez tudo o que eu te disse. Em breve vou abrir a porta para você. Eu                 

não te deixei para morrer. Eu te amo, Erin, então não se preocupe. Você              

reside aqui. Você aprendeu como os outros viram rapidamente quando          

entregues ao orgulho, luxúria, cobiça e afins. Eles não entendem o           

verdadeiro atraso da hora. Essa é a escolha deles. 

“Você deve entender que eu mantive você, seu marido e seus filhos            

juntos para os meus propósitos. Você não tem importância para o mundo            

onde você está, mas logo estará. Tudo o que você pensou que sabia             

mudou em um instante. Você viu o mundo através das lentes que eu dei              

a você e o mundo está querendo. 
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“Eles não olham para Deus. No entanto, eles logo saberão que eu te             

enviei. Eles não virão contra você com nenhum sucesso. Você defenderá           

os fracos e libertará os cativos em Meu Nome. Lembre-se, todas as coisas             

que você pensou que sabia estavam prestes a mudar. ” 

Eu: Chorando. “Estou com medo!” 

Jesus: “Erin, isso é uma bênção, pois nada trará dano contra você. Este é              

"O Ano do Meu Favor", Erin. " 

Eu:" Senhor, eu estou velho agora. Como isso pode ser? ” 

Jesus:“ Você confia em mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, com tudo o que sou. ” 

Jesus:“ Então não se preocupe. Sob minhas asas, você encontrará          

refúgio. Minhas promessas são seu escudo e verdade… seu baluarte. Você           

não temerá o terror da noite ou a flecha que voa durante o dia. Você não                

temerá a calamidade que vem ao meio-dia. Ainda que mil possam cair ao             

seu lado e dez mil à sua direita, nenhum dano se aproximará de você. 

“Você só verá com seus olhos e testemunhará a punição dos ímpios. No             

entanto, e mais do que isso, você será guardado por anjos como eu vou              

comandá-los. Você será fortalecido. Você pisará no leão e na cobra. Você            

vai até escalar paredes e pular sobre objetos. E isso eu digo sobre você,              

Erin ... 

“Porque ela me ama, eu vou entregá-la (e sua casa e seus amigos).             

Porque ela sabe o meu nome, eu vou protegê-la. Quando ela me chamar,             

eu responderei. Ele sorriu e apontou para mim. "Eu vou estar com ela em              

apuros e vou entregar e honrá-la." 

"Oh Erin, eu prometi entregar-lhe e dar-lhe honra a sua vida inteira. Eu             

prometi vindicar-te porque a minha recompensa é comigo. Sua vida tem           

importância para mim e não é sua. Você, sua família e seus amigos foram              

designados e dedicados a Mim. Portanto, não vou te esquecer. Eu não            

vou esquecê-los. 

“Erin, as pessoas ficarão apavoradas com a visão de você porque elas            

verão meu favor em você. Você é enviado do Céu e, quando eu faço isso               

como prometi por Minhas Palavras, onde você pisa, a Terra tremerá           

diante de você e os céus tremerão. Quando digo céus, não me refiro ao              

céu, mas às guerras acima de você. O sol e a lua escurecerão e as               

estrelas perderão o brilho. 

“Porque eu estou com você, bem com você, muitos vão fugir com a visão              

de apenas um de vocês. Agora você tem muitas preocupações. Não tenha            

medo. Tudo o que você está suportando tem sido difícil, mas logo você             

andará e não desmaiará. Eu coloquei algo em seu coração há muitos anos             

atrás. Uma palavra. Você se lembra? ” 
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Eu: A Palavra foi baixada instantaneamente. “Sim, vejo e lembro. Eu           

estava com o moribundo. Você Me deu uma Palavra de Isaías 40. ” 

Jesus:“ Eu te dei muito hoje diretamente da Minha Palavra nas páginas            

do seu diário. Esteja pronto. Ele se encaixa. Está bem ali à vista de todos.               

Erin, sua vida não é sua. Eu preparei você. Agora se alegre, Erin, porque              

o seu tempo de angústia está quase terminado. Eu te amo “As passagens             

seguintes foram então baixado: 

● Joel 2 

● Isaías 40 

● Isaías 43 

● Salmo 45 

● Salmo 46 

● Apocalipse 

● Salmo 91 

“Agora alegre-se, Erin, alegre-se pois eu estou com você” 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-317c/ 

Trechos de Uma Palavra Pessoal de Jesus 

20 de janeiro de 2019 

O que se segue é de outra palavra pessoal que tive com Jesus. Enquanto              

eu mais uma vez removi as partes pessoais, ainda há muito a pena ler. 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por tudo o que você fez por nós! Obrigado por me conceder             

outro dia, outro dia mais perto de estar com você no céu. Obrigado por              

manter o poder em nossa casa como esta tempestade épica veio do            

sudoeste. É uma nevasca. Eu estou lutando para chegar até você hoje. Eu             

sinto uma dor toda e os ossos do meu pescoço estão rangendo. Isso é              

algo novo e começou nas últimas semanas. 

Pai, você sempre me pediu para ser honesto com meu estado de ser,             

assim como para com você em tudo o que faço. Eu sou apenas grato              

Você não me impressionou quando eu expressei minha mágoa no estado           

de tudo. Você me ouviu choramingar, mas eu sou grato que você não             

desista de mim e me deixe aqui para viver a vida sem você. 

Pai, você é o levantador da minha cabeça e o amante da minha alma. Eu               

amo você, pai, com tudo que sou. Quando penso em tudo o que você fez               

desde o começo até o fim, fico admirado. Estou a poucos dias do final da               

minha oitava e mais difícil ponte da minha vida ainda. É difícil acreditar             

que vou começar uma nova ponte em breve. Eu também estou agora no             

sétimo ano do dom desses sonhos em comunhão com você. 

Estou tão agradecido, padre. Temos tentado ficar otimistas como uma          

família, mas tem sido difícil. Como o Senhor me disse há algumas            

semanas, eu teria alguns relatórios médicos desfavoráveis. Ele estava         

100% correto (como de costume). Fui severamente desencorajado, pois         

minha condição está diminuindo e não há nada menos que um milagre            

que mudará isso. 

Vários meses atrás, meus médicos aqui me disseram que uma das           

minhas cirurgias vem com um risco de perda de visão. Em resposta, eu             

trouxe alguns itens que eu gosto de ver fora do armazenamento apenas            

no caso. Ao escanear as áreas das minhas prateleiras, muitas vezes me            

sinto compelido a orar pelas famílias desses itens. Eu me pergunto sobre            

suas origens e as gerações que vieram depois. Eu só sei que há uma boa               

história por trás de cada uma das suas origens. 

Minha pequena área devocional agora está cheia de coisas bonitas como           

resultado. Estes são itens antigos, principalmente da França, Inglaterra e          

1 
314

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-317c/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-317c/


Alemanha. Quase todos os itens são de porcelana ou faiança e a maioria             

é lascada, rachada ou não está em condições de funcionamento. Muitos           

não têm marcações ou histórico do item. 

Quando se trata de porcelana e cerâmica, dado o quão frágeis eles são, é              

sempre chocante que eles tenham chegado tão longe. Eu sorrio e penso            

no meu quarto devocional a Deus como adorável. Mesmo que a maioria            

das peças esteja quebrada, lascada e danificada, elas ainda são adoráveis           

para mim. Eu sorri quando percebi que isso é uma analogia de como             

Deus nos ama. Eu me incluo nessa mistura. 

Ele olha para todos nós como Sua Criação, adorável aos Seus olhos, mas             

danificado pela perspectiva do mundo. Aliás, só guardo esses itens na           

minha pequena área devocional. O resto da casa permanece livre de itens            

de desordem e antiguidade. Estes são relegados à minha pequena área           

apenas. De qualquer forma, se eu der o meu próprio discurso sobre o             

"Estado da União", seria assim ... "Ainda estou avançando na esperança,           

pois sei que Você, Deus, cumprirá todas as Suas promessas!" 

Eu tenho estado tão triste ultimamente sobre todas as crianças que estão            

morrendo. A morte de uma criança em particular, um assassinato brutal,           

me incomodou ao ponto de eu chorar. Felizmente, o Senhor me lembrou            

que Ele tem todas as crianças e eu não deveria me preocupar com elas.              

Eu ainda sofro por aqueles que permanecem e choram embora. O Senhor            

então me deu uma visão que me proporcionou tanto conforto ... 

A descrição da visão começa ... 

Eu estava olhando por cima de uma grande área do parque. Estava cheio             

de árvores, flores e borboletas. O clima estava absolutamente perfeito.          

Quando olhei mais de perto, vi centenas de lindas crianças. Eles estavam            

todos rindo e brincando. Para minha alegria, vi centenas de bichinhos           

fofos. As crianças estavam se revezando brincando de perseguir esses          

animais e depois a perseguição seria revertida. Havia tanta alegria e riso            

vindo dessas crianças que saí dessa visão com um enorme sorriso no            

rosto. 

Descrição da visão ao longo ... 

Oh sim, há algo que eu não descrevi antes. Quando estou no céu, tudo é               

tão vívido e com cores que não posso descrever, pois não há comparação             

terrena. Quando vejo uma visão como essa (ou quando tenho um sonho),            

isso é perfeitamente claro. É sempre uma decepção sair disso, pois a            

Terra é tão ... bem ... cinza, por falta de uma palavra melhor, em              

comparação. Oh, nós temos muito o que esperar no céu! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Hoje, Jesus me encontrou exatamente onde eu estava. Nós estávamos no           

arco entre a vinha e o bosque de aspen. 
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Eu: chorando. “Senhor, tudo isso é demais para mim. Estou triste.           

Senhor, você nos abençoa, mas então o inimigo se lança. Um amigo            

nosso me tratou como uma fraude e isso dói muito. Senhor, desde que eu              

era uma garotinha, todos aqueles próximos a mim acabaram se voltando           

contra mim. Além de meu marido, meus filhos e meus fiéis amigos no             

Ninho, posso contar com cinco dedos aqueles que nunca se voltaram           

contra mim e isso dói. Minha própria família especialmente. E se você se             

virar também? E se meus filhos se virarem? Eu ficaria sozinho. E se eu              

machucar os outros? Senhor, e se ... 

Ele colocou o dedo na minha boca para me acalmar. Ele então me             

segurou. 

Jesus: “Eu sei, Erin, eu sei. Está bem. Eu estou aqui com você e nunca               

vou te deixar. Porque você me ama e fica aqui comigo, eu moverei o céu               

e a terra em nome de você. O julgamento do mundo logo estará longe de               

você. Não se preocupe, pois você não fez nada de errado. ” 

Eu:“ Senhor, estou realmente com medo! Este é Você aqui, certo? ” 

Jesus:“ Erin, se eu não estivesse em sua vida, seus problemas seriam            

diferentes. Pelos padrões do mundo, você teria sido abençoado         

materialmente. No entanto, você teria tido uma doença cardíaca. Você          

teria se concentrado em coisas materiais ao invés de mim. Bem, então,            

que tal você e eu permanecermos neste curso e você continuará a dar             

sua vida a Mim enquanto prosseguimos? 

- Agora prometi a você há muito tempo que cuidaria de você, tiraria suas              

roupas da prisão e libertaria você de seus captores. Eu te coloquei em             

uma cadeira de honra na Minha mesa. Eu falo carinhosamente com você,            

dando-lhe uma mesada regular. Eu cuido de você contanto que você           

esteja aqui no mundo. Isso significa que eu também protegerei você dos            

esquemas perversos do inimigo. Eles não prevalecerão contra você. 

“Agora, eu não me esqueci de você, Erin. Eu sei que você está ansioso,              

mas, por favor, não fique. ” 

Eu:“ Senhor, mas estamos congelados agora. ” 

Jesus:“ Oh, Erin, me dê sua vida, suas finanças, seus filhos, seu            

casamento e sua saúde. Sim, me dê seus animais também. Eu me delicio             

com você. Fecharei as bocas dos ímpios contra você. Não permitirei que            

nada te prejudique. Erin, eu não vou! Este é um ótimo momento de             

mudança para você. No entanto, será um momento de alegria para você.            

Você pagou cem vezes mais do que aqueles fazendo mal e você não viu a               

justiça. No entanto, você vai e muito em breve. Eu não esqueci tudo o              

que você passou e agora Minha recompensa está comigo. Erin, eu estou            

aqui. ” 
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Eu: Chorando. “Oh Senhor, por favor, me cure. Meus ossos estão           

quebrados e esfregando juntos agora. Eu sinto muito, Senhor. Se você,           

no meu aniversário, pudesse curar nossa casa e conceder a meu marido            

um trabalho incrível? Por favor, Senhor? ” 

Jesus:“ Eu disse que farei e farei, mas farei ainda mais. Aqueles que             

vieram contra você se desculparão. Eu tenho algo para você. Eu te amo,             

Erin. Agora, regozije-se! Alegrar! Estou com você. Nenhuma arma         

formada contra você prosperará. Eu tenho você. Não se preocupe. A           

porta está prestes a abrir, assim como as comportas do céu. Haverá            

tantas coisas que você será incapaz de contê-lo. ” 

Eu: Rindo e brincando. "Ah não! É água como em uma inundação? ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não é água comum ... Água Viva! Água viva,             

bênçãos e milagres! Seus inimigos vão virar e ficar maravilhados. Eles           

ficarão apavorados. Você ainda não vê o que você é para Mim? ” 

Eu:“ É difícil quando estou com dor. Eu sinto muito. ” 

Jesus:“ Eu estive com você por toda a sua vida e do seu marido. Você               

estava planejado para ficar juntos por esse tempo. Juntos, você e seus            

filhos estão comigo. Portanto, eu te abençoarei. Eu te escondi aqui e logo             

você será trazida para fora. Ele levantou meu queixo. 

Eu: “Obrigado Senhor!” 

Jesus: “Eu me delicio com você. Erin, logo lhe darei os desejos do seu              

coração. Os ímpios serão impotentes contra todos vocês. Eu te amo. Você            

está em meu favor. Aquele chamado "não a meu favor" está prestes a ser              

elevado entre os homens. Seus inimigos ficarão aterrorizados. ” 

Eu:“ Isto é você, Senhor, certo? ” 

Jesus: Rindo. “Sim, Erin! Eu te amo! ” 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-318/ 

Jesus e Deus Controlam o Tempo 

27 de Janeiro de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você fez. Obrigado             

por este belo ministério e pela comunhão com meus amigos que o amam             

tanto. Obrigado pela minha família e nossa linda casa quente. Somos           

verdadeiramente abençoados por você, pois nunca tive um lar que eu           

realmente pudesse chamar de "nosso lar". Pai, estou agora quatro dias na            

minha nona ponte. Estes últimos dias foram extremamente dolorosos. 

É quando estou com mais dor que fico sobrecarregado com a minha            

condição. Conforto é fugaz. Em vez de uma demonstração aberta de           

alegria, escolho ficar quieta. Eu então me torno introspectivo, refletindo          

sobre as antigas pontes. Estamos diante de alguns dias assustadores pela           

frente para nós. Eu mal posso escrever uma palavra sobre isso sem            

lágrimas. Estou com medo, pai. Eu poderia mentir e dizer que não tenho             

medo, mas não posso te enganar. Você me conhece. 

Meu marido passou as últimas semanas editando nossas palavras         

pessoais de você. Revendo tudo isso, renovou sua fé em você, como            

sempre acontece. Ele vê todas as promessas que você cumpriu e então            

sabe em seu coração que você cumprirá todos aqueles que ainda estão            

por vir. Quando estou com os olhos mais marejados, ele está lá para             

dizer: 'Ouça, Erin, Deus tem isso! Não se preocupe. Tudo vai dar certo.             

Nós vamos conseguir!' 

Editar essas palavras pessoais não é tarefa fácil. Há mais de mil páginas             

datilografadas, a partir do início desses sonhos em setembro de 2012. O            

que torna esses sonhos privados diferentes dos sonhos do público é que,            

especialmente quando se trata de lidar com nossos muitos inimigos, eles           

têm um período profético muito mais curto. . Esses sonhos privados           

podem essencialmente ser divididos em três categorias: 

● palavras de conforto que tempos melhores estão chegando, mesmo         

que eu esteja com dor e tenha dificuldade em ver alguma coisa            

melhorando; 

● Pontos de perigo a evitar, particularmente para mim, meu marido e           

nossos filhos; e 

● nossos inimigos específicos, suas táticas e como combatê-los. Esta         

é a categoria que mais excita meu marido. Ele viu pelo menos uma             

centena dessas Palavras Pessoais sendo dadas sobre nossos muitos         
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inimigos e cada uma delas se desenvolveu exatamente como Deus          

disse que elas teriam 100% de precisão, cada uma e todas as            

vezes! 

Agora, isso não significa que estamos imunes a problemas. Não, não           

mesmo! Longe disso! O que eu lamento a todos vocês no Nest, os sonhos              

foram permitidos e nossa família tem muitos inimigos e ainda o fazem. O             

que é único é que o Senhor nos dá 'informação privilegiada' e então             

sabemos que, mesmo quando parece que fomos derrotados, significa         

apenas que a justiça será em breve servida (e agora, e em muitos casos,              

já foi foi servido). 

Embora eu saiba que estas Palavras Pessoais contêm pedras preciosas de           

sabedoria e orientação, deixo isso para o meu marido, para me lembrar e             

relembrar repetidas vezes quão poderoso é o nosso Deus a quem           

servimos e que Ele está verdadeiramente conosco. O problema é que,           

quando olho para essas antigas páginas escritas, isso me traz de volta a             

lugares quando eu estava na fornalha de aflição. Isso porque lida com            

inimigos passados e inimigos atuais, mas especialmente meu inimigo         

principal, um inimigo que ainda aparece no fundo agora mesmo. 

Sério, por que eu iria querer voltar para um lugar onde a fornalha estava              

em chamas e eu estava no meio dela? Por quê? Bem, embora eu não              

conheça totalmente a resposta para isso, eu sei disso ... o inimigo luta             

mais duramente quando estamos prestes a ganhar terreno na glória de           

Deus. O inimigo não quer que reivindiquemos o que Deus nos prometeu.            

Portanto, o inimigo nos combate, mas somente com a permissão de Deus            

e com a liderança dele. 

Então, por que isso é permitido? Eu acredito que conheço pelo menos            

parte da resposta. É porque qualquer coisa digna de Deus, banhar-se em            

Sua presença e glória, vale cada grama de dificuldades aqui na Terra.            

Como pai, que sentimento maravilhoso saber que Seu filho retornará a           

você, não apenas por necessidade, mas por conselho e provisão. No           

entanto, ainda mais importante, especialmente quando eles retornam por         

amor. 

Em retorno, nós, como crianças, corremos atrás de Deus, nosso Pai,           

porque não conseguimos o suficiente Dele. Aqui, queremos mais de Jesus           

e mais de Deus, seu pai. Quando clamamos de dor e desespero, Ele nos              

responde. Agora, Pai, Suas palavras de conforto não removem minha dor           

física, mas elas amaciam meu coração. Nos últimos dias, revivi algo           

doloroso do meu passado. 

Eu sei que há um propósito para tudo isso também. Você está preparando             

todos nós para voltarmos aos antigos campos de batalha. Você está           
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fazendo isso, pois há negócios inacabados lá. Tudo isso está de acordo            

com seus planos e para promover nossa cura. Mesmo que eu entenda            

isso, ainda é tão difícil. No entanto, existem inúmeras vezes na Bíblia que             

você disse que alguém "retornou do exílio". Agora é a nossa vez de             

"voltar do exílio"! 

Neste contexto, eu apenas sei que você está preparando nossa casa para            

o que vem a seguir. No entanto, é difícil imaginar qualquer coisa,            

qualquer mudança, como estou agora ... mas, realmente, como somos          

agora como uma família. No entanto, Pai, você é meu pai e meu criador              

de milagres e eu busco você. Eu confio em Você e nos Seus caminhos,              

caminhos que são mais altos que os nossos. Mais importante ainda, eu te             

amo com todo o meu coração, alma e espírito. 

Pai, você respondeu a muitas das minhas orações, especialmente as que           

dizem respeito às crianças, aos perdidos, aos doentes e aos moribundos.           

Eu sou muito grata. Eu sou especialmente grato por você manter aquele            

pequeno cofre de três anos por três dias na Carolina do Norte durante as              

condições de congelamento. Ele estava preso em um arbusto e não           

conseguia se mexer. 

O garoto alega que um urso veio visitá-lo algumas vezes e o manteria             

aquecido. Pai, isso é impossível no natural, então eu só sei que esse             

'urso' foi enviado por Você sobrenaturalmente para manter essa criança          

viva. Que milagre! Obrigado pai! Obrigado também pelo glorioso sonho          

que tive ontem à noite… 

Sonho 1… 

Eu estava em um pomar de árvores perfumadas florescendo. Uma brisa           

agitou e os pedais de flores começaram a voar no ar. Eles então             

começaram a fazer desenhos lindos e complexos. Foi impressionante.         

Então ouvi o som de uma cachoeira distante. Eu estava andando descalça            

e a grama era incrivelmente macia. Mesmo que o sol estivesse nascendo,            

já estava brilhando tão intensamente. Parecia a manhã. Foi um belo           

amanhecer. 

Pai, eu amo flores de árvores. Eles são tão lindos. É uma promessa sua              

que, apesar de estarmos nos meses frios do inverno, em breve, muito em             

breve, a primavera chegará, junto com as flores. Também sabemos que,           

quando vemos isso, sabemos que o verão logo chegará logo em seguida.            

Oh Senhor, muito obrigado por flores tão lindas! 

Jesus: “Erin, suba.” 

Eu comecei a rir enquanto estava no mesmo pomar que o meu            

sub-sonho. Era um pomar tão bonito que me tirou o fôlego. Havia tantas             

variedades de árvores frutíferas lá que eu não podia contar todas elas.            

Eles estavam todos florescendo. Havia tantas cores diferentes, incluindo         
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brancos, rosas, vermelhos, roxos, azuis, laranjas, violetas e amarelos,         

mas também outras cores sem equivalente terrestre. Eu podia ouvir os           

pássaros cantando. Havia grama macia sob meus pés. 

Eu olhei para baixo de uma das fileiras de árvores e pude ver a vinha a                

distância. Abaixo deste pomar, eu também podia ver o bosque de aspen.            

Foi impressionante. Eu também pude ver o Vale Celestial abaixo. No lado            

oposto do pomar, eu podia ouvir a água fluindo. Eu decidi caminhar em             

direção a esse belo som. Ali na minha frente havia um riacho de             

montanha cristalino. 

Este riacho desceu a colina em um tipo de formação de degraus. Ao lado              

do riacho havia várias pequenas escadas consistindo de pedras planas. Eu           

poderia dizer que eles tinham sido lindamente criados por um mestre           

paisagista. Comecei a rir de alegria quando decidi descer os degraus           

pequenos para ver aonde eles levavam. Depois que desci alguns desses           

passos, ouvi a Voz do Senhor chamar-me. 

Jesus: “Erin, aonde você está indo? Eu vim ao seu encontro nas flores! ” 

Antes que eu pudesse pronunciar uma palavra em resposta, Jesus estava           

bem ali na minha frente. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. 

Jesus: "Hmm, Erin, você não é fácil de perseguir por aqui." Ele começou a              

rir. “Eu te trouxe para onde as árvores estão florescendo. Você gostaria            

de voltar para lá comigo? ” 

Eu:“ Ah, sim, eu adoraria isso! Por favor, perdoe-me por dar um passo à              

frente de você. Senhor, eu estava tão empolgado em ver onde você            

estava neste novo lugar. ” 

Jesus:“ Bem, Erin, estou sempre com você. ” 

Eu o abracei com força. Comecei a chorar porque não queria deixá-lo ir!             

Eu me senti tão seguro em seus braços que as palavras não podem             

descrever sua presença reconfortante. 

Jesus: “Tudo bem. Fico feliz que você esteja aqui comigo. ” 

Eu:“ Senhor, o tempo não para. Ele avança. Às vezes eu gostaria de             

poder voltar e aproveitar mais os momentos especiais que Você me deu.            

Bem, talvez eu deixasse de fora a parte da 'fornalha de aflição'. ” 

Jesus: Sorrindo. “Se fosse esse o caso, que horas você teria para reviver?             

Que horas havia além do forno? 

Pensei longa e duramente. Depois de um tempo, percebi que não havia            

nenhum. 

Eu: “Hmm, que tal os trechos de tempo que passei com meus filhos? Eles              

cresceram rápido demais, Senhor. Eu não posso mais segurá-los no meu           

colo e ler para eles. Não consigo mais ouvir a risada enquanto leio. Eu              

não posso ... Comecei a chorar. “Oh Senhor, isso é cruel. Eu senti muita              

falta. Sinto falta do que não posso mais ter. ” 
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Jesus:“ Isso é porque Deus é o Guardião do Tempo. O tempo é diferente              

aqui. No entanto, onde você está, o tempo não espera por ninguém. Nada             

é prometido em relação ao tempo lá separado de Deus. O tempo é uma              

medida lá na Terra. Aqui, não há necessidade de medir o tempo. O tempo              

nunca é olhado aqui com um sentimento de medo. O tempo é diferente             

aqui. Nascer do sol e pôr do sol são muito mais tempo aqui. 

“Cada nascer e pôr do sol é importante aqui, mas as conseqüências do             

tempo não são mais de envelhecimento ou morte. O tempo não está            

cheio de arrependimento aqui. Eu sei quanto tempo você foi roubado de            

seus inimigos. Eu sei o quanto você perdeu com seus filhos nas mãos de              

seu inimigo. Enquanto meu pai poderia inverter o tempo, ele não o faria,             

pois isso não mudaria o resultado. Isso é porque tudo isso aconteceu            

como Ele havia planejado. Você deve entender que isso foi e é a vontade              

do meu pai. 

“Agora eu lhes digo que farei novas todas as coisas novamente. Eu vou             

amarrar o seu quebrantamento e removê-lo. Eu trago minha recompensa          

para você, Erin. Eu prometi. Você ficará muito feliz. Por favor, entenda            

que o tempo não é seu. Nenhum homem pode controlá-lo. Enquanto os            

homens podem confundi-lo, remover evidências da história e recriar uma          

nova narrativa, o tempo pertence somente a Deus, Meu Pai. ” 

Eu:“ Senhor, há muito tempo atrás, quando eu não estava com dor e             

podia me mover como um atleta, o tempo parecia passar. Eu nunca quis             

que o dia acabasse. No entanto, como estou agora, o tempo se arrasta e              

não é meu amigo. Embora seja uma grande bênção ter meu marido e             

meus filhos aqui comigo, não posso fazer muito com eles e isso parte             

meu coração. ” 

Só então, saí do sonho e senti que deveria olhar para o relógio. Notei que               

a terceira mão no relógio tinha ficado e que o tempo no meu relógio tinha               

congelado às 11:40 como resultado. Ele fez isso, embora o pêndulo do            

relógio ainda estivesse indo e voltando. Quando eu chequei a hora certa,            

percebi que era 1:31 da noite. Eu ri quando voltei para ele. 

Jesus: rindo. “Sim, Erin, eu posso parar um relógio!” 

Eu: rindo. “Você é tão engraçado, Senhor. Este relógio manteve o tempo            

perfeitamente por mais de três anos. Por que agora? ” 

Jesus:“ Eu decidi responder a sua oração para segurar o tempo. ” 

Eu:“ Bem, Senhor, e, como você sabe, este é apenas um relógio. O sol              

ainda está se movendo no horizonte. A Terra não parou de girar. ” 

Jesus:“ Tudo bem então, você gostaria que eu a enviasse de volta? Eu             

posso fazer isso. Eu deveria parar? Eu também posso fazer isso! ”(2 Reis             

20:11, Isaías 38: 8, Josué 10:13) 
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Eu:“ Perdoa-me, Senhor. Eu sei que você fez isso por Josué. Ele orou por              

isso e você fez o impossível. Bem, nada é impossível para você! ” 

Jesus:“ Sim, Erin, não houve dia assim antes ou desde então. No entanto,             

Erin, logo chega um dia diferente de qualquer outro dia para você e para              

aqueles que eu chamei. Mesmo que este dia possa não ser o mesmo que              

foi para Josué contra seus inimigos naquele dia, será uma coisa nova que             

eu farei. Não tenha medo disso embora. A luz do dia repousará sobre             

você e o esplendor e a glória dos Meus escolhidos serão mudados. 

Nos dias de angústia que se seguirão, o mal será amontoado sobre os             

pecadores, mas os justos triunfarão. Outros serão feitos para ver que           

chegou a hora de se arrepender (Enoque 49: 1-3). Então, Erin, as            

lágrimas que você chora agora são lágrimas do tempo perdido. No           

entanto, chegou a hora e a mudança está à mão. 

"Certamente, como você vê os sinais da primavera, você sabe que o            

verão está próximo." Ele estendeu a mão e me abraçou. “É natural para             

uma mulher que deu à luz chorar por seus filhos e orar por sua proteção               

sobre as terras amaldiçoadas. No entanto, não se preocupe, pois enviarei           

para você e mantê-lo seguro nos momentos de dificuldade. Nada te           

prejudicará. 

“Agora, suas orações foram fortalecidas. Deus, meu pai, ouve suas          

orações em seus tribunais. Você clama por misericórdia e suas orações           

são respondidas. Eu enviarei anjos a seu respeito, Erin, e eles te            

guardarão em tudo que fizerem. Não tenha medo, Erin, como o seu pé             

não vai bater em uma pedra. 

Senti uma cutucada no meu Espírito para alcançar e tocar meu cabelo            

celestial. Estava descansando no vestido de linho mais macio que já           

senti. Meu cabelo era comprido e tão bonito quanto fios de seda. Tudo é              

tão incrivelmente perfeito aqui no céu! 

Eu: rindo. “Quando terei tudo isso?” 

Jesus: “Você já recebeu na Terra como no céu. Aqui, você já o tem ... ali,                

só um pouquinho mais. ” 

Eu: pulando de excitação. “Oh Senhor, obrigado! Obrigado! ” 

Jesus:“ Agora, deixe-me levar suas preocupações e encargos, ok? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda estou com medo. ” 

Jesus:“ Não seja, Erin, como sou com você. Agora, regozije-se! Alegrar!           

Venha, temos muito o que fazer! 

Ele estendeu a mão para mim. Quando cheguei à mão dele, Ele começou             

a me levar de volta ao pomar florescente. 

O sonho acabou ... 

Oh sim, aqui está uma foto de uma coluna de luz que eu vi no alvorecer                

do meu aniversário ... 
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