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Jesus, o Exército de Deus e os Gafanhotos 

4 de fevereiro de 2019 

Recebido no domingo, 3 de fevereiro de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

devo começar com uma confissão ousada. Estou bastante preocupado         

agora, pois ainda não tenho certeza do que acontecerá em seguida. Eu            

sei que você faz, mas eu não e eu sou humano, então eu ainda me               

preocupo. Você me diz para não, mas é difícil. Você então me mostrou             

algo que aconteceu comigo quando criança e eu soube que Você me            

lembrou deste evento, porque desta vez agora me lembra muito como           

me senti naquela época. 

Entre os cinco e sete anos de idade morávamos perto do Lago Tahoe,             

Nevada. Quando eu tinha quatro anos, meu pai biológico havia nos           

abandonado, então ele estava fora de cena. Minha mãe então se casou            

novamente. Meus avós de passo tinham um lindo veleiro. Era grande o            

suficiente para ter quartos de dormir abaixo do convés. Embora eu não            

me lembre do ano exato deste evento, eu sabia que íamos a este barco              

quase todo final de semana. 

Em um determinado dia, navegamos através deste belo lago. Lembro-me          

de amar o cheiro do pinheiro Ponderosa e do ar fresco e limpo. Como eu               

era pequeno, este lago parecia ser do tamanho de um oceano para mim.             

Também me lembro de que esse lago me parecia ameaçador, já que os             

adultos falavam de quão incrivelmente profundo era. 

Saímos de um lugar chamado Zephyr. Lembro-me de que meu irmão           

mais novo ainda não havia nascido. Nós tínhamos planejado velejar de           

Zephyr's Cove para Emerald Bay e depois para o Pine Forest Inlet. Nós,             

então, voltaríamos direto para a enseada de Zephyr. Lembro-me de que           

havia muitos gritos, risos, bebidas e música alta nessas excursões. 

Também me lembro de que, pelo menos uma vez por viagem, algum            

adulto embriagado pulava no mar para recuperar algo que havia          

acidentalmente deixado cair no lago. Essa pessoa precisaria então ser          

pescada. Quando criança, lembrei-me do medo que me traziam quando          

alguém ia ao mar em um lago profundo. Eu sempre fiquei muito aliviado             

quando todos estavam de volta a bordo, sãos e salvos. 

Depois do que pareciam ser várias horas de navegação neste lago,           

finalmente chegamos a Emerald Bay. Esta baía tinha um castelo incrível           

lá. Eu costumava imaginar estar no castelo ao invés de estar com todos             
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esses adultos bêbados no veleiro. Logo, meu padrasto, minha mãe e           

todos os seus amigos bêbados começariam a pular no lago. Sem exceção,            

eles reclamaram muito sobre o frio da água do lago. 

Depois disso, subimos o litoral em outra área. Foi chamado Pike Pine ou             

Pine Pike, mas não me lembro qual. Foi durante essa parte desta viagem             

que fomos abordados por alguns guardas em um barco da polícia.           

Quando eles chegaram até nós, eles nos avisaram de uma tempestade           

que estava se aproximando rapidamente. Foi fantástico! Em um instante,          

todas essas pessoas bêbadas, bêbadas e embriagadas de repente ficaram          

sóbrias e preocupadas. 

Do nada, o vento logo subiu e a água ficou cada vez mais instável. Meu               

irmão e eu fomos mandados para a área com a pequena mesa da cozinha              

abaixo. Eu podia ouvir os adultos lutando por cima de nós e gritando             

palavras como 'jib', 'boom' e 'pato'! Ouvi as velas chicoteando ao vento            

enquanto tentavam ziguezaguear de um lado para o outro na água. Então            

a força total da tempestade veio! 

Uma vez que esta parte da tempestade atingiu, as velas foram           

rapidamente trazidas para baixo e o motor foi ligado. Em um ponto,            

enquanto estávamos no meio do lago, o motor inesperadamente parou.          

Meu padrasto e seu amigo conseguiram ligar o motor de novo, mas as             

condições em que estavam trabalhando dificultavam. Até que começou,         

havia a preocupação de que ficaríamos presos e precisando de um           

resgate de emergência. 

Tudo aconteceu tão de repente. Meus pensamentos mudaram        

rapidamente de "ser uma princesa no castelo" para "o que acontece           

conosco se essa tempestade nos afundar?" Felizmente, não precisei         

responder a essa pergunta, pois o motor nos moveu e a tempestade            

finalmente explodiu. Enquanto o nosso barco estava relativamente ileso,         

ouvimos falar de quanto dano isso causou quando finalmente voltamos          

para a enseada de Zephyr. 

Oh Pai, este foi um dia tão assustador para mim como uma criança             

pequena. Eu nunca esqueci a sensação de estar em um barco           

tempestuoso e ficar enjoado. Nós não tínhamos controle e tudo aconteceu           

de repente e sem aviso prévio. Eles chamaram de súbita tempestade           

porque não havia aviso. Pai, a partir de março de 2018, este foi o "Ano do                

Squall". 

Eu tive alguns sonhos recentemente. Enquanto eles têm sido muito          

claros, eles ainda são um mistério ao mesmo tempo ... 

Sonho 1 'área do chuveiro" ... 

Eu estava em uma sala com tetos brancos, paredes e pisos de concreto .              

Neste "mar de branco", eu estava preparando uma refeição para muitos           
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convidados. Eu tinha belos arranjos florais e configurações de mesa          

prontos para decorar. O dono da instalação logo me encontrou… 

Proprietário: “Erin, você se preparou para seus convidados, mas você não           

está pronto e vestido para recebê-los.” 

Só então, percebi que eu tinha passado todo esse tempo me preparando            

sem ser apresentável para nossos convidados. O proprietário sorriu para          

mim e apontou na direção que eu deveria ir para remediar isso e me              

preparar para os convidados. Assim que eu estava prestes a ir para lá,             

alguns convidados altos e indesejados chegaram para atrapalhar meus         

planos. Agora eu estava preocupado demais para sair. O dono sorriu para            

mim novamente ... 

Proprietário: “Oh Erin, não se preocupe. Eu vou tomar conta dessas           

pessoas. Eles são convidados não convidados e eu possuo o local. Por            

favor ... continue se preparando. ” 

Ele me indicou alguns sinais direcionando-me para um chuveiro /          

vestiário. Quando cheguei a essa estrutura, não havia alça na porta. Eu            

decidi abrir caminho pela porta. Quando eu olhei no quarto, notei que era             

um cubo de 8 'x 8' x 8 '. Quando a porta se fechou atrás de mim, ficou                  

completamente transparente com o azulejo. 

O chuveiro era de azulejos do chão ao teto com lindos 2 ”x 2” de vidro                

esmaltado-como telhas. O chuveiro foi enorme e a pressão da água foi            

logo à direita. Foi uma sensação tão maravilhosa que tomei um banho            

mais longo que o normal. Enquanto eu estava levando tudo de olhos            

fechados, de repente me lembrei dos meus convidados e fiquei animada. 

Eu rapidamente terminei de me arrumar e saí do banheiro para voltar            

para os meus convidados. A porta sem alças se abriu com facilidade e eu              

corri para cumprimentar meus convidados. Quando olhei para trás pela          

porta, notei que os ladrilhos do teto estavam caindo. 

Sonho 1 terminou… 

Sonho 2, “Limpar uma área de toalete cheia de excrementos”… 

Eu estava indiretamente prestando serviços para a esposa de um antigo           

cliente que havia perdido a filha em um trágico acidente. Enquanto eu            

não estava mais trabalhando como designer, meu amigo também estava          

lá. Ela me pediu para subcontratar a limpeza da construção e eu havia             

concordado. Ela havia sido contratada por US$ 5.999,50 e me ofereceu           

US$ 1.000,00 por minha ajuda. Quando aceitei isso, ainda não sabia           

quem era o cliente. 

Meu amigo saiu às 16h45 para um compromisso anterior, mas não sem            

antes me avisar que o cliente ia chegar às 17h. Minha assistência girava             

em torno da limpeza de um banheiro e de um banheiro. Quando cheguei             

a esta área para limpá-lo, era tão repugnante que eu nunca teria            
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concordado em fazer isso se soubesse. Enquanto US$ 1.000 é muito           

dinheiro para limpar um banheiro, imagine o pior e por que isso não             

valeria a pena. 

Por lealdade a minha amiga, prossegui, pois sabia que ela não lhe daria             

US$ 5.999,50 se não fizesse minha parte para pagar os US$ 1.000. O             

cliente chegou às 5:00 da tarde e rapidamente veio para verificar o meu             

progresso com o banheiro. Mesmo que eu estava limpando em um ritmo            

furioso, ela sabia que eu sabia que seria quase impossível terminar de            

limpar este quarto no horário combinado de 6:00 pm. Eu só tinha uma             

hora! 

Quando me virei para negociar mais tempo, de repente percebi que esse            

cliente era a esposa de um cliente que eu costumava ter. Ela me             

reconheceu ao mesmo tempo em que a reconheci. 

Cliente: "Bem, Erin, eu vejo que você ainda está recebendo tudo o que             

você merece!" 

Eu soube imediatamente que ela estava zombando do fato de que eu            

estava lá limpando seu banheiro cheio de nojo e cheio de excremento. 

Eu: “Como você pode dizer isso para mim? Eu trabalhei duro para você e              

seu marido quando você era meu cliente. Eu coloco meu coração e alma             

em seu projeto. ” 

Cliente:“ E você deveria ter! Você fez muito dinheiro com o nosso            

projeto”. 

Eu:“ Não, eu não fiz. Eu acabei perdendo dinheiro no seu projeto. Você             

está dizendo que você é capaz de decidir o meu valor, mesmo que você              

tenha concordado com o meu salário e meus serviços com antecedência?           

Nós assinamos um contrato e eu o cumpri completamente! ” 

Cliente:“ Sim, mas olhe onde você está agora. ” 

Eu ainda estava em minhas mãos e joelhos raspando excrementos do seu            

banheiro. Ela continuou zombando. 

Cliente: "Vamos, milagreiro, faça o que você foi pago ou você não vai             

conseguir nada ..." Ela fez um som de riso mal. "... e nem o seu amigo."                

Ela me deu um olhar de desprezo. “Como você sabe, eu não sou um              

'guardião de contratos'.” 

Eu sabia que não conseguiria. O tempo passou rapidamente e agora           

estava perto das 18 horas. Eu não pude ir mais rápido! 

Eu: “Eu tenho que ir agora e chegar em casa para minha família. Se eu               

passar mais tempo aqui com você, não há garantia de que serei pago             

pela limpeza de todo esse excremento. ”Quando me levantei para ir           

embora, senti o Senhor me dar alguma compaixão por ela. "Oh sim ... eu              

sinto muito pela sua perda, a perda de sua filha." 
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Eu a ouvi começar a fazer sons demoníacos estranhos. Ela apontou para            

o relógio e começou a gargalhar que o tempo acabou. Com apenas alguns             

minutos de sobra, senti o Senhor me direcionar para acenar com a mão             

sobre a área. Eu fiz e, em um instante e ainda antes das 18:00, toda a                

área estava completamente limpa. O cheiro associado ao excremento         

também desapareceu completamente. Eu a ouvi suspirar e começar a          

chorar. 

Cliente: Chorando. “Eu odeio a Deus! Eu O odeio por levar meu bebê! ” 

Eu:“ Deus não levou seu filho antes do tempo marcado. Ele a conhecerá e              

determinará seus dias em que ela ainda estava em seu ventre. Você está             

amarrado pela amargura e agora está confortável neste excremento.         

Você deve deixar isso pra lá agora. É você que está fora do tempo. 

“Agora, completei as tarefas que você me deu no tempo determinado.           

Espero que minha amiga receba seu salário como prometido. Na verdade,           

vou colecioná-los para ela agora. 

Eu podia dizer pela expressão no rosto dela que ela não tinha intenção de              

pagar a minha amiga. Um envelope apareceu de repente em sua mão e o              

Senhor me avisou que continha US$ 6.000 de seu dinheiro dentro. Ela            

ficou chocada ao ver o envelope e de alguma forma sabia disso também.             

Ela ficou com medo de ver tudo isso acontecer. 

Cliente: “Quem é você? Você não pode ser a Erin que eu conheci! ” 

Eu:“ Eu sou Erin. Agora me entregue o salário do meu amigo e se              

arrependa. Você está ficando sem tempo. 

Apesar de tudo o que ela tinha visto, ela ainda estava hesitante. Seu             

braço foi de repente forçado para fora em minha direção. Era como se a              

mão dela fosse repentinamente puxada por uma força invisível. Eu sabia           

que tinha sido. Eu peguei o envelope da mão dela. 

Eu: “Libere seu ressentimento para com Deus agora. É a Vontade de            

Deus que você liberte de tudo isso imediatamente! ” 

Cliente: Começando a quebrar. "Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Eu           

perdi tudo. Enquanto eu tenho riqueza, eu não tenho minha família. ” 

Eu:“ Está tudo bem. Solte tudo isso. Agora, você gostaria de vir jantar             

comigo? ” 

Cliente: Hesitando. “Isso trará minha filha de volta?” 

Eu: “Quem sabe, além de Deus, se ela pode estar esperando por você?             

Eu sinto muito, mas eu não sei a resposta para isso. ” 

Cliente:“ Mesmo que seja uma pequena chance, eu irei com você. Sim,            

Erin, eu irei! ” 

Enquanto ela estava agora desesperada para ir comigo, o Senhor          

deixou-me saber que ela ainda estava segurando um grande ódio por ele. 
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Eu: “Não funciona assim. Você não deve segurar nada contra Deus. Você            

ainda está culpando a Deus. Você ainda está odiando-o. Como tal, você            

não pode ir para onde estou indo agora. ” 

Cliente:“ Eu não sei como fazer o que você está me pedindo para fazer.              

Odiar Deus é onde eu recebo minha força. Eu não vou parar. " 

Eu:" Ok, essa é a sua escolha a fazer. Eu queria que você estivesse vindo               

embora. Por favor tome cuidado. Pelo menos o seu banheiro está limpo e             

ainda é pouco antes das 6:00 da tarde. ” 

Antes de me virar para ir até a porta para sair, entreguei a ela cinquenta               

centavos em troco (US $ 6.000 no envelope menos US $ 5.999,50            

conforme combinado no contrato) . Enquanto eu caminhava em direção à           

porta, a mulher ficou mais louca a cada passo. Depois que entrei pela             

porta, vi-a fechar atrás de mim. 

Sonho 2, descrição ... 

Oh Pai, eu me arrependo por qualquer coisa que eu não consegui me             

arrepender. Se não consegui perdoar aqueles que me ofenderam ou          

falharam em me manter limpo, sinto muito. A hora está atrasada e eu             

não quero ser negligente de nada. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em uma bela clareira. Ali, diante de mim, havia uma árvore             

magnífica, de formas perfeitas, com flores roxas. Eu sorri quando          

reconheci essa forma de uma linha de 'Love Pop Greeting Cards' que eu             

simplesmente adoro. Era uma versão celestial de uma árvore Jacaranda.          

Esta clareira foi preenchida com uma incrível fragrância. 

Eu cheirava a eucaliptos, assim como uma fragrância dessas flores roxas.           

A árvore estava em plena floração. A grama era mais verde que verde e              

tão macia quanto o pêlo de animal mais macio. Fui até a base da árvore e                

abracei-a. Quando o fiz, comecei a clamar a Deus. 

Eu: “Oh Senhor, eu sou jovem aqui. Não há morte aqui. Por favor, pai,              

está na hora! Pai, por favor! O mundo tornou-se assustador e muito mais             

nos últimos três anos. A loucura está aumentando. 

Enquanto eu estava abraçando esta linda árvore, uma adorável borboleta          

pousou no meu braço. Enquanto descansava lá, espalhou suas asas          

incríveis. Então ouvi a Voz do Senhor falar comigo. 

Jesus: "Erin, vem!" Eu me virei e lá estava Jesus fazendo sinal para eu ir               

até ele. Eu corri para os braços dele e o abracei. “Erin, eu aceito suas               

orações. Eu respondi seus gritos. Lembre-se, eu nunca prometi a você           

uma jornada fácil. Eu sei que você se sente como se o tempo tivesse              

acabado, mas isso não aconteceu. ” 

Eu:“ Senhor, eu tenho nove relógios (não-eletrônicos) em nossa casa e           

nenhum deles funciona totalmente. É como se você tivesse parado minha           
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capacidade de medir o tempo aqui. Eu quebrei um, um acabou de parar,             

um é overwound, um tem uma mão quebrada, um você tem que definir o              

tempo e, em seguida, ele é executado por vinte minutos e depois pára,             

um passou por alguns problemas e outro mantém o tempo, mas não            

ressoa. Por quê? Senhor, eu sei que estes são relógios antigos, mas isso             

é claramente sobrenatural. Quais são as probabilidades? ” 

Jesus: Rindo. “Erin, o tempo é de Deus. Ele controla o Seu Relógio. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas Tu és o Guardião do Tempo. ” 

Jesus:“ Não, Erin. Ninguém sabe o dia nem a hora da Minha vinda, exceto              

Meu Pai Celestial. ” 

Eu: Chorando. “Senhor, nossa casa está fora do tempo. Estou assustado.           

Minha saúde está piorando. Meus amigos têm filhos que estão morrendo.           

Onde está Tu, Senhor? ” 

Jesus:“ Há um rio que alegra a cidade de Deus. Eu estou dentro de você.               

Erin, você não vai cair. Eu te ajudarei no amanhecer. Minhas promessas            

são verdadeiras, Erin. Eu não te esqueci. Eu não estou bravo com você.             

Você fez tudo o que eu instruí. Você me amou sem condições. Você amou              

outros que eu designei para você sem condições. Você fez tudo o que eu              

pedi. ” 

Eu:“ Bem, então, Senhor, eu te peço, aqui da minha cátedra, que Você             

satisfaça em todos nós. Por favor, cure meus amigos e seus filhos            

doentes. Por favor, cure o quebrado. Pai, meu Senhor, Tu és o Bom             

Pastor e somos cordeiros no meio de lobos devoradores. Por favor, nos            

fortaleça. 

“O tempo não espera por ninguém e meu Pai, Deus, no Céu, controla o              

tempo. Por favor, Senhor, por favor, deixe que este seja o grande            

momento, 'O Ano do Seu Favor', em nossas vidas. Estamos no fim aqui e              

o tempo é para nós pelos padrões do mundo. Tudo tem um prazo e não               

poderemos enfrentá-los. ” 

Jesus:“ Erin, outra coisa está incomodando você… ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Todo o mal. Todo o mal é tão horripilante agora.             

Alguém dividiu uma criança, um bebê, no meio. Outra derramou água           

sobre um bebê dormindo simplesmente porque eles achavam que parecia          

"muito fofo". Oh, há muito mais. E quanto a "abortos tardios"? Esta é             

agora a verdadeira raiz de quem estamos nos tornando como nação?           

Estamos realmente sacrificando bebês agora como fizeram durante os         

tempos de Baal? 

“Em um momento, e não há muito tempo, abortos tardios só eram            

permitidos se a saúde da mãe estivesse em risco. Agora isso pode ser             

feito em alguns lugares, simplesmente se afetar o "bem-estar" da mãe. O            

problema é que o termo "bem-estar" é amplamente definido. Pode ser           
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por razões financeiras, aparência física, capacidade mental ... mas,         

realmente, qualquer razão. Um político democrático até recomendou que         

o infanticídio fosse legalizado. 

“Ele descreveu como um médico tornaria o bebê recém-nascido         

confortável e, então, 'simplesmente escaparia'. Aqui temos pessoas que         

amam você com todos os seus corações que têm filhos morrendo. Isso            

acontece apesar do fato de que eles querem desesperadamente manter          

esses bebês e crianças. Por que, Senhor? Por favor, cure-os! Por favor,            

cure-os aqui e agora! Por favor, Senhor! ” 

Jesus:“ Eu ouvi seus gritos, Erin. Embora eu tenha respondido a muitos            

imediatamente, outros devem entrar em Meu plano e no tempo de Meu            

Pai. Aqueles que estão perdidos na Terra são encontrados aqui, Erin. Eles            

estão comigo aqui no céu. Eles estão seguros aqui. Eles estão livres e             

esperando o dia para ver seus entes queridos novamente. Agora, Erin,           

onde é uma criança melhor? Está aqui no céu comigo ou ali? ” 

Eu:“ Com você, Senhor! Claro, com você! ” 

Recebido na segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 

Jesus:“ Haverá mudanças drásticas no mundo muito em breve. Você não           

precisa se preocupar. Eu cuidarei de você e de sua casa. ” 

Eu:“ Por favor, faça isso em breve, Senhor, porque não vou conseguir. Eu             

não farei isso muito mais, já que as coisas estão ficando cada vez pior a               

cada dia ”. 

Jesus:“ Eu lhes fiz promessas e estas são mesmo na Minha Palavra. Erin,             

eu não te abandonei e não vou abandonar você. ”Ele me abraçou.            

“Embora eu saiba que você está com medo, lembre-se de que estou com             

você e amo você. Seu coração é bom e eu sei que você pressiona em               

mim. O céu recolheu suas lágrimas. 

“Você deve entender que, à medida que o mundo se tornar mais frio,             

haverá eventos horríveis. Você só precisa entender as raízes da adoração           

de Baal para saber que isso está ocorrendo agora. Embora seja mais            

difícil reconhecer como é com um rótulo diferente e em um contexto            

diferente, ainda é o mesmo. 

“Um véu saiu sobre as terras. Um véu é o do mal. Isso cobre metade dos                

que vivem na terra e eles não vêem o mal. Enquanto a outra metade vê o                

mal, eles estão em choque e medo. No entanto, essa "outra metade"            

também está em negação sobre o que aconteceu, já que tudo isso            

aconteceu tão repentinamente. 

“Entenda também que 'a nuvem subiu no oeste'. Tão certo como você vê             

isso, você pode saber que o tempo está próximo. Veja, isso vem            

rapidamente. Assim como reunir nuvens de tempestade significa uma         

tempestade que se aproxima, assim como sinais óbvios agora estão se           
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reunindo, dizendo que uma tempestade diferente está chegando. Erin, o          

tempo da divisão, mesmo entre a família, está aqui. 

“Eu já falei sobre isso. Isso significa um tempo de grande separação.            

Lembre-se de que sou chamado Príncipe da Paz, embora tenha trazido           

divisão. Por quê? ” 

Eu:“ É para testar os corações dos homens? É para testar quem é para              

você e quem é contra você? ” 

Jesus: Sorrindo. “Bem, sim, mas eu já sei de tudo isso. É para a salvação               

daqueles que não Me conhecem e para fortalecer a fé daqueles a quem             

eu chamei. Erin, muitos que se chamam filhos de Deus, logo vão cair. No              

entanto, muitos deles retornarão, mas não até que sejam refinados no           

forno de aflição. 

“Erin, eu enviei o Red Bull para agitar o perverso. Aqueles escondidos à             

vista de todos estão prestes a serem expostos. As coisas ficarão piores.            

Você ouviu suas mentiras e viu os ímpios prosperarem. A verdade está            

agora em questão e as mentiras são agora aceitas. Aqueles que sabem            

quem eu sou, me pressionarão ainda mais e eu os abençoarei           

abundantemente e os levarei através dos tempos difíceis. 

“Como falei na Minha Palavra, cinco em uma casa serão divididos. Três            

serão contra dois e dois serão contra três. Pai será contra filho e filho              

será contra pai. Mãe será contra filha e filha será contra mãe. Você já              

entende essas coisas como você viu em suas pontes passadas. ” 

Eu:“ Senhor, o que você quer dizer com 'a nuvem no oeste'? ” 

Jesus: Sorrindo. “É para ilustrar que, quando você vê nuvens se           

reunindo, você espera chuva. Você é capaz de prever o tempo a partir             

desses sinais. No entanto, aqui temos sinal após sinal após sinal, mas            

ninguém sabe as vezes em que estamos. ” 

Eu:“ Senhor, embora você me diga que não se preocupe, na condição em             

que estou hoje, ainda estou com medo. Enquanto eu sei que você vai             

cuidar de nós, eu ainda tenho medo de tudo o que está vindo. ” 

Jesus:“ Não tenha medo, Erin. Lembre-se que eu escolhi você ... você e             

sua família. Você deve ser encorajado porque eu estou com você e            

porque os tempos escritos nas profecias estão se cumprindo agora. Você           

e aqueles que eu chamei foram escolhidos por um tempo como este. Ele             

sorriu e me cutucou. “Erin, seja alegre como seus relógios estão           

diminuindo.” 

Eu: Rindo. “Oh Senhor, eles não estão trabalhando de jeito nenhum. Dito            

isto, sei que você está realmente se referindo ao Relógio e ao Calendário             

de Deus. Todos esses eventos parecem estar indo e vindo tão rápido            

agora. ” 
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Jesus:“ Sim, Erin, mas ainda há tempo. Há toda uma geração que não me              

conhece. Eles nem sabem o que procurar. ” 

Eu:“ Mas, Senhor, tu és Deus e conheces todos aqueles a quem            

chamaste. Você conhece todos aqueles que você escolheu. Por que não           

ligar para eles agora? Senhor, por favor, chame-os! ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, minhas flechas vão sair e minha verdade deve se            

espalhar de minhas flechas flamejantes. Onde você vai ... onde eu te            

mando ... nada deve estar contra você com sucesso. Vou abalar as            

nações e muitos terão medo. Assim como não cheguei a unificar, você            

não foi chamado para unificar. Eu vim para dar esperança aos cativos e             

libertá-los. 

“Eu vim para espalhar a Palavra da Verdade. Eu vim para deixar as             

pessoas saberem que eu as amo e que eu preparei um lugar para elas.              

Desta vez chegou novamente. Você vai levar as pessoas a Mim exibindo            

ações incríveis. Você cortará os maus pela sua própria presença, assim           

como eu estarei com cada um de vocês. As escamas da terra não estão              

equilibradas. Venha, Erin, eu vou te mostrar ... 

Ele me levou para o mirante. Enquanto observava, vi um grande anjo e             

uma balança ali. A escala era desigual e severamente favorecida de um            

lado. Logo percebi que isso não era um anjo que eu estava vendo. Na              

verdade, era uma estátua. Havia uma venda nos olhos dela. 

Jesus: “Isto representa a justiça que está agora sobre a terra. É cego e              

não consegue ver o que é certo. No entanto, vejo o desequilíbrio. Eu vejo              

que as escamas estão faltando. Não há justiça para os inocentes, apenas            

para os perversos ... - 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi uma grande fila de mulheres              

se movendo em fila indiana em direção à Estátua da Liberdade. No            

entanto, a estátua não parecia "normal". Em vez disso, a estátua estava            

grávida e suas pernas estavam separadas. Entre suas pernas, eu podia           

ver algo como uma fornalha. As mulheres estavam trazendo seus bebês           

para a estátua e jogando-os na fornalha de Liberty como um sacrifício! 

Eu: “Oh Senhor, por favor, pare com isso. Eu não posso olhar para isso. É               

horrível. Por favor ... ” 

Jesus:“ Erin, isso está sendo feito no mesmo espírito que o de Moloch ou              

adoração a Baal. Não significa nada para mim que as leis das terras             

permitam isso. Eles ainda estão sacrificando Meus filhos a 'um deus           

diferente' não importa como eles chamem isso. ” 

Eu:“ Oh Senhor, por favor me diga que Você tem esses bebês lá no Céu               

com Você. ” 

Jesus: Sorrindo carinhosamente para mim. “Oh Erin, sim, claro que sim.           

Eu estou apenas mostrando a maldade sobre a terra e o que estou vendo.              
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No entanto, também há pessoas que estão vendendo seus filhos como           

escravos por dinheiro. Só porque você quer acreditar que isso nunca           

aconteceria aqui não significa que não é. Sim, Erin, sei que isso é difícil              

para você entender. 

“Agora, em um 'lado mais brilhante', também entenda que todos os que            

estão na terra que eu chamarei em breve foram chamados aqui apenas            

por este tempo. Essas pessoas, incluindo você, sua família, seus amigos e            

suas famílias, bem como outros, todos foram nomeados para este tempo.           

Isto é para os benefícios das multidões que um dia irão para o Vale da               

Decisão. ” 

Eu:“ Senhor, eu não entendo isso completamente. A justiça é uma           

estátua cega, dura e feita de barro? Embora essa versão horrível da            

Estátua da Liberdade esteja em seu lugar habitual em Nova York, vejo            

que essa "estátua da justiça" está entre Illinois e Iowa, no Mississippi. Ela             

é dura e sem vida. Por que ela está tão longe do que está acontecendo na                

Estátua da Liberdade? ” 

Jesus:“ Esta é uma pergunta muito boa e foi dita com sabedoria. Justiça é              

dura e facilmente derrubada. É cego e distante do que está acontecendo            

na terra. No entanto, Meu Pai no Trono administra os Julgamentos           

Divinos sobre os iníquos. Erin, nenhum ato maligno ficará impune. Aqui,           

deixe-me mostrar-lhe ... 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi quatro anjos saindo pela terra.              

Enquanto eu via o enorme Red Bull lá, ele agora estava acorrentado e             

amarrado por cordas. Ele estava cercado por inimigos e eles estavam           

lançando blasfêmias contra Deus e dando falso testemunho. Eu vi um           

aumento no mal durante este tempo. Enquanto o Red Bull estava preso,            

vi uma porta aberta. Estrangeiros rapidamente entraram nessa porta         

aberta como gafanhotos. 

Eu então vi o surgimento de falsas testemunhas contra o povo de Deus.             

Eu então vi os anjos gritar e soar trombetas. As trombetas começaram a             

soar baixa e melódica, mas subiu até soar incrivelmente alto. Esse som            

permaneceu por um bom tempo. Embora parecesse durar cerca de uma           

hora, eu não tenho certeza. Vi então a terra sendo sacudida como um             

tapete de oeste para leste e depois de leste para oeste. 

Os extremos então foram para frente e para trás. Dois dos quatro anjos             

estavam trazendo frio e os outros dois estavam trazendo calor. Foi um            

enorme empurrão e puxar. A chuva, as inundações, os deslizamentos de           

terra e a terra tremendo então vieram. Calor, seca, incêndios, recursos           

esgotados e tempestades enormes, tanto por terra como por mar, então           

vieram. Todos eles vieram um após o outro, tudo sem ceder. Deus estava             

humilhando a terra ainda mais. 
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No entanto, eu vi algo mais ... algo fantástico! Eu vi algo no meio desta               

terra conturbada! Eu vi pequenas brasas espalhadas por toda parte. Eu           

então observei quando essas pequenas brasas se transformaram nas         

Chamas de Deus. Era como o aparecimento de ferros polidos. A aparência            

de apenas um causou grande medo em muitos. Estes eram como os            

bastões divinos de Deus. A presença de apenas uma causa faz o ímpio             

confessar. 

Essas 'Chamas' então exibiram ações incríveis. Todos eles se moviam em           

uníssono e ninguém podia ser subornado em nada contrário às ordens de            

Deus e à sua vontade. Eu então vi pessoas raivosas, mas também            

pessoas curadas, alegres e salvas. Aqueles que falaram com as línguas do            

mal foram cortados pela verdade de Deus. Eles não tinham mais nupcial            

ou mordiam suas próprias línguas e eram forçados a confessar suas más            

ações. 

Deus estava agora controlando suas línguas. Os ímpios foram expostos.          

Em contraste, as 'Chamas' eram agora um belo e brilhante Exército de            

Deus. Aqueles em isolamento, aqueles doentes e sem esperança, aqueles          

em luto pela terra e aqueles que olham para o retorno de Jesus ...              

destes, Deus escolheu um remanescente, um exército, um reavivamento         

de corações. Eu vi Deus dar vida a eles! 

Eu: “Oh Senhor, isso é maravilhoso! Você realmente vai fazer isso, não é             

você? Eu vejo isso acontecendo em todo o mundo! Quando? Senhor,           

quando? 

Jesus: Sorrindo. “Agora se acalme, pequeno guerreiro. Eu sei que você           

está pronto. Não se preocupe. Me pressione. Desta vez será como           

nenhum outro momento na história. Eu vou acordar todos aqueles que           

dormem. ” 

Eu:“ Enquanto algumas traduções da Bíblia descrevem este Exército de          

Deus claramente em Joel 2, então fico confuso com o que algumas outras             

traduções mostram para as mesmas Escrituras. ” 

Jesus:“ Isso não era para ser confuso. Joel 2 descreve que o Exército de              

Deus será ressuscitado no final. O problema que ocorre é que, quando            

uma passagem é lida, alguns concluem isto ou aquilo como sendo uma            

extensão da passagem anterior quando ela não é. Neste caso, Joel 2            

assumiu algumas das características de Joel 1 quando nunca foi feito para            

isso. Não se preocupe, pois aqueles com olhos serão capazes de ver isso. 

“Agora, um tempo atrás, você foi mostrado às nações. Você viu um            

enxame descendo sobre a terra como gafanhotos e devorando a bela           

terra, transformando-a de pacífica e legal em perturbadora e livre da lei.            

Os "filhos de Haman" agora "renasceram" e avançaram nas terras          
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vizinhas. Onde quer que seus pés pisem, a destruição segue e o medo             

reina. Eles até declaram terras que não são deles como suas. 

“Eles então forçam os órgãos governamentais a fazer sua vontade. Eles           

saqueiam, estupram, assassinam e roubam. Eles então clamam por         

justiça, apesar de terem cometido as atrocidades. Por causa do falso           

testemunho, a justiça é cega. No entanto, a justiça agora também é            

surda e muda. Estes cruzam os mares e devoram a terra diante deles             

como nunca se viu antes na história. Estes estão vindo do norte e do sul.               

Há então outros enviados. ” 

Ele apontou de volta para o mirante. Eu vi o caos onde quer que essas               

pessoas fossem. Eu vi um grande acúmulo nas cidades. Enquanto eles           

estavam em todo o mundo, eu podia vê-los construindo cada vez mais            

nas terras ao sul e ao norte dos EUA. Achei interessante não ver nenhum              

deles indo para a China ou a Rússia. 

Eu: “As pessoas que estão construindo na fronteira sul dos EUA são            

diferentes das demais?” 

Jesus: “Eles ainda são uma ferramenta para enfraquecer ainda mais a           

terra. No entanto, existem também 'outros' no meio deles. Veja ... ” 

Eu vi parte do enorme exército de gafanhotos se plantando no meio            

daqueles que vinham do sul. Vi as pessoas que vinham da América do Sul              

sendo silenciosamente forçadas a denunciar Jesus a fim de prepará-las          

para seguir o anticristo. O medo, em seguida, partiu como rumores           

dessas perseguições silenciosas dos cristãos se espalharam. 

Jesus: “Lembre-se das estratégias de guerra e de que o inimigo segue            

um padrão. Você viu isso. O governo está dividido. A terra está dividida.             

As guerras de corrida são declaradas, embora os casos anteriores tenham           

sido isolados e de ambos os lados. Depois, há outras guerras e rumores             

dessas guerras. Isso se deve às notícias que agora estão sendo           

controladas por uma falsa narrativa destinada a promover os tempos do           

anticristo. 

“Quando isso ocorre, uma nação ou nação dividida não pode ficar de pé.             

Veja as raízes de todo esse mal. Há uma raiz para cada um desses males.               

Eu enviei aqueles que chamei para soar o alarme. No entanto, muitos não             

ouvem ou suas vozes são reprimidas. 

Now, enquanto as nações estão em tumulto, vou enviar aqueles que têm            

preservado para um momento como este. 

"Este exército será aquele que o mundo nunca viu nem verá novamente."            

Ele sorriu para mim conscientemente. “Erin, os desejos do seu coração           

são bons. Em breve, vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria              

mesmo que eu lhe dissesse. Aqueles que estiveram em silêncio logo terão            

voz. A partir de agora, e como você pode ver, parece que o inimigo está               
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vencendo e arrebatando a terra. ”Ele apontou para o mirante novamente           

... 

Eu vi uma área que eu não reconhecia mais. Pessoas em massa 'grupo             

pensa' estavam atacando inocentes sem causa e sem motivo. Tudo o que            

era bom agora se tornará maligno e tudo o que era mal agora se tornará               

bom. Ninguém estava pensando em Deus agora. Todos estavam         

pensando em si mesmos. 

Eu: suspirando. “Oh Senhor, isso é tão cansativo. Na verdade, estou           

exausto. Enquanto eu quero lutar e resistir durante a maior batalha que o             

mundo já viu, eu simplesmente não consigo ... ” 

Jesus: Sorrindo. “Não se preocupe, pois a batalha que acabei de mostrar            

acontecerá mais tarde e não será a mesma guerra da qual você fará             

parte. Erin, você fará incríveis feitos em Meu Nome. Embora eu não            

revele mais para você hoje, saiba que isso lhe trará grande alegria ao ver              

tantos curados e agradecidos. Você também vai mantê-los focados em          

quem eu sou e que eu preparei um lugar para eles, além daqui, um lugar               

onde eles nunca terão medo. Ele sorriu para mim. “Agora, regozije-se,           

Erin, alegre-se. Temos muito o que fazer”. 

Eu ri e Ele também. Jesus continuou a falar enquanto andávamos. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois o mal não prevalecerá. Lembre-se           

sempre de que eu venci a morte. O inimigo é derrotado e agora eles              

estão resmungando. Quando eu te enviar, eles não terão escolha senão           

chutar a verdade. Eles então se arrependerão ou correrão e se           

esconderão. Todos aqueles que chamei darão esperança às multidões.         

Agora, vamos voltar para aquela linda árvore! ” 

Ele estendeu a mão para a minha mão. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-320/ 

A Colonização Espalhada de Jesus e dos Gafanhotos 

10 de fevereiro de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

Depois de uma noite de sono agitado, sou grato por mais um dia. A dor               

que estou sentindo agora está em todo o meu corpo. É uma dor aguda.              

Alguns dias são muito piores que outros. No entanto, a dor nos últimos             

três dias me tirou o fôlego. Eu posso dividir a fonte das minhas lágrimas              

em três categorias ... 

● Gratidão a Deus: A primeira e mais importante lágrima são          

aquelas em completa gratidão a Deus pelas coisas maravilhosas e          

belas que eu vejo ou experiencio todos os dias ... 

○ Os adoráveis pequenos animais e pássaros que agora sair em          

torno de nossa casa. 

○ As belas palavras de amor que vêm daqueles que         

normalmente não seriam capazes de expressar tais coisas.        

Em particular, palavras dos meus dois filhos. 

○ Doces lembranças. 

○ As notas de encorajamento que recebo do Ninho. 

○ Palavras oportunas do Senhor que são como mel aos meus          

lábios. 

○ Vendo minha família reunida à mesa em oração e         

agradecimento. 

○ A paz e o riso em nossa casa. 

○ Um pequeno chickadee em um galho perto da minha janela          

como se ela esperasse dar uma olhada no meu tempo com o            

Senhor. 

○ Uma paisagem de tirar o fôlego. 

● Luto e tristeza:  Estes incluem ... 

○ Empatia para aqueles que sofrem ao meu redor. 

○ Intercedendo pelos perdidos e aqueles feridos ao nosso redor         

e no mundo. 

○ A crueldade de alguns que muitas vezes me deixa de joelhos           

em petições a Deus. 

● Dor: Este último acontece com menos frequência porque descobri         

que me concentrar demais em mim mesmo e no meu estado atual            

apenas aumenta minha dor física. Estas são 'lágrimas de eu' para           
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coisas que são situacionais e físicas, bem como mágoa, mágoa e           

perda. 

Oh pai, dói se mexer agora, e às vezes só para colocar meus pés no chão.                

A bile no meu estômago está agora maior do que nunca porque meu             

corpo está reagindo e inquieto. Como agora estou encontrando alguns          

alimentos sólidos mais difíceis de digerir, eu como alguns biscoitos          

Arrowroot e bolachas de baunilha para compensar isso. Apesar de tudo           

isso, se eu não mantenho uma rotina diária, fico deprimido. 

No entanto, Pai, sei que o que estou experimentando não é nada            

comparado com o que tantos outros são. Há tantos sofrimentos agora.           

Por favor, Pai, seus filhos te amam e olham para você para cura. Por              

favor, nos cure em breve para que possamos declarar vitória no Nome de             

Jesus antes dos perdidos aqui. 

O mundo cresceu tão mal e tão rapidamente! Como isso pode ser? É             

como se um tsunami de maldade e mentiras tivesse coberto o bem e a              

onda não estivesse se retraindo. Em vez disso, essa onda se instalou e             

não está recuando. Na verdade, está se tornando ainda pior. Não           

podemos mais ter certeza de nada que ouvimos, lemos ou vemos, porque            

muita verdade está sendo encoberta. 

Nós recebemos apenas uma pequena imagem de uma história muito          

maior. Em vez de notícias noturnas, agora recebemos um editorial          

noturno baseado em uma narrativa de mentiras. Pai, você enviou o           

presidente para afastar os ímpios que estão operando debaixo do nosso           

nariz o tempo todo. O tempo da grande rebelião chegou e muitos de nós,              

a menos que você crie um milagre, não suportarão o que mais está por              

vir. 

É difícil ver tudo isso se desdobrar. Há tantos ataques contra você, pai.             

Há coisas horríveis ditas sobre o teu filho Jesus. Há tantas tentativas de             

nos tirar dos lugares onde Você nos manteve seguros ... e meus sonhos             

refletem isso! Um sonho que tive há duas noites me assustou. Eu pensei,             

'uau, isso realmente pode acontecer na minha vida!' Ainda assim, pelo           

menos parte de mim não quer acreditar... 

Descrição dos sonhos ... 

Populações inteiras estavam sendo forçadas a entrar em colônias. Devido          

à enorme massa de imigrantes que convergiam para a Europa, o Canadá,            

os EUA e o México, os imigrantes exigiam agora zonas seguras para o seu              

povo. Este seria então um lugar onde eles poderiam praticar e fazer            

cumprir suas próprias leis, fornecer sua própria educação e controlar seus           

próprios meios de comunicação. 
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Enquanto, a princípio, eles pediram apenas pequenas seções de certos          

territórios, não demorou muito até que eles exigissem todos os          

territórios. Eles então começaram a mudar as coisas para que qualquer           

pessoa que pisasse em sua colônia estivesse sujeita às suas leis e            

punições. No entanto, eles ainda estariam livres para se mover pelo resto            

da terra fora de seus territórios. Era muito unilateral e completamente           

injusto… 

● Na Europa: Os gafanhotos exigiam: 

○ França 

○ Alemanha 

○ Bélgica; e 

○ Finlândia 

● No Canadá: Os gafanhotos exigiram: 

○ New Brunswick 

○ Manitoba 

○ A parte sul de Ontário; e 

○ Uma faixa de terra através de Quebec que serviria como uma           

rodovia para negócios entre Ontário e New Brunswick 

● Nos EUA: Os gafanhotos exigiam: 

○ Michigan 

○ Norte Nova York 

○ Vermont 

○ New Hampshire 

○ Partes do Maine 

○ Wisconsin 

○ Minnesota; e 

○ Dakota do Norte 

vi um grande mapa com esses territórios no Canadá e os EUA rotulados             

como "Terra Prometida". Neste mapa, todos os Grandes Lagos         

tornaram-se sua propriedade, juntamente com quaisquer pontos de        

entrada associados ao longo dos EUA e da fronteira canadense. Isso           

agora estava se tornando uma colônia unida e massiva! Eu vi as            

apreensões de terras à força, mesmo quando os fazendeiros tentavam          

salvar suas fazendas. Mesmo os povos nativos americanos e das          

Primeiras Nações estavam agora sendo forçados a deixar suas áreas          

designadas. 

Enquanto o que eu vi já era mal o suficiente por si só, o que vi em                 

seguida foi 'Puro Mal'! A ONU estava sendo usada por esses gafanhotos            
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como uma ferramenta para garantir que seus "direitos humanos"         

fizessem o que quisessem. Uma proposta foi então feita para colocar           

cristãos e judeus em áreas designadas também. Mesmo que as várias           

propostas da ONU estivessem incrivelmente distorcidas, um véu se         

manifestou sobre aqueles que assinavam as leis e eles não conseguiam           

enxergá-la. Para impedir possíveis revoltas de seus habitantes, armas         

foram apreendidas das pessoas. 

Logo foram assinadas leis que proibiam cristãos e judeus de praticar           

"orações coletivas" em certos momentos, de modo a "não ofender Allah e            

a Terra Prometida". Se estes ainda fossem então violados, então partes           

das colônias cristãs e judias ofensivas se tornariam então parte das           

colônias de gafanhotos como pagamento pela ofensa. Essas restrições         

tornaram-se cada vez pior até que todas as outras crenças religiosas           

tenham sido cortadas de alimentos, água e outros suprimentos, incluindo          

remédios e vacinas. 

Descrição sub-sonho sobre ... 

Pai, este foi um sonho terrível. Isso não pode ser uma coisa real! Que              

horrível! Por favor, venha depressa e nos salve dessa bagunça. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu vi Jesus na base de uma linda árvore frutífera. Ele sorriu enquanto eu              

corria para ele. Eu fui direto para os braços dele e ele me segurou. 

Eu: “Oh Senhor, minha dor se foi quando estou aqui com você! Eu te              

amo! ” 

Jesus:“ Eu sei que não há dor aqui comigo. Erin, também não há             

sofrimento, sem preocupação e sem medo. Eu te amo, Erin, e sei que             

você chora toda a noite. No entanto, a alegria vem pela manhã. ” 

Eu:“ Estou pronto para acordar aqui em breve. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas ainda tenho planos para você onde você está.            

Você está realmente pronto para voltar para casa agora? Ele sorriu e            

gentilmente me cutucou. 

Eu: "Bem, Senhor, agora que vi o que você preparou para aqueles que             

amam você, por que eu não gostaria de estar aqui com você?" Ele sorriu              

para mim enquanto assentia em concordância. “Contudo, Senhor, eu não          

cheguei tão longe para parar agora. Eu sei que você tem grandes planos             

para nós, então eu realmente gostaria de ver isso acontecer. É justo que,             

sem que sejamos sobrenaturalmente fortalecidos por Você, como algum         

de nós suportará isso? ” 

Jesus:“ Você não poderia suportar isso sem mim. Estou com você. O que             

você viu em seu sonho são os planos dos ímpios. No entanto, Erin, esta              

não é a minha vontade. Eles não prevalecerão aqui. ” 
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Eu:“ Sim, Senhor, mas isso já está começando a acontecer. Nós não            

podemos falar nada sobre suas práticas, mesmo quando o Seu Nome é            

profanado pelos ímpios. ” 

Jesus: Sorrindo. “Sim, Erin, mas eu sou grande e posso aguentar. Eles            

realmente não têm idéia do que estão fazendo. Eu não o designei para             

lutar contra essa parte da Minha batalha aqui. Eu mostrei isso para você             

entender o que está acontecendo nos bastidores. "A sabedoria é          

comprovada por suas ações." Ele sorriu e apontou para mim. 

“Agora, este grupo acredita que eles estão fazendo isso pela diretriz de            

Deus. Bem, de certa forma, eles estão corretos, pois isso é um            

cumprimento da profecia. No entanto, há outro plano em vigor e isso vai             

atordoar as nações. Não se assuste quando os ímpios parecem prosperar,           

pois daqui a pouco não existirão mais. Se você procurasse por eles, não             

os encontraria. 

“Agora, o que veio sobre a terra é o espírito de confusão e rebelião. Os               

argumentos dos ímpios são facilmente anulados por suas próprias ações.          

Isso é confuso para muitos. No entanto, quando você vê isso, você sabe             

que o inimigo está por trás disso, como você sabe que eu não sou "o deus                

da confusão". " 

Eu:" Sim, Senhor, mas a maioria do que eles estão fazendo parece tão             

óbvia para mim . ” 

Jesus:“ Enquanto isto é óbvio para você, não é para aqueles que            

escolhem acreditar na narrativa de mentiras. ” 

Eu:“ Tudo bem, Senhor, vamos ver se eu entendo isso. Enquanto eles            

declaram "liberdade de expressão para todos", eles não incluem nada que           

considerem ofensivo. Nada pró-Jesus, pró-vida, pró-família ou pró-'A        

Terra do Livre' é permitido. Isso significa que metade do país é forçado a              

permanecer em silêncio para não ofender a outra metade. No entanto, ao            

mesmo tempo, o outro lado pode dizer o que quiser. Isso é confuso! ” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, eu não mostrei a vocês que as balanças estão             

desequilibradas? Esse padrão não se repetiu antes? ” 

Eu:“ Sim, claro que sim. Relativamente recentemente com a Alemanha          

nazista! ” 

Jesus:“ Bem, mais ou menos. Sim, é semelhante, pois o alvo era, e ainda              

é, o extermínio do povo judeu. No entanto, agora é mais do que isso, pois               

não é apenas o povo judeu, mas Israel e todos os filhos de Deus. Erin, o                

mesmo espírito que você fala não pereceu. Ainda está vivo e bem entre             

os tolos. ” 

Eu:“ Por que eles queriam destruir todos os cristãos? Eu não entendo ”. 

Jesus:“ É simples. É para irritar a Deus e chamá-lo para prestar contas. É              

impedir que a verdade se espalhe, pois o molde não pode sobreviver sob             
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luz forte. Isso você entende. Uma pequena partícula de um corpo           

estranho pode destruir um lote inteiro. Isso vai nos dois sentidos. Por            

exemplo, se você remover todo o mal, então você tem a Terra que eu              

preparei para você com antecedência aqui… Paraíso! 

“O inimigo uma vez residiu aqui no céu. Agora que ele foi expulso, sua              

missão é criar sua própria versão do Céu, mas na Terra e só para si               

mesmo. Para fazer isso, isso consiste no massacre dos filhos de Deus. Ele             

faz isso primeiro diretamente no útero ou no nascimento, depois, quando           

andam como crianças pequenas. Ele então procura roubar sua inocência.          

Como adolescentes, ele então procura roubá-los da verdade e isolá-los. 

“Bem, a lista continua e continua a partir daí. No entanto, Erin, você sabe              

disso, junto com muitos outros sinais, que o tempo está próximo. Assim            

como as flores indicam as estações da esperança e os frutos por vir, suas              

folhas indicam que o verão está próximo. Então, é o mesmo com o que              

você está testemunhando agora. Erin, tire uma lição da figueira… ” 

Eu: sorrindo. “Senhor, posso tirar minhas lições de você em vez da            

figueira? Como você sabe, eu te adoro, não a figueira. 

Jesus: rindo. “Muito bem, Erin, muito bom! Se você é contra os ímpios,             

então você é para mim. Se você fala contra as práticas deles, então você              

é para mim. Se você fizer exatamente o oposto deles, então você é para              

Mim. ” 

Eu: Sorrindo. "Sim, Senhor, mas então eu serei impopular." 

Nós dois rimos como Ele sabia que eu estava apenas brincando. 

Jesus: “As pessoas não mais procuram a verdade. Eles preferem se           

divertir. Eles seguem o que seus ídolos lhes dizem para seguir. Eles não             

gostam de nada que os chame para parar seu auto-prazer e alimentar            

seus apetites. No entanto, em breve, muito em breve, eles vão confessar            

a sua mentira línguas como eles enganaram muitos. 

“Alguns afirmam que amo o pecador e o pecado porque, por definição,            

esse seria o 'amor não-condicional' de um Salvador. O que eles não            

percebem é que a própria decepção em que caíram logo os colocará em             

algemas por suas próprias palavras. O inimigo os amarrou, já que ele não             

é "aquele que liberta os cativos". 

“Ele, pelo contrário, toma o livre e os torna cativos, ligados por 'o deus              

deste mundo'. No entanto, Erin, você reside aqui comigo e é por verdade             

que você foi libertado. Você é meu. Em breve, muito em breve, você não              

acreditará no que planejei para você. Mesmo se eu te dissesse, você não             

acreditaria no que eu planejei para você e para aqueles que Me amam e              

que eu escolhi. ” 

Eu: Rindo. “Por que você não me tenta? Eu adoraria imaginar isso! ” 
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Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, seja paciente e encontre alegria. Eu estou aqui.            

Minhas promessas são verdadeiras. Eu não vou abandonar você. Assim          

como o inimigo estabeleceu um curso de destruição para você, ordenei           

anjos a seu respeito para guardá-lo em todos os seus caminhos. Eles vão             

segurá-lo para que seus pés não sejam tropeçados por uma pedra em            

seu caminho, então não se preocupe. Enquanto não há problema em ficar            

de pé, não discuta com tolos. Eu tenho um plano ... Ele sorriu e apontou               

para mim. "…para você. Agora, venha comigo! ” 

Ele estendeu a mão e começamos a caminhar juntos para a bela árvore             

frutífera. 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-321/ 

Jesus e Orações Depois da Morte de Um Bebê Precioso 

13 de fevereiro de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por tudo o que você fez por nós! Você é o concedente de              

milagres para a Sua glória. Você é o nosso curador e o grande médico,              

acima de tudo. Você também é o doador da dádiva da vida. Você vai nos               

levar para casa quando nossa jornada aqui se fechar. Embora às vezes eu             

tenha medo de soltar quando envolve meus filhos, confio plenamente em           

você na minha vida. 

No entanto, Pai, estou aqui hoje para fazer outro caso. Eu estou olhando             

para Mateus 27:52-53 ao fazer este caso. Estes são dois versos que            

sempre são ignorados na igreja. Foi quando as sepulturas se abriram e            

você levou aqueles que "dormiam" do cemitério para a Cidade Santa. Isso            

aconteceu no mesmo dia em que você morreu por nós na cruz. Muitos             

mortos foram trazidos de volta à vida no mesmo dia em que você             

morreu. 

Que incrível milagre isso deve ter sido para aqueles que perderam entes            

queridos. No entanto, isso também deve ter sido incrivelmente         

aterrorizante para aqueles que viram inimigos repentinamente       

reaparecerem, inimigos que eles achavam que estavam muito longe.         

Também não podemos excluir a possibilidade de que esse reaparecimento          

dos mortos também incluísse crianças. 

Pai, você é Deus sobre todos nós. Você é o Deus que segura meu              

coração, determina meus dias e respira vida em mim. Por este meio            

declaro bênçãos sobre os seus santos. Eu ofereço meu coração, minha           

alma e todas as minhas forças para Aquele que possui as chaves da vida              

e da morte. Depois de escrever esta última frase, decidi orar a Oração do              

Senhor. Depois de fazer isso, comecei a argumentar com Deus ... 

Oh Pai, eu não posso esconder nada de Você como você sabe tudo. Com              

isso em mente, peço a você que minha petição seja boa. Meu coração             

está partido em um milhão de pedaços agora. Estou em profunda           

angústia pela minha querida amiga que acabou de perder a menina           

depois de uma longa batalha com problemas pulmonares. Bem, pai, eu           

estou segurando esta criança para você agora. 

Sua mãe decidiu não dizer "um verdadeiro adeus" a seu bebê, enquanto            

se apegava à possibilidade de que ela ainda estaria "acordada de seu            

sono". Meu amigo não acredita que esta batalha acabou. Embora só você            
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saiba tudo, eu pessoalmente estou de acordo com ela, pois acredito que é             

possível que esse precioso bebê tenha sido parte de uma "batalha           

celestial". 

Como posso dizer a alguém que acabou de perder o bebê para            

permanecer paciente? Você me mostrou que seu filho estava brincando          

no céu, junto com um garotinho. Eles estavam brincando com filhotes de            

animais. Havia até um elefante em forma perfeita, mas com o mesmo            

tamanho de um cachorro médio. Super fofo vezes mil não corta! Eu vi ela              

e o menino caçando esses animais de brincadeira e depois os perseguindo            

de volta. 

Depois de me mostrar essas imagens brevemente, a visão foi então           

fechada. Pai, você me mostrou essa visão para nos preparar para a            

possibilidade de que o lindo bebê de minha amiga permanecerá no céu?            

Se sim, e os sonhos da mãe? Ela acredita que você mostrou algo             

diferente. Ela acredita que você mostrou seu bebê sendo acordado e           

vivendo novamente. 

Bem, eu não sei as respostas para estas perguntas, Senhor, só você faz!             

O que eu sei é que raramente chorei tanto quanto pela perda do meu              

amigo. Oh Pai, o que posso dizer para fazer com que Você se afaste do               

que parece ser nosso castigo contínuo e nos abençoe em vez disso? Posso             

fazer alguma coisa? Oh Pai, precisamos de ajuda! Nós oramos por sua            

ajuda, no poderoso nome de Jesus, amém! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava lá imediatamente para me encontrar. Ele sorriu e parecia           

tão feliz em me ver. Eu sorri de volta, mas rapidamente abaixei a cabeça              

e comecei a chorar. 

Eu: “Oh Senhor, minha dor é tão grande. Fiquei em frente a uma             

autoridade escolar em nome dos adolescentes cristãos em uma escola          

cristã. Depois disso, eu sabia que estaria sob ataque. Com certeza, nós            

estávamos. Nós estávamos sob ataque durante todo o dia. Nós fomos           

atacados pessoalmente, financeiramente e fisicamente. No entanto, o pior         

ataque ocorreu mais tarde naquele dia. Oh Pai, um dos seus pequeninos            

morreu na segunda-feira. 

“Quando descobri, chorei e não pude parar. Então eu gritei com você. Oh             

Senhor, eu sinto muito por gritar com você. Meu coração se partiu em um              

milhão de pedaços. Oh Senhor, por favor, levante esta criança do seu            

sono. Enquanto eu sei que ela estava com dor aqui, Você me deu uma              

visão dela brincando com um garotinho e alguns filhotes de animais.           

”Comecei a chorar ainda mais. “Oh Pai, este mundo é doloroso,           

verdadeiramente doloroso!” 

Jesus: “Sim, é. Erin, sua fé é boa.” 
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Eu:“ Obrigado, Senhor, mas às vezes me pergunto. Eu desejo mover           

grandes montanhas. Bem, espere, isso não é o que eu realmente desejo.            

O que eu realmente quero fazer é usar o seu poder para levantar esta              

menina. Então, muitos verão o seu milagre! ” 

Jesus:“ Sim, sei que isso seria bom. No entanto, eu preparei você para             

isso, dando-lhe três visões separadas de Mim carregando a criança e a            

criança brincando aqui. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Você me garantiu que ela agora mora aqui com você.             

Contudo, porventura não considerareis o milagre de levantá-la do seu          

sono? ” 

Jesus:“ Vi-te diligentemente estudando as obras de Elias, Eliseu e Pedro,           

assim como os meus. Eu conheço seu pedido e é bom. Erin, eu ouvi sua               

declaração. ” 

Eu:“ Você também não mudará todos nós? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, eu tenho planos para você. Eu tenho planos para            

seus filhos. Eu tenho planos para aqueles que eu chamei para você            

durante este tempo ... seus amigos e suas famílias. Não há acidentes que             

todos vocês foram reunidos para um tempo como este. Agora tenho uma            

pergunta para você. Como pai, você revela todas as coisas para seus            

filhos? ” 

Eu: Rindo. "Absolutamente não. Eu só compartilho coisas que os          

beneficiam, instruem ou adicionam ao futuro deles. Se eu compartilhasse          

como me sentia fisicamente ou a preocupação que às vezes tenho, isso            

não os beneficiaria. Eles se preocupariam. Nada de bom pode vir com a             

partilha de todos os nossos planos com nossos filhos. ” 

Jesus:“ Certo, então você pode confiar em Mim quando digo que faço as             

coisas para o seu benefício e porque existe um plano melhor? Conforme            

você foi mais longe em confiança para Mim, as coisas que retirei de você              

confundiram você como você queria respostas com opções. Você se          

lembra não há muito tempo quando eu removi todas as suas opções,            

exceto por duas opções? 

“A primeira opção foi você ficar onde estava no deserto e perder tudo. A              

segunda opção era você confiar plenamente em Mim e permitir que eu o             

afastasse do deserto. Você pegou a segunda opção e depois me deu            

controle total. Agora que eu tinha controle, cobri os custos, liberei seus            

filhos e mandei-te para uma bela terra longe de seus problemas. 

“Eu também dei a você uma companheira, alguém que ficaria em pé e             

lutaria em seu nome e em nome de seus filhos. Durante esse tempo             

longe do deserto e na terra das árvores, aproximei-me ainda mais de            

mim. Seus filhos agora sabem que estou com você. Eles anseiam por ver             
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meus milagres. Já que eles já testemunharam milagres, eles acreditam          

em Mim quando digo que algo grandioso está para vir. 

“Agora, tudo que fiz foi para o seu benefício e aqueles ao seu redor que               

me amam. Às vezes, parece que eu dou e depois tiro. Enquanto você me              

elogia a maior parte do tempo, você também questiona sua fé às vezes.             

Erin, tudo isso empurrando e puxando faz parte do processo de construir            

sua fé. Tem funcionado, Erin, como você agora confia totalmente em Mim            

para tudo. Este é um bom lugar para estar! ” 

Eu:“ Senhor, vejo um mar tempestuoso na minha frente. Estou piorando           

fisicamente, não melhor. Eu raramente tenho "bons dias" agora. Não há           

nada que eu possa fazer além de esperar que você apareça na água para              

me chamar. Estou com medo, pai. Eu sou um vaso não utilizado. ” 

Jesus:“ Erin, o tempo das Minhas flechas é muito breve, mas não hoje. ” 

Eu:“ Eu também estou pedindo a você que me dê as palavras que eu              

preciso declarar para que a vida seja respirada. de volta para a filha do              

meu amigo. Até mesmo a equipe do hospital ficou arrasada com a notícia             

do falecimento de sua filha. Senhor, enquanto isso seria o milagre final            

para nós, seria fácil para você fazer como você é o Deus do Impossível.              

Por favor, senhor! Por favor, considere isso, Senhor? ” 

Jesus:“ A dor que tenho visto é difícil. Eu sei disso como eu estava lá. Eu                

pessoalmente carreguei a criança para casa em meus braços. Nenhuma          

guerra nos celestiais poderia me impedir. Lembre-se sempre que ela era           

Minha para começar, ela ainda é agora e continuará a ser para sempre e              

sempre. Erin, ela é minha, na terra como no céu. Tenho ouvido o seu              

pedido e é assim que eu vou responder-lhe ... 

● Se a criança sobe até o final do quarto dia (até o anoitecer,             

Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019), eu ter respondido a suas           

bênçãos e declarações de nova vida no Terra. 

● Se ela não for criada durante este tempo, decidi mantê-la aqui           

comigo. 

“Agora, você entende que há bons casos para ambos os lados? Você            

entende que o milagre solicitado poderia causar uma onda de choque           

muito específica? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu entendo ”. Comecei a rir depois de terminar a frase. 

Jesus: sorrindo. “Por que você está rindo?” 

Eu: “Achei engraçado você usar esse termo em particular.” 

Jesus: “Bem, isso não é um acidente. Em breve, haverá milagres e            

maravilhas daqueles que eu chamei, assim como falsos milagres e          

maravilhas do inimigo. Agora, se eu fosse criar a criança, isso seria uma             

exibição muito 'pública'. Uma vez que isso acontecesse, os problemas,          
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bons e ruins, descenderam sobre a mãe da criança. A mãe e todos os              

seus filhos seriam então marcados como Meus e todos eles seriam motivo            

de problemas. ” 

Eu:“ Agora eu entendo os dois lados da questão, Senhor, obrigado. No            

entanto, minha amiga e sua filha já vivem para você. Se esses quatro             

dias não são o momento apropriado para criar a criança, então talvez isso             

possa acontecer no momento em que Seu Exército foi criado. Em Sua            

Palavra, nos é dito que os 'mortos em Cristo' serão ressuscitados           

primeiro. Eu acredito que este é nós, o figurativo 'morto', que está            

esperando por você. No entanto, talvez isso também inclua alguns dos           

mortos fisicamente vivos, incluindo essa criança. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, você é sábio em sua barganha. Sim, essa            

alternativa seria mais benéfica para todos, ainda assim teria o mesmo           

efeito, entendeu? Essa criança seria então parte de um "exército maior"           

em vez de um "espetáculo público solitário". Sua família, então, não           

precisaria se esconder nas sombras. Isso seria benéfico para todos. ”Tudo 

Eu:“bem, Senhor, mas por que não acordar a criança agora? E se não             

quisermos continuar esperando até a transformação? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, eu já te disse o que estou disposta a fazer. Se               

ela não for acordada de 'dormir' até o final do quarto dia (até o anoitecer,               

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019), você deve aceitar o Meu caminho            

como melhor por enquanto. Você pode fazer isso? ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor, mas eu não gosto disso.” 

Jesus: “Eu sei, Erin, mas tente lembrar que a criança é muito feliz aqui.              

Ela corre, ri e cheira flores. Ela tem família e amigos. Ela brinca com os               

pequenos animais e todos a amam. Ela nunca para de sorrir. Não é tão              

ruim aqui! ” 

Eu:“ Senhor, você está partindo meu coração. Eu pensei que você tinha            

planos para ela aqui com sua mãe. Quase um ano de sofrimento e por              

quê? Minha fé está sendo esmagada. ” 

Jesus:“ Erin, falei com você sobre isso antes. Às vezes os milagres são             

imediatos e às vezes há um processo. Você sabe por quê? ” 

Eu:“ Não. ” 

Jesus:“ Porque há muitos fatores envolvidos. Agora, pegue isso ... ”Ele           

abriu a mão. Ele estava segurando uma pedra lisa. Parecia irregular e            

quebrado. Parecia ter um cristal escuro, sujo e nublado. “Olhe de perto.            

Você sabe o que é isso? É um diamante. No entanto, há muito mais              

envolvido para passar deste estágio para este. ”Ele abriu a outra mão. Ele             

estava segurando um diamante acabado que foi cortado com belas          

facetas. Foi impecável e tinha muito brilho. “Veja, Erin, há um processo.” 
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Eu: Ainda fazendo beicinho. “Eu não aceito isso, Senhor. Afinal, você           

pode simplesmente chover quantos diamantes lapidados do Céu Aberto         

quiser ”. 

Jesus: Rindo. "Sim você está certo. Eu posso. Eu também posso produzir            

grandes pérolas perfeitas. No entanto, há um processo com a criação de            

pérolas também. Erin, esta criança é minha pérola. Seus ensaios          

produziram brilho para a eternidade aqui. Sua mãe também é minha           

pérola e ela não está acabada. Agora vamos ver o que acontece. No             

entanto, não importa o que aconteça, você deve aceitar o resultado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Desde que você não fechou a porta completamente, eu            

agora dou esta situação completamente a você. Eu só queria ter certeza            

de que estava fazendo tudo o que você precisava. Eu também estava me             

perguntando se minha fé, petições e orações estavam precisando de um           

impulso. ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin. Se você precisasse de um 'impulso', eu diria o             

que fazer. Eu te instruirá no caminho que você deveria seguir. Não se             

preocupe, minha pequena flecha, pois logo acenderei sua chama. Eu          

então usarei você. Agora, regozije-se! Eu sou o Deus que te ama e             

responde seus gritos. Eu faço o que é melhor em relação a você. Comecei              

a chorar novamente. "Por favor não chore. Eu vou curar seu           

quebrantamento. Eu também trarei alegria ao coração de seu amigo          

novamente. Vou trazer a vida de volta ao seu coração também, Erin. Eu             

te amo! ” 

Ele colocou minha mão sobre o coração e colocou a mão sobre a minha.              

Ele então colocou minha mão sobre o meu coração e colocou a mão sobre              

a minha. 

Jesus: “Prometo curar seu quebrantamento e dar nova vida a você. Eu te             

amo. Prometo que nunca revoguei minhas promessas. 

Ele beijou o topo da minha cabeça enquanto eu chorava. Ele levantou            

minha cabeça, olhou nos meus olhos e sorriu. Ele tinha um sorriso tão             

simpático. Seu amor reconfortante me dominou ao ponto de poder sorrir           

de volta para ele. 

Me: “Eu te amo!” 

Jesus: “Erin, a alegria vem pela manhã” 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-322/ 

Jesus e Nada Podem Parar o Filho 

25 de fevereiro de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

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

minha família, amigos e aqueles que estão perdidos, mas logo te           

encontrar. A cada dia que passa, o mundo ao nosso redor fica mais frio. A               

notícia é difícil de digerir à medida que o mal cresce. A verdade parece              

agora fora de moda. Eu sempre achei que existe um bem genuíno entre             

as pessoas, mas, na verdade, isso parece estar desaparecendo         

rapidamente. 

Não há mistério maior do que você. Você é infinitamente perfeito em            

todas as coisas. Embora não possamos entender Seus caminhos, sei que           

correr na direção oposta, chutando e gritando, é fútil. Sinto muito, padre,            

às vezes questionar Seus métodos, embora eu veja que Seus caminhos           

são sempre perfeitos. Uma pequena gota de água pode causar um efeito            

de propagação generalizado que pode durar para todo o sempre. 

Passei algum tempo lendo recentemente sobre um dos meus artistas          

favoritos. Ele tem sido uma das maiores influências na minha          

criatividade. Ele ganhou mais popularidade no que é chamado de          

"Rugidores dos anos 20" da América, a Idade de Ouro entre 1920 e 1929.              

A riqueza da América havia dobrado durante esse período. Pela primeira           

vez, mais americanos viviam em cidades do que em fazendas. 

Cadeias de lojas agora traziam a mesma mercadoria pela terra. Rádio e            

outras propagandas trouxeram tendências para música, dança e até         

gírias. Algumas mulheres balançavam os cabelos, usavam saias curtas,         

bebiam, fumavam e ficavam sexualmente livres por causa dos         

dispositivos de controle de nascimento que agora estavam disponíveis.         

Essas mulheres eram comumente chamadas de "flappers". 

Agora estava se tornando moda "ser livre". Era o alvorecer da rebelião e             

tudo estava mudando. Foi triste porque o medo se espalhou, junto com o             

ódio. A parte triste foi que os judeus estavam sendo traídos durante esse             

tempo por seus aliados. Isso foi mantido em segredo, e a maioria não             

sabia que isso estava acontecendo. Os EUA estavam passando por tantas           

mudanças que os problemas mundiais desapareceram. 

Eu vejo que esta rebelião está novamente aumentando hoje. Eu posso           

até ver nas filas de check-out na mercearia. Vejo pessoas impacientes           

lançando maldições sob sua respiração, mas ainda assim apenas alto o           
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suficiente para serem ouvidas. Eu experimento isso com bastante         

frequência, pois as pessoas não sabem mais como esperar         

pacientemente. Eles não estão entendendo mesmo quando obviamente        

não é culpa dos clientes à nossa frente ou do caixa. 

E aqueles que dirigem carros como se fossem armas? Há tantas pessoas            

que não deveriam estar dirigindo. Eles buzinam, xingam e põem em           

perigo os outros em sua raiva. Embora esse comportamento deva ser           

inaceitável, o inimigo geralmente usa esses veículos enormes como         

armas. Isso acontece com tanta frequência que quase não é mais           

abordado nas notícias. A notícia me deixa tão doente agora que apenas            

balanço minha cabeça e rezo. 

Houve também a minha recente viagem a um hospital para mais testes.            

Havia tanta gente doente e tossindo, mas ninguém colocou uma das           

máscaras disponíveis para impedir que ela se espalhasse. Claramente,         

essas pessoas doentes estavam sendo habilitadas a espalhar doenças até          

mesmo para os mais vulneráveis, as crianças pequenas e os idosos           

frágeis. Eu estou apenas continuamente espantado com a frieza dos          

corações se espalhando pela terra. 

Uma pergunta continua aparecendo. Por que a verdade é tão fora de            

moda nos dias de hoje? Bem, eu sei a resposta. É porque a verdade corta               

o coração de um assunto, especialmente quando os fatos o apóiam. A            

evidência é então reunida que apóia esta verdade. O problema é que as             

pessoas não gostam mais da verdade. Eles não gostam disso porque a            

verdade lança luz sobre as trevas e expõe o mal. Felizmente, nós, o             

breve exército de Deus, estaremos equipados com a espada da verdade. 

Estou tão animada para ver isso e fazer parte disso. Oh, como eu anseio              

estar nesse número. Eu precisarei ser fortalecido entretanto como é tal           

uma luta para assistir os EUA desmoronando. Pai, você realmente jogou           

uma chave nas coisas quando designou Trump para se tornar presidente.           

É óbvio que você o colocou no cargo, pois os inimigos dos Estados             

fizeram o melhor possível para destruí-lo e a qualquer um que o            

apoiasse. 

A mídia noticiosa é realmente tendenciosa contra Trump e seus          

partidários. Ele é ridicularizado. Ele é falsamente acusado de coisas,          

mesmo quando as evidências mostram claramente algo diferente. Todas         

as coisas boas que ele faz nunca são mencionadas. Eles se concentram            

apenas em táticas baseadas no medo para discernir o medo e tentar            

influenciar potenciais eleitores. Ironicamente, exatamente o que a Rússia         

está sendo acusada, a grande mídia está fazendo aqui e agora. 

Quando o presidente diz declarações que vão contra a agenda da           

esquerda, era como se os portões do inferno se abrissem sobre a terra.             
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Agora estamos vendo uma hipocrisia generalizada. As balanças estão         

cada vez mais inclinadas para um lado. Enquanto eu amava ir ao cinema,             

eu não gosto tanto agora. Esta mensagem, realmente uma mensagem          

'Anti-Deus', não está tão escondida nos roteiros desses filmes. 

Os filmes não são mais uma fuga das realidades cotidianas. Eu não quero             

apoiar as novas agendas. Eu não me importo mais com eles. Sua postura             

pública em política, religião e expressão sexual arruinou verdadeiramente         

meu desejo de continuar participando. Pai, estou enojado com Hollywood.          

Estou tão triste que uma forma divertida de entretenimento foi tão           

incrivelmente contaminada. O mesmo acontece agora com a televisão.         

Não foi muito atrás. 

Pai, estou tão enojado com o que está acontecendo na América. Eu tentei             

olhar para trás para onde tudo isso começou e agora acredito que a causa              

raiz de muitos desses problemas foi na década de 1920. Há tantas coisas             

relacionadas à rebelião que ou começaram aqui, aumentaram ou foram          

ativadas… 

● A Máfia 

● O ressurgimento do do Grupo do Ódio chamado Kukulcan (KKK) 

● O começo do feminismo 

● O começo do controle da natalidade facilmente acessível 

● Aumentou a liberdade para ser 'sexualmente livre' 

● A lista realmente continua e em ... 

Então, o Grande Quebra da Bolsa de Valores chegou em outubro de 1929.             

Os Roaring Twenties, com toda a sua rebelião, eram como um leão            

rugindo chamando você. Eu visualizo esse acidente como um leão se           

levantando contra você e perdendo. Bem, aqui estamos agora,         

aproximadamente noventa a cem anos depois, e todas essas coisas          

parecem estar ficando ainda piores. Os EUA estão tornando os abortos           

tardios ainda mais acessíveis! 

O infanticídio é o próximo assassinato de um bebê recém-nascido? Bebês           

e talvez crianças em seguida, sendo legalmente mortos? O que? E quanto            

ao muro que está sendo construído para proteger nossa fronteira sul? A            

esquerda está chamando para remover todas as fronteiras assim que elas           

estiverem novamente no escritório. Todas as fronteiras foram removidas?         

A sério? Para piorar a situação, dizer publicamente qualquer coisa contra           

essas coisas é agora considerado "discurso de ódio". 

O presidente Trump não foi a causa de tudo isso. Ele só passou a ser o                

homem para trazer a escória para a superfície de uma panela fervente.            

Ele é pego por tudo o que diz, mas uma congressista muçulmana é capaz              

de falar anti-semitismo e é rotulada de liberdade de expressão. Um           
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estudante de Berkley é agredido por usar um chapéu MAGA e não está             

coberto. Imagine se fosse o contrário. Seria relatado internacionalmente. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem na minha frente. Ele estava sorrindo para mim. Eu            

entrei em seus braços e ele me abraçou. Enquanto Ele me segurava,            

comecei a chorar. 

Jesus: “Tudo bem, Erin. Eu sei. Eu vejo tudo isso. Onde está escrito que a               

vida vai melhorar antes de eu chegar? ” 

Eu:“ Não, Senhor. No entanto, pensei que as pessoas ainda estavam se            

casando e sendo dadas em casamento. Eu pensei que isso significasse           

algum tipo de normalidade. Eu pensei que, assim como nos dias de Noé,             

tudo mudaria quando você finalmente viesse a nós nas nuvens? ” 

Jesus:“ Sim, Erin, e isso é verdade. As pessoas pararam de se casar?             

Senti falta de alguma coisa? ” 

Eu:“ Não, Senhor. Casamentos ainda estão acontecendo. Eu sei que você           

sabe tudo isso. ” 

Jesus:“ Este não é um momento fácil nem nunca foi destinado a ser.             

Como um daqueles que chamei para ver esses eventos, você vê a            

injustiça. Você vê a separação de uma grande nação. Embora eles           

tentem, isso não pode ser atribuído a um homem. Isso vem se            

desenvolvendo há muito tempo. Não apenas isso, mas não é apenas essa            

nação, mas muitos estão sendo levados em conta. Este homem foi           

enviado para agitar e sacudir as nações. 

“Por causa de seu comportamento, as nações estão indignadas. No          

entanto, esse ultraje é realmente devido ao seu apoio a Israel, a terra de              

Deus. Erin, é verdadeiramente sábio orar sobre um assunto agora          

mesmo, pois eu concederei revelação em torno disso. Não confie em           

relatórios de falsos narradores. Sua agenda não é verdade. O inimigo           

está usando isso contra os corações daqueles que eu chamei. Este é            

também um momento de divisão entre família, amigos e as leis da terra. 

“Isso está sendo permitido por causa dos pecados sobre a terra, incluindo            

as leis estabelecidas para apoiar a prática maligna dos pecados contra           

mim. A terra foi entregue às mulheres 'Liberty' e 'The Blindfold of Justice             

segurando escalas desiguais'. Enquanto há o mal em ambos os lados, um            

lado em particular é o peão do inimigo em um jogo perverso para             

desintegrar a outrora nação abençoada e dividi-la, dando-lhe riqueza aos          

outros. Sabendo que todos os líderes são designados do Céu para meus            

propósitos, o inimigo sabe que chegou a hora. A batalha nos lugares            

celestiais é épica. 

“Agora, esse líder irritou muitos. Ele tirou o inimigo para o aberto.            

Quando o Espírito da Verdade, Minhas Setas, descer, será diferente de           
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qualquer outro tempo na história. Embora eu saiba que é desanimador           

ver as ondas de iniqüidade varrerem a terra, até que eu tenha chamado             

você para marchar, você continuará a 'ficar de pé'. Enquanto isso, atendi            

às suas necessidades e logo abrirei a porta. ” 

Quando ouvi a palavra“ em breve ”, fiquei visivelmente triste. As palavras            

"em breve" e "muito em breve" não eram realmente "meus amigos".           

Jesus sorriu para mim quando levantou meu queixo para cima. 

Jesus: “Erin, eu tenho você onde você está, a fim de mantê-lo em um              

padrão de retenção por enquanto. Eu tenho muitos outros fazendo o           

mesmo. Além de mais uma consulta médica, você terminou seus testes.           

Lembre-se de que você já é uma testemunha da Minha Glória, mas, em             

breve, muitos testemunharão a Minha Glória vindo sobre você. 

“Enquanto você for temido pelos ímpios, aqueles que eu chamei para           

você serão confortados por você. Os ímpios vão chamá-lo para fora em            

seus erros do passado, erros que você fez quando era jovem. Lembre-se            

de que você conhecerá o inimigo por seus padrões. Se o inimigo            

conseguir que você olhe para trás, ele pode tropeçar até lá. Há uma razão              

pela qual tenho você ansioso. ” 

Eu:“ É porque não é saudável olhar para trás? ” 

Jesus:“ Sim, como pode ser usado para o mal. No entanto, no que se              

refere a você, é também porque estou prestes a fazer uma coisa nova em              

você. O inimigo está sempre lá para lembrá-lo de seus começos           

sombrios. O inimigo está sempre presente para lembrá-lo da última vez           

em que você se tornou vítima de homens maus. Embora você tenha            

experimentado muito pouca justiça em sua vida, essa falta de justiça           

remonta a gerações em sua família. 

“No entanto, Erin, eu sou seu parente redentor e minha recompensa é            

comigo. Eu lhe darei justiça e você nunca mais duvidará de mim. Eu             

mantive conta de todos aqueles que deram falso testemunho contra você.           

Eu mantive conta de todos aqueles que erroneamente deixaram os          

culpados de prejudicar você ficarem impunes. 

“Erin, você logo verá isso. Você tem lidado com víboras, hipócritas que            

estão longe de mim. Em breve você vai lidar com cobras e não ser              

mordido. No entanto, há muito mais do que apenas isso. Erin, vou            

reivindicar você. Eu sei que você está cansado e com dor. Eu não me              

esqueci de você. ” 

Eu:“ Senhor, nunca te esqueço de ti. Você está constantemente em           

minha mente. Eu sou eternamente grato a você. Eu te amo. Por favor me              

perdoe. Eu me arrependo porque fui ferido por suas promessas,          

demorando demais para mim. É só que estou com medo. Senhor, por            

favor, não esqueça de mim. Preciso da tua ajuda. Eu tenho que ver um              

5 
32



especialista na quarta-feira. Esta nomeação veio do nada e parecia          

urgente. 

“Oh Senhor, estou cansado de médicos, exames e consultas. Eu estou           

pronto para viver e respirar. Eu estou pronto para o serviço. Eu quero             

muito ser forte o suficiente para ficar de pé. Estou pronto, Senhor.            

Comecei a chorar. 

Jesus: “Erin, eu sei. Eu estou com você. ” 

Eu:“ Senhor, há muitas pessoas que estão prontas para a Sua grande            

onda de milagres. Eu sei que você nos ama porque, se você não o fez,               

não vejo razão para manter este mundo em andamento. Está ficando           

cada vez pior a cada dia. No entanto, Pai, suas promessas sempre soam             

verdadeiras. Muitos de nós, apesar das injustiças, apesar das coisas que           

nos dizem, ainda acreditam que, se as pessoas soubessem quão grande           

você é e quão grande é o Céu, elas abandonariam tudo e correriam para              

você. 

“O tempo pára para nenhum homem. Todo o tempo, o tempo continua.            

Continua. Precisamos de alguns milagres, Senhor. Estou assustado. Por         

favor, envie esta onda, realmente um tsunami, do céu sobre as terras            

para virar a cabeça para você. As pessoas vão perecer por falta de             

conhecimento. Por favor, Senhor, eu poderia fazer algo para apressar          

isso? Por favor, me cure. Coloque-me, treinador, estou pronto para jogar!           

Eu tive alguns sonhos curtos recentemente… 

Sub-sonho 1 “A descrição do Burning Map”… 

Meu marido e eu estávamos olhando para um enorme mapa pendurado           

em uma parede. O mapa mostrava o mundo inteiro. Vi alfinetes           

marcando localizações no mapa, mas não fazia ideia do que elas           

significavam. Enquanto discutíamos para onde havíamos sido instruídos a         

ir, o mapa começou a queimar pelas bordas que estavam entrando.           

Conseguimos parar o fogo, mas ele ainda queimava mais da metade do            

mapa. 

Sub-sonho 1 descrição sobre ... 

“Não posso imaginar qual era o propósito desse sonho, a não ser que não              

temos muito tempo antes que o fogo englobe e consuma o mundo.            

Senhor, eu tive outro sonho que era tão misterioso quanto. 

Sub-sonho 2 "A escultura do pássaro de madeira" ... 

Eu estava esculpindo um belo pássaro de um bloco de madeira. Isto foi             

extremamente fácil para mim, como eu poderia de alguma forma ver           

diretamente na madeira. Dentro da madeira, eu sobrenaturalmente vi a          

forma e a forma do pássaro. Como resultado, eu sabia exatamente como            

esculpir a madeira. 
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Sub-sonho 2 ... 

“Senhor, eu também tive alguns sonhos assustadores de não ser capaz           

de parar o que está por vir.” 

Jesus: “Erin, você não pode parar o que está por vir. Você se lembra de               

uma visão de uma máquina enorme de anos atrás? ”Assim que Ele            

perguntou isso, eu me lembrei… 

Visão 1“ A Máquina Imparável ”… 

Uma máquina enorme estava comendo a paisagem como um rototiller.          

Qualquer caminho que fosse então se tornaria irreconhecível. A máquina          

era poderosa e arrancou o solo das profundezas e levou-o ao topo. Era             

imparável e muito além do meu controle. Começou à noite e mudou a             

paisagem. 

Visão 1 descrição sobre… 

Jesus: “Isto logo virá, Erin”. 

Eu: “Senhor, esta máquina vem de Ti? Esta máquina imparável          

representa o seu exército? Isso nos representa depois de termos sido           

Transformados? Quando vi pela primeira vez esta máquina em meu          

sonho anos atrás, achei que era mal porque estava mudando a forma de             

todas as coisas. Agora eu não tenho tanta certeza se esta máquina é má              

em tudo. ” 

Jesus:“ Hmm… Erin, você agora é um profeta ”. Ele sorriu e riu. “As              

pessoas ficarão apavoradas com o que você disse que está chegando. No            

entanto, é bom que eu envie isto para a terra porque, sem ela, a              

paisagem não mudaria de forma e muitos pereceriam. Não se preocupe,           

pois vou fazer algo em seus dias em que você não acreditaria, mesmo             

que lhe dissessem. ”Ele fingiu olhar ao redor como se fosse encontrar um             

som e sussurrou suavemente. "Erin, você não ouviu?" Ele riu novamente. 

Eu: rindo. “Senhor, você está brincando comigo? Não, eu não acredito           

que eu possa ouvir qualquer coisa. ” 

Jesus:“ Transforme seus ouvidos para mim. Olhe para mim. Olhe nos           

meus olhos. Olhei diretamente nos olhos dele e vi um reflexo curioso. 

Visão 2, A descrição do “Exército do Senhor” … 

Eu vi um vasto exército. As pessoas neste exército se moveram rápida e             

graciosamente. Eles se moviam como gazelas. Cada pessoa neste         

exército era jovem, forte e vibrante. Cada pessoa estava fazendo coisas           

incríveis. Tudo o que eles fizeram foi para a glória de Deus. 

Visão 2, descrição sobre… 

Me: Chorando. “Eu quero estar nesse número, Senhor. Meus filhos          

também. Oh, por favor, Senhor, não nos esqueça. ” 
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Jesus:“ Erin, você foi criado por um tempo como este. Por favor,            

regozije-se. Agora você também teve outro sonho. Foi sobre cortinas.          

Conte-me sobre esse sonho. ”Eu imediatamente me lembrei… 

Sub-sonho 3, “Cortinas Inúteis” … 

Nós nos mudamos para uma casa nova que tinha janelas muito grandes.            

Eu tinha algumas cortinas lindas que eu ia usar para cobrir a luz intensa              

que entrava. No entanto, quando meu marido e eu fomos cobrir a janela,             

percebi que as cortinas cobriam apenas metade da janela. Nós dois rimos            

juntos quando percebemos que as cortinas também eram muito curtas. 

Sub-sonho 3 ... 

Jesus: “Erin, a luz do mundo em breve estará chegando ao Meu Exército.             

Quando esta luz chegar, você será incapaz de filtrar a janela ao olhar             

para o mundo. Você vai ver mais do que você quer. Você não será capaz               

de conter a luz de entrar pela sua 'janela para o mundo'. Quando a              

cortina desta janela for removida, ela não cobrirá mais aquilo que uma            

vez o separou do Santo dos Santos. 

“No seu sonho, suas cortinas eram inúteis. Neste caso, no entanto, esta é             

uma boa notícia! Esta é uma boa notícia, pois não haverá separação entre             

você e eu. Nós estaremos juntos. Enquanto a minha luz já está em você,              

vai queimar ainda mais. Não haverá nada entre nós. 

“Você vai pedir uma coisa e eu vou responder. Eu direi 'vá aqui' e você               

estará 'lá'. Você vai tocar em alguém e eles serão curados. Quando eu te              

enviar para um lugar, haverá um grande medo de você pelos ímpios. Os             

ímpios ficarão tão apavorados como se o próprio solo abaixo deles se            

abrisse. Você dirá a uma montanha "caia no mar" e ela cairá no mar.              

Nada ... nada ... será impossível para você. " 

Eu:" Então foi isso que o sonho da cortina curta significou? Uau, havia             

tanta coisa nisso. ” 

Jesus:“ Lembre-se também que, no sonho, o painel não cobriu a janela e             

o sol estava muito claro ”. Ele então apontou para si mesmo. “No             

entanto, não era o sol, era 'o filho'.” 

Um dos painéis da cortina apareceu de repente em minhas mãos e eu             

comecei a rir. 

Eu: “Sim, a luz de Você estava fluindo e era tão brilhante. 'O Filho estava               

lançando luz em'! ”De repente, uma lata de lixo parecida com desenhos            

animados apareceu ao meu lado. Eu descartei a cortina para ela. A lata             

de lixo e a cortina desapareceram. "Oh Senhor, você é tão incrível." Eu             

estava rindo. “Como acabaste de ver, descartei a cortina.” 

Jesus: Sorrindo. "Assim como você deveria, pois não ia ser útil." Ele riu. 

Eu: felizmente. “Obrigado, Senhor! Obrigado por sua bondade, seu amor,          

sua paciência e seu presente de esperança. Eu te amo. Sinto muito por             
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algumas vezes esquecer que seus planos são muito maiores e mais           

abrangentes do que minha necessidade de conforto pessoal. ”Eu o          

abracei. "Eu te amo tanto!" 

Jesus me segurou e beijou o topo da minha cabeça. 

Jesus: “Logo, Erin, muito em breve. Eu prometo. Eu te amo. Eu não vou              

atrasar. Alegra-te! ” 

Ele apontou para minhas mãos. Quando olhei para as minhas mãos, o            

bloco de madeira do qual eu estava esculpindo o pássaro no meu sonho             

apareceu de repente. Eu ri. 

Jesus: "Logo você verá este bloco de madeira totalmente tomar forma ..."            

Em um instante, o bloco de madeira era um pássaro perfeitamente           

esculpido. Com a mesma rapidez, voltou para o pássaro parcialmente          

esculpido. “... e você vai voar, pequeno pardal!” 

Sonhe mais ... 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-323/ 

Quatro Sub-Sonhos Depois da Transformação 

3 de março de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por suas bênçãos. Obrigado por esta            

boa luta. Obrigado pelo cuidado Você me dá, minha família e nossos            

amigos. Nós olhamos para você em tudo o que fazemos. Pai, obrigado            

por duas noites de sono profundo. Ultimamente, a dor atrapalhou meu           

sono, então agradeço por este alívio. 

Ontem à noite eu tive dois sonhos. Eu também tive dois sonhos na noite              

anterior. Começarei com o mais recente primeiro e trabalharei para trás.           

Pai, por favor, ilumine todos os detalhes em minha memória para Sua            

Glória, Pai, em Nome de Jesus ... 

Sub-sonho 1 "Ingredientes Artificiais" ... 

Meu marido e eu fomos Transformados e estávamos visitando uma cidade           

distante . Nós precisávamos perder tempo enquanto nosso carro estava          

sendo consertado, então dirigimos nosso veículo emprestado para uma         

loja similar a TJ Maxx. Enquanto caminhávamos com um carrinho, não           

havia nada nele. 

Eu: “Não há realmente nada que precisamos. Nada está se destacando           

como vale a pena comprar. ” 

Quando estávamos saindo, notamos três pacotes de biscoitos gourmet.         

Eles pareciam interessantes, então decidimos comprá-los. Os três pacotes         

custam US $ 16 e eu entreguei ao funcionário uma nota de US $ 20. Por                

alguma razão, recebi apenas moedas como mudança. Enquanto        

caminhávamos de volta para o nosso carro, decidi ler os ingredientes. Eu            

não gostei do que vi, então eu disse ao meu marido para não comê-lo,              

assim como ele estava mordendo um dos biscoitos. 

Eu: “Pare! Não coma isso. Eu estou tomando isso de volta. Não é comida              

de verdade. 

Meu marido cuspiu rapidamente o pedacinho que havia mastigado. Nós          

olhamos juntos para os ingredientes e notamos a mesma coisa. O pacote            

fez este alimento parecer incrível, mas não havia ingredientes reais: 

● Pacote 1: Eles pareciam semelhantes aos biscoitos de biscoito de          

Walker. Para este tipo de biscoito, os principais ingredientes devem          

ser manteiga, açúcar e farinha. Em vez disso, os ingredientes eram           

algo como 'xeno ???', 'revip ???' e outras coisas que não posso            
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pronunciar. Nenhum dos ingredientes foram alimentos como       

sabemos. 

● Pacote 2: Eles pareciam semelhantes aos cookies de merengue.         

Para este tipo de biscoito, os principais ingredientes devem ser as           

claras e o açúcar. Em vez disso, os ingredientes eram algo como            

extrato de ovo, sub pó, corantes vermelhos #5, #9 e #13 e            

potenciador de amido de milho. Basicamente, foi feito com poeira e           

pó. Não fazia muito sentido. 

● Pacote 3: Estes eram semelhantes aos cookies de bolacha de          

baunilha da Voortman. Este foi o pacote que meu marido tinha           

aberto. Embora ele tivesse cuspido o pedaço de biscoito que ele           

mordera, o resíduo do biscoito ainda estava grudado no céu da           

boca como cola. Escusado será dizer que não houve nenhum          

"baunilha" em todos estes cookies wafer "vanilla". 

Marido: Sorrindo. “Então, o que vamos fazer com esses três pacotes de            

lixo?” 

Eu: Rindo. "Assista e aprenda, gafanhoto!" (Isso foi um ditado de um            

popular programa de televisão nos anos 70.) 

Voltei para o mesmo caixa que nos tinha verificado. Ela parecia nervosa. 

Atendente: “Olá de novo. Como posso ajudá-lo? ” 

Eu:“ Eu preciso devolvê-los. ” 

Clerk:“ Houve algum problema? ” 

Eu:“ Sim. Nenhum desses pacotes de biscoitos é comida de verdade. ” 

Clerk: Agora sussurrando. “Olha, se eu devolver o seu dinheiro, ficarei           

com poucas vendas e não receberei meu bônus. Eu realmente preciso do            

meu bônus. Por favor! 

Eu pude ver que ela estava muito desesperada. No começo, pensei que            

devíamos ir embora. No entanto, notei alguns comportamentos        

demoníacos estranhos nela. O funcionário começou a suar e ficou muito           

nervoso. Ela estava tendo dificuldade em se concentrar. Um supervisor          

estava por perto e observando. Senti que não só o bônus dela estava em              

perigo, mas também seu trabalho. A expressão do funcionário de repente           

se contorceu e ela olhou para mim de um jeito malvado. 

Empregado: Assobio “Por que vocês precisam vir por aí? Você não pode            

apenas ficar longe? Por que você precisa vir aqui? 

Decidi ficar firme. 

Eu: "Por favor, apenas devolva meu dinheiro e nós estaremos a           

caminho." 

Eu estava esperando para receber meus $16 de volta. No entanto, ela me             

entregou duas notas de US$ 100, uma de US$ 10, uma de US$ 5 e               

2 
38



quatro trimestres, ou US$ 216 no total. Ela então fechou-a e olhou para o              

próximo cliente. Eu tentei chamar sua atenção, mas ela simplesmente me           

ignorou. 

Eu: "Com licença, mas você devolveu muito dinheiro". 

Tentei entregar-lhe as duas notas de US$ 100, mas ela não me deixou. O              

gerente veio e eu tentei entregar-lhe o dinheiro. Em vez de levá-lo de             

volta, ela abriu a caixa novamente e me entregou uma terceira nota de             

US$ 100. Ficamos confusos e tentamos explicar que não queríamos o           

extra de $300. Antes que pudéssemos dizer mais alguma coisa, tanto o            

balconista quanto o gerente gritaram para nós deixarmos a loja a plenos            

pulmões. 

Marido: “Vamos embora. Eu não sinto que isso aqui seja a nossa            

batalha”. 

Nós então voltamos para pegar o nosso beat-up GMC Acadia. O técnico            

de serviço veio até nós com um enorme sorriso no rosto. Ele parecia             

animado para nos ver de volta. 

Service Tech: “Aqui estão suas chaves. Está lá fora e acabado. ” 

Marido:“ São estas as nossas chaves? Eles não se parecem com as            

nossas chaves. ” 

Service Tech:“ Eles estão agora. ” 

Marido:“ Você não pode estar falando sério. ”Rindo. “Isso deve ser uma            

brincadeira. Sério, onde fica o nosso carro? ” 

Service Tech:“ Decidimos fazer uma atualização. Seu Acadia não era um           

carro seguro. ” 

Ele nos levou para 'nosso novo carro'. Era tão personalizado que           

estávamos fora da nossa zona de conforto para dirigi-lo. 

Service Tech: “Vamos lá! Este é um grande carro. Tem tudo o que você              

precisa e muito mais. Aqui está o título. ” 

Nós olhamos para a papelada e agora foi feita para nós. Nós estávamos             

em choque. 

Marido: “Mas por quê?” 

Service Tech: “O dono pediu que, antes de sair e em troca deste veículo,              

você abençoe nossos negócios e nossas famílias. Por favor, aceite isso           

como um comércio. Seríamos todos muito gratos. ” 

Perguntamos ao Senhor e Ele nos disse que isso estava em Sua Vontade.             

Fomos para o lado do showroom e começamos a orar. Deus então nos             

revelou cada uma das necessidades de toda a tripulação, o dono e sua             

família. Nós caminhamos e começamos a orar sobre cada uma das áreas            

da concessionária. Nós oramos onde e por que exatamente como Deus           

estava nos chamando para orar. Fizemos exatamente o que Ele nos disse            

e Ele nos disse o que fazer 'passo a passo'! 
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Para nossa alegria, todo o lote e área de serviço foram transformados de             

velhos e sujos em novos. Deus então pagou as dívidas de todos os             

empregados e do proprietário e curou cada um deles. Houve um espírito            

de opressão sobre todo o negócio. Era como se tivesse sido acorrentado.            

Estas algemas foram agora removidas e o sol agora brilhou em toda a             

área. Houve lágrimas de alegria e celebração. 

Marido: Endereçando todos eles em uma voz autoritária. “O Senhor nos           

disse que tudo isso tem uma condição. Todos vocês devem vir           

diretamente a Ele com suas necessidades a partir de agora. Você não            

precisa mais ignorar o Senhor. Se você fizer isso, seu destino será muito             

pior do que antes. Você está livre agora, então não caia nos esquemas do              

inimigo. 

Todos concordaram prontamente com essa condição. Enquanto o dono         

não estava aqui, sabíamos que ele estava sendo mantido atualizado com           

cada evento sobrenatural. Quando saímos para o estacionamento, o         

homem apontou para o carro que eles estavam nos dando. Ele então            

ligou para o celular. Ele segurou o telefone no ouvido e depois sorriu para              

nós ... 

Service Tech: "Sim, senhor, eu vou." Ele então desligou e se virou para             

nós. “Sinto muito, mas o dono gostaria que você pegasse o carro dele em              

vez daquele. Se você não se importa, espere mais alguns minutos           

enquanto o preparamos para você. ” 

Marido:“ Nós realmente deveríamos ir em breve. Nós apenas manter          

nosso Acadia está bem também. ” 

O Service Tech estendeu o título e a assinatura do veículo do proprietário. 

Service Tech: “Nós precisaremos mudar esses documentos para refletir         

sua propriedade.” 

Quando ele disse isso, os jornais mudaram para nos colocar no título do             

veículo, assinaturas e tudo. O carro estaria agora pronto para nós           

levarmos assim que nos dirigissem para nós. 

Service Tech: “Oh, nossa! Quero dizer ... WOW! Como isso pode ser? ”Ele             

pareceu assustado e assustado. "Bem, então, aqui estão os seus          

documentos, juntamente com as chaves." 

Ele estava claramente ainda abalado quando começamos a caminhar até          

o veículo do proprietário que agora nos foi dado. Era um SUV            

extremamente extravagante e cheio de carga que facilmente seria capaz          

de acomodar toda a nossa família. Tinha tudo. 

Service Tech: “Bem, eu não tenho certeza do que aconteceu, mas isso é             

ainda mais chique do que há apenas uma hora. Eu nem sei como             

consertar um carro assim. Eu sou… eu sou… eu estou sem palavras. ” 
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Marido: Rindo. “Não se esqueça que ainda estaríamos bem com o nosso            

carro antigo.” 

Service Tech: “Não, não e não. Seu carro velho correu seu curso. Este é              

um presente e o dono insiste. ” 

Marido: Suspirando. “Eu acho que não tenho certeza de quanto tempo           

precisaremos. E se emprestássemos em vez disso? ” 

Service Tech:“ É tarde demais para isso. Está em seu nome. Os            

documentos já foram preparados e assinados. Não só isso, mas é           

carimbado como "pago na totalidade"! " 

Marido:" Ok, então, vamos levá-lo. No entanto, quando terminarmos de          

usá-lo, vamos devolvê-lo a você. ” 

Service Tech: Perfeitamente confuso com o que meu marido acabou de           

dizer. "Bem. isso é com você. Ele apertou nossas mãos e sorriu. “Agora,             

aqui, pegue o veículo.” 

Sonho 2,  “A descrição da maré suspensa”… 

Meu marido, meus três filhos e eu estávamos todos em um pedalinho.            

Meu marido estava dirigindo na frente ao meu lado e as crianças estavam             

na parte de trás. Enquanto dava uma volta, a maré começava a subir. A              

água estava cerca de setenta metros mais alta que a costa. 

No entanto, em vez de bater na costa devido à força da onda, a água               

ficou suspensa no lugar. Meu marido foi capaz de nos guiar e remar sobre              

as ondas e nos levar de volta à praia em segurança. A água voltou ao               

normal e nem sequer caiu na costa. Como tal, esta enorme onda não             

prejudicou ninguém. 

Sonho 2 acabou. 

Sonho 3, “A história da Gala dos Bilionários”… 

Eu estava em um resort privado onde vários bilionários estavam se           

reunindo para uma reunião. Houve um coquetel e o tema foi definido para             

o período do final de 1800 até o início de 1900. Todos os participantes              

nesta ocasião deviam se vestir em traje por este período de tempo.            

Desde que eu era um servidor, eu tive que usar um avental preto e              

branco e um chapéu branco para cobrir o meu cabelo. 

Eu não tinha permissão para usar maquiagem, jóias ou qualquer outra           

coisa que pudesse me destacar. O cenário era lindo e elaboradamente           

decorado para a ocasião. As mesas estavam enfeitadas com os melhores           

utensílios de cristal, porcelana e utensílios. Os garçons eram todos do           

sexo masculino e muito formal. Os participantes do sexo feminino,          

inclusive eu, estavam em segundo plano. Nossos únicos deveres eram          

reabastecer o banquete e os aperitivos. 

Havia comissários de vinho lá também e eles se certificaram de que os             

copos de vinho foram sempre recheados. Isso logo criou uma atmosfera           
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que fez os bilionários se comportarem cada vez pior à medida que a noite              

avançava. O álcool afrouxou as línguas e alguns dos bilionários          

começaram a se gabar: 

● um deles se gabou de sua rápida tomada de certas empresas           

falidas, várias das quais reconheci. 

● Um deles se gabou de ter enviado informações falsas a um amigo            

em uma agência do governo, que, por sua vez, ordenou uma           

investigação sobre uma empresa de celulares concorrentes por        

violações de privacidade. 

● Um deles se gabou de ter pago alguém no FBI para vazar            

informações para a imprensa sobre a administração atual. 

Quando ficaram mais barulhentos e bêbados, tornaram-se mais        

detestáveis. Em pouco tempo, pude observar as entidades demoníacas         

que os possuíam. Olhei para um dos homens e percebi que ele estava             

preocupado com a namorada grávida e com a segurança do bebê prestes            

a nascer. Eu vi um flash de como sua namorada parecia e era alguém que               

eu conheci no meu passado. Ele tinha boas razões para estar preocupado. 

Esta mulher estava em uma sala ao lado desta festa de gala para todos              

eles verem. Ela agora estava dando a luz a seu bebê. Ela estava em              

grande agonia, mas foi capaz de terminar o processo. O bebê estava            

completamente formado e parecia saudável, pelo menos da minha         

perspectiva. Para meu choque e horror, ela então encontrou um pé de            

cabra e começou a esmagar o bebê. Ela bateu no bebê tantas vezes que              

ela não era mais reconhecível. O bebê estava obviamente agora morto. 

Tudo isso era tão real. Desde que eu não estava lá para pará-lo (isto é,               

Deus não me direcionou), eu era apenas uma das muitas testemunhas.           

Eu não estava sozinha. Tudo isso foi ao ar livre e não uma pessoa na gala                

fez nada. Enquanto todos os atendentes começaram a vomitar do horror           

do que acabamos de ver, nenhum dos bilionários se importava. Nenhum! 

Do ponto de vista dos bilionários, a noite continuou como se nada tivesse             

acontecido. Não demorou muito para que um desses bilionários se          

aproximasse de mim. Ele veio até mim e sussurrou no meu ouvido. Seu             

hálito cheirava a pútrido. 

Bilionário: “Eu sei quem você é. Não diga nada sobre o que acabou de              

acontecer ou será sua ruína. ” 

Sonho 3 acabou… 

Sonho 4, “Uma descrição de um Cachorro de Guarda”… 

Minha família estava de férias em algum lugar a oeste. Nós estávamos            

em uma casa de férias e foi bom. Todos os sete de nós estavam agora               

transformados e estávamos nos divertindo muito. Na sala onde as          
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meninas estavam, havia beliches. No canto, havia um monte de bichos de            

pelúcia, incluindo um enorme doodle de Labra. Todos os bichinhos de           

pelúcia eram tão fofos. 

Filha mais velha: “Eles são tão fofos! Eu gostaria que eles fossem reais. ” 

Filha mais nova:“ Eu também. Eles são adoráveis! ”Assim 

que eu consegui arrumar as garotas em seus quartos, eu rezei com elas e              

disse boa noite. Fui até a sala principal e olhei pela janela. A lua estava               

brilhando intensamente. Eu vi um flash de uma sombra escura na forma            

de uma linha. Eu olhei para isto, mas foi embora. Meu marido então             

entrou. 

Eu: “É difícil se divertir sabendo que nosso tempo de diversão está quase             

no fim.” 

Marido: “Eu sei, mas, ei, finalmente estamos de férias, certo? Nós           

também não sabemos se o nosso tempo de diversão está "quase           

acabando", como o Senhor nunca disse "é isso" para nós. " 

Eu:" Sim, mas "eles" sabem que estamos aqui. " 

Marido:" O que você quer dizer? ” 

Eu:“ Há uma sombra e um observador rastreando a propriedade. ” 

Marido:“ Oh Erin, isso não importa. Eles não podem fazer nada para nós.             

Apenas tente não se preocupar, ok? ” 

Eu:“ E se estas forem as nossas primeiras e últimas férias? ” 

Marido: Sorrindo e fazendo um falso ruído exagerado de suspiração. “Nós           

não sabemos o que Deus planejou ainda. Enquanto isso, vamos nos           

divertir, ok? ” 

Eu:“ Sim, mas isso é tudo tão novo… tudo isso. Quando saberemos que             

estamos prontos? Como saberemos o que fazer? Como saberemos para          

onde ir? ” 

Marido: Rindo. “Todos nós vamos conhecer juntos. Olha, as crianças não           

estão preocupadas e eu também não estou. As crianças estão tão           

relaxadas que já estão dormindo. Enquanto eu estou pronto para ir para            

a cama também, você ainda está preocupada. Como assim? ” 

Eu:“ Ok, eu tenho uma confissão a fazer. Eu pensei que, quando            

estivéssemos transformados, eu seria curado de preocupação. Este        

claramente não é o caso ... pelo menos não para mim. ” 

Marido:“ Fique tranqüilo, Erin, como Jesus tem tudo isso. ” 

Eu: Sorrindo. "Ok, você está certo." 

De manhã, o sol brilhou brilhantemente em nosso quarto e pude ver que             

era primavera lá fora. Eu decidi me levantar e dar um passeio rápido lá              

fora. Enquanto caminhava, pude ver que essas duas entidades ainda          

estavam nos observando. Eu decidi orar a Jesus para nos livrar deles e             

eles foram imediatamente embora. 
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Eu: “Oh Senhor, sinto muito. Eu sei melhor. Eu deveria ter orado            

imediatamente. ” 

Depois de me livrar dessas entidades, pude ouvir as músicas de muitos            

pássaros. Voltei para o nosso aluguel e comecei a preparar o café da             

manhã. Todos nós estávamos sentados em volta da mesa rindo e nos            

divertindo quando um doodle de Labra apareceu de repente. Eu estava           

em choque, mas não nossas meninas. As garotas estavam rindo          

enquanto o cachorro as lambia. Todos os nossos cinco filhos perguntaram           

simultaneamente se podíamos ficar com o cachorro. 

Eu: “De onde veio esse cachorro?” 

Filha mais velha: “Nós havíamos orado para que os animais de pelúcia            

ganhassem vida.” 

Filha mais nova: “Bem, nós apenas oramos para que o cachorro ganhasse            

vida.” 

No começo, meu marido e eu ficamos chateados porque já temos dois            

cachorros. 

Filha mais velha: “Vamos cuidar dele. Ele não será problema algum. ” 

Eu:“ Sim, mas ele é treinado? ” 

Então comecei a dizer comando após comando. Após cada comando, o           

cão fez exatamente o que lhe foi pedido e o fez perfeitamente. 

Filha mais nova: "Eu acredito que Deus permitiu isso e que ele está aqui              

para nos ajudar." 

Só então, o cachorro saiu e fez um círculo completo em torno da             

propriedade. Depois de "proteger a fronteira", ele então ficou de guarda           

na varanda da frente. Todos nós rimos. 

Eu: “Uau, um adorável cão de guarda, treinado pelo próprio Senhor para            

vigiar a propriedade. Ok, isso é muito legal! Nós definitivamente estamos           

mantendo ele! ” 

Sonho 4 … 

Sonhe acabou. 

 

NOTA DO MARIDO DE ERIN 

Querida família Nest, 

Estamos pedindo orações hoje à noite porque Erin não está indo muito            

bem agora. Enquanto ela esperava adicionar o sonho acima com uma           

visita a Jesus (ou a quem mais ele poderia ter chamado), ela está se              

sentindo nauseada e incapaz de reunir força suficiente. 

Embora nada surpreenda a Deus, também sabemos que as orações          

ajudam muito. Como tal, agradecemos antecipadamente por manter        

minha Esposa em suas contínuas orações. 

Muito amor e bênçãos! 
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Fonte: 

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

uestions-answered/full-dreams/dream-324/ 

 

JESUS E A RETIRADA DA POEIRA DOS NOSSOS “LOUISVILLE         

SLUGGERS” (tacos especiais de beisebol)  

 

4 de março de 2019  

 

Comunhão...  

Caro Pai,  

Obrigada por mais um dia. Obrigada pela bela neve fresca. No entanto, a             

alegria de tal neve muitas vezes não é tão apreciada quando dentro de um              

barco tentando navegar nessas condições. Eu hoje estou triste. Desejei          

muito um milagre durante a noite da noite passada. No entanto, mais uma             

vez, a noite chegou e passou e eu ainda estou nessa condição.  

Dito isto, sei que poderia ser pior, por isso estou grata pela minha             

capacidade de continuar a funcionar. No entanto, Pai, cada dia é mais            

difícil e agora estou realmente com medo. Suspiro... Eu Te amo, Pai. Eu             

não provei que não vou fugir? Eu não provei que estou aqui? Às vezes              

sinto que estou sempre negociando com Você ou tentando provar meu           

caso a Você.  

Há muitos de nós sofrendo, Pai. Muitos de nós temos lutas diárias de             

aflição pessoal, mas também temos filhos ou netos com necessidades          

especiais. Eu sei que Você sabe disso, pois Você nunca está inconsciente.            

No meu quebrantamento em dor e lágrimas nesta manhã, chegando a           

Você em toda a verdade, tenho que perguntar: 'Quando'? Quando, Pai?           

Quando?! Você me deu um sonho ontem à noite...  

Sub-sonho 1: “Esmagando Incontáveis Salas de Ídolos” – Início da          

descrição...  

Eu estava quebrando ídolos, estátuas impuras. Essa foi uma tarefa fácil           

para mim, pois eram ídolos visíveis da adoração do mal e das artes das              
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trevas. Então fui para uma sala de coisas que eram ferramentas do            

inimigo. Peguei uma barra de ferro do tipo ‘pé-de-cabra’ para destruí-las.           

No entanto, estas me chamaram mais à atenção por serem coisas da vida             

cotidiana. 

Havia telefones, Facebook e outras mídias sociais, videogames, sacos de          

açúcar e doces, revistas, cafeína e glutonaria com alimentos. Eram coisas           

desperdiçadoras de tempo ou destruidoras do corpo. Depois, havia coisas          

relacionadas à obsessão das pessoas com sua própria aparência. Havia          

Botox, cirurgia plástica, pílulas dietéticas, levantamento de peso e         

equipamentos de treino. Hesitei em usar o pé-de-cabra nesses itens, pois           

sabia que alguns deles também poderiam ser usados para o bem.  

Anexa a estas salas havia uma sala separada, cheia das consequências           

dos excessos daquelas salas. Eu então vi prateleiras cheias de resultados           

de remover Deus e entregar-se a si mesmo. Vi remédios de venda livre no              

último quarto, os quais então se ligaram a grandes quantidades de abuso            

de drogas prescritas. Vi cafeína na bebida Red Bull misturada com álcool,            

levando a álcool puro. Então vi todos os itens acima misturados.  

Então vi uma prateleira de espelhos na última sala. Esta sala era usada             

pelas pessoas para exporem seus corpos, o que levava ao abuso de            

pornografia, tanto para meninas e meninos quanto para homens e          

mulheres adultos. Houve então uma sala para os resultados de ser alguém            

que se perdeu do “eu”. Era uma sala de desespero. Pensamentos de            

suicídio corriam desenfreados ali. Em resumo, cada sala significava algo e           

cada uma tinha vários graus de sutileza, tudo para enganar...  

• A primeira sala foi fácil. Eram ídolos "fáceis de identificar". Eles se             

destacavam.  

• Na segunda sala, foi mais duro. Eram ídolos do cotidiano que nos             

distraíam do nosso propósito divino.  

• A terceira sala, junto com as sub-salas relacionadas, foi a mais difícil.             

Era a sala em que trocavam Deus pelo mundo – deixando de serem             

liderados por Deus e se aprofundando nos prazeres desse mundo.  
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Este último quarto foi particularmente perturbador para mim. Quando         

peguei o ‘pé-de-cabra’ para essas coisas, reconheci as raízes. Tive a           

certeza de que a maioria não pretendia se autodestruir ao usar essas            

coisas aparentemente inofensivas, coisas como o Facebook. É fácil ignorar          

que as postagens no Facebook podem levar á inveja, cobiça e ciúme. Isso             

pode, por sua vez, afetar seus colegas de escola ou vizinhos, sejam eles             

cristãos ou não.  

Pensei nos meus filhos e seus amigos. Pensei nos ‘desafios de suicídio’ no             

YouTube. Pensei nas coisas que tiram nossas vidas. Ao destruir essas           

coisas, me vi arrependida de me distrair de Deus por essas coisas. Fiquei             

com raiva porque elas estavam em pleno uso agora. Quando arrebentei a            

última prateleira de itens, ouvi risadas vindas de outra sala. Olhei para            

dentro e os ídolos que eu tinha acabado de quebrar estavam sendo            

colocados de volta nas prateleiras por entidades demoníacas.  

Eu: “Eu te repreendo no nome de Jesus!”  

As entidades recuaram enquanto eu destruía alguns dos novos ídolos que           

eles haviam colocado de volta nas prateleiras. Eles continuaram a rir de            

mim, até mesmo quando levantei meu pé-de-cabra contra eles de maneira           

ameaçadora.  

Demônios: “Haha! Nós temos permissão. Você não pode remover tudo          

isso. Você não pode. Nós somos muito numerosos e há apenas alguns de             

vocês.”  

Eu: “Por que vocês não estão me ouvindo? Você não têm medo do Nome              

de Jesus? ”  

Demônios: “Sim, mas temos a permissão dEle para fazer isto neste lugar.            

Vá até Ele e lhe pergunte pessoalmente. Agora não fale mais sobre Ele!”             

Então começaram a zombar de mim ainda mais. "Ooooh, grande e           

assustador pardal com seu grande pé-de-cabra."  

Continuaram a rir e zombar de mim. Sem esperar, usei o pé-de-cabra e             

acertei um dos demônios. Foi um golpe direto na cabeça dele. Golpeiei sua             

cabeça com tanta força que ela voou do seu corpo e bateu na parede. Seu               
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corpo sem cabeça, em seguida, foi até a cabeça e a colocou de volta em               

seu corpo. Ele propositadamente colocou a cabeça para trás como mais           

uma piada zombeteira dirigida a mim.  

Decidi sair da sala, pois todos estavam começando a rir de mim mais             

intensamente. Quando olhei ao redor, vi outra sala semelhante à segunda.           

Então vi outra sala semelhante à terceira. Ouvi os demônios murmurando           

entre si. Minha melhor comparação é que soavam como um grupo de            

palhaços demoníacos sorridentes.  

Demônios: rindo. “Ela vai continuar? Há mais um milhão desses quartos.           

Oh querida, seus braços vão se cansar. Ei, enquanto ela está enrolada            

aqui, você quer ir ver algumas de suas amigas no Ninho? Ouvi dizer que              

uma delas tem alguns segredos suculentos. Eles continuavam a rir e a            

zombar de mim.  

Finalmente tive um “basta” e rapidamente me virei e novamente os           

repreendi em Nome de Jesus. Desta vez, pedi a Ele que silenciasse suas             

línguas sujas. Os demônios foram imediatamente silenciados. Quando        

olhei para eles, suas bocas estavam seladas. Eles não pareciam ficar           

chateados com isso e continuaram a zombar de mim com os olhos (por             

falta de uma descrição melhor). Eu comecei a clamar ao Senhor.  

Eu: “Senhor, isso vai precisar de um exército! Você precisa enviar o seu             

exército!”  

Sub-sonho 1 – Fim da descrição...  

Oh Pai, por favor, me perdoe. Enquanto às vezes Te dou 'meu templo',             

também sou culpada de ser facilmente distraída por coisas que não           

satisfazem. Elas são desperdiçadoras de tempo e prazeres do corpo. Por           

favor, remova-as em minha vida para que toda a glória seja a você, pai.              

Por favor, não permita que aqueles que você chamou sejam sugados pelos            

enganos do inimigo antes que você venha a nós. Por favor, não permita             

que seus eleitos sejam desencorajados e desapareçam. Por favor, Pai,          

clame isso para nós, em Nome de Jesus, Amém.  
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Sub-sonho 2: “Lindas Flores em Meu Carrinho Noturno” – Início da           

descrição...  

Eu estava cuidadosamente arrumando algumas flores de primavera        

pré-cortadas. Também peguei dois tipos de ramos. Um tinha flores de           

cerejeira e o outro tinha amêndoas. Tinha também alguns lindos lírios do            

vale. Também tinha algumas flores roxas que pareciam trombetas. E          

também alguns lírios de Páscoa. Arrumei tudo isso em um lindo vaso de             

vidro amarelo, gravado com borboletas e pássaros de primavera.  

Enchi o vaso com água. Coloquei cada ramo cuidadosamente dentro deste           

vaso antigo. A fragrância foi incrível. Foi estranho pois os arrumei na            

minha cama, onde durmo. Então pus o belo arranjo em minha mesa de             

cabeceira. Quando me deitei na cama, pude ver quão belas todas essas            

flores eram. Agradeci a Deus por elas e adormeci.  

Sub-sonho 2 – Fim da descrição...  

Quando? Oh, quando, Senhor? O mundo está se tornando muito pior. Este            

líder, nosso presidente dos EUA, está sendo culpado por causar a divisão            

da terra. As pessoas ficaram ‘enlouquecidas’ por causa dele. Há mentiras           

sendo contadas que não são aceitáveis. É como se as Portas do Hades             

fossem abertas sobre a terra no momento em que esse homem ia sendo             

eleito. Você sabia de antemão que isso aconteceria, Senhor, ainda assim           

você ainda o enviou.  

Bem, eu sei que há uma razão para fazer isso. Ele está expondo as              

mentiras e enganos da agenda da esquerda. A terra está em turbulência            

como resultado. Você enviou tantas coisas contra a terra, incluindo          

tempestades, terremotos, inundações, temperaturas congelantes, novos      

fenômenos climáticos, avalanches, tempestades de poeira... e essa lista         

continua. As pessoas não enxergam que a Tua ira veio sobre a terra.  

Finalmente e em poucos anos, o 'caldeirão de água' agora fervia. Na            

escola cristã de nossas meninas, os cristãos são agora a minoria! As            

crianças estão sendo ensinadas agora que não há problema em fazer o            

que quiserem, quando quiserem. Muitos foram ensinados a odiar os          
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cristãos, pois a Sua Palavra não apoia os estilos de vida pecaminosos            

deles. No entanto, muitos de nós ainda praticamos coisas pecaminosas          

que não são diferentes disso, aos Teus olhos:  

• Quantos de nós somos invejosos, cobiçosos, invejados ou até          

amaldiçoam seus vizinhos?  

• Quantos de nós somos mesquinhos ou mostramos espírito generoso          

apenas quando as pessoas estão assistindo?  

• Quantos de nós nos vangloriamos, nos orgulhamos ou proclamamos          

quão grandes somos, por Deus estar realizando milagres em nossas          

vidas?  

• Quantos de nós fofocamos ou nos sentimos em nível mais alto do que              

outros membros da igreja?  

Sentei-me nos bancos, quando uma linda jovem cantou uma canção sobre           

seu amor por Jesus. Então, ouvi dois "cristãos" céticos dizerem o seguinte            

um para o outro:  

Paroquiano 1: “Ela com certeza canta uma linda canção sobre seu amor            

por Jesus. Se ela soubesse que seu pai esteve traindo sua mãe.”  

Paroquiano 2: “Sim. Aí então, o quanto ela amaria a Jesus?”  

Ouvi essa expressão horrível sendo dita logo depois que eu me tornei uma             

cristã. Eu era uma nova cristã e isso me fez sentir mal, literalmente. Mais              

tarde, descobri que a família lutou por muitos anos depois disso, enquanto            

eles se esforçavam para permanecer juntos, apesar desse adultério. Eles          

conseguiram ficar juntos, mas houve consequências horríveis:  

• A mãe da menina ficou muito doente de câncer.  

• A garota se tornou uma festeira selvagem na faculdade.  

Felizmente, a garota finalmente voltou para você, pai. No entanto, não           

posso deixar de acreditar que foram as maldições enviadas por esses           

paroquianos àquela preciosa criança que, de alguma forma, a afetou          

involuntariamente. A igreja é supostamente um ambiente seguro e de          

apoio e, não, para estar no pleno funcionamento do inverso dos frutos do             
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Espírito. Esta é uma condição de coração, mas realmente é mais           

semelhante a doença cardíaca.  

Isso é porque Deus não tinha espaço para trabalhar lá. Ele não foi             

convidado para os bancos. Este é o lugar onde satanás está fazendo seu             

melhor trabalho. É por isso que as igrejas estão hoje fechando mais rápido             

que os shopping centers. Pai, sem um milagre Teu, sem o Teu exército,             

tantos perecerão. Parece que o mal agora está vencendo em todas as            

frentes.  

Como sou mãe de dois rapazes com necessidades especiais, a frequência           

à igreja era interrompida para mim, pois eu via os números dos meus             

filhos aparecerem na tela. Eles não eram como as outras crianças, devido            

a estarem no espectro autista. Suspiro! Isto criou uma falta de atividade            

do tipo ‘normal’ para todas as partes envolvidas. Eu me perdi do ‘normal’.             

No entanto, encontrei o tesouro, que é Jesus, em meio a todos esses             

problemas.  

Pai, a neve está pesada aqui hoje. ‘Um pé de neve’ já caiu. É o tipo de                 

neve pesada e escorregadia. Antes que a tempestade finalmente pare,          

teremos facilmente mais umas seis polegadas [nota: 15 cm]. Está quieto           

lá fora, como resultado. Quando a neve cai, fica muito calmo.  

Meu marido e eu oramos um pelo outro hoje. Meu marido até derramou             

uma lágrima. Isso é incomum, pois ele é sempre tão positivo sobre o que              

você está fazendo. No entanto, hoje, a espera finalmente chegou até ele e             

ele não conseguiu se conter. Felizmente, uma vez que ele a deixou sair,             

ele estava de volta ao seu ‘eu’ normalmente positivo, novamente. Eu           

acredito que ele precisava ser honesto em sua frustração com o tempo de             

Deus. E ele foi.  

Oh, Senhor, esperar é tão difícil. Compreendemos plenamente agora         

porque você chama 'paciência/esperança' como o mais difícil de todos os           

Frutos do Espírito. Quando, Pai, quando você vai nos curar?  

Jesus: “Erin, suba”.  
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Eu estava na porta de Deus. Estendi a mão e bati três vezes. Houve um               

alto sonido de martelo ao usar Sua enorme aldrava em forma de cabeça             

de leão. Me virei e examinei a bela paisagem enquanto esperava alguém            

atender à porta. O Vale de Deus era tão lindo. As árvores estavam             

desabrochando e as fragrâncias eram incríveis. Havia animais e pássaros          

aos pares por todo o lugar e eles estavam caçando um ao outro em              

brincadeiras.  

Esta dança divina da primavera é verdadeiramente um mistério feito por           

Deus. Não há medo aqui. Todo o medo se foi. Ouvi música vinda de              

dentro de Seu Lar. Ri para mim mesma e pensei, 'Humm, ele está levando              

um tempo para atender à porta'. A água corria ao meu lado, em belos              

canais de ouro martelado.  

Essa 'mini-correnteza' ia de seu lar para as belas piscinas abaixo. Era            

diferente de tudo que eu já tinha visto aqui na Terra. Apenas o rei dos reis                

poderia ter um cenário tão extravagante. Retornei à porta e, agora, estava            

a me perguntar se Ele teria ouvido minha batida. Decidi bater novamente,            

por via das dúvidas. No entanto, pouco antes que eu conseguisse bater de             

novo, a porta se abriu. Um anjo de Deus estava ali para me receber.  

Anjo: “Venha, Erin, o Senhor está esperando por você.”  

Entrei numa bela sala. Olhei para cima e havia uma pintura em            

movimento da Criação delineando Gênesis. Como no passado, a pintura          

estava em movimento e contava a história da Criação. As colunas de            

pedra foram coroadas com romãs de bronze. Olhei em volta e me faltou o              

fôlego. Lágrimas começaram a cair e logo eu desmoronei.  

Caí de joelhos em seu lindo tapete, um tapete que tinha sido feito à mão e                

personalizado para o Senhor dos senhores. Quando me ajoelhei lá, pude           

ouvir o som de passos se aproximando. De alguma forma eu soube que             

era Jesus. Olhei para ele. Ele parecia preocupado comigo, então me           

encontrou curvando-se para mim. Secou minhas lágrimas e me abraçou.  

Jesus: “Oh, Erin, Eu estou aqui. Está ok. Eu estou aqui.  
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Ele me abraçou enquanto eu continuava a chorar... bem, na verdade, a            

uivar. Meus gritos podiam ser ouvidos em toda a casa de Jesus. A música              

parou. A pintura parou de se mover. Tudo parou completamente.  

Eu: “Senhor, você é meu melhor amigo. Deus é meu pai e criador. Por que               

você demora em fazer o bem, Senhor? Eu estou clamando por ajuda.            

Outros fizeram o mesmo. As pessoas estão morrendo por falta de           

conhecimento. Seus filhos tiram as suas próprias vidas. Viver nestes          

tempos não é uma coisa fácil. O mal está triunfando contra o Seu povo,              

contra aqueles que você diz amar.  

“Você me convidando para um lugar tão bonito é como balançar uma            

cenoura na frente de um cavalo faminto. Você me disse para vir            

corajosamente diante de você em verdade. Eu faço isso agora mesmo,           

embora eu saiba que Você pode remover a minha respiração dos meus            

pulmões num único movimento, numa fração de segundo. Senhor, o Seu           

povo, aqueles a quem Você chamou, corre o risco de se perderem.  

“Quem pode resistir se acalmando, enquanto nossa espera por você passa           

mês após mês e até ano após ano? Embora tudo além de Você não seja               

benéfico, o que mais devemos fazer? As endorfinas das coisas que           

gostamos são apenas chupetas temporárias.  

“Senhor, preciso da Sua alegria em vez disso. Apenas a Sua alegria            

bombeando em nossas veias pode realmente satisfazer. Por favor, Senhor.          

Quando Você irá nos curar e nos chamar para o serviço? Temo que agora              

Você fique com raiva de mim por todas as minhas reclamações.”  

Jesus: “ Erin, levante-se e venha comigo.” Ele me ajudou. “Você vai agora             

ouvir e eu vou responder. Erin, eu te amo incondicionalmente. Eu não            

estou surpreso pela sua reação. Você está desapontada porque uma data           

que você pensou ser boa não se desdobrou conforme você desejava. Eu a             

criei e sempre estive com você. Não sou imune aos seus gritos. Não fico              

insensível quando você se machuca. Não sinto prazer em seu desânimo.           

No entanto, isso eu devo agora lhe dar... Nenhuma pessoa entrou em            
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minha casa e chorou em lamento tão alto quanto você acabou de fazer.             

Até os anjos pararam de cantar.”  

Eu: “Oh, Senhor, por favor, perdoe-me. Eu sinto tanto se irritei você.”  

Jesus: “Você acha que eu não sabia que você faria isso? Erin, eu estou              

sempre com você e nunca vou te deixar.”  

Eu: “Sim, Senhor, Você está bem aqui comigo, mas...” – Ele sabia o que              

eu estava prestes a dizer.  

Jesus: “Oh, sim, eu entendo. Isto é sobre eu estar com você, mas sem              

remover a sua dor que você continua a suportar. Veja, eu entendo isso.             

Deus, meu Pai, esteve comigo durante minha perseguição, todavia não          

retirou meu cálice de Mim. Você não entende isso porque pareço arrastar            

essa situação. Erin, você acredita que eu não tenho defeitos?”  

Eu: “Sim, Senhor. Você faz tudo perfeitamente. Meu acesso de emoções           

no chão da sua casa não o levou a mudar. Eu fiquei fazendo caretas e               

esperava que Você fosse ceder.”  

Ouvi ruídos de boas risadas do Senhor e dos anjos presentes. Ele colocou             

um sorriso no meu rosto e eu logo estava rindo junto com eles.  

Jesus: sorrindo. “Você Me alegra, Erin. Não vamos esquecer deste dia tão            

cedo. Até interrompi a imagem em movimento do Gênesis para ouvir os            

gritos da Minha noiva guerreira, Minha pequena pomba, Meu pardal          

especial. Agora, olhe para cá...”  

O Senhor chamou minha atenção para uma pequena pedra incrustada de           

ouro, gravada com a data de hoje e com minhas iniciais. Dizia o seguinte:              

‘Um pardal pequeno move O Coração de Deus!’ Chorei.  

Jesus: “Você precisa ver o que vem ocorrendo desde a última vez em que              

esteve aqui. Venha...”  

Ele me levou ao seu pátio. Havia uma enorme piscina ao lado do Relógio e               

do Calendário de Deus. Havia anjos ao nosso redor. Sua organização me            

lembrou algo como um ‘Detalhe de Segurança’. Havia quatro anjos          

poderosos que estavam de guarda em todas as direções. De alguma           
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forma, essa configuração parecia diferente da que eu tinha visto durante           

minhas visitas anteriores aqui ao seu pátio.  

Eu: “Senhor, por que todos estes anjos são necessários para a           

segurança?”  

Jesus: “Bem, eles estão realmente aqui para uma reunião. Erin, estamos           

no meio de uma espécie de conferência.”  

Eu: Eu estava realmente muito envergonhada. “Oh, Senhor, todos eles          

ouviram meu lamento?”  

Jesus: “Humm, pergunta interessante.” Ele olhou em volta com as palmas           

das mãos abertas. “Bem, vá em frente. Todos vocês ouviram os gritos de             

Erin em Minha Casa?” Ele estava sorrindo e rindo.  

Todos os anjos, em uníssono: “Sim, Senhor.” Eu agora estava muito           

zangada comigo mesma.  

Jesus: rindo: “Tudo está perdoado e, agora, até esquecido.” Balancei a           

cabeça timidamente em concordância. “Erin, agora é só você que continua           

a ressuscitar este incidente. Nenhum deles está surpreso, especialmente à          

luz do que todos eles experimentaram com Minhas designações. Você          

representa os sentimentos das multidões agora mesmo. Veja, Erin,         

olhe...”  

Só então, eu vi o reflexo dos eventos atuais na piscina em tempo real. Vi               

a Terra rodando como se fosse um globo girando em seu eixo. Foram-me             

mostradas então muitas coisas:  

• O alinhamento de mísseis apontados para alvos variados, por todo o            

mundo  

• A maioria desses mísseis estava destinada aos EUA, especialmente a           

partir de China e Rússia  

• Anjos designados retendo os planos dos regimes malignos  

• Outros regimes malignos apontando um número desproporcional de         

mísseis para Israel  

• Atividades tomando lugar na Índia, Paquistão, Venezuela e outros países           

da América do Sul  
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• Grandes guerras territoriais tomando lugar no norte do México  

• Guerras entre a Rússia e algumas regiões europeias acerca de direitos            

sobre a água  

• Revoluções na Europa, incluindo algo como prédios e líderes, ambos indo            

ao chão  

• A Europa então ficou semelhante a um enorme mapa fragmentado  

Quanto às coisas que me foram mostradas especificamente sobre o          

continente norte-americano:  

• Uma sacudida no Canadá e mudanças vindo  

• O Touro Vermelho mais uma vez correndo pela terra  

• O Touro Vermelho então sendo cercado por várias entidades, todos com            

capas e lanças em posições, a fim de botar o touro abaixo  

• Enquanto nenhuma das lanças dava início, alguém em particular o           

machucou  

• Por causa das ações uns poucos, muitos adquiriram medo e se            

mantiveram silenciosos  

• Enquanto ele me parecia abatido e arrasado, vi anjos enviados para            

protegê-lo  

• Os anjos salvaram o Touro Vermelho no último momento de todos  

• Então, repentinamente, o silencioso se levantou com altas vozes  

• Os outros então fugiram e se amedrontaram  

Então, o que eu vi e que mais me perturbou foi uma rede que rodeava o                

mundo. Havia uma guerra massiva entre os anjos que haviam sido           

expulsos, os quais tentavam chegar à Terra, e os anjos designados para            

mantê-los ali até que os 144.000 fossem marcados por Deus. Vi pequenas            

luzes em vários lugares. Essas luzes estavam escondidas, mas realmente          

retiradas da vista de todos. Elas estavam esperando em Deus.  

Eu: “Senhor, os 144.000 sabem agora quem são?”  

Jesus: “Sim. Cada um agora sabe ou suspeita. Há uma frente de ação do              

inimigo para localizá-los de várias maneiras. No entanto, não importa qual           
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método eles usem, o inimigo não o saberá, pois tudo isso está oculto a ele               

até que os 144.000 estejam finalmente selados.”  

Eu: “Eles estão informados apenas porque Você lhes tem enviado sinais?”  

Jesus: “Enquanto alguns sabem, eles mantêm silêncio porque não sabem          

a origem de sua família. Alguns não estão praticando a frequência na            

igreja, porque Eu os separei intencionalmente. Outros frequentam a         

igreja, mas discordam da mensagem que a igreja tem para a atualidade.            

Eu tenho inquietado corações. Aqueles que não se conformaram aos          

caminhos do mundo, mas vêm permanecendo em obediência a Mim,          

encontrarão a Mim.  

“Eles ouvirão a Minha Voz no deserto e saberão que é Eu quem os chama.               

Eu direi: 'Este é o caminho, entrem nele' – e eles o farão. Eu os tenho                

chamado e instruído enquanto dormem. Embora o mundo não os procure,           

eles já estão lá. Eles não têm profanado a si mesmos com os caminhos do               

mundo, mas fazem tudo para terem um coração por Mim. Agora, se você             

olhar para lá...” Ele apontou.  

Eu vi algo semelhante a pacotes sendo enviados para extrair sangue das            

pessoas. Estavam coletando essas amostras a fim de montar um enorme           

banco de dados de DNA. Enquanto eles faziam parecer que tal coleta era             

para o nosso bem, ela definitivamente não era.  

Jesus: “Não se engane... Este é um censo enviado pelo inimigo. É            

necessário apenas uma amostra de um membro familiar para conhecer a           

história de uma família. No entanto, eles não podem obter todas as            

informações, pois não vou deixar que façam. Não se preocupe, Erin, pois            

essa história resultará em nada. Em breve forçarão esse teste a todos os             

cidadãos, a fim de caçar apenas a alguns. Apesar de estarem também            

sendo documentadas pesquisas na rede, elas também resultarão em         

nada.”  

Eu: “Do ponto de vista do mundo, o senso de liberdade que tínhamos             

quando éramos mais jovens, os anos 80 e 90 em particular, são coisas             
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passadas. Existem predadores em todos os lugares e eles podem vir até            

nós exatamente através da tecnologia.  

Jesus: “Sim, Erin, há uma batalha épica nos lugares celestiais e a rede             

está envolvida. É a forma mais rápida de entrada do inimigo. Aqui, olhe...”             

Ele apontou.  

Vi mais anjos de Deus do que do inimigo. Foi muito difícil entender tudo o               

que estava acontecendo.  

Eu: “Senhor, isso está difícil de entender.”  

Jesus: “O inimigo procura acesso através de qualquer porta aberta. Eles           

estão sendo retidos exatamente agora. O que você está testemunhando          

na Terra é um incremento nas incidências no mal, a partir do mal que já               

estava presente. Estas são agora tropas terrestres sem reforços nem          

conhecimento do que aconteceu com seu 'comandante-no-mal'. As tropas         

terrestres estão mantendo sua linha pela cópia de padrões antigos. Como           

resultado, eles estão sendo constrangidos não apenas por Minhas regras          

para eles, mas por suas próprias regras. Seu principal centro de comando            

está momentaneamente fora de serviço.”  

Ele apontou para outra coisa que eu deveria olhar. Pude ver Seus anjos             

cortando as linhas de comunicação para manter o inimigo confundido.  

Eu: “Isso faz sentido. Porque satanás não é onipresente, ele não está            

disponível para ordens diretas quando seu centro de comando está          

inoperante.”  

Jesus: “Sim, porém mais importante: Estas entidades são barradas por          

Meus parâmetros, Meus limites.”  

Eu: “Vamos ver se eu entendi isso direito. O inimigo não tem permissão             

para ‘romper’, pois Você continua a definir quais são os limites dele.”  

Jesus: Sorrindo. “Exatamente. No entanto, como nessas condições é difícil          

eles operarem, espíritos invasores foram enviados para buscar        

informações. É como se eles vagassem num cemitério sem nada para           

fazerem morada. No entanto, você não deve se preocupar com essas           

coisas. Não se preocupe, Erin, pois Eu tenho você.”  
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Eu: “Obrigado, Senhor! De qualquer forma, Você não demora. Então          

quando, Senhor, quando?”  

Jesus: “Erin, como você pode ver, os eventos estão ocorrendo          

rapidamente. Você é Minha serva e os da sua casa Me servem. Aqueles             

que foram mortos por Minha causa também clamaram a Mim com           

perguntas de 'quando?'. No entanto lhe digo a verdade, Erin... Tudo tem            

vindo exatamente como foi predito pelos Meus profetas. Minha Palavra          

tomou forma física. Você está assistindo às cenas vindo à mostra.  

“Logo, muito em breve, todos saberão que fui Eu quem mandou           

calamidade sobre a terra, na esperança de que as pessoas se voltassem e             

se arrependessem. No entanto, é exatamente como você ver uma          

explosão de bomba, e então cair outra, e outra, e depois outra. Mesmo             

que eu chame Meu povo a orar por discernimento e a dirigir-se a Mim em               

busca de sabedoria, muitos em vez disso se dirigem agora para uma falsa             

narrativa, enviada para manipular aqueles que querem acreditar numa         

mentira. Para estes, é muito mais fácil digerir a comida deste mundo. Isto             

é, até o alimento causar a venenosa picada da morte.  

“O palco está pronto, Erin. Que o quieto se levante. Que eles propaguem             

verdade. Que eles sejam imparáveis. Para os que têm uma mudança após            

eles, que haja a promessa do Céu. Para os que amam mais o mundo do               

que ir atrás deles, haverá um deserto estéril de destruição. Para onde Eu             

os envio, milagres, meus milagres, serão visíveis. Isto é porque o manto            

deles é a verdade e a plataforma deles é o Reino dos Céus. Eles serão               

incomparáveis a qualquer coisa que o mundo jamais viu anteriormente, ou           

jamais verá novamente.  

“Eu não Me mantenho calado. Eu não Me mantenho inerte ao assistir à             

propagação da maldade. Eles torcem Minhas Palavras. Mudam Minha         

doutrina e transformam Minhas igrejas num lugar onde o pecado é aceito            

e abraçado. Qualquer um que se levanta a favor das Minhas Palavras da             

Verdade está agora preso, marginalizado, condenado ou até mesmo         

morto. Bem, o tempo do Meu silêncio chegou ao fim. Não se preocupe,             
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Erin, num curto espaço de tempo, enquanto as pessoas estiverem          

consumindo sua dose diária de mentiras, vou sacudi-las. Não vou tolerar           

isso.  

“Agora, Eu sei que você está preparada. Eu sei que você quer aquele             

‘Louisville Slugger’. Eu sei que você está empolgada. Eu sei que você foi             

fiel. Eu sei que Eu disse que você vai 'jogar esta temporada'. Jogo após              

jogo, você fica no banco e apenas conta com seus sonhos e Minhas             

promessas para continuar vindo aqui ao meu campo, dia após dia. Às            

vezes você apenas serve água aos sedentos, mas ainda se mantém plena            

em fé. Erin, Eu tenho preparado você para a próxima ‘Série Mundial’, por             

toda a sua vida. Eu vou te trazer pra fora daquele banco.  

“Quando Eu finalmente te colocar no Meu jogo, pelo Meu time, e acionar             

você, haverá alguns jogadores com raiva. Eles ficarão furiosos porque          

você não é ninguém para eles e esses jogadores têm ficado ricos através             

dos jogos. No entanto, outros ficarão animados e saberão que você era            

Minha desde o começo. Alguns ficarão tão furiosos que irão até desistir e             

sair andando. Outros precisarão ser pendurados no banco por alguns          

jogos até que finalmente digam: “Desculpe, Senhor (Treinador), por favor          

me ponha dentro!”, entende?  

“Veja, Erin, Eu não estou passando você para trás. Se eu te expusesse             

antes que a 'Série Mundial' começasse, o inimigo veria o que tenho            

planejado, e não o quão numeroso Meu time poderia ser. Estou falando            

sobre os perdedores, os esquecidos, os que Eu estou chamando para Mim,            

e também os que Eu quero para lhes dar água fresca. Não é só sobre               

você. É por você já ter se entregue completamente a Mim como serva,             

para ser usada para Meus propósitos. Da mesma forma que isso não visa             

apenas ao seu conforto, prazer ou estatura, essas pessoas ainda virão a            

você com tudo isso também.  

“Você também é um exemplo de Minha Noiva. Você vem a Mim porque Me              

ama e espera por Mim. Faz isso porque sabe que Eu te amo e virei a você                 

no momento designado por Meu Pai. Você não Me espera de forma            
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superficial ou por amor condicional, por causa do que faço por você. Você             

não tem deixado suas lâmpadas com pouco óleo.  

“Você não se tornou preguiçosa. Em vez disso, espera por Mim em todas             

as vigílias da noite, até mesmo na quarta vigília, pois não sabe quando Eu              

virei. Quanto ao jogo, a ‘Série Mundial’, Eu estou te preparando para isso.             

No entanto, por enquanto, você poderia se contentar em observar e servir            

água enquanto espera por Mim para convocá-la a jogar no 'Grande Jogo'?”  

Eu: “Sim, Senhor.” Eu estava chorando. Corri para Ele e O abracei com             

força. "Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu Te amo porque Você é             

incrível. Não é por causa do que Você pode fazer por Mim, é por causa do                

que Você já fez por mim, apesar de mim. Tudo é tão perfeito. Sim, eu vou                

seguir Você! Eu vou esperar em Você! Sinto muito por fazer bico às vezes.              

É que eu estou lá embaixo na batalha e tantas coisas estão vindo contra              

nós.  

“Estamos enfrentando alguns problemas expressivos e a pressão está         

aumentando minha doença. Se Você considerasse fortalecer nosso campo         

ou nos mover para um local onde possamos prosperar enquanto          

esperamos, isso seria útil. Estamos agora sem provisões e incertos sobre           

o nosso futuro.  

“Estou apenas lhe pedindo, como uma de Suas ‘tropas terrestres’, que           

Você nos monte um acampamento para podermos nos manter em nossas           

posições, ou então que Você nos mova. De qualquer forma, não podemos            

fazer isso sozinhos. Nós não podemos fazer qualquer coisa sem Você.           

Você poderia fazer isso por nós para que possamos nos sentir           

estabilizados enquanto nos sentamos e esperamos pela Sua contagem de          

tempo?”  

Jesus: Sorrindo. “Você monta uma ótima argumentação. Claro, Erin, vou          

enviar ajuda. Não se preocupe. Eu tenho você. Segure firme!”  

Eu: “Sim, Senhor. Eu Te amo.”  

Jesus: “Eu também te amo. Ah, sim, uma outra coisa... Quando você vir             

as coisas se agitando, procure a causa- raiz. Pergunte a si mesma: “Quem             
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está agitando isso e a partir de onde?” Você verá o inimigo a permanecer              

escondido nas sombras. Então observe como a história, preenchida com          

mentiras, se espalha pela terra para os vulneráveis a mentiras versus           

verdade.  

“Aqueles que espalham Boas Novas serão aqueles que Eu tenho enviado.           

Entretanto, seja cautelosa, pois o medo alimenta todos os tipos de mal.            

Quando aqueles que Eu tenho chamado virem isto acontecer, deverão          

permanecer quietos e em oração. Isso vai piorar, então continue a orar.            

Eu posso ver que você ainda está um pouco preocupada. Não se preocupe,             

Erin, já que você não ficará no banco por muito mais tempo.”  

Eu: Rindo. "Que bom! Meu ‘Louisville Slugger’ está juntando poeira!”  

Jesus: Rindo. “Humm, você já não está usando isso contra o inimigo em             

seus sonhos?”  

Eu: “Bem, sim, algo assim, na verdade era um longo pé-de-cabra. Mesmo            

assim foi divertido.”  

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois vou te convocar em breve e você vai              

jogar. Agora, isso é o suficiente para hoje. Eu te amo!”  

Eu: ‘Eu Te amo, Senhor!’  

Fim do sonho...  
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-325/ 

Jesus Nos Leva de Volta ao Seu Estúdio de Cerâmica 

17 de março de 2019 

Recebido na quarta-feira, 6 de março de 2019 

Sub-sonho 1 “A Pedra Gigante das Liberdades Falsas”… 

Eu vi uma enorme rocha que o inimigo tinha formado para a destruição             

contra o povo de Deus de todas as raças. Antes que este pedregulho             

pudesse ser usado, Deus enviou um anjo com um pára-raios para           

quebrar o pedregulho. Era como um videogame dos anos 80 chamado           

"Asteroids". Ele foi primeiro dividido em dois, depois em quatro, depois           

em oito e assim por diante, até que o pedregulho foi quebrado em vários              

pedaços minúsculos. 

Então eu vi várias pessoas tentando colocar o pedregulho de volta. Como            

isso era algo que o próprio Deus havia separado, isso foi adiado até que o               

seu tempo chegasse. Ele fez as peças se comportarem de maneira similar            

ao tentar colocar dois ímãs juntos no caminho oposto. 

Eu então vi o inimigo mudar seu jogo e adicionar ainda mais decepção.             

Seu objetivo agora seria aumentar seus esforços para convencer as          

pessoas de que Deus era mau e que foi Deus quem separou essa "grande              

pedra de amor". Satanás então explicou às pessoas por que ele havia            

originalmente formado essa grande pedra ... 

● Ela representava o amor pelo bem de todos 

● Somente a 'força da unidade' seria capaz de reunir novamente 

● Para não refazer essa pedra seria um ataque direto contra a           

comunhão e 'nosso amor mútuo pela humanidade'. 

● Essa pedra seria necessária para proteger 'liberdades para todos' 

. Vi que essa rocha, uma vez reunida novamente, teria uma lista de             

'liberdades' ligadas a ela. Todas essas 'liberdades' tinham algo em          

comum; estava implícito que todos faziam parte da vontade de Deus,           

mesmo que definitivamente não fossem para aqueles com discernimento.         

A lista de 'liberdades' era extensa ... 

● Liberdade para escolher a morte sobre a vida (aborto, infanticídio,          

eutanásia ...) 

● Liberdade para amar quem quer que você queira        

(homossexualidade, bestialidade ...) 

● Liberdade para servir 'o deus do amor verdadeiro' (um dos títulos           

de satanás para si mesmo) 
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● Liberdade para tomar o que alguém tem, tudo em nome da           

'igualdade para todos' (socialismo ...) 

● Liberdade de sacrificar pelo bem maior da Terra (controle         

populacional ...) 

● Liberdade para cuidar de aqueles aprisionados pelas regras de Deus          

(o pecado é um mito ...) 

● Liberdade para vagar pelas terras e ver a beleza (fronteiras abertas           

...) 

● Liberdade para remover o ódio de qualquer forma (especialmente         

todas as "regras de ódio contidas na Bíblia") 

● Liberdade de dizer não à oposição (especialmente em relação a          

qualquer oposição da igreja) 

Vi uma conspiração que estava em vigor desde o início da presidência de             

Trump. O enredo foi para remover qualquer trabalho de base que ele            

tinha feito para curar a terra e dar oportunidade a todos. O inimigo tinha              

uma conspiração secreta para escravizar o povo, tudo sob a mentira de            

que essas novas regras eram parte da vontade de Deus quando nada            

poderia estar mais longe da verdade. 

Eu então vi Deus criar um exército próprio. Este Exército aterrorizou os            

líderes malignos das terras, destruindo agora o 'Éden Artificial' que          

satanás secretamente procurou criar. Onde quer que seu exército fosse, a           

verdade de Deus foi revelada. Aonde quer que seu exército fosse, o povo             

das terras confessou seu mal e foi exposto. Apesar dos melhores esforços            

do inimigo para destruir o Seu Exército, ele não conseguiu. 

 

Recebido no domingo, 17 de março de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Mais do que qualquer outra coisa, eu te amo! Sou grato por               

tudo o que Você fez comigo desde o começo até agora e até meu futuro.               

No entanto, sou especialmente grato pelo dom da eternidade com você.           

Por favor, perdoe-me por ficar em silêncio ultimamente, pai, pois os           

últimos dez dias ou mais foram brutais. Eu me tirei de sua presença e dos               

outros e fui para dentro como onda após onda de ataques veio. 

Enquanto eu chorei no início, acho que então entrei num tipo de choque.             

Em contraste, meu marido permaneceu tão positivo em relação a tudo           

que às vezes me perguntava se era uma falha. No entanto, eu nunca             

deveria reclamar sobre sua grande fé, então, em vez disso, vou apenas            

balançar a cabeça com tudo o que aconteceu. É aqui que às vezes eu              
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falho. Eu vou para dentro durante os ataques e procuro por um motivo.             

Eu entro em 'modo de auto-inspeção'. 

Quando esses ataques surgem um após o outro, primeiro procuro          

determinar onde estava a culatra inicial. Qual foi o primeiro ponto de            

entrada em que o inimigo teve oportunidade e com quem? Bem, se eles             

se correlacionam com os sonhos que estou tendo, então, tipicamente,          

eles podem, e geralmente, envolvem-me. Eu tive um sonho há cerca de            

dez dias atrás… 

Sonho 2 “Minha filha na cama com uma ferida” … 

Eu estava sentada ao lado da minha filha em sua cama enquanto            

arrumava algumas flores. Nós estávamos falando sobre várias coisas         

enquanto eu fazia isso. Nós não havíamos dormido lá, pois estávamos em            

roupas normais, não em roupa de dormir. Era de manhã, perto do            

meio-dia, e o sol estava brilhando. Enquanto conversávamos, percebi que          

ela tinha uma ferida. 

Sonho 2 termina… 

Este foi o meu aviso inicial do Senhor que um ataque estava vindo… e              

não apenas um pequeno. Eu sabia que isso também era um aviso, não             

apenas para minha filha, mas também para mim, pois eu era mais do que              

apenas um observador nesse sonho. Isso afetou minha capacidade de          

descansar ou dormir em paz. 

Vários dias antes disso, enquanto eu estava em uma pequena loja de            

antiguidades no Maine, encontrei uma série de caixas pequenas,         

extremamente antigas, de espelta e bronze. Houve um em particular que           

me chamou a atenção. Foi muito intrincado com o que parecia ser            

gravura escocesa ou irlandesa. A mulher que era dona da loja se            

aproximou de mim. 

Proprietário: “O que você está segurando é do final do século XVIII, início             

de 1800.” 

A idade me impressionou e eu virei o item para ver o preço. Fiquei              

surpreso que só estava vendendo por US $ 10. Eu poderia dizer que o              

proprietário precisava dessa venda, mas eu ainda hesitei um pouco. Eu           

normalmente não compro coisas das quais não sei nada e não sabia nada             

sobre esse item que estava segurando agora. 

Como pano de fundo, tenho algumas pequenas prateleiras na minha sala           

devocional onde guardo antiguidades. Neles são principalmente pequenas        

aves de porcelana da Inglaterra e da Alemanha. A maioria é gentilmente            

amada e tem uma ótima história, apesar das várias pequenas rachaduras           

ou chips. Normalmente, há um toque de dano, pois reduz o preço de             

forma tão significativa que eu posso pagar, mas o dano também é difícil             

de perceber, a menos que você esteja realmente procurando por ele. 
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Eu mantenho todos esses itens no meu quarto devocional como meu           

marido é um pouco minimalista e prefere 'limpo, organizado e          

organizado'. Embora ele racional e logicamente acreditasse que meus         

achados fossem "legais", já que ele adora uma ótima história, acredito           

que ele esteja muito feliz por esses itens estarem mais confinados às            

prateleiras deste único cômodo. 

Bem… e fazer uma longa história curta… minha empatia para o dono            

superou minha hesitação e eu logo entreguei ao dono uma nota de $ 10.              

Eu poderia dizer que ela estava muito feliz em fazer a venda. Ela então              

começou a empacotar o pequeno item em uma pequena caixa bonita. 

Eu: “Uau, essa é uma linda caixa para embalagem! De onde você tirou             

essas caixas? ” 

Proprietário:“ Eu as comprei de um homem que as comprou de uma            

propriedade. Eles já foram usados para conter cinzas. " 

Eu:" Você quer dizer cinzas de um corpo? " 

Proprietário:" Supostamente ". 

Me:" Isso não faz sentido. Eles normalmente estão em urnas ou caixas            

muito maiores. Talvez essas fossem cinzas de animais, em oposição às           

cinzas humanas? ” 

Proprietário:“ Talvez. Eu realmente não tenho ideia. ” 

Eu disse adeus quando saí com minha relutante compra. Eu disse apenas            

uma palavra quando voltamos para casa. Meu marido tentou iniciar          

algumas conversas, mas eu estava pensando profundamente. Eu não tirei          

a pequena caixa da sacola. Uma vez dentro da casa, ficou literalmente ao             

lado da entrada. Ele ficou lá pelos próximos dias e nunca esteve longe da              

minha mente. 

Eu finalmente disse ao meu marido sobre isso e ele disse que eu deveria              

orar sobre isso e talvez lançá-lo. Foi então que cometi um erro. Eu             

esqueci e permaneceu. Este foi o meu primeiro erro, um erro agravado            

pela minha demissão. 

Meu segundo erro, embora com grandes intenções, envolveu que a amiga           

de minha filha de sua equipe de adoração viesse até nossa casa. Em             

algum momento, quando estávamos dirigindo o amigo de minha filha de           

volta para casa depois que a visita terminou, ela começou a fazer algo             

estranho. Ela começou a cantar extremamente alto para a música cristã           

que nós tínhamos. Foi realmente estranho, então eu discretamente         

aumentei a música para afogá-la. 

Também parecia haver uma estranha tensão entre minha filha e sua           

amiga. Quando deixamos a amiga na casa dela, finalmente pude          

perguntar à minha filha o que estava acontecendo. Embora eu não dê            

detalhes, logo ficou óbvio que essa garota tinha um demônio poderoso.           
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Enquanto tudo estava confinado a esta menina, as coisas perturbadoras          

que aconteceram em nossa casa incomodaram muito minha filha. 

Minha filha e sua amiga tinham saído um pouco em sua cama assistindo             

televisão e conversando, então eu senti o Senhor me dizer que qualquer            

remanescente desse demônio estava lá. Assim que chegamos em casa,          

realizamos uma limpeza espiritual. Nós nos sentimos melhor eo quarto          

mais uma vez me senti em paz. No entanto, os ataques à nossa casa              

ainda não terminaram. 

Meu marido e eu recebemos alguns e-mails perturbadores de alguém.          

Esses e-mails eram maldições específicas contra mim e meu         

relacionamento com Jesus nesses sonhos. Fiquei tão perturbado com isso          

que meu marido e eu imediatamente oramos contra isso também. No           

entanto, eu ainda não tinha lidado com a 'caixa de cinzas' na minha porta              

da frente. 

Naquela noite, eu estava com extrema dor física. Era como se alguém            

estivesse me apunhalando no lado esquerdo do meu torso. O dia seguinte            

também não foi muito melhor. Meu marido e eu estávamos ambos           

extraordinariamente esgotados ... tão exaustos que era como se         

devêssemos estar em uma casa de repouso. Eu tive que usar minha            

bengala pela primeira vez em semanas. Eu estava com dor e estava me             

sentindo instável. 

Era óbvio que ainda estávamos no meio de um ataque. No entanto,            

parecia mais direcionado para mim do que qualquer outra pessoa, já que            

meu marido e minha filha pareciam agora estar dormindo bem. Nossa           

limpeza parecia ter funcionado para eles, mas não para mim. Eu não            

conseguia dormir porque não conseguia me sentir confortável. Eu         

finalmente cochilei e sonhei… 

Sonho 3, “A descrição do leite pútrido das bruxas pálidas”… 

Eu vi um grupo de pessoas normais. Eles estavam vestindo cinza e            

estavam reunidos em um círculo. O chão em que eles estavam estava            

pálido e não havia crescimento verde. Seus rostos estavam pálidos e           

doentios. Eles não tinham sobrancelhas e tinham círculos escuros sob os           

olhos. Havia uma chama de fogo ali, mas era uma pequena chama. 

A chama era tão pequena que mal conseguia esquentar o pote de leite             

que estava em cima. Como resultado, o leite não estava quente nem frio.             

Eles estavam falando maldições e mergulhando o pão neste leite morno.           

Eu era invisível para eles, então decidi ir e ver o leite para mim.              

Inclinei-me para cheirar o leite e ficou podre. 

Sonho 3 terminou… 

Quando acordei deste sonho, finalmente percebi que a feitiçaria estava          

sendo usada contra mim. Era hora de ir à minha cadeira devocional e             
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descobrir qual era a fonte. No entanto, o inimigo, antecipando isso,           

estava um passo à frente. Eu estava distraído com a visão do meu             

cachorro Zoey balançando no canto. Havia sangue no chão misturado          

com a urina dela e ela nem estava vindo até mim. 

Foi no último domingo e todos os veterinários foram fechados. Eu teria            

que ir a uma unidade de emergência. Quando eu falei com o médico ao              

telefone, ela avisou que eu assisti o progresso de Zoey para ver se ela              

ficou mais doente. Ela estava e eu liguei para o médico novamente. Ela             

me disse que iria me encontrar no hospital de animais. Ela então me             

avisou que uma chamada de emergência seria cara. 

Como muitos aqui sabem, quando se trata desses membros da família, o            

preço às vezes não é visto de maneira objetiva. Eu concordei com isso e              

fomos. Eu rapidamente coloquei Zoey em sua caixa e levei-a para o            

carro. Quando voltei para pegar minha bolsa, notei a bolsa que continha a             

caixinha de cinzas. Eu tive um momento de 'Oh Deus' e peguei a sacola.              

Zoey estava chorando enquanto eu dirigia, então eu orei ao Senhor em            

voz alta no Espírito. 

Eu orei por Zoey e pedi a Deus que me perdoasse. Enquanto dirigia até o               

veterinário, vi uma lixeira. Decidi jogar fora a caixa de cinzas com o item              

ali mesmo. Primeiro eu disfarcei em uma sacola de viagem e rezei para             

que nenhum espírito maligno saísse dela e que ninguém a encontrasse           

por acidente. Eu selei os espíritos imundos naquela caixa, repreendi e           

dispensei. 

Então orei por Zoey, nosso carro, nossa casa, nossa família, nossas           

finanças e pedimos desculpas a Deus por permitir que esse item entrasse            

em nossas vidas. Eu tinha certeza de que essa caixa, além de ter o amigo               

de minha filha em nossa casa, permitirá que os calções em nossas            

paredes se aproximassem do inimigo. O custo da guerra foi alto, pois o             

médico correu teste após teste e não encontrou nada de errado com            

Zoey. Foi particularmente perturbador gastar US$ 700 que não temos          

apenas para não encontrar nada errado. 

Quando cheguei em casa, expliquei as despesas e joguei a caixa no meu             

marido, ele concordou que o que eu fizera eram as decisões certas.            

Felizmente, Zoey tem estado bem desde então. No entanto, meus          

ataques ainda não terminaram. Mesmo que eu tivesse orado sobre tudo,           

o amigo não estava mais aqui e eu joguei fora a caixa, outro ataque veio               

no dia seguinte. Foi brutal! 

Eu liguei o carro e imediatamente senti um estranho cheiro de queimado.            

Eu pensei que talvez fosse apenas o aquecedor como estava muito frio lá             

fora. Saí e arranquei o gelo das janelas. Quando as meninas e eu             

entramos juntos no carro, o cheiro de fumaça era agora bastante intenso.            
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Eu desliguei o carro imediatamente. Nós decidimos então usar 'o carro de            

clunker' ao invés. Eu os levei para a escola sem incidentes e voltei para              

casa. 

Eu imediatamente liguei para a garagem de serviço e eles enviaram um            

caminhão de reboque. Eles não achavam que devíamos dirigir o carro se            

houvesse cheiro de fumaça. Isso levou um par de horas, porém, como o             

motorista do caminhão de reboque se perdeu tentando encontrar a nossa           

casa. Depois de executar um teste de diagnóstico, a garagem nos           

chamou. Houve uma grande variedade de coisas erradas com o nosso           

carro: 

● O alternador teve curto-circuito e estava causando o cheiro de          

queimado 

● Uma das linhas de combustível necessário para ser substituído 

● O acelerador precisou ser substituído 

● O ventilador para o nosso aquecedor não estava funcionando         

corretamente 

● Houve um cauda de um rato de madeira preso no motor 

Técnico: “Bem, essa foi a má notícia. Você quer as boas notícias? ” 

Eu:“ Sim, eu poderia usar algumas boas notícias! ” 

Técnico:“ Eu lhe enviarei um carro emprestado sem custo e muito disso            

será consertado sob garantia. ” 

Eu:“ Oh, graças a Deus! ” 

Técnico:“ A má notícia é que provavelmente levará algumas semanas          

para conseguir todas as peças e consertá-lo. ” 

Eu:“ Tudo bem. Por favor, apenas faça com que seja seguro dirigir            

novamente. O fogo me assusta. ” 

Bem, houve ainda mais o que aconteceu conosco durante esta semana,           

mas agora você tem uma ideia de alguns dos ataques que tivemos que             

suportar. 

Pai, o inimigo nunca parou e nunca para. No entanto, obrigado, Senhor,            

no final desta semana, comecei a me sentir melhor. Zoey também está se             

sentindo melhor e minha filha ficou mais feliz. O que o sonho da feitiçaria              

significa? Oh Senhor, por favor me ajude! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na porta do Seu Estúdio de Cerâmica. Eu           

estava tão animada por estar aqui novamente. Bem, isso é um           

eufemismo! Eu tinha visitado aqui no início de 2017 e sempre esperei            

meu retorno: 

● Sonho 232 - A Corrida e a Casa do Oleiro (15 de janeiro de 2017) 
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● Sonho 233 - Senhor, no que você está trabalhando? Parte 1 (22 de             

janeiro de 2017) 

● Sonho 234 - Senhor, no que você está trabalhando? Parte 2 (24 de             

janeiro de 2017) 

● Sonho 235 - O esmalte final, o touro e os matadores (25 de janeiro              

de 2017) 

No último desses quatro sonhos, Jesus me disse: “Quando você voltar em            

seguida (para o Estúdio do Oleiro) ), Eu vou colocar o esmalte final e eles               

já terão passado pelo forno. ”Sim, eu estava MUITO animada por estar de             

volta aqui novamente. 

O lado de fora do estúdio dele era lindo. A paisagem ao redor de seu               

estúdio era como olhar através de uma janela de paisagem da Tiffany            

Glass. A porta se abriu e Jesus estava parado ali com um enorme sorriso              

no rosto. Corri para os braços dele e dei-lhe um grande abraço. Ele me              

levou para um banquinho. Suas mangas estavam enroladas e ele parecia           

feliz por estar trabalhando em alguns vasos. 

Jesus: "Como você está hoje, Erin?" 

Eu assisti intensamente quando ele formou uma bela panela de um           

pedaço de barro. Ele era tão habilidoso, muito mais do que qualquer            

artista na Terra. 

Eu: “Senhor, você é incrível! Não há nada que você não possa fazer? Eu              

gostaria de poder jogar um pote como você faz. Minhas mãos estão            

desiguais em pressão e minha cerâmica estava desequilibrada. Por que          

você não apenas comanda um vado a aparecer? Por que sujar Suas            

mãos? ” 

Jesus: Rindo. “Não se preocupe, Erin, minhas mãos estão limpas. Este é o             

melhor barro que o Céu tem a oferecer e é bom. Que diversão haveria em               

apenas comandar uma obra de arte? É a consideração do Oleiro que cria             

tal vaso. Ao formar a forma, também conto a história. Eu me torno um              

com o barro em Minhas mãos e crio um vaso único do barro. ” 

Eu: Chorando. “Senhor, você me permitiu passar pelo fogo tantas vezes.           

Isso aconteceu na semana passada. Você não vai terminar isso em           

breve? Por favor, Senhor, estou cansada. ” 

O Senhor olhou para mim com empatia e parou de girar o volante. Na              

realidade, este foi o tempo perfeito, pois Ele havia acabado de completar            

esse pote em particular. Ele pegou uma toalha e colocou as mãos no             

lavatório. Suas mãos foram imediatamente limpas. Ele então secou as          

mãos e veio até mim e me abraçou. Estou chorando até enquanto            

escrevo isso. 
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Eu: “Eu te amo muito, Senhor. As pessoas disseram coisas horríveis           

sobre mim. Quero tanto mostrar um dia a eles que meu coração é Seu e               

não pensa mal sobre eles. Senhor, eu fui amaldiçoado e minha família            

também. Eles até amaldiçoaram você e eu não posso fazer nada. Eu            

estou apenas exausto. Você vai me usar como prometeu? 

“Você me curará e me ajudará para que eu possa mostrar aos outros o              

maravilhoso Senhor, meu Potter, quão grande você é? Senhor, o mundo           

está se tornando muito pior e rápido. A ascensão do mal chegou. A             

primeira onda de gafanhotos veio sobre a terra e muitos de nós serão             

despidos de uma voz em breve. Por favor, Senhor! ” 

Jesus:“ Erin, por que você está incomodado com tantas coisas? ” 

Eu:“ Eu realmente não sei. ” 

Jesus:“ Eu sei. É porque eu coloquei essas coisas em seu coração. Eu             

também comecei a baixar conhecimento para você. Você pode dizer que           

está experimentando isso? Ele sorriu. 

Eu: “Bem, sim, Senhor, sim. Eu pensei que estava tendo algumas           

'suposições de sorte' sobre várias coisas, mas agora eu percebo que isso            

é você fazendo isso. Muitas vezes, eu não sei por que ou como eu sei,               

apenas sei. ” 

Jesus:“ Erin, eu envio as pessoas do seu jeito, tanto boas quanto ruins,             

para que seu conhecimento seja completo e sua sabedoria seja afiada. ” 

Eu:“ Meu marido tem lido alguns dos meus sonhos com você e eu sei que               

não sou eu. É Você, Senhor, me concedendo sabedoria. Sozinho, só tenho            

sabedoria obtida com sucessos e fracassos. Comecei a chorar. “Eu tenho           

medo de ter mais fracassos. Eu estou lutando, Senhor. Eu estou tentando            

pintar e desenhar, mas, sem a sua cura, eu estou lutando. Quando eu era              

jovem, dei por certo todos os meus talentos. Eu nunca imaginei que não             

fosse capaz de fazer certas coisas. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, não se preocupe, pois seus problemas serão           

removidos em breve. Eu tenho apenas mais alguns potes para terminar           

este lote do melhor barro do céu. Eu tive que refazer um pouco de argila               

seca. Você apareceu na Minha última vez ao volante com essas peças. ” 

Ele chamou minha atenção para um rack com uma grande variedade de            

potes em tamanhos pequenos a grandes. Eles estavam prestes a ser           

envidraçados e demitidos. 

Eu: “Que lote incomum de potes Você tem que envernizar. Eu amo o seu              

trabalho, Senhor. Tudo fica tão lindo. Quando estes serão terminados? ” 

Jesus:“ Este grupo exigirá um bom tempo no processo de fogo. O forno             

está em alta temperatura. Não é o mesmo processo que muitos de vocês             

passaram. ” 
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Eu:“ Sim, meu fogo foi de vários anos de calor e glaze e depois de novo                

calor. Eu não tenho certeza se já terminei. ” 

Jesus:“ Na verdade, Erin, eu terminei seus vasos. Eu tenho seus navios            

em uma sala diferente com os outros, mas eles precisam da minha            

assinatura final ... ou selo, se você quiser chamá-lo assim. Quanto a            

esses potes aqui, eles são diferentes e precisam passar por algumas           

temperaturas que acabarão por aperfeiçoar seu acabamento. No entanto,         

eles ainda serão quebrados, estragados e imperfeitos até que finalmente          

saiam dele. Será um processo mais curto, mas extremamente difícil. ” 

Eu:“ Eu não entendo, Senhor. Você é o Oleiro. Você cria cada um. Você              

não pode impedi-los de quebrar sob pressão? ” 

Jesus:“ Sim, eu posso, mas não é assim que eu escolhi criar esses. Você              

deve confiar que estou fazendo o que é melhor. Você confia em mim? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ”Eu suspirei. “É só que eu odeio vê-los entrar neste             

'forno assustador'.” 

Jesus: “Eles não vão a um forno para se tornar cinzas aqui. Se eu não os                

colocasse no fogo, eles não seriam úteis. Erin, você sabe disso. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Isso me iluminou. Eu só rezo para que eu seja usado              

por você um dia! ” 

Jesus:“ Oh Erin, você será. Houve um cronograma de disparo e um            

cronograma para isso. Eu lhe disse que não enviei nenhum novo           

problema para você. Tudo o que está vindo agora é apenas permissões            

residuais e nada de novo. Agora terminei Meus vasos para serem usados            

para os Meus propósitos. Você gostaria de vê-los? ” 

Eu:“ Sim, Senhor! ”Eu pulei de excitação. 

Ele pegou minha mão e me levou para uma porta. Era um armazém com              

prateleiras de vidro e um teto de vidro, um céu aberto. Eu podia ver uma               

enorme onda de luz. Eu vi Jesus acenar com a mão. Eu estava em total e                

absoluta admiração. Eu vi os vasos mais bonitos que eu já vi na minha              

vida lá. As cores eram incríveis. Só então, uma luz brilhou como o sol e               

os iluminou. Eles eram quase transparentes, como vidro, e o interior de            

cada um brilhava como ouro. 

Eu: “Oh Senhor, eles são tão lindos. Eles se parecem com vidro, embora             

eu tenha visto você jogá-los como cerâmica. Como isso é possível? 

Eu ainda estava admirada e comecei a chorar lágrimas de felicidade           

enquanto descia as fileiras. Embora cada um dos vasos fosse diferente,           

todos eram igualmente bonitos. Eu vi um que se destacou para mim. Era             

ouro, verde, azul, fúcsia e ouro iridescente. 

Quando olhei ainda mais perto, pude ver imagens em movimento! Eu vi            

flores desabrochando, borboletas e pequenos pássaros voando, nuvens        

flutuando e assim por diante. A cena mudou quando eu a coloquei em             
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minhas mãos. Foi fantástico. Enquanto eu olhava para ele um pouco           

mais, eu podia de alguma forma ver emoções ... compaixão pelas           

crianças, os perdidos, os pobres e mais. Eu engasguei… 

Eu: “Senhor, este é o meu vaso! Isto é meu, certo Senhor? É como a               

pintura da Criação no teto do Seu Lar que se move. Eu nunca vi nada               

desse tipo. É lindo. É tão lindo. Lágrimas de felicidade escorriam pelas            

minhas bochechas. 

Jesus: "Você gosta, Erin?" 

Eu: "Sim, é perfeito." Eu bem-humorada olhou para o fundo do navio.            

"Bem, quase perfeito." Eu ri. "Você ainda precisa assinar isso." Ele riu.            

"Oh Senhor, é a obra de arte mais incrível que eu já vi na minha vida."                

Então eu olhei para todos os vasos que me cercavam. "Há milhares aqui."             

Fiz uma rápida fatura mental. “Talvez haja mais de 100.000? 

“Senhor, isso é tão incrível! Esses vasos jogados por Suas mãos não são             

apenas olaria, mas também têm características como um filme, uma          

autobiografia e uma pintura em um todo. Isso é um milagre! ”Eu olhei             

para Ele e o cutuquei de brincadeira. “Com tantos, estou preocupado que            

você demore muito tempo para assinar todos esses, selando-os como          

Seus.” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não demorará muito. Essa é a parte fácil e pode              

ser finalizada apenas com a onda da Minha mão. ” 

Eu:“ Oh, por favor, acene Sua mão! Por favor! Eu estava pulando de             

alegria novamente. 

Jesus: Ainda rindo. “Não se preocupe, Erin, como o tempo do Meu            

Exército está prestes a chegar. Tão certo quanto eu me preocupo com            

Meus pardais, eu também cuidarei deles para derramar água sobre uma           

terra sedenta. Não se preocupe. ” 

Eu:“ Senhor, cada um desses vasos é incrivelmente belo. Você estará nos            

dando uma cópia destes para que desfrutemos para a eternidade? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, isso já foi feito para você. Não se preocupe.             

Agora, tente encontrar alegria. Em pouco tempo, vou tirar você do           

tremor, meu tremor e usar você. Em breve você vai ficar sentado em             

uma prateleira e esperando para mostrar poderosas ações em Meu Nome.           

Todos vocês trabalharão juntos e sua presença não será reproduzida por           

nada feito pelas mãos do homem. ” 

Eu:“ Isso seria impossível para o homem. ” 

Jesus:“ Sim, mas não é impossível para as Minhas mãos. Eu também            

estarei com você. Não só estarei em você, mas trabalharei através de            

você em tudo o que você faz. No entanto, você não entenderá totalmente             

isso até a hora. Não haverá pensamentos contrários às Minhas instruções.           

Não haverá nada capaz de te quebrar. Em todos os lugares que eu te              
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enviar, eles dirão 'Deus enviou estes por Suas próprias mãos para Seus            

propósitos sob o Céu'. Você vai mostrar ações impressionantes. Agora          

alegre-se, Erin, enquanto esta sala está completa e agora só resta a            

Minha assinatura. ” 

Eu fui até lá e abracei-o. 

Eu: “Senhor, se as pessoas soubessem como você é incrível e tudo o que              

fez porque nos ama e nunca desistiu de nós. Bem, haveria tantos aqui.             

Se eles pudessem ver o que você fez desde o começo até o fim, eles               

saberiam quão grande você é. Se eles viram o que você preparou para             

nós, eles não teriam palavras. Eu te amo, Senhor. Tantos amam você,            

Senhor. Você nos ama. Veja o que você fez aqui. Com as tuas mãos, o               

meu nome está escrito na palma da tua mão. 

Jesus: Sorrindo. “Eu te amo, Erin. Eu amo todos aqueles aqui que eu             

chamei e muitos mais. Infelizmente, nem todo mundo procura por mim.           

Nem todo mundo me vê como você. Não se preocupe com isso, pois             

todos logo saberão quem eu sou, ok? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Eu já fui como eles até que Você me chamou. ” 

Jesus:“ Erin, você não está aqui para resolver problemas a menos que eu             

chame você. Você está aqui para ver, aprender e escrever aquilo que eu             

dirijo, entenda? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, não se preocupe. Alegrem-se, Erin, regozijem-se,        

enquanto sua espera chegou ao fim. 

Ele me abraçou e beijou o topo da minha cabeça. 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-326/ 

Uriel e o Prelúdio 

21 de março de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por tudo! Que Linda manhã! Este é o dia antes do Nor'easter,             

então estou me certificando de que eu goste disso. Enquanto eu estava            

dirigindo para casa esta manhã, depois de deixar as meninas, eu ouvi a             

música do grupo de canção Newsboys duas vezes. Eu chorei de alegria            

enquanto ouvia. Eu quero que minha vida seja uma sinfonia dirigida pelo            

maior orquestrador ... Você, pai! Não há compositor como você em           

nossas vidas. 

Você pega todos esses instrumentos e constrói Sua obra-prima. Rezo          

para que, muito em breve, o maior crescendo da história caia sobre esta             

terra escura. Enquanto eu estava adorando, a música "Come Fly with Me"            

veio. Assim que aconteceu, e bem ali na minha frente, havia uma linda             

águia careca voando contra o céu rosa e a neve branca. Ele caiu em uma               

árvore do outro lado do campo e eu puxei meu carro. Eu chorei e elogiei               

você. 

Oh Senhor, não há Pai como você. Você trabalha todas as coisas em             

conjunto para o bem de todos aqueles que amam você e até mesmo para              

aqueles que nem sequer conhecem você ainda. Não há Deus como você.            

Você se importa com a menor das coisas. Você ama nossos corações e             

almas. Ansiamos pelo dia em que você nos levará em Seus braços            

amorosos e removerá nossa dor. Não há Senhor como você. 

Você envia presentes de amor para nos desmaiar. Você envia águias no            

momento certo, assim como uma música diz 'Fly with Me'. Oh Senhor,            

não há coincidências na minha vida quando se trata de você. Tudo que             

você faz é porque nos ama intencionalmente e com abandono. Por causa            

do Seu amor, do seu cuidado contínuo e das Suas promessas, como            

podemos ser destruídos? Nossos corpos podem morrer, mas nossos         

corações, nossas almas são indestrutivelmente Seus. 

Você pode tirar tudo de mim e eu ainda vou perseguir, rastejar ou             

mancar em direção a você. Jesus eu te amo! Você me esbanja. Você pega              

minhas mãos fracas e Você caminha onde eu estou, bem ao meu lado, e              

eu nunca estou sozinho. Eu dou tudo o que sou para você. Em todas as               

minhas imperfeições, em toda a minha singularidade, eu me entrego          

completamente a Ti, Senhor. 

1 
75

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-326/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-326/


Eu rezo para que eu seja bonita para você e você me encontre digno. Eu               

sou grato que sua versão de nossos tratamentos de beleza é o nosso             

coração sendo acionado na fornalha de aflição. Embora fosse doloroso,          

agora vejo por que isso era necessário. Senhor, hoje é o meu 11 °             

aniversário do minha Experiência de Morte, em 21 de Março de 2008.            

Enquanto este dia era sexta-feira santa, e também a celebração judaica           

chamada Purim. Eu oro por mais tempo com você. Eu oro para que você              

me chame ao seu altar. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um belo jardim. A paisagem era tão luxuosa. Havia fontes e              

sons de pássaros. A pomba de luto estava chamando para o que ele             

espera virá para estar com ele. A grama é suave como veludo e há belas               

árvores florescendo em todos os lugares. Eu olhei para um pequeno           

caminho. Este caminho foi feito de jóias preciosas, incluindo esmeraldas,          

safiras, diamantes, rubis, opalas, berilo e água-marinha. 

Enquanto o caminho brilhava na opulência, não ofuscava o brilho das           

lindas flores nas árvores que desabrochavam. Quando entrei no caminho,          

percebi de repente que meus pés estavam descalços. Meus pés eram           

lindos e minhas unhas do pé brilhavam com um brilho perolado. Eu corri             

meu ritmo como se isso fosse uma visão tão bonita. 

Ao dobrar a esquina no caminho, pude ver um belo altar com guirlanda             

no final. Eu não posso enfatizar o suficiente o quão bonita esta guirlanda             

era. Tinha quatro pés de diâmetro ou doze pés de circunferência. Havia            

jasmim, gardênias e rosas brancas. Todos pareciam tão lindos tecidos          

com as vinhas e peônias frescas. 

Então notei algo no altar. Eu cheguei mais perto para dar uma olhada             

melhor. Ali, no Altar, havia uma linda taça de pérola. O cálice era             

translúcido como vidro. Quando pisei na próxima pedra, uma que era           

feita quase inteiramente de berilo, um lindo caleidoscópio de borboletas          

encheu de repente toda a área. Havia milhares dessas lindas borboletas e            

cada uma brilhava como uma jóia à luz do sol. Foi tão bonito que até               

tirou o fôlego por alguns segundos. 

Eu: “Senhor, onde você está? Isso é tão lindo. ” 

Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e lá estava Uriel.               

Ele estava de armadura completa e parecia absolutamente deslumbrante.         

Na realidade, nenhum homem terreno pode competir com Uriel ou, mais           

ainda, com Jesus. 

Uriel: "Erin, eu estou aqui para entregar uma mensagem para você ... 'O             

rei está encantado com a sua beleza.'" 

Eu: Chorando. “Oh Uriel, eu não me sinto tão bonita agora, então isso é              

uma boa notícia.” 
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Uriel: “Erin, não se preocupe, pois você logo estará com Ele no Seu Alter.              

Uma vez lá, você vai participar da taça de comunhão com ele. Este vinho              

é feito das melhores uvas da sua vinha. Este vinho faz parte de uma              

colheita épica. Nunca houve uma colheita como esta, nem jamais haverá           

uma colheita como esta novamente ... isto é, até que todos vocês            

estejam correndo por estas vinhas por toda a eternidade. Uma vez que            

você está aqui no Altar do Senhor e participa desta comunhão do cálice,             

vocês dois serão como um e não haverá nada que possa separá-lo do             

amor de Deus. ” 

Eu:“ Quando essa cerimônia irá acontecer? ”Eu sorri para ele e ri. “Uriel,             

estou aqui agora. Por que perder mais tempo quando podemos          

simplesmente chamá-lo e fazer isso agora? ” 

Uriel: Rindo. “Não se preocupe, Erin, como Ele vai estar chamando em            

breve. Enquanto você esteve observando e ouvindo os sons de Sua festa            

se aproximando, lembre-se de que Ele vem em um momento em que            

você pensa que não. ” 

Eu: De repente fiquei triste. “Oh não, isso parece que ainda está muito             

longe.” 

Uriel: “Não se preocupe, Erin, como pode ser um longo tempo longe? O             

Altar está pronto, as flores estão desabrochando, o vinho foi servido e a             

Noiva agora espera por seu Noivo. ” 

Eu: “Eu estava sorrindo enquanto ainda estava sendo persistente. "Sim,          

mas não precisamos do noivo agora?" Rindo. “Acho que devemos ir           

buscá-lo! Onde está o noivo agora, Uriel? ” 

Uriel: Sorrindo e rindo. “Um mistério ... por enquanto. Agora se alegrem,            

Erin, alegre-se. O rei está fascinado pela sua beleza. Ele me trouxe aqui             

para te mostrar que Ele preparou um lugar para você no Altar dele.             

Ninguém vai roubar isso de você. Ele envia uma fonte de água viva. Ele              

chamou a você, Seu 'Dove', e Ele cuida de você.” 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-327/ 

Jesus e o Abalo dos Ímpios 

Terminado no domingo, 24 de março de 2019 

Recebido sexta-feira, 22 de março de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

eu te amo! Por favor, perdoe-me por estar ansioso hoje. Estou assustado.            

Eu estive tão exausto recentemente, é como se eu acordasse          

repentinamente de um sono profundo e parecesse não despertar         

totalmente. Enquanto as manhãs podem ser especialmente difíceis, meu         

tempo dirigindo com minhas filhas de manhã é inestimável. Todo dia é            

diferente. As conversas são às vezes engraçadas, às vezes sérias e às            

vezes simplesmente orquestradas por você. 

Saímos de manhã com uma oração de proteção e uma bênção sobre eles.             

Eu faço isso quando percebo que, uma vez que estão fora da porta do              

nosso carro, eles estão longe de mim. Felizmente, pai, você está sempre            

com eles. Como de costume, ouvimos música cristã esta manhã. Eu           

poderia dizer que as meninas estavam gostando das canções de          

adoração, então eu propositadamente dirigi mais devagar para permitir         

um tempo especial de comunhão. 

Ultimamente, tivemos algumas preocupações em nossa casa. Enquanto        

confiamos que Deus nos dará, aumentamos a fabricação de panquecas,          

queijo grelhado e cachorros-quentes, pois são opções mais acessíveis         

para alimentar uma família de sete pessoas. Mesmo assim, tudo é tão            

caro agora. Nunca pensei que veria o dia em que frutas, legumes, leite,             

queijo, pão, ovos e carne fossem quase mais caros do que comer fora. É              

ridículo. 

As coisas estão tão infladas agora. Lembro-me de que meus avós liam os             

especiais da semana no IGA, em Albertsons e em alguns outros           

mercados. Eles fariam conversas sobre uma sacola marrom de compras          

custando US $ 5 e o quanto isso era caro. Lembro-me do meu avô              

segurando um melão e dizendo: 'Eu me recuso a pagar mais de 30             

centavos por isso'. 

Lembro-me de ir a Albertsons quando eles tinham uma padaria fabulosa.           

Eles tinham a variedade mais incrível de biscoitos do planeta ... pelo            

menos como era nos anos 60. Bolos eram diferentes embora. Você tinha            

que fazer isso sozinho. Um dia, no entanto, eles começaram a oferecer            

um bolo assado, não decorado, por US$ 2. Minha mãe achava que isso             

era ridiculamente caro em comparação com o que ela poderia fazer. 
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Avancemos para hoje. Essa sacola de US$ 5 custa entre US$ 20 e US$              

50, dependendo do tamanho da sacola e do conteúdo. Os preços são            

mais altos hoje ... um saco de maçãs US$ 8, leite, ovos, manteiga, pão e               

abacate US$ 5 cada e um cantalupo US$ 3. Você pode economizar algum             

dinheiro se você dirigir para lugares diferentes para suas promoções, mas           

o alto custo do combustível consome essas economias rapidamente. 

Pai, como as pessoas vão sobreviver lá fora sem você? Quando o dinheiro             

não está tão prontamente disponível, são feitos ajustes. Está se tornando           

pior. Os preços não estão diminuindo. Eu me lembro quando eu era            

jovem, as dificuldades que minha mãe teria para nos alimentar. Nós nos            

qualificávamos para o bem-estar e recebíamos vales-refeição, mas as         

pessoas nos tratavam como sujeira quando as usávamos. As pessoas          

diriam coisas horríveis sobre nós. 

Pai, um tempo assim está vindo de novo. Vou precisar assar meu próprio             

pão e comprar menos e menos itens processados. Quando Zoey estava           

doente há dois fins de semana, o veterinário nos encorajou a dar-lhe uma             

dieta vegana feita de proteína de soja para prolongar sua vida. Eu ri e              

disse a ela que isso era comida de bioengenharia e que não compraria se              

não conseguisse pronunciar os cinco primeiros ingredientes. Enquanto eu         

sabia que ela discordava, ela parou de empurrar. 

Recebido domingo, 24 de março de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela primavera. Obrigado por tudo o            

que fez. Somos abençoados além da medida. Pai, estou com medo do            

nosso futuro. Meu coração se parte para o horrível estado do mundo. É             

tão repugnante. Há muçulmanos silenciando o mundo, mas eles mesmos          

não estão em silêncio. Este é um momento assustador para ter opiniões            

cristãs. 

Há mulheres lutando pelo direito de matar uma criança, mesmo depois de            

uma gravidez completa. Eles querem ser capazes de decidir reviver o           

bebê ou não apenas no nascimento. Isso é doentio e meu coração se             

parte. Depois, há aqueles nas notícias que são forçados a mentir. A            

notícia então está para as pessoas. Estamos vendo um aumento na           

atividade demoníaca. Coisas simplesmente bizarras e hediondas estão        

acontecendo, incluindo a tortura de crianças inocentes. 

Há ódio generalizado. Aqueles em Hollywood e outras áreas se exibem.           

Eles são amantes de si mesmos e exibem isso abertamente. Seus           

guarda-roupas sugestivos são repugnantes. Pai, há também uma história         

da tortura de uma jovem que me fez chorar. Eu não consigo tirar isso da               
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minha cabeça. Se você não nos fortalecer em breve, eu certamente não            

farei isso. Eu não vou! Eu estou desfeito, pai. 

Não quero deixar o belo jardim e o Altar. Como podemos fazer isso aqui              

sem você? Pai, estou com medo de todos aqueles que amam você.            

Nossos filhos, os vulneráveis, todos nós estamos procurando um herói ...           

nós temos isso em você! O mal continua a acelerar. Está acelerando tão             

rapidamente que não pode mais ser ignorado. É tão ruim agora. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus me encontrou em nosso caminho. Ele sorriu para mim. 

Eu: “Senhor, você não deve me ver antes da cerimônia!” 

Jesus: “Parece que a pessoa que eu amo precisa de mim. O que ganha ...               

amor ou tradição? Ele sorriu. “Erin, eu sei que você está com medo. Eu              

sei que seu coração se parte pelos perdidos. Grace está comigo, Erin. Eu             

tenho ela. Não se preocupe, eu a tenho. ” 

Eu:“ Obrigado, Senhor. Obrigado. ” 

Jesus:“ Erin, eu te amo. Agora vamos falar de justiça. Eu tive você             

recentemente comprou uma estátua de justiça cega. No entanto, você          

percebeu que sua espada da verdade se foi e suas escalas também? O             

mundo não quer a lembrança do que é a verdade e do que é justiça               

porque não existe nem agora. ” 

Eu:“ Foi Você quem enviou esta estátua para mim? ” 

Jesus:“ Bem, sim, pois isso representa o verdadeiro estado do mundo           

agora. Nenhum deles está procurando por Mim, a menos que eu os tenha             

chamado para fazê-lo. Erin, o momento da ressurreição dos ossos secos           

mortos, a esperança de Jacó, a maravilha da Minha majestade e os            

tempos da verdade estão aqui. No entanto, haverá oposição, pois          

ninguém gosta da verdade que expõe suas mentiras. Essas coisas tinham           

que vir primeiro ou então haveria confusão. Ao fazê-lo desta forma, isso            

traçará uma linha clara e uma imagem de quem eu sou ... 

● Eu não sou passivo e ocioso 

● Eu não sou fraco e impotente 

● Eu não sou removido e indiferente 

● Eu não vou permitir que o inimigo prevaleça por muito mais tempo 

“Erin, Meus santos estão clamando a Mim dia e noite, perguntando           

'Quando, Senhor, quando? Quando você vai nos vingar? Eu vejo o mal. É             

perverso e continua a rastejar pelos recessos escondidos da terra. Uma           

vez lá, destrói tudo em seu caminho. É como bactérias ou mofo. Esses             

indivíduos não só têm isso em suas roupas, continuando a disseminação           

do molde, mas também não o vêem nem tratam o problema. 
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“Esses espaços ou recessos e indivíduos são impuros. Não há cura até o             

momento em que esta terra contaminada é limpa pelo fogo. Estas           

condições, se não forem tratadas, destroem tudo o que entra em contato,            

entendeu? Não entretenha isso por um momento e tenha cuidado para           

não permitir que ele o cative. 

“Se você não deixar seus cães pularem na mobília quando estão           

enlameados, por que você deixaria o cachorro do vizinho fazer o mesmo?            

Não permita isso, Erin. Não deixe nem o cachorro entrar! Não seja            

educado sobre isso. Eles esperam que você seja passivo porque você é            

Meu, mas eles seriam o oposto contra você. Não lhes dê o seu óleo! ” 

Eu: Meus ombros caíram e de repente me senti para baixo. “Senhor, isto             

não soa como Você estará nos mudando em breve.” 

Jesus: “Oh Erin, isso não é verdade. Eu só queria te instruir a ficar de pé                

e não permitir que os perversos te deixem deprimido. Não permita que            

seu vizinho acesse o que eu fiz limpo. Vocês se prepararam, suas casas e              

seus filhos ... tudo para mim. No entanto, o inimigo procura destruir sua             

alegria. Seu vizinho busca sua destruição e anseia roubar seu sacerdócio.           

Logo, Erin… sim, muito em breve… o perverso ao seu redor fugirá à sua              

vista. 

“Agora, você está vendo a subida repentina dos ímpios. Parece não haver            

organização ou ordem. Embora seja previsível, ainda é um choque para           

você quando você o vê. É como uma pequena faísca que cria um             

incêndio. Não se preocupe, Erin, como eu sou Deus sobre tudo isso. Os             

ímpios não prevalecerão por muito mais tempo. Há uma guerra nos           

lugares celestiais e os anjos de Deus estão em guerra. ” 

Eu:“ Eu realmente acredito que posso sentir isso agora. De alguma           

forma, parece pesado na atmosfera. Isso é enervante. Há desastres          

naturais e eventos provocados pelo homem. É imprevisível ”. 

Jesus: Sorrindo. “Bem, isso é realmente previsível. Não está escrito em           

Minha Palavra que haverá sinais? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Primeiro os terremotos, fomes, desastres naturais,         

guerras e rumores de guerras, nação contra nação e depois o 'Grande            

Terremoto'? ” 

Jesus:“ Sim, mas pense no 'Grande Terremoto' como talvez seja outra           

coisa, algo inesperado, algo que vai abalar o mundo. Erin, vou mandar            

aqueles que chamei para abalar as nações. O que faz um terremoto? Ele             

humilha o coração de um homem, mas geralmente apenas         

momentaneamente. Eles então logo retornam ao negócio da maldade         

porque não têm medo de Mim. Eles então declaram com os lábios: 'Deus             

não vê isso e não sabe da minha maldade'. 
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“É por isso que vou enviar outro tipo de terremoto. Corações e corpos vão              

tremer. Você dirá a uma montanha 'caia no coração do mar' e isso será              

feito pela sua fé. Você vê, Erin, o mundo só teve um vislumbre desses              

milagres. Outros se levantaram e disseram 'siga-me enquanto falo para          

aqueles que estão mortos. Meus poderes vêm da colocação do meu corpo            

em seus túmulos. Eles estão falando com o inimigo. 

“Outros afirmam que eu agora endosso o pecado porque 2000 anos se            

passaram desde que eu estive aqui por último. Eles então alegam que            

Minhas palavras e convicções, portanto, não têm mais significado. Eles          

afirmam que agora aceito o casamento de homens com homens, a           

violação de crianças, a luxúria dos olhos e a cobiça do próximo. Não             

esqueça que há também aqueles que reescrevem Minhas Palavras para          

aceitar o adultério, matar, mentir e roubar. 

“Erin, eu sou o mesmo ontem, hoje e pela eternidade. Eu não me             

contradigo. Os mandamentos de Deus são bons. Estes trazem vida. Eu           

vim libertar aqueles mantidos em cativeiro pelos punidores dos mansos.          

Esses punidores aceitaram sacrifícios a outros deuses, "deuses" como         

Mamom. Esses punidores distorcem minhas palavras e desanimam os         

fracos. 

“Eu vim para dar vida eterna, ressuscitar os mortos e derrubar os iníquos             

'guardiões da lei', os hipócritas. Isto é o que você está testemunhando            

agora ... as mentiras, o amor dos corações que esfriaram e o mal se              

manifestou no homem. Agora, eu tenho instruído você enquanto você          

dorme sobre o que está por vir e o que você irá observar. Quando você               

encontrar certas pessoas que eu envio ao seu caminho, você será           

instruído por Mim a fazer uma destas três coisas: 

● Você não fará absolutamente nada e deixará 

● Você permanecerá e servirá como uma testemunha 

● Você agirá com precisão e permitirá que eu trabalhe através de           

você 

“Eu sei que tem sido difícil testemunhar a ascensão acelerada do mal,            

mas estou aqui. Eu o levei a testemunhar para que você esteja ciente dos              

eventos. Você logo verá o mal e conhecerá suas obras. Vou então ligar             

para você parar na frente de testemunhas. Erin, nem todos na Câmara de             

Noivas tinham o óleo pronto e esperando. Muitos tinham saído para           

encontrar alguns, entendem? ” 

Eu:“ Eu acho que sim. ” 

Jesus:“ Erin, ninguém vai te roubar o que vou fazer com você. Eu liguei              

para você. Vou enviar ajuda. Você não terá preocupações. Suas dívidas           
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serão removidas e você vai jantar na mesa do rei. Agora, regozije-se,            

como eu tenho você. Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Eu: chorando. “Logo, Senhor. Por favor, deixe isso em breve! Eu não            

tenho estado bem. Nós não temos mais nenhuma renda do meu marido.            

Enquanto ele gosta de trabalhar e tentou muitos caminhos diferentes          

para encontrar emprego, nada se abriu para ele ainda. Não podemos           

sobreviver com o que eu trago. Há sete de nós aqui e ... ” 

Jesus:“ Erin, eu vou cuidar de você. Eu não vou permitir que você caia.              

Erin, você é meu escriba e eu pagarei suas despesas e lhe darei um              

salário. Você precisa apenas esperar em mim. Eu sempre providenciei          

para você e não vou deixar você agora, entendeu? Eu envio ajuda e farei              

muito mais para aqueles que te abençoarem. Aqueles que te abençoam,           

eu abençoarei. Erin, não se preocupe. Continue a me adorar com todo o             

seu coração. Cante louvores ao seu Noivo, seu Senhor que te ama. Sua             

alegria faz com que eu me regozije também. Não se preocupe, Erin, como             

o tremor está prestes a começar. " 

Eu:" Senhor, por que parece que os terremotos estão ocorrendo em todos            

os lugares, exceto para a Califórnia? Os terremotos parecem acontecer          

em todos os lugares, menos lá. ” 

Jesus:“ Em breve haverá tremores diferentes de tudo que o mundo já            

viu. Eu conheço a maldade da terra. Eu não faço vista grossa nem             

esqueço as suas ações 'feitas em segredo'. Apenas espere, pois logo           

enviarei Meu Exército para abalar as nações. Ele sorriu quando apontou           

para mim. 

“Um dia, em breve, haverá uma grande celebração no Céu por tudo que             

fiz desde o começo até o fim. Agora, não se preocupe, Erin, como em              

pouco tempo ... mesmo em um piscar de olhos ... Ele sorriu quando olhou              

nos meus olhos. Ele então riu quando eu pisquei meus olhos várias vezes             

de uma forma exagerada. "... e, sim, muito em breve ... tudo vai mudar!" 

Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-328/ 

Deus e os Milagres nas Colinas de Golã 

4 de abril de 2019 

Recebido sábado, 23 de março de 2019 

Meu marido e eu tivemos mini-sonhos com 'encontros' ontem à noite: 

Meu mini-sonho 

eu estava esperando pela minha 'data' (significando tanto a data da           

Transformação como a minha 'data', Jesus). Eu estava no vestido mais           

lindo. Era um precioso vestido de Noite e custaria uma fortuna na terra.             

Olhei em volta, mas não havia ninguém por perto, exceto por um            

estranho que não reconheci. Eu fui até ele. 

Eu: "Com licença, mas onde está todo mundo?" 

Estranho: "Eles estão no torneio de basquete." 

O mini-sonho do meu marido 

Eu tinha um pedaço de papel dobrado na mão. Eu ouvi uma voz me dizer               

para desdobrá-lo e olhar para dentro. Continha uma só frase ... 

“O Martelo dos Agagistas - 9 de Abril” 

Comentário 

Não sabíamos que esses dois mini-sonhos se encaixavam uns nos outros           

até procurarmos as datas do torneio de basquete, o único em que            

podíamos pensar do. March Madness, o enorme torneio de basquete da           

NCAA, já começou em 19 de março e termina em 8 de abril, na véspera               

do 'O Martelo de Agagites' (da família de Hamã - inimigo de dos Israelitas              

do livro de Ester) em 9 de abril. Note que Haman era um Agagita e que                

Hamã era um 'Martelo' e um 'Agagita'. 

Recebi a manhã de quinta-feira, 4 de abril de 2019 

Prelúdio: Um grande amigo meu estava se preparando para uma guerra           

demoníaca. Depois de me contar o que estava acontecendo, orei sobre           

isso e recebi uma resposta inesperada do Espírito Santo. O seguinte é            

meu e-mail responder ao meu amigo. 

Resposta (com edições): Todos os guerreiros escolhidos por Deus         

estão atualmente em um padrão de espera. Isso significa que não há            

grandes milagres nem grandes problemas agora. Os problemas que         

permanecem aqui hoje são apenas daqueles problemas baseados em         

antigas permissões do inimigo. No entanto, também não há grandes          

cadeias sendo quebradas. Por quê? 

Isto é porque há um grande movimento do Espírito de Deus que em             

breve ocorrerá. Como os demônios e os servos malignos também sabem           

que isso está para acontecer, há uma grande guerra nos céus celestiais            
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agora. As entidades aqui sabem que 'O Grande Tempo de Deus' está            

próximo. Então, o que o inimigo faz na guerra? Eles mantêm a sua terra,              

não importa o quê. 

Há também um grande aumento nos suicídios agora. Por quê? Porque é            

eficaz. No entanto, matar o host causa um problema. As entidades então            

não têm lugar para ir. Então, agora, eles estão assumindo uma posição            

de fortaleza. Um animal enjaulado (ou um demônio neste caso) chuta e            

grita e ruge. 

Dadas essas limitações, como podemos parar isso? A resposta é          

surpreendente. Basta colocá-lo para dormir! Sim, eu sei que parece bobo,           

mas colocá-lo para dormir em seu 'lugar do sótão'. Nos tempos em que             

estamos agora, a libertação é rara e ineficaz. No entanto, isolar a            

entidade vinculando-a também tem seu próprio problema. A entidade         

ainda funciona verbalmente no "quarto superior" do hospedeiro (o         

cérebro de uma pessoa). 

Então, o que devemos fazer agora? Devemos orar para que o inimigo seja             

colocado para dormir. Eu creio que este é 1 Samuel 26. Neste momento,             

e até que os guerreiros do reino de Deus sejam chamados para a batalha,              

não devemos nos empenhar a menos que Deus nos dê instruções           

específicas para fazê-lo. Isso significa que será tão claro que você não o             

questionará. 

Há uma razão pela qual devemos esperar até que seja ativado. Enquanto            

estamos agora totalmente armados e prontos para partir, não devemos          

nos antecipar ao nosso Comandante, Jesus. Se você fizer isso, o inimigo            

saberá sua posição e isso abrirá as portas para problemas. Mesmo assim,            

você não deve se preocupar porque, graças ao poder e amor de Deus por              

nós, isso também passará (sorrisos). 

Você deve orar para que o inimigo durma! Isso está funcionando para            

uma situação em que estou agora. Continue orando para que o inimigo            

seja "drogado" pelos anjos com tranqüilizantes celestiais para mantê-los         

dormindo, tornando-os cansados e ineficazes. Então, quando o grito de          

Deus chegar, todos nós derrubaremos esses tigres adormecidos.        

Entretanto, até então, não podemos fazer mais nada durante esse          

período de nosso 'padrão de retenção'. 

A próxima parte é a direção pessoal de Erin em relação ao sonho de seu               

amigo íntimo: 

Enquanto o Senhor lhe mostrou esta situação em seu sonho, Ele não lhe             

deu diretrizes. O que Ele te deu foram observações sobre o modo como             

as coisas estão operando. Eu vou orar por um sono profundo para vir             

sobre as fortalezas do inimigo na sua ... vida. Há um padrão repetitivo             

para o que você vê. É como uma escada rolante subindo e descendo no              
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cérebro dela. Seja forte, meu amigo, e entenda que, embora isso pareça            

ir contra o que nos foi ensinado na guerra demoníaca, ainda é            

perfeitamente Deus, pois é especificamente baseado nos tempos        

incomuns em que nos encontramos hoje. 

Recebi o início da tarde de quinta-feira, 4 de abril de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia. 

Eu imediatamente ouvi a Voz de Deus falando comigo enquanto me           

sentava em minha cadeira devocional escrevendo minha oração de         

abertura. Como você pode ver, eu escrevi muito pouco (sete palavras no            

total) antes de Deus começar a falar. 

Deus: “Fique quieto, Erin, fique quieto. Estou com você. Para o norte da             

Galiléia é Filipos. O anjo apontando para lá agora será enviado para você.             

Eu estou mudando estrategicamente. Não se preocupe, pois o tempo do           

Meu Reino está para vir. O tempo do Céu tornado visível na Terra é              

agora. Não ouça outras diretrizes além da Minha. Você logo sentirá uma            

mudança em seu Espírito. Você precisará descansar e eu instruírei você           

lá. Você só deve envolver o inimigo quando eu te ligar. Não se mova para               

fora dos perímetros que fixei. Agora, eu lhes dei marcadores para           

enquadrar o tempo em que vocês estão. ” 

Eu:“ Pai, Você está removendo anjos do norte do Mar da Galiléia, assim             

como das Colinas de Golã? A guerra vem a qualquer momento? Eu ouvi a              

música Lua Má Levantando esta manhã (pela CCR). Você me chamou           

para ver a data do lançamento dessa música apocalíptica. Foi lançado em            

abril de 1969. Estamos agora exatamente a 50 anos deste lançamento.           

Pai, não há acidentes quando se trata de você. O que está prestes a              

acontecer? ” 

Deus:“ Confie em mim, Erin. Há muito tempo, mostrei a você um            

tabuleiro de jogo de risco com tropas. Isso não é incomum. Esta            

propriedade em Israel é muito procurada e objeto de debate. Nove           

príncipes vieram depois disso. Eles vão em breve tentar recuperá-lo. ” 

Eu:“ Você está se referindo às Colinas de Golã? ” 

Deus:“ Sim, Erin. Este é o deserto ... esta é a minha terra. De 

repente eu e inesperadamente adormeci. 

Sonho 1, “Cinco Lírios de Vidro”… 

Eu estava olhando por cima de cinco longos lírios de vidro. Eles eram             

impressionantes e não deste mundo. Eu tinha um lindo vaso. Na base            

desse vaso havia uma placa de vidro com orifícios projetados          

especificamente para conter essas flores de vidro "cortadas" em seu          
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lugar. Este vaso com placa de vidro é referido como "sapo". Eu com             

muito cuidado, um de cada vez, coloquei os lírios no vaso. 

Uma rajada de vento sacudiu minha janela e me acordou. Olhei para o             

relógio e notei que havia dormido por 15 minutos. Eu instantaneamente           

me lembrei que ainda estava falando com Deus. 

Eu: “Pai, e estas flores de vidro? Estes eram tão bonitos e intrincados. Eu              

nunca vi lírios como esses antes! ” 

Deus:“ Erin, eu estou dando a vocês pedaços de uma foto maior. Agora,             

onde estava o Sermão da Montanha? ” 

Eu:“ Oh, onde Jesus alimentou 5.000 pessoas? Os milagres… os milagres           

do Senhor! ” 

Deus:“ Sim. No entanto, também estou dando aulas de geografia, tempo           

e paciência. Você sonhou com cinco lírios de vidro. Estes foram formados            

após lírios que morrem depois de serem cortados. Eles são lindos, mas            

depois eles se foram. Com flores de vidro, elas não murcham e morrem.             

Você é capaz de apreciá-los para sempre. Agora, talvez este seja um            

mistério ainda maior para se desdobrar. Há a terra dos milagres, o local             

de nascimento destes. No entanto, há mais para isso. Eu chamei anjos a             

seu respeito para guardá-lo em todos os seus caminhos. ” 

Eu:“ Os lírios de vidro… os cinco… eles representam algo que está prestes             

a ser quebrado? ” 

Deus:“ Hmm, você não os quebrou nem Eles foram lascados, quebrados           

ou falhos para começar. Eles não estão prestes a ser destruídos. Eles            

representam o meu esplendor, meu amor por você. Estes são um           

presente e algo maravilhoso que você irá exibir em breve. Agora, nem            

todas as coisas estão condenadas e tristes lá. A primavera é a época de              

inquietação, florescimento e novos começos. As árvores estão acordando         

do sono de inverno e fragrâncias agora enchem o ar. Agora surgem, Erin,             

e alegrai-vos, para vos tenho dado um grande 

presente.” 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-329/ 

Jesus e Nossos Vasos Estão Sendo Assinados 

17 de abril de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por seu amor, misericórdia e graça.            

Por favor, perdoe-me, pai, por me sobrecarregar com a atividade de           

sexta a domingo. Eu não consegui descansar como você me disse várias            

vezes. Eu continuei com minhas próprias forças e não reconheci o dia de             

descanso de sábado. Como resultado, estou doente com a gripe. 

Bem, realmente começou no domingo. Hoje é o primeiro dia que passei            

sem dor profunda nos pulmões, então obrigado. Eu acredito que foram           

tantos orando por mim que me curou. Enquanto eu ainda estou exausto e             

fraco, Pai, obrigado por desistir da doença. Atingiu tanto e foi bastante            

humilhante. Você me deu um sonho há uma semana atrás… 

Sonho 1, “A igreja queimada”… 

Eu estava em uma igreja incendiada que estava em um nível de meados             

do século. A estrutura havia sido destruída pelo fogo e apenas as paredes             

e a fundação permaneciam. Dois lados da estrutura eram feitos de tijolos            

ou lajes e os outros dois lados eram feitos de metal. Eu estava andando              

pelos restos carbonizados quando notei que alguém invadiu a igreja.          

Enquanto eu não tinha certeza se eu estava lá fisicamente ou em espírito,             

eu tinha certeza que essa pessoa não sabia que eu estava lá. 

Quando cheguei mais perto, notei que essa pessoa era uma mulher. Ela            

estava pilhando itens no altar. Ela havia coletado uma bandeja de           

comunhão, alguns castiçais e outros itens. Nenhum desses itens eram          

coisas que edificavam a Deus. Olhei em volta e notei que não havia uma              

cruz e nem uma única referência a Jesus. Os itens que esta mulher             

estava roubando não tinham nenhum valor. Enquanto eu continuava a          

olhar em volta, decidi que a igreja estava muito danificada para ser            

reconstruída. 

Sonho 1 termina. 

Quando acordei deste sonho, eu ainda estava profundamente perturbado         

com isso. Ao orar ao Senhor sobre o que tudo isso significava, Ele colocou              

uma visão na minha cabeça. Embora eu não tenha certeza se eram dois I              

maiúsculos ou dois números 1, definitivamente eram dois personagens         

semelhantes a bastões. Eu achei essa visão tão incomum que passei o            

resto do dia procurando por dois objetos lado a lado. Então veio na minha              

cabeça a música ‘Esmagando Cobras' por Crowder. De repente, eu          
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percebi que as letras dessa música são o que estamos procurando           

agora…temos 

“Não tenho medo, terrores da noite, flechas que voam durante o dia. Dez             

mil podem cair, mas nós permaneceremos. Nós não estamos com medo,           

uma promessa de Deus nunca pode ser arrancada, andando em mãos de            

anjos, cobras esmagadoras, seguras sob a sombra de Suas asas. Nossa           

fortaleza e nossa força, nossa fortaleza, estamos recuperando nossa         

liberdade, nossa batalha foi vencida. Nós fomos libertados, de volta dos           

mortos que viemos, estamos recuperando nossa liberdade, nossa batalha         

foi vencida. 

Nós fomos libertados, de volta dos mortos que viemos, não temos medo,            

uma promessa de Deus nunca pode ser arrancada. Andando em mãos de            

anjos, esmagando cobras, seguro sob a sombra de Suas asas, nossa           

fortaleza e nossa força, nossa fortaleza. Estamos recuperando nossa         

liberdade, nossa batalha foi vencida, fomos libertados, de volta dos          

mortos que viemos. 

Você o vê, Rei do Céu, Campeão de toda a criação? Olhos de fogo, voz de                

trovão. rasgando o céu maravilhado, vestido de luz, nós O vemos           

chegando, em um cavalo que é branco como um raio. Você o vê? 

Você o vê, Rei do Céu, Campeão de toda a criação? Olhos de fogo, voz de                

trovão, rasgando o céu maravilhados, vestidos de luz, nós O vemos           

chegando, em um cavalo que é branco como um raio. Você o vê? Você o               

vê? 

Você o vê, Rei do Céu, Campeão de toda a criação? Olhos de fogo, voz de                

trovão, rasgando o céu maravilhados (correndo pelo céu), vestidos de          

luz, nós O vemos chegando (quebrando o trovão), em um cavalo que é             

branco como um raio. Você o vê? Você o vê? 

Estamos recuperando nossa liberdade, nossa batalha foi vencida,        

fomos libertados, de volta dos mortos que viemos. Estamos         

recuperando nossa liberdade, nossa batalha foi vencida, fomos libertados,         

de volta dos mortos que viemos. De volta dos mortos nós viemos, de             

volta dos mortos nós viemos, nós viemos, nós viemos, nós viemos, nós            

viemos! ” 

Mais tarde na semana, na sexta-feira, 12 de abril de 2019, ocorreu uma             

série de eventos surpreendentes que cumpriram uma profecia que o          

Senhor havia me dado sobre meu marido pessoalmente. Esta profecia foi           

dada a nós alguns meses atrás em 7 de Nisã, que é 12 de Abril. 
Enquanto              
 

 

eu tinha esquecido essa profecia, meu marido não tinha. Sem que eu            

soubesse, ele tinha um grande véu para Deus no cumprimento desta           

profecia. Como essa profecia foi cumprida veio de uma maneira tão           

inesperada, nós dois ainda estamos sorrindo sobre isso. 
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A história começa comigo deixando as meninas na escola. Eu estava           

dirigindo para casa ouvindo a estação de rádio cristã quando eles           

anunciaram que estavam vendendo ingressos para um show de uma          

banda cristã. Decidi que levaria as meninas, juntamente com uma amiga           

da minha filha, para este concerto. Este foi um aviso de última hora, já              

que o show seria a mesma noite. Fui à estação de rádio que vendia os               

ingressos esperando que já estivesse esgotada. 

Quando entrei no estacionamento, o Senhor me disse para dar um           

presente para a estação de rádio de uma certa quantia em dólar. Quando             

perguntei sobre isso, Ele repetiu a quantia específica novamente e me           

disse para não mais doar nem menos. Ok, embora eu achasse que os             

ingressos estariam esgotados, eu deveria parar e dar um presente          

também, então eu fiz. Entrei e disse à recepcionista que queria quatro            

ingressos para o show daquela noite e que também queria dar uma            

doação. 

Para minha surpresa, não só havia quatro ingressos disponíveis, mas o           

gerente, o disc jockey e o contador saíram para me receber e me             

agradecer pelo presente. Eles então me deram dois ingressos grátis para           

o concerto daquela noite como um sinal de sua apreciação. Enquanto eu            

não queria aceitar este presente, eles foram bastante persistentes e eu           

disse que tudo bem. No entanto, devido ao presente que eu tinha feito, a              

recepcionista precisava de nossas informações. Enquanto dava a ela         

nossa informação, ela olhou para cima e disse: “Espere, eu conheço seu            

marido. Eu costumava trabalhar com seu marido antes de vir para cá            

para trabalhar ”. 

Ela então começou a me contar tudo sobre o problema que a empresa             

estava enfrentando e que sua antiga empresa havia perdido um número           

específico de funcionários, uma divisão inteira que havia trabalhado lá.          

por anos. Um dos funcionários que saiu foi um veterano de 22 anos. Para              

nosso espanto, o número de pessoas que combinava perfeitamente com o           

número que o Senhor predisse partiria em uma profecia dada a nós            

pessoalmente com meses de antecedência. 

A parte surpreendente é que essa informação nos foi fornecida na data            

exata em que o Senhor previu que "receberíamos um relatório de um            

espião em 7 de Nisã". 7 de Nisã é também a data em que Joshua enviou                

espiões para Jericó. A informação que meu marido recebeu foi          

diretamente de alguém que anteriormente trabalhava "em Jericó". Como         

meu marido sabia que ela era confiável, ele sabia que o relatório dela era              

correto. 

Se o Senhor não fizesse eu doar naquele dia, eu não daria meu nome e               

nunca receberíamos o 'relatório de espião'. Como eu disse antes, há           

3 
90



muito me esqueci desse relatório de espionagem sobre a profecia de 7 de             

nisã, mas meu marido secretamente estava orando para receber isso          

naquele mesmo dia. Que isso aconteceu da maneira que aconteceu          

verdadeiramente mais uma vez mostra que os caminhos de Deus são           

verdadeiramente muito mais altos que os nossos. 

Mesmo que eu tenha ficado um pouco preocupado em fazer essa doação            

relativamente grande, dado o atual “status de desemprego” do meu          

marido, o Senhor então reabasteceu isto dentro de três horas e           

novamente de uma maneira inesperada. Ele não terminou de fazer esse           

dia especial. Enquanto nos disseram que aparecessemos ao concerto às          

5pm, nós deveríamos ser contados para chegar às 7pm. Essa falta de            

comunicação acabou funcionando bem por vários motivos. 

Como estávamos lá duas horas antes, perguntaram às garotas se elas           

queriam ajudar a banda a se preparar para o show. Todos os três             

estavam animados para fazer isso e deram um retumbante sim. Em           

troca, eles atualizaram todos os nossos quatro ingressos para que          

tivéssemos agora assentos no centro da primeira fila. Senti-me culpado          

por obter um upgrade tão prestigioso, mas eles foram tão persistentes           

que eu tive que dizer sim. 

Enquanto esperávamos o show começar, eu não estava muito feliz em           

ver um inimigo meu jurado entrar no auditório. Embora eu nunca tenha            

feito nada a essa mulher, ela decidiu parar de ter meu marido e seus              

filhos como amigos simplesmente porque ele se casou comigo. Era          

estranho como ela estava lá para vender mercadorias. No entanto,          

quando a banda, as pessoas da estação de rádio e os disc-jockeys se             

aproximaram de nós para falar como havíamos doado e ajudado com a            

montagem, era como se estivéssemos sendo tratados como 'realeza'. 

Olhei para essa mulher e ela estava tão furiosa quanto qualquer um que             

eu já vi. Eu realmente podia sentir suas maldições vindo em minha            

direção. Depois do show, fomos até a mesa dela quando queríamos           

comprar algumas de suas mercadorias. Eu disse oi para ela e ela fingiu             

não saber quem eu era no começo. Por causa do modo como o Senhor              

havia estabelecido isto (isto é, nós parecendo a realeza), eu não era mais             

desajeitado, mas ela certamente era. Ninguém pode dizer que o Senhor           

não tem senso de humor, certo? 

Enquanto o show foi divertido, também foi desgastante e nosso sábado           

também teve atividades. Eu também fiz planos para o domingo e isso            

acabou sendo um grande erro. Eu estava exausto e, no domingo à tarde,             

eu estava dolorido e dolorido. Logo percebi que era a gripe. Eu decidi             

deitar na cama e assistir ao Torneio Masters. Meu marido disse-me para            

não se preocupar com o jantar ou qualquer coisa naquele dia e ele e as               
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crianças cuidaram de mim e de si mesmos. Mal sabia eu que este Torneio              

me daria uma grande alegria. 

Para encurtar a história, eu chorei quando Tiger Woods venceu o Torneio            

Masters. Já faz 11 anos desde a sua última vitória (há aquela II             

novamente). Sua vitória foi uma das minhas maiores felpas, pois rezei           

para que sua eventual vitória fosse um tipo de redenção para todos nós             

que sofremos sob maldições e difamações. Eu me machuquei assim que           

Tiger Woods começou a se tornar um golfista. Foi uma subida tão rápida! 

Eu o observei e segui suas vitórias. Ele era tão talentoso e tão incrível de               

assistir. Então, muitas coisas se desfizeram para ele de uma só vez.            

Havia os assuntos e os ferimentos. Tanto estava vindo contra ele e tão             

rápido que ele caiu fora de disputa. Ele não era mais o talentoso jogador              

de golfe limpo. Ele não era mais o modelo. Eu até me lembro do pastor               

de nossa igreja usando ele e Anakin de Guerra nas Estrelas como uma             

analogia de cristãos tendo tantas promessas, e depois perdendo tudo. 

Este serviço também foi há 11 anos e lembro-me de rezar para Tiger             

Woods ser resgatado. Eu orei para que Deus o chamasse e permitisse que             

ele visse uma vitória mais uma vez. Eu rezei para que ele usasse o              

casaco verde para ganhar os Mestres mais uma vez. Eu nunca parei de             

orar por ele, mesmo quando ele caiu dos top 500 jogadores de golfe. Eu              

me lembro de estar tão chateada quando ouvi as pessoas falarem dele ...             

”Ele nunca vai…”, “Ele está acabado…”, “Não há esperança”, e assim por            

diante. 

Eu oraria então a você, Pai, para “Por favor, cale a boca daqueles que              

amaldiçoam. Por favor, nos vindique em breve. Abençoe Tigre, não de           

maneira material, mas tirando-o publicamente do seu problema e         

restaurando-o. Restaurá-lo como ele costumava estar certo antes de você          

vir para nós. Por favor faça isso como eu desejo ver isso! ”Eu me lembro               

de Você, então, respondeu para mim e disse:“ Eu tenho ele, Erin. Vou             

fechar a boca de velhos leões. ” 

Bem, quando eu vi Tiger vencer no domingo à noite, foi um cumprimento             

das promessas do Senhor para mim… mas também um tipo de lã. Como             

meu marido e meus filhos vão atestar, eu chorei: “Louvado seja Jesus,            

como Tiger Woods acaba de ganhar os Mestres novamente. Depois de           

toda a vergonha, eu o vi colocando o paletó verde nele, exatamente como             

eu havia rezado. Agora estou completa! ”Embora eu saiba que é uma            

coisa pessoal, era algo que eu esperava ver antes que tudo no mundo se              

desfizesse. 

Algo mais aconteceu esta manhã quando eu estava levando as meninas           

para a escola. Enquanto ouvíamos o rádio, a música "Crushing Snakes"           

voltou a tocar. Os dois disseram: “Mamãe, essa música é sobre nós e o              
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que virá em breve!” Sorri e deixei-os cair, rezando por sua proteção antes             

de deixarem o carro. Mais tarde recebi um texto da minha filha mais             

velha com uma foto do que ela havia escrito no quadro-negro da sala de              

aula antes da aula ser tocada. Era da música ... 

“Você O vê, Rei do Céu, Campeão de toda a Criação? Olhos de fogo, voz               

de trovão, rasgando o céu maravilhados, vestidos de luz. Nós O vemos            

chegando, em um cavalo que é branco como um raio. Você o vê? ” 

Espero que ela não seja repreendida por fazer isso. Mesmo que           

frequentem uma escola cristã, você nunca sabe hoje em dia e na época             

do secularismo. Apenas escrever sobre o que ela escreveu trouxe          

lágrimas aos meus olhos. Oh Pai, não há Deus maior que você em todo o               

Universo. Você é nosso Criador, nosso Pai e nosso Amigo. Oh pai, como             

eu anseio pelo dia em que você se levantar de um exército e fazer tudo o                

que você disse que faria. 

Em Isaías 53, Você enviou Jesus, nosso Tender Shoot, e Ele foi pisoteado.             

Muitos de nós sabem o que é ser pisoteado, amaldiçoado, mentido,           

falsamente acusado e humilhado pelo inimigo de Deus. Levante-se, pai,          

levante-se e venha como um poderoso guerreiro e rei. Nos indique, pai.            

Restaure-nos ao que você pretendia que fôssemos. Podemos então dizer:          

“É Deus quem fez isso. Afastem-se da sua maldade e se arrependam            

porque o Reino de nosso Senhor está sobre você! ” 

Pai, o mundo precisa de você, mas eles não o vêem. Pai, você me disse               

que é a hora da grande queda das alturas. Desde que você me disse isso,               

tem havido o relógio caindo da torre do relógio, mas também tem havido             

uma enorme quantidade de pessoas caindo de lugares altos. Alguns          

foram acidentes, outros foram crimes, alguns foram empurrados, outros         

foram jogados e outros ainda escorregaram. 

Existem dois II's na palavra “Fall”. Parece que isso está relacionado. No            

“11” / 29/2018, o relógio caiu da torre da Universidade Purdue. Desde            

então, tem havido pessoas caindo e até crianças sendo jogadas. Parece           

tão extremo agora. Você me disse que agora estamos na 11ª
hora, por            

isso, Senhor, por favor, mostre-nos o que devemos fazer. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava deitado em um cobertor macio de grama debaixo de uma            

árvore florescendo. O ar estava perfumado e eu podia ouvir uma bela            

canção de alguns pequenos pássaros. Eu estava no enorme jardim de           

Deus. É tão lindo e exuberante. Não há nada parecido na Terra. Ao longe,              

pude ouvir o som de uma cachoeira. Eu sentei e rapidamente pulei para             

os meus pés. Eu me senti forte e totalmente vivo. 

Meus braços eram magros e minhas pernas também. Eu fui sentir meu            

estômago e lá novamente estava uma parte magra do corpo. Eu podia            
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respirar com facilidade. Lágrimas de alegria correram pelas minhas         

bochechas sobre quão saudável estou aqui no céu. Eu comecei a correr.            

Eu estava logo saltando de uma rocha para a próxima pedra. Eu fiz o meu               

caminho sobrenaturalmente e não tive medo de cair. 

Eu cheguei no rio. Mesmo que eu estivesse ao lado de uma enorme             

cachoeira, eu não estava com medo aqui. Enquanto eu sentia que o            

Senhor estava aqui em algum lugar, eu ainda não conseguia vê-lo. 

Eu: em voz alta "Senhor, onde você está?" 

Jesus: "Eu estou aqui, Erin!" 

Eu podia ouvir a voz dele vinda do rio abaixo. Eu pulei uma grande pedra               

para poder olhar para o rio. Para minha surpresa, vi Jesus com milhares             

de anjos enchendo Vasos com Água Viva. Eu fiquei tão animado! O            

Senhor acenou e fez sinal para eu me aproximar. Eu não tive que ser dito               

duas vezes. Eu pulei de pedregulho para pedregulho e logo estava certo            

na área próxima aos anjos dele. 

Jesus: "Venha aqui, Erin." 

Ele fez sinal para eu chegar mais perto Dele. Ele apontou para as             

margens do rio da vida. Fiquei sem fôlego e admirado quando, ali            

mesmo, alinhando as margens do rio, estavam os belos vasos que Ele            

havia feito para nos representar. Minha boca se abriu de assombro           

enquanto eu O observava dizer uma bênção sobre cada vasos antes de            

assinar, ou marcar, o topo de cada um deles. 

Seu sorriso me disse que ele sabia que eu estava curioso para saber por              

que os tops estavam sendo assinados, não o fundo, como é o caso usual.              

Eu então observei como Sua mão individualmente escreveu Seu Nome, o           

Nome do Senhor, de uma maneira visível no topo de cada um desses             

Vasos. 'Sim!', Exclamei para mim mesmo, 'o Criador do Universo estava           

tomando o tempo para assinar cada um dos nossos vasos!' Eu não pude             

acreditar em meus olhos e literalmente me belisquei para ter certeza de            

que realmente estava vendo isso. Eu fui! 

Eu: “Oh Senhor, estes Vasos são tão claramente sobrenaturalmente         

belos, certamente todos saberão que vieram de Você. No entanto, por           

que você está assinando o topo de cada navio em vez do fundo? ” 

Jesus:“ Erin, enquanto eu andava no burro antes, agora eu vou a cavalo.             

Por quê? ” 

Eu: fiz uma pausa para pensar sobre isso por um tempo. “É porque você              

veio a primeira vez, não como um rei, mas como 'um homem sem             

majestade'? Hmm, não sei bem por quê. ” 

Jesus:“ Porque o mundo teve 2000 anos de 'universidade' para estudar           

sobre Mim, eu agora virá como um Rei em um corcel branco. Eu não vou               

chegar na parte traseira ou no fundo, mas sim como a liderança na             
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cabeça. Portanto, aqueles que eu marquei serão marcados claramente,         

pois não há vergonha em acreditar em quem eu sou. ” 

Eu:“ Ah, entendo. Há clareza agora! ” 

Jesus:“ Bem, sempre houve clareza, mas muitos escolheram viver no          

meio do nevoeiro. ” 

Eu observei quando Ele então marcou cada Vaso, e então preencheu-o           

com Água Viva. Os anjos designados então pegariam o vasos, saltariam           

em um cavalo com asas e voariam para o céu. Isso não foi feito de forma                

caótica, mas sim como uma celebração alegre. 

Eu: “Os anjos parecem tão felizes e você também, Senhor. É tão bom ver              

Você assim! ” 

Jesus: Olhando para mim e sorrindo. “Bem, Erin, já faz muito tempo que             

vem. Isso marca um ótimo momento para vir… um tempo e tempos como             

nenhum outro. Meu exército de anjos teve que se afastar com bastante            

frequência. É uma coisa difícil para eles para testemunhar todas as coisas            

feitas em oposição ao Reino do Céu e da justiça e ter que se afastar. " 

Eu:" Espere ... Você quer dizer que mesmo os anjos estão animados com             

isso também? " 

Jesus:" Sim, Erin. A batalha tem sido longa e muitas blasfêmias foram            

proferidas contra Deus e Seu Reino. Agora, isso marca o começo e eu             

estou claramente na cabeça deles. ”Ele apontou para os Vasos. 

Eu: “Onde estão os anjos com os vasos depois de terem sido selados e              

cheios?” 

Jesus: Sorrindo e rindo. “Com certeza você já sabe?” 

Eu: sorrindo. “É preciso a glória de Deus para esconder um assunto e a              

honra dos reis para procurá-lo… ou, devo dizer, um pardal?” 

Jesus riu e me espirrou com um pouco da água do Rio da Vida. 

Jesus: sorrindo. "Venha, Erin, e beba." 

Só então, Ele marcou uma bela vela iridescente com gravuras. Ele então            

colocou o vasos na água, encheu-o e colocou-o nos meus lábios. Eu bebi             

e ... de repente eu fui tirada do sonho! Eu sabia que isso era de               

propósito. Eu chorei por algum tempo como eu esperava saber como era            

... saber ... o que aconteceria a seguir. Então senti a presença do Senhor              

encher minha sala devocional. Ele falou comigo e eu escrevi o que Ele             

disse ... 

Deus: “Erin, minhas igrejas podem queimar e desmoronar como o meu           

favor não está sobre a estrutura. Em vez disso, Minha igreja está nos             

corações daqueles que aceitam Meu Filho. Um dia, todas as coisas que            

criei na Terra serão queimadas. Como prometi a Noé, não inundarei a            

Terra novamente. Então, do fogo, purificarei a terra de toda sujeira e            
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começarei de novo. A terra será muito melhor do que antes e lá estarei              

com o meu povo. 

“No entanto, Erin, a minha igreja tornou-se um covil de iniqüidade, um            

lugar de corrupção, em que o oposto dos frutos habita dentro dela. Oh,             

Erin, como eu desejo habitar nos corações dos homens; não na arca, nem             

na tenda, nem no tabernáculo, nem nos bancos nem no altar, mas no             

tabernáculo do coração. Aqueles que me amam de todo o coração, eu fiz             

os meus sacerdotes no santuário do meu santo templo. 

“Erin, seu coração é como uma brasa que não queima dia ou noite. Seu              

coração é a lâmpada. É mais valioso para Mim do que qualquer estrutura             

construída pelo homem. Portanto, estou aqui para lhe dizer que me           

agrado de você e que não irei "passar" por você. Toda a sua vida tem               

sido uma série de "passwords", mas eu estou aqui para que você saiba             

que eu escolhi você e eu te amo. 

“Eu não me esqueci de você e minhas promessas são verdadeiras. Agora            

você foi marcado e seu nome está escrito na palma da minha mão.             

Agora, regozije-se, porque eu digo para aquele que não era amado, você            

é amado. Eu digo para alguém que era 'um escravo', agora você está             

livre. Eu vi para aquele que foi 'rejeitado', eu escolhi você. Alegrem-se,            

Erin, pois achei seu coração digno. ” 

Depois que Ele disse isso, eu sabia que minha visita terminará por hoje.             

O Espírito Santo então imediatamente colocou várias Escrituras no meu          

coração. Isso é exatamente como está escrito na Palavra de Deus, em            

todos os capítulos - 1 João 3, Salmo 11 e Salmo 91. O 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-330/ 

Jesus Ressuscitou ... e Assim Também Será a Noiva 

21 de abril de 2019 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Hoje é a Páscoa. Ontem foi a sexta-feira santa. Você             

representou o Cordeiro, perfeito e imaculado. Você, como o Cordeiro, foi           

espancado pelos nossos pecados. Nenhum cordeiro perfeito jamais fora         

tratado tão horrivelmente antes do sacrifício. 

No início da manhã da sexta-feira santa, em algum lugar entre 4h30 e             

7h, tive um sonho. Pode ter sido longo ou pode ter sido curto, apenas não               

me lembro. Eu só lembro que foi um sonho muito claro. Assim como um              

sonho secundário no sonho anterior, começou com duas linhas paralelas.          

Desta vez, porém, essas linhas significam algo diferente ... 

Sonho 1, "O noivo fica com sua noiva"... 

Eu vi duas linhas paralelas na frente de um altar incrivelmente bonito.            

Havia flores por toda parte. A grama verde, ou talvez fosse musgo, sob             

meus pés era exuberante e até mais macia do que o pelo mais macio dos               

animais. O rio da vida corria atrás do altar. Ali, diante dos meus olhos, vi               

Jesus de frente para uma mulher, uma noiva. Logo percebi que a mulher             

era eu e me tirou o fôlego. 

Jesus estava do lado esquerdo e eu estava do lado direito. Ele pegou             

minhas mãos e nós sorrimos um para o outro. Então vi uma porta muito              

grande com uma guirlanda feita de peixes prateados muito pequenos.          

Não era como nada que eu já tivesse visto antes. Eu rapidamente contei             

que havia exatamente 153 peixes na guirlanda. Então ouvi uma voz:           

“Você é minha noiva. Eu escolhi você! ” 

Sonho 1 terminou. 

Pai, eu sei que sou apenas uma das muitas noivas, mas na verdade             

nunca me vi literalmente como uma até este sub-sonho. Mesmo que           

fosse de longe, a visão de mim com você me deixou sem palavras. Oh              

Senhor, eu pensei com certeza que hoje seria nosso 'Dia da Mudança'.            

Você é um mistério glorioso, pai. Perseguir você é como procurar por            

tesouros escondidos. Cada dia parece como 'o dia'. Todos os dias, de            

madrugada, há sempre uma nova esperança de que hoje será "o dia". 

Se você me deixar em meu estado atual, eu honestamente não sei            

quanto tempo eu ainda teria deixado aqui. É verdadeiramente somente          

pela Sua Graça que eu ainda estou aqui. Eu não tenho certeza, até que              
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você me mostrou em primeira mão no céu, o significado que eu tive, se              

houver, em toda a minha vida. Não tenho certeza se realmente vivi. Eu             

tive tantas coisas que queria compartilhar, lugares para explorar e          

histórias para contar, mas muitas não se concretizaram. 

Eu tinha desejos pessoais, coisas que eu esperava por aqui, tantas coisas            

envolvendo coisas impossíveis, coisas que são muito elevadas para         

alguém como eu. Eu passei de querer ser um golfista profissional em            

turnê, agora só sonhando em ser capaz de jogar apenas uma rodada, um             

buraco, apenas um swing. Todos os meus sonhos foram reduzidos. Eu           

deixei de querer ser uma artista profissional, pintando e desenhando          

várias horas por dia, a rezar para poder pintar uma pintura, mesmo uma             

pequena. 

Eu deixei de estar em uma forma física tão excelente que eu era             

imparável ... até que eu finalmente parei quase completamente. Passei          

de inveja da minha saúde a ser informada de que tenho sorte de não              

estar pior ou mesmo morta. Eu fui de ter uma memória fotográfica, muito             

nítida e clara, para nem mesmo lembrar o que você me prometeu. No             

entanto, agradeço pelo fato de eu ter me lembrado claramente dos           

lugares celestiais. Você gravou isso na minha memória até eu finalmente           

estar em Casa com Você. 

Oh Pai, estou desapontado hoje. Eu tinha grandes esperanças para a           

nossa transformação hoje. Todos os dias, acordo e verifico o estado da            

minha condição. Bem, e como você sabe, até agora e todos os dias, eu              

permaneço o mesmo ... avançando em direção ao túmulo. Ontem,          

enquanto tomava banho, ouvi você me dizer em voz clara: "Erin, há uma             

tempestade chegando." Eu desci as escadas para contar ao meu marido,           

mas não havia vento algum. 

Discutimos derrubar nossos aviadores, mas decidimos esperar. Bem, em         

cerca de 45 minutos, o vento começou a soprar. Meu marido riu quando             

soube que tínhamos sido avisados enquanto ainda estava calmo e saiu e            

levou os alimentadores para baixo. Enquanto havia algumas fortes         

rajadas, o vento nunca se tornava aquele 'épico'. Percebemos que o que            

Jesus dissera era um aviso de que uma tempestade figurativa estava           

chegando. Dito isto, o nosso condado recebeu vários alertas de          

inundação, enquanto a chuva continua a cair. 

Recebido domingo, 21 de abril de 2019 

Pai, estou ferido, mas principalmente triste. Eu sei que sua mão passou            

por minha vida, mas eu anseio por mais de você. Nesta vida, tivemos             

grandes problemas e isso continua. No entanto, de alguma forma, eu até            

teria medo sem isso. O problema do inimigo sempre me lembra que            

devo, portanto, estar em um 'Curso Divino'. Eu então assisto em alívio            
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quando Sua mão nos entrega tantas vezes. Dito isto, este último ano foi             

uma das minhas temporadas mais difíceis, se não o mais. 

Primeiramente, eu estou em extrema necessidade de atenção médica.         

Pelo menos estou agora em listas de espera e estou na fila para eles. No               

entanto, o sistema é um pouco saturado e há esperas. Pai, você sabe que              

eu não vou conseguir sem um milagre de você. Você sabe disso. Ao longo              

dos anos, você me abençoou com Seus sinais, maravilhas e milagres.           

Você enviou estes e eles me ajudaram a manter minha fé. Na realidade,             

nenhum inimigo foi capaz de nos atacar com sucesso, a menos que            

saíssemos de sua vontade. 

De 2007 a 2012, cometi muitos erros, a maioria deles causados pelo meu             

pobre entendimento das Escrituras. Minha ignorância permitiu que eu         

fosse levado pela pregação incorreta dos outros sobre o que você nos            

disse. Eu não sabia então, mas agora eu sei ... sim, está tudo bem              

revidar! Não se entregue ao inimigo quando Deus estiver com você na            

batalha. Você não deve se render até que Ele lhe diga. Ele então lhe dará               

ordens táticas enquanto estiver em batalha e entregará o inimigo em           

suas mãos. 

Enquanto eu nunca estava sozinha no mundo, muitas vezes me sentia           

sozinha. Eu muitas vezes ouvia pessoas que afirmavam ter sido enviadas           

por você. Esses outros cristãos alegaram que eram de você, mas           

claramente não eram. Não importa o quão mal eu lutei minhas batalhas,            

Você de alguma forma sempre nos libertou de todos eles. Muitas vezes,            

eu não tinha escolha no assunto. É doloroso relembrar alguns deles e            

tenho sido humilhado por tudo isso. 

Logo, meu pai, meus filhos estarão longe, começando suas novas vidas.           

Eu oro para que eu lhes dê as ferramentas adequadas para lutar. Eu             

queria muito estar inteiro novamente depois de todas essas guerras. Eu           

queria andar de novo na terra do meu coração, perto da base das             

cascatas no centro de Oregon. Eu choro quando penso nisso. Ainda           

assim, fui punido brutalmente lá e isso acabou me levando a mudar para             

as Tri-Cities no estado de Washington. Este foi o "lugar do deserto", onde             

eu entrei em comunhão mais íntima com você. 

Mais tarde ainda, Você sobrenaturalmente me trouxe, junto com todos os           

meus filhos, das Tri-Cidades, o deserto, para este lindo lugar remoto           

onde estamos atualmente. Aqui aprendi a me tornar Seu amigo e aprendi            

sobre Seu amor por nós. Nós vimos milagres após o milagre aqui. Cada             

um de nós testemunhou seus milagres. Todos nós também tivemos          

sonhos e visões de você, incluindo meus filhos… 

Meu filho mais velho teve um sonho na sexta-feira santa. Um cordeiro            

andou até ele e colocou ao lado dele. O cordeiro foi então seguido pelo              
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aparecimento de três raposas. Minha filha também teve um sonho de           

algo sobrenatural no dia anterior. Obrigado Pai, que nosso lar seja           

despertado de nosso sono por essas pequenas bênçãos. No entanto, tudo           

o que sei é isso ... Eu desisto da minha vida para você, pai. 

Meu coração é seu. Estas não são palavras ociosas ... Eu realmente as             

quero dizer. Suas palavras são uma lâmpada para os meus pés e uma luz              

para o meu caminho. Não há jornada maior na Terra do que a jornada              

orquestrada por Jesus, o Amante de nossas almas. Eu faria tudo outra            

vez. Eu não teria desistido de nada além de uma vida cheia de escuridão              

vazia e coisas que não satisfazem. Isso seria como uma sede que nunca             

se apaga. 

Eu desistiria de tudo por um momento dado pela sua respiração em meu             

corpo morto. Você determina nossos dias aqui, pai, como soldados da           

justiça em um lugar escuro. Alguns de nós são até mesmo retirados da             

batalha antes da luta e trazidos para casa para os seus propósitos. No             

entanto, outros são treinados, blindados e agora estão esperando por          

nosso General, Jesus, para nos chamar para a batalha. Embora eu tenha            

sido apenas um escriba, sinto que minha caneta é uma arma e o papel              

em que escrevo é meu campo de batalha. 

Oh Pai, eu não sei se eu realmente entreguei minha vida para os Seus              

propósitos. Eu dou isso a você, embora não seja para mim determinar            

que campo, batalha ou campo devo trabalhar. Estas são suas decisões           

sozinho. Enquanto isso me deixa indeciso sobre o tempo, estou então           

certo de Deus. Enquanto isso me deixa inseguro de como, então estou            

certo de seu plano perfeito. Enquanto isso me deixa inseguro de onde, eu             

estou certo de que você tem um local. 

Suspiro ... estou cansado, pai. Por favor, me fortalece. Se eu não for             

curado ainda, por favor, permita-me viver a vida mais plenamente. Eu te            

amo! Você me deu tudo. Por favor, me permita mais tempo. Me vendo             

Transformado… não tenho palavras. É como o sonho de toda garotinha de            

ser princesa. Meu vestido era elegante. Meu cabelo estava tecido com           

flores. Eu não quero continuar descrevendo como eu parecia estar ali com            

meu Noivo, Jesus, pois não quero parecer arrogante. Obrigado, padre,          

obrigado! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava novamente no Rio da Vida, onde Jesus estava enchendo nossos            

vasos e os assinando. Jesus estava reclinado e conversando com seus           

anjos. Às vezes ele parecia sério, mas, em outras ocasiões, estava rindo.            

Enquanto eu via mais navios, eles ainda não haviam sido preenchidos. Eu            

sentei e os observei de longe por um bom tempo. Fiquei admirado com a              
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beleza deste lugar, com a majestade de Jesus e com a força dos anjos, os               

guerreiros mais fortes que você já viu. 

Eu ri quando estava testemunhando o mais incrível 'grupo de homens'           

(na verdade, Jesus e Seus anjos) enquanto eles estavam dando um           

tempo depois de uma longa tarefa na qual eles ficaram encantados           

fazendo. O que Jesus e os anjos poderiam estar falando? Enquanto Jesus            

é Deus e os anjos são Seu exército, eles claramente também eram bons             

amigos. Quando me aproximei, pude ouvir os anjos contando suas          

histórias para Jesus sobre tudo o que eles estavam testemunhando na           

Terra. Algumas das coisas sobre as quais conversavam eram sérias, mas           

outras eram mais alegres. 

Eu então ouvi Jesus dizer aos anjos em voz alta, alto o suficiente para eu               

ouvir: “Oh sim, onde está Erin? Erin? Todos eles estavam rindo e muito             

felizes. 

Eu: "Estou aqui, Senhor". 

Senti-me um pouco envergonhado porque, da perspectiva deles, pode ter          

parecido que eu estava espiando por trás de uma das pedras. 

Jesus: “Bem, olá!” 

Ele sorriu e sentou-se. Os anjos também sorriram para mim, mas depois            

voltaram para suas atividades e preparativos. 

Eu: “Oh, você não tem que terminar seu tempo porque eu cheguei.            

Enquanto eu estava gostando de observar todos vocês, eu estava          

começando a me sentir mais como um espião. ” 

Jesus:“ Eu sabia que você estava lá, Erin. Afinal de contas, fui eu que te               

chamei aqui. ” 

Eu:“ Por que você não me ligou diretamente para este lugar em vez de              

me ver de todos vocês de lá? ”Eu apontei para vários pedregulhos perto             

da cachoeira. 

Jesus: “Por que você acha?” 

Eu: respirei fundo. “Eu sei que há uma grande razão para isso, pois você              

faz tudo perfeitamente. Senhor, não há nada além de você. Quanto a            

mim, não sei por quê. ” 

Jesus:“ Eu fiz isso para que você pudesse observar o fato de que eu…              

sim, eu mesmo… faço pausas! Eu descanso, Erin, e você também           

deveria”. 

Eu:“ Sinto muito, Senhor, por não ter feito isso até recentemente. Bem,            

para ser perfeitamente honesto, não tive escolha a não ser descansar           

devido à minha recente luta contra a gripe. Na realidade, eu trouxe isso             

para mim. ” 

Jesus: Rindo. “Oh Erin, há uma razão para descansar. É pelo meu            

comando. Por que você acha que isso é? ” 
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Eu:“ Nosso corpo precisa disso? ” 

Jesus:“ Bem, sim, mas esta é apenas uma razão parcial. Agora, vamos            

olhar para estas embarcações aqui. Estas embarcações ainda estão         

aguardando para serem preenchidas e seladas. Eles não se enchem. Em           

vez disso, eu gosto de preenchê-los. Meus obreiros aqui, os anjos, se            

deleitam em suas designações também. No entanto, não há nada de           

errado em descansar para comungar com os amigos e se deleitar com            

isso. Isso mantém nosso trabalho alegre e digno de louvor, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu entendo. Eu me sobrecarreguei me esforçando para           

fazer as tarefas quando meu corpo claramente estava me dizendo que eu            

precisava de uma pausa. Eu fiquei doente com a gripe, pois estava então             

suscetível a doenças. Eu também tenho sofrido muito. Eu chorei muito           

esta semana também. Eu principalmente faço isso quando minha família          

não consegue me ver. Oh Senhor, tenho estado desencorajado         

ultimamente. Tantos dias passam e me sinto tão inútil em minha           

condição atual. ” 

Jesus:“ Bem, o inimigo ganha uma posição quando não há descanso.           

Embora eu tenha lhe dado força além do normal em casos de            

emergência, você deve descansar. Você não é Deus, Erin, e até mesmo            

Deus descansa. ”Ele sorriu quando disse a próxima parte. “Sim, Erin, eu            

estou advertindo você agora. Eu faço isso porque amo você. Quando seu            

corpo é negado descanso, sua mente pensa coisas que não são de mim.             

Seus pensamentos então correm soltos. O mesmo é verdade no sentido           

inverso. Se seus pensamentos correm uma corrida selvagem com         

imaginação e empreendimentos pecaminosos, assim também seu corpo        

se tornará fraco. ” 

Eu:“ Estou fazendo isso agora? ” 

Jesus:“ Não, Erin, eu disse isso para ilustrar que o reverso também pode             

seja verdadeiro. Pensamentos obsessivos podem levar a atividades        

irracionais. Uma vez entregue a eles, o homem não é mais estável. Agora             

respire, Erin, e não se preocupe. Esta é uma lição de ensinamento sobre             

o descanso, não sobre paranóia. Ele riu. 

Eu: rindo. “Eu nunca ouvi você usar esse termo antes. Isso foi            

engraçado!” 

Jesus:“ Hmm, isso é interessante. Bem, tenho quase certeza de que usei            

esse termo em Minha Palavra em algum lugar. Ele olhou nos meus olhos             

e sorriu. Eu senti um download. 

Eu: “Saul. Claro, Saul. Ele teve isto! ” 

Jesus: Sorrindo. “Muito bem, Erin, mas tem mais. Ele foi entregue por            

causa de seu pecado, mas também porque não descansou. No entanto,           

mesmo quando ele fez, mesmo assim ele não estava sem problemas. Há            
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muito mais também. Hoje é uma lição de descanso, não de possessão            

demoníaca. Isso não tem lugar aqui. No entanto, estou mostrando          

apenas que a exaustão pode levar a problemas quando um homem é            

instável. 

“Quando um homem é estável e escolhido por Deus, mas então começa a             

agir contrariamente aos Meus mandamentos, tudo sem descanso, então         

espera que o homem seja humilhado. Meus mandamentos não são          

'sugestões' ou eu os nomearia como tal. ”Eu ri. "Você poderia imaginar o             

mundo hoje se eu tivesse dado a eles Dez Sugestões em vez dos Dez              

Mandamentos?" Ele riu. “Muito poucos os seguem como são. Quem          

seguiria a lei? Agora, há muitas coisas em seu coração. 

Ele olhou para mim e eu fui pego apenas olhando para ele. Eu o amo               

tanto que lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Eu caí           

de joelhos e coloquei meu rosto no chão enquanto chorava. Jesus tinha            

um olhar tão belo e compassivo no rosto dele quando olhou para mim.             

Minha boca tremeu e meu corpo tremeu. 

Eu: “Oh Senhor, como eu te amo. Eu sinto muito por ter ficado bravo              

com você ultimamente. Eu tenho sido desencorajado, cansado e         

assustado. Eu estou sem palavras. ” 

Ele se abaixou para ajudar a me trazer para sentar ao lado dele em uma               

rocha. 

Jesus: “Erin, você raramente fica sem palavras. Isso é impossível. Ele           

sorriu para mim com tanta compaixão. “Eu conheço suas ações. Em seu            

sonho, eu coloquei uma porta aberta. ”Só então, eu vi a porta, branca             

como uma pérola, com três painéis e uma grinalda enorme de 153 peixes             

de prata. “Esta porta, Erin, ninguém pode fechar. Enquanto você tem           

muito pouca força, você ainda manteve a Minha Palavra e nunca me            

negou ... ”Ele sorriu. “… Mesmo quando irritado ou cansado. Você           

entende o que estou dizendo aqui e o que lhe mostrei? ” 

Eu:“ Não, Senhor. Quem pode saber se você não mostra? Quem pode            

saber se você não lhes concede isso? É preciso a glória de Deus para              

esconder um assunto e a honra dos reis para procurá-lo. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, pois estou prestes a fazer algo em seus dias em que              

você não acreditaria mesmo se lhe dissessem. Eu enchi o seu vaso e o              

selei, assim como outros. ”Ele então apontou para alguns vasos ainda           

vazios. “Estes também serão preenchidos. Agora, Erin, o que há nesses           

vasos não é apenas Água Viva, mas também vinho novo, o mais            

escolhido. Eu salvei o meu melhor vinho para o último, entendeu? 

Embora pareça que estou ocioso, estou longe de estar ocioso, pois agora            

deixarei meus sinais e maravilhas claros. Todos saberão que eu te enviei            

... Ele apontou para os vasos novamente. “… Assim como tudo isso. A             
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terra foi agitada e meus campos foram cultivados. As chuvas suavizaram           

o solo. Lágrimas ainda escorriam pelas minhas bochechas. Ele estendeu a           

mão e enxugou-os com o polegar. “Erin, por que você chora?” 

Eu: “Eu tive um sonho, Senhor. Além disso, suas igrejas estão sendo            

profanadas. Seus santos estão sendo perseguidos e abatidos. As crianças          

estão morrendo em número recorde de mortes horríveis. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas isso é 'como está escrito'. Mesmo que você tenha             

visto em maravilha esperando por sinais, você está agora surpreso          

porque você não percebeu que muitos desses sinais o teriam assistido           

com horror. ” 

Eu:“ Embora isso seja verdade, Senhor, eu também temo que tudo isso            

vai se tornar ainda pior! ” 

Jesus:“ Bem, a 'bola' está rolando agora e eu não estou parando.            

Enquanto estiver visível, em breve deixará de ser culpado por um           

indivíduo em particular. Em vez disso, ele se tornará culpado de Mim.            

Veja, o inimigo sabe o curso do tempo também como esteve uma vez             

aqui e sabe o que procurar. O que você está vendo e experimentando             

agora é chamado de "postura", como se estivesse em um jogo de blefes.             

É aí que ser inchado, mentir e arrogante torna-se difundido. 

“Isso também aconteceu antes. Começa pequeno, mas quando dois ou          

mais estão reunidos, ele rapidamente ganha força. Durante a semana          

anterior ao Meu sacrifício, a postura havia começado. Eu conhecia os           

pensamentos traiçoeiros daqueles que desejavam o mal. Eles estavam         

com medo de Mim porque gostavam de seu poder e pecado. Eles sabiam             

que, por suas mentiras, eu seria crucificado. No entanto, mesmo isso não            

foi suficiente e eles desejavam ainda mais punição. 

“O que eles não perceberam, a princípio, foi que a maneira como eu vim              

e como eu morri, bem como a minha ascensão, era um cumprimento            

exato da profecia. No entanto, não demorou muito para que eles           

soubessem. Eles sabiam disso! Eles sabiam disso, mas também tinham          

uma maneira que esperavam, um modo não escrito pré-concebido em          

que imaginavam que seu salvador viria. Enquanto estava cumprido da          

maneira que eles conheciam as Escrituras, ainda não estava cumprido de           

uma maneira que eles achavam que deveria ter sido. 

“No entanto, muitos outros realmente acreditavam. Muitos que não         

sabiam nada sobre Mim, sabiam naquele dia que certamente eu era e sou             

o que digo que sou. Como parece que eu tenho estado relativamente            

quieto por dois mil anos, embora eu realmente não tenha sido, muitos            

não Me conhecem e muitos mais não se importam. Como os soldados            

romanos, falo aos corações daqueles a quem chamo. 
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“O ladrão na cruz ao meu lado foi considerado mais digno do que aqueles              

que serviram no Templo de Deus. Você, Erin, não é considerado digno por             

aqueles que pretendem me servir. Você não é o que é esperado. Quando             

isso acontecer, haverá muita raiva. Erin, haverá ranger de dentes quando           

todos estes forem assinados e preenchidos. ” 

Eu:“ Senhor, quando isto acontecerá? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, entregue-se a mim. Entregue suas ambições para          

mim. Encontre alegria e descanse. Deleite-se em Mim e eu lhe darei os             

desejos do seu coração. ” 

Eu:“ Eu não entendo. Eu pensei que estava fazendo isso. De alguma            

forma eu adiei minha própria cura? ” 

Jesus:“ Não, Erin, não! Se você fosse, você não estaria aqui comigo. Eu             

estou apenas deixando você saber para descansar e não se preocupar. ” 

Eu:“ Senhor, e sobre o meu sonho ontem à noite? O que esse sonho              

significa? Eu tenho um coração partido disso. Eu só conhecia algumas           

pessoas no meu sonho. ” 

Jesus:“ Diga-me o seu sonho. ”Sorri como eu sabia que ele já sabia disso. 

Eu: “Havia muito para este sonho… 

Sonho 2, “Uma jovem tem dois meses para viver ”... 

Meu corpo era jovem. Eu era jovem. Eu fiz amizade com uma mulher em              

um evento de oração. Ela tinha uma menina de sete ou oito anos.             

Enquanto meus filhos também estavam em algum lugar neste evento,          

eles agora estavam crescidos. A mulher era uma mãe solteira. Ela era            

uma mulher maior e muito gentil. Enquanto ela geralmente aparentava          

ser caucasiana de pele clara, seus braços e mãos às vezes apareciam            

como uma mulher de pele escura. 

De alguma forma, senti que essa mulher representava 'ambas as raças'           

ou 'todas as raças'. Sua filha era tão doce e muito inteligente. Ela tinha              

um grande senso de humor e dizia coisas engraçadas. De algum  

modo, de repente, soube que ela estava doente terminal, mas não tinha            

certeza com o quê. No final da reunião de oração, a mulher e sua filha               

vieram até mim… 

Mulher: “Você gostaria de se reunir em um parque em algum momento.            

Seria ótimo conhecer algum lugar onde minha filha pudesse brincar com           

seus filhos. ” 

Eu: Para a mulher:“ Isso seria ótimo ”. Agora falando para a filha:“ Então,              

qual é o seu nome? O que você gosta de fazer? ” 

Garota:“ Meu nome é Savannah e eu amo cantar ”. 

Eu:“ Isso é divertido. Você vai, por favor, cantar para nós? 

Sem hesitar, a garota começou a cantar com uma voz inacreditavelmente           

sobrenatural. Meus filhos podiam ouvi-la cantar e se aproximaram dela.          
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Eles ficaram impressionados com seu talento incrível e cantaram junto          

com ela. 

Mulher: “Aqui está um endereço. Vamos nos encontrar lá amanhã. ” 

Eu:“ Parece bom ”. 

No dia seguinte, fui ao endereço que meu amigo me dera. Foi um hospital              

infantil. Na sala de espera, havia tantas crianças esperando para serem           

vistas e admitidas. Eu podia ouvir suas histórias enquanto conversavam          

umas com as outras. Savannah e sua mãe saíram da área do hospital             

cerca de vinte minutos depois do que ela havia me dito. 

Enquanto ambos pareciam abatidos, não disseram nada a respeito do          

porquê. Savannah me abraçou. Eu poderia dizer que eles não queriam           

falar sobre o que aconteceu. Eu andei com eles pela calçada e nós             

conversamos. Savannah viu meus filhos à frente e ela correu para eles.            

Eu me virei para a minha amiga ... 

Eu: "Está tudo bem com Savannah?" 

Mulher: Ela começou a desmoronar em lágrimas. “Ela tem dois meses           

para viver. Dois meses ... não mais, mas talvez até menos. 

Estendi a mão e abracei-a. Eu estava em choque porque a filha não             

parecia tão perto da morte. 

Eu: “Bem, talvez não. Você nunca sabe o que pode acontecer. ” 

Mulher:“ Quando ela morrer, eu ficarei sozinho neste mundo. Eu não terei            

ninguém. Ela certamente estará no céu, mas eu ficarei sozinho. Minha           

estrela brilhante, meu único filho, terá ido embora. ” 

Sonho 2 descrição... 

“… Senhor, fiquei impressionado com a clareza desse sonho. Por que era            

uma mulher e uma criança que eu nunca conheci? Muitas das crianças na             

sala de espera estavam sozinhas. Como isso é possível? Eu era jovem e             

magro fisicamente, mas minha idade atual mentalmente. Por que eu          

estava hesitando, por seu comando, para curá-la? Por que, Senhor? ” 

Jesus:“ Há muitas crianças negligenciadas em toda a terra. Muitos não           

têm lar. Muitos foram trocados por dinheiro para fins malignos. Muitos           

adoeceram com doenças incuráveis. Muitos foram assassinados por        

aqueles em quem confiaram. Mesmo que todos residam aqui comigo          

agora, por que eu permitia tais coisas? ” 

Eu:“ Eu não sei. Você ama tanto as criancinhas e elas são suas. ” 

Jesus:“ Erin, você acredita que eu tenho um propósito maior para isso?            

Enquanto as ações do homem são sem sentido, as ações de Deus nunca             

são sem sentido. Essas crianças também são meus guerreiros, Erin. Eu os            

chamei. Agora por que? É porque estou preparando meus campos para o            

plantio, para a chuva. Você foi mudado em seu sonho, ainda não            

chamado para curar ainda ou exibir Minhas ações impressionantes até          
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que eu disse. Erin, você verá coisas difíceis e quando eu te ligar para              

servir, você servirá. 

“Todos vocês, estes navios, servirão vinho novo criado a partir da Água            

Viva. No entanto, até que tudo isso esteja completo, você só observará.            

Então, em um momento final, você será chamado para curar o coração            

partido e proteger aqueles que não podem se proteger. Você vai mostrar            

ações impressionantes, mas não até eu ordenar. Quando o fizer, você           

estará em uníssono e não hesitará. Nunca houve tal movimento de Deus            

na história nem jamais haverá outra vez, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, descanse, observe, ore e faça como eu te chamei. Eu te             

amo, Erin. Eu conheço os desejos do seu coração e estes são bons. ” 

Ele estendeu a mão e me segurou. Eu podia sentir sua respiração. Sua             

calma me fez sentir calma. Ele é poderoso e simplesmente perfeito. Então            

eu senti ele rindo. 

Jesus: “Erin, você está medindo meu fôlego?” 

Eu: “Sim, Senhor. Eu me sinto segura aqui. É tão linda e pacífica. ” 

Jesus:“ Eu estou vivo, Erin. Eu ressuscitei. Eu sou quem eu digo que sou              

e farei tudo o que prometi, entendeu? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Jesus:“ Agora, Erin, descanse e regozije-se! Isso é bom. Ele sorriu para            

mim. 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-331/ 

Jesus e Um Respingo no Rio 

27 de abril de 2019 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

É pouco depois das 18h de sábado e meu coração está partido! Algo em              

mim é inquieto e instável. O tempo continua, minuto após minuto, hora            

após hora, dia após dia, semana após semana e mês após mês. O estado              

do mundo está mudando rapidamente, mesmo quando estamos parados.         

Como disse um dos nossos filhos, "as coisas estão mudando, mas parece            

que estamos parados". 

Pessoalmente, nunca vi tantas portas fechadas acontecerem para tantos         

antes. Normalmente somos bem-sucedidos em tudo o que fazemos,         

sorrisos, mas, desta vez, nenhuma grande mudança nem porta aberta          

está sendo apresentada. Eu vejo atrasos divinos em relação ao meu           

tratamento médico. Arquivos perdidos e registros, não por minhas mãos,          

causaram um atraso de dois meses. Então há um atraso com outro            

especialista por razões semelhantes. Estou novamente em uma longa         

lista de espera. 

Minha unidade de marcapasso precisa ser alterada e atualizada, mas          

ainda não estou em um nível crítico. Ainda tenho alguns meses até que             

haja alguma urgência. Enquanto isso, outra hérnia apareceu, agora na          

frente do meu torso. Suspiro ... então eu estava em outra lista para o              

meu tumor cerebral. Isso também, por algum motivo, eu fui removido.           

Nada disso é minha culpa, mas agora precisamos reenviar uma nova           

referência. 

É tão óbvio que isso é Deus demorando porque eu pude ver um sendo              

atrasado, mas todos eles? A sério? Deus apenas nos mantém pendurados           

lá como, a esta altura, nós realmente não deveríamos ter deixado           

nenhum meio. Chegamos ao final dos nossos recursos em junho, salvo o            

inesperado, e depois disso, teremos muito pouco. 

Esta é a preocupação que tenho de ter decepcionado as pessoas. E se eu              

tiver ouvido errado, padre? Eu escrevi tudo como você instruiu? Foi tudo            

isso por um ano diferente? Embora não pareça, só você sabe. Pai, só você              

sabe! Eu tenho observado vários sinais pessoais de Você e todos foram            

cumpridos, exceto por um. No entanto, este está perto de ser cumprido e             

pode acontecer muito rapidamente. Eu compartilharia o que é isso, mas           

me disseram que não (assim eu não vou). 
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Todos os dias, nós verificamos e assistimos. Meu marido é um detentor            

de data e investiga sua palavra, suas tradições e história sobre padrões e             

possíveis resultados. Comigo, sou tudo sobre os sinais, maravilhas,         

sonhos e milagres. Com cada sinal que você envia, eu digo: “Certamente            

estamos perto! Certamente Deus é grande! Pai, nós colocamos tudo o           

que temos diante de ti. 

Nós não somos amantes de nós mesmos aqui, mesmo com adolescentes.           

Nós temos trabalhado em remover nosso senso de egoísmo e egoísmo.           

Temos sido extremamente humildes como uma família, coletivamente.        

Com a nossa família, nós compartilhamos responsabilidades e todos nós          

ajudamos, mas eu me vejo queimando. Eu estou ficando cansado. Logo,           

todas essas crianças terão ido embora e começarão suas próprias vidas. 

Com meus filhos, as dificuldades de longo prazo serão tais que, sem cura             

completa, eles sempre viverão conosco. Eu oro por amor a eles tanto            

quanto quero por cada um deles para viver uma vida plena e            

enriquecedora. Aqui, há poucos recursos para eles. Então, Senhor, se o           

plano é viver aqui 'como está', por favor, faça um caminho para eles. 

Eu olho em volta e há tantas coisas para as quais fui educado. Há muitas               

maneiras de ganhar a vida, mas, em vez disso, estou ficando mais doente             

a cada dia. Pai, no caminho da minha vida, perdi um sinal ou um desvio               

em algum lugar? Eu sinto como se tivesse. Não me entenda mal, pai, sou              

grato por minha vida com você. No entanto, você ainda não está cansado             

de ouvir minhas tristezas, minhas queixas, minhas petições e minhas          

reflexões? 

Se você é, por favor me perdoe e talvez apenas me cure desde que eu sei                

que você pode tão facilmente se foi em seu tempo. Isto é ainda mais              

triste para mim, pois a primavera tem sido muito tarde aqui. Tínhamos            

rajadas de neve há apenas alguns dias, apesar de ter derretido           

rapidamente. Bem, pelo menos as árvores estão finalmente começando a          

brotar. Meu pequeno Chip (o esquilo) está de volta também, despertado           

de seu sono. 

Ontem à noite, eu estava em um sono profundo com um sonho épico             

quando o telefone estava com um telefonema fraudulento. Foi às 8:00 da            

manhã. Eu tinha certeza que cairia no sono novamente, mas os músculos            

tensos e o sistema climático se aproximavam e tinham outros planos para            

mim. Suspiro ... por mais um dia. Às vezes é difícil ver meus filhos              

começando a se preocupar. Eu vejo uma preocupação real em seus olhos,            

como todos sabemos que precisamos de algo para acontecer no horário           

de verão. 

Foi cinco anos desde o meu acidente em 8 de Maio de 2014 e ainda sem                

tratamento. Senhor, eu sei que isso é por causa de você, mas ainda é              
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difícil de compreender. É realmente injusto. Pai, isso é realmente injusto.           

Eu fui roubado de tempo com meus filhos. Por favor, tenha piedade de             

mim! Por favor, tenha misericórdia de todos nós… e logo! 

Eu estou vindo de novo na verdade. Eu não quero minimizar tudo o que              

você fez por nós. Eu não quero que você fique com raiva de mim              

cantando a mesma canção de tristeza. Adicionando a este humor é que            

há chuva torrencial caindo fora e nosso pequeno riacho agora não é tão             

pequeno e tão furioso. 

Seu amor nunca falha e você nos ama em todas as coisas e durante todas               

as tempestades. Houve uma tempestade mais cedo e eu estava grata por            

estar segura lá dentro. Meu pai nos ama! Ele cuida de nós. Ele conhece              

nossos pensamentos ansiosos e nunca deixa de mostrar Seu amor          

duradouro. Obrigado pai! Nós te amamos tanto e com todos os nossos            

corações! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado na margem do Rio da Vida. Eu observei então, bem ali              

na minha frente, que Jesus pegou um vaso e o encheu com Água Viva.              

Ele estava alegre e nem um pouco consumido com qualquer preocupação.           

Eu poderia dizer pela confiança dele que Ele tem um plano estabelecido e             

que eu era apenas um observador. Sentei-me em silêncio enquanto o           

observava continuar a encher esses vasos com os anjos. 

Jesus: "Erin, você está quieto hoje." Ele sorriu para mim e continuou a             

trabalhar. 

Eu: “Sim, Senhor. Eu não estou me divertindo agora. Eu não sou uma             

boa companhia. ” 

Jesus:“ Bem, se você é capaz de fazer essa avaliação do seu estado             

atual, então é bom que você seja o tipo de companhia que eu gosto de               

estar. ” 

Eu: Sorrindo enquanto tremia minha cabeça. “Senhor, como você poderia          

me encontrar boa companhia agora? Honestamente, eu não posso nem          

ficar de pé comigo ultimamente. Eu sou miserável e tenho tantas           

preocupações agora. ” 

Ele se abaixou e me jogou um pouco da água do Rio da Vida. Eu ri                

enquanto eu simplesmente amo o lado lúdico dele. Sem pensar, peguei           

um pouco de água e estava prestes a jogar Nele. Felizmente, parei-me no             

tempo, pois não parecia certo para espirrar o Filho de Deus. Ele começou             

a rir de uma maneira que me trouxe muita paz. 

Jesus: “Oh Erin, Deus criou tudo isso, até mesmo esta Água Viva. Você             

acha que eu não posso me respingar daquele que eu amo? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, como você pode pegar qualquer coisa. É só que eu             

quero te honrar, Senhor. Sem Você, eu estaria morto há muito tempo. Eu             
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não teria mais filhos para criar. ”Comecei a chorar e até mesmo enquanto             

escrevo. “Quem sou eu para respingar o Grande Eu Sou? Certamente não            

este pequeno pardal. Oh Senhor, certamente não eu! ” 

Jesus: Rindo muito. “Oh Erin, você está muito sério hoje. Esta é uma             

época de grande alegria. Venha para o rio comigo. Venha! Ele pegou            

minha mão e me levou para a Água Viva com ele. “Agora, segure esta              

vasilha e eu a encherei. Você pode me ajudar com todo esse grupo. ”Ele              

apontou para trás e havia centenas, senão milhares, de navios esperando           

por lá. “Você está pronto para a tarefa? Apenas saiba disso, se você             

estiver ... ”Ele sorriu. "... você pode ter que suportar alguns respingos do             

rei!" Ele riu. 

Eu: sorrindo. “Oh Senhor, você é muito sábio. Você sabia o que eu             

precisava antes de fazer. Você levantou a minha cabeça para continuar. ” 

Jesus:“ Vamos lá, Erin! ”Ele fez sinal para eu pegar um grupo de             

pequenos vasos bonitos e entregá-los a Ele. “Eles não vão se preencher!            

Venha, Erin, chegou a hora! ” 

De repente tive energia e uma sensação de vida renovada. Ele trouxe de             

volta a minha alegria e meu coração estava feliz de novo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Eu te amo! 

Ele sorriu para mim. Ele então segurou um vaso, apontou para mim,            

colocou a mão em seu coração e sorriu. Ele então riu enquanto brincava             

comigo de novo. Senti tanto amor Dele que não pude deixar de sorrir e              

rir em troca. Como eu não poderia? Verdadeiramente não há ninguém           

como ele! 

Sonho acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-332/ 

Jesus e o Seu Grande Amor Para Cada Vaso 

12 de maio de 2019 

Recebido domingo, 5 de maio de 2019 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por seu amor eterno. Eu sou grato             

que, apesar do que o mundo vê como uma visão sombria para a nossa              

casa, você vê algo especial. Há dias em que minha dor é tão grande que               

minha caminhada é instável. Nos outros dias, meu cérebro parece não           

funcionar em plena capacidade e minha visão está embaçada. Ainda          

assim, e apesar disso, a alegria do meu coração é como uma criança,             

cheia de imaginação e possibilidades. 

No entanto, em outros dias, às vezes choro sem motivo pessoal. Em vez             

disso, choro pelo motivo do estado decadente do mundo. As coisas estão            

caindo bem diante dos meus olhos e isso é exatamente o que é relatado.              

Muito disso está oculto. Quando nós olhamos as notícias locais até           

agora… assustador! Nós costumávamos ser uma nação tão grande. Nós          

não toleramos e não abrigamos criminosos como o gangs. Estamos          

permitindo que eles consigam uma base em nossa nação. Em um sonho            

há alguns anos, Você mostrou gangues tomando as principais cidades. 

Na época, achei que isso seria impossível. Parecia improvável e algo não            

para a minha vida. Bem, como muitas outras coisas, eu não vi isso até              

que começou a se desdobrar diante de nossos olhos. Sinto muito, padre,            

por ter esperança de que esse dilema de gangue não viria a acontecer,             

mas, como sempre, você está certo. As cidades estão até protegendo           

esses criminosos enquanto falamos. Muito simplesmente, eles não se         

importam mais com seus cidadãos. No entanto, não são apenas          

atividades de gangues ... todo o crime está aumentando ... e           

rapidamente. 

Quanto ao meu marido, ele tem possíveis oportunidades de emprego. No           

entanto, quase todos eles estão em cidades onde não desejamos nos           

mudar. Tantas cidades que eu amava quando criança, como São          

Francisco, estão se tornando cada vez menos seguras. Era muito mais           

seguro quando eu era mais novo que eu era capaz de andar de mêtro              

(transporte ferroviário) para a bairro chinês de San Francisco com três           

dos meus amigos 'tão jovens'. Ainda não havia um senso real do mal e              
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todos os quatro pares de pais disseram que sim. Assim, com os nossos             

bilhetes custando apenas 55 centavos cada um caminho, lá fomos nós. 

Não me entenda mal, ainda havia áreas em que ninguém ousava entrar.            

No entanto, estes principalmente pareciam acontecer apenas em certas         

áreas e aprendemos a ficar longe das 'áreas ruins'. Quanto a crimes fora             

dessas áreas, raramente era algo mais do que uma invasão de casa ou             

pequenos furtos. Havia também os crimes ocultos que ocorriam perto dos           

pátios escolares, mas isso acontecia numa época em que essas coisas           

não eram cobertas pelas notícias, a menos que houvesse um corpo morto            

envolvido. 

Nós passamos a viver em uma daquelas 'áreas ruins' onde muitos dos            

crimes aconteceram. Minha mãe finalmente teve o suficiente e nos          

moveu. Fomos a um lugar onde os crimes ocorridos foram amplamente           

reduzidos. Ela estava certa em ficar preocupada e estou tão feliz por ela             

ter dado o passo corajoso de nos tirar de lá. Quanto à nossa atual              

situação familiar, estamos em um lugar seguro. Isso significa que nossos           

filhos não são realmente tão espertos na rua. Eles não foram realmente            

vítimas de outros crimes além de algo menor, como um lanche roubado. 

A outra tendência que estou percebendo é a das igrejas vazias. Essas            

igrejas abandonadas, agora apenas prédios vazios, pontuam a paisagem         

aqui. Os bancos costumavam ser preenchidos por aqueles que elogiavam          

você, mas agora eles se sentam assombrosamente vazios. A geração          

antes de mim que preencheu esses bancos agora está indo para Casa            

para Você. Infelizmente, a Palavra de Deus em seus lábios sai com eles.             

Agora há um movimento sistemático para fechar as vozes daqueles que           

defendem a retidão e a verdade, a Sua verdade, o Evangelho! 

O mundo está agora em queda livre. O mundo está caindo rapidamente.            

Onde você está, pai? Por favor, faça algo em breve. Reivindique aqueles            

que morreram nos bancos. Mostre seu poder. Pai, por favor silencie os            

escarnecedores. Oh Senhor, por favor envie milagres! Senhor, muitos de          

nós precisamos de seus milagres e não para mais tarde, mas agora! 

Como apenas um exemplo de muitos de nós precisando de um milagre,            

recebi a notícia desta semana do meu Neuro-oftalmologista. Em resumo,          

agora tenho três opções de tratamento. Duas dessas opções envolvem          

uma craniotomia do lado esquerdo do meu rosto e cabeça. Isso inclui            

meu osso da bochecha, testa, sobrancelhas e área dos olhos. A terceira            

opção é não fazer nada. Bem, estou optando pela terceira opção, mas            

também incluindo muita oração. As duas primeiras opções simplesmente         

não funcionam para mim, mas a terceira opção, esperar e rezar, me traz             

paz. 
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Obrigado, Pai, pela opção 'Não faça nada'! Esta opção é a única que             

depende de 100% de fé em você sozinho. Enquanto eu estava triste com             

a notícia que recebi deste médico, minha filha ficou excitada. Eu estava            

confuso no começo, mas ela me lembrou que eu receberia dois "relatórios            

médicos ruins". Bem, este é definitivamente o segundo. Eu tinha me           

esquecido dessa profecia e comecei a chorar sobre isso. Eu chorei, mas            

me senti em paz com a minha decisão. 

Até o médico concordou com minha decisão de "não fazer nada".           

Enquanto meu olho é doloroso às vezes, eu posso lidar com essa dor.             

Meu olho está esfregando contra o tumor quando olho em certas           

direções. Na minha última visita, o médico esperava que não houvesse           

mudança. Em vez disso, quando medidos e examinados, houve de fato           

mudanças que ele não esperava ver. É interessante ver um médico           

depois de ser muito casual e otimista para, de repente, ser muito sério e              

silencioso. Até mesmo sua postura mudou. 

De qualquer forma, eu realmente tenho lutado com um tipo de depressão            

esta semana. Eu derreti e chorei mais do que em muitos anos. Eu devo              

ter precisado disso. Ninguém poderia me consolar. Era apenas um bloco           

de lágrimas necessário. No entanto, no dia seguinte, decidi escolher a           

alegria para o dia inteiro. Decidi sorrir e me envolver, não importa quanta             

dor eu estivesse. Enquanto nesse clima de otimismo, decidi entrar em           

uma das lojas de artigos de segunda mão que é semelhante a loja             

usadas. Quando entrei, o recepcionista apontou para uma área. 

Greeter: “Temos xícaras em exposição à venda para o Dia das Mães.            

Estes não duram muito, pois são apenas US$ 5 cada. Não posso            

suportá-los e qualquer coisa que não tenha sido vendida provavelmente          

será descartada. 

Como seus comentários pareciam tão amargos e duros, eu não tinha           

motivos para não acreditar que ele estaria jogando essas coisas no final            

disso. Que atitude! Olhei para os dois cômodos que ele apontará e vi um              

mar de xícaras e pires. Eles eram tão bonitos que pareciam flores. Tinha             

que haver centenas de conjuntos dessas xícaras de chá, quase todas           

diferentes umas das outras. 

Me: “Obrigado, mas eu realmente não recolher xícaras de chá.” 

Greeter: “Bem, tente pensar nisso como mais como um presente para           

nós, pois não quero envolvê-los de volta para o armazenamento          

novamente.” 

Me: "Onde estão essas xícaras de chá?" 

Greeter: “Um dos clubes femininos simplesmente os deixou. Eles tiveram          

seu final 'Transformação Tea' na terça-feira (30 de Abril de 2019) e já             

não tinha qualquer utilidade para eles.”Eu sabia que clube ele estava           
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falando sobre como eu vi um cartaz de publicidade as pessoas a vir e              

participar da transformação final' Chá'. Eu ri quando eu sabia que as            

mãos de Deus estavam atrás de algo tão incomum como este. Eu decidi             

reunir alguns conjuntos de xícaras de chá. Eu baseei minhas seleções em            

um critério; que eu gostei de como parecia. Eu não virei as xícaras de chá               

para ver os fabricantes como eu simplesmente não tenho qualquer          

conhecimento real nesta área. 

Continuei a olhar ao redor quando vi dois carros familiares estacionarem.           

Quando chegaram, reconheci que eram alguns catadores que        

frequentavam a área. Cheguei à conclusão de que isso não era apenas            

um hobby, mas seus empregos em tempo real. Um dos homens que            

entrou na loja é um cavalheiro chamado Gary. Ele me reconheceu como            

nós tínhamos nos encontrado antes e ele acenou para mim. Eu acenei de             

volta. 

Enquanto eu já tinha escolhido todas as xícaras que eu queria, uma linda             

xícara de chá azul perto do caixa registrador chamou minha atenção. Foi            

em um lugar incomum longe de todas as outras xícaras. Quando levantei            

a xícara de chá e o disco para olhá-los, recebi uma leve "repreensão" do              

recepcionista. 

Greeter: “Eu sinto muito, mas isso foi deixado de lado por outra pessoa.” 

Eu: “Oh, isso é para Gary?” 

Greeter: “Sim. Gary ligou para a frente e pediu-nos que deixássemos isso            

de lado para ele. 

Eu ri de mim mesma, pois agora eu queria isso mais do que o resto. Não                

é como nossa natureza pecaminosa repentinamente "invejar" aquilo que         

não podemos ter? Claramente, o inimigo estava a caminho e orei ao            

Senhor para me perdoar por minha 'atitude gananciosa'. Quando olhei de           

novo para os dois cômodos de xícaras de chá, era como se um enxame              

de moscas tivesse descido sobre ele. Coloquei minha cesta no balcão,           

mas ainda estava em choque com o "frenesi da alimentação". 

Eu: sorrindo. "Bem, eu estou feliz que cheguei aqui cedo." 

Greeter: "É verdade, mas estes são 'apenas xícaras'!" 

Ele sinalizou para um dos voluntários para vir e me ligar. Depois que essa              

voluntária, uma senhora idosa, me ligou, embrulhou cuidadosamente        

cada pedaço de xícara de chá no papel. Ela tinha uma expressão tão             

pacífica no rosto que me lembrava dos "velhos tempos". 

Voluntário: “Estou muito feliz de ver que eles vão para um bom lar. O que               

você vai fazer com eles? ” 

Eu: sorrindo. "Bem, eu acho que vou tomar um pouco de chá." Nós dois              

rimos. “Eles são tão lindos. Eu até acredito que algumas delas são            
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pintadas à mão. No entanto, eu não estou inteiramente certo, pois não            

tenho meus óculos de leitura para verificar o fundo. ” 

Voluntário:“ Você sabia que muitas dessas xícaras são de duas gerações           

antes de mim? Acho que qualquer um deles ficaria tão feliz por estarem             

em suas mãos. Você os resgatou. Ela sorriu. “Você deveria levar todos            

eles. Existem centenas mais. O 'chá final' acabou e seus filhos não têm             

utilidade para eles. ” 

Hmm, isso parecia profético. Eu contive as lágrimas com o quão profundo            

tudo isso foi. O Senhor estava usando xícaras como lição para todos nós. 

Eu: “Não se preocupe, vou cuidar disso. Eles são especiais. No entanto,            

eu realmente não posso mais comprar nada disso agora. ”O recepcionista           

deve ter ouvido quando ele pulou dentro. 

Greeter:“ Não volte mais tarde do que na segunda-feira, como eu serei…” 

Eu: Interrompendo-o. "Você vai encontrar os restos com um taco de           

beisebol, certo?" 

Greeter: Rindo. “Ok, devo admitir que sou toda a conversa. No entanto, o             

que é verdade é que eu realmente odeio essas coisas. ”Ele apontou para             

as xícaras de chá. "Eu quero todos eles vendidos!" 

Voluntário: "Oh silêncio agora. Deixe ela estar a caminho. Estes estão           

indo para um bom lar. As senhoras ficariam tão felizes. No entanto,            

muitos deles já foram para casa. 

Agradeci e peguei minha caixa de xícaras. Mais pessoas estavam          

entrando pela porta e os dois quartos com as xícaras de chá estavam             

agora presos a pessoas. Quando cheguei ao meu carro, orei ao Senhor e             

agradeci-lhe pelas 'Transformation Tea Ladies'. Senti-me triste, embora        

tivesse a estranha sensação de que o chá da tarde de terça-feira fora             

escassamente frequentado. Talvez não houvesse ninguém lá além da         

pessoa empacotando as xícaras de chá em caixas para doação. 

Então eu fui para outra loja de segunda mão. Quando cheguei lá, um dos              

funcionários me reconheceu e ficou animado em me ver. Ele apontou           

para um item para o lado que ainda não havia sido apagado. Era uma              

cadeira de Adirondack com banco e mesa lateral iguais. Estes eram           

geralmente tão caros, ainda estavam à venda por apenas US $ 38 para             

todos eles. Brand new, estes geralmente valem algumas centenas de          

dólares, então fiquei emocionada. Isso normalmente teria sido algo que          

eu esperei, mas esse preço baixo era inédito. 

No entanto, meu dia ficou ainda melhor. Quando cheguei em casa, decidi            

procurar o valor das várias xícaras que acabara de comprar. Bem,           

acontece que as xícaras que eu escolhi 'apenas aconteceram' valem          

várias centenas de dólares. Eu estava em choque. Meus US$ 5 cada            

compra teacup foram realmente vale muitas vezes mais do que eu tinha            
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pago. Agradeci ao Senhor por sua generosidade, pois sabia que essas           

xícaras eram presentes tão maravilhosos Dele. 

No entanto, e em uma reviravolta incomum, o inimigo tentou me fazer            

sentir culpado por conseguir um acordo tão incrível nas xícaras de chá            

quando cheguei em casa. Eu queria saber se eu tinha feito algo errado             

aqui e foi e disse ao meu marido como eu estava me sentindo. 

Marido: “Por que se sentir culpado, Erin? É um presente especificamente           

para você de Jesus. É melhor com você ou com um dos "catadores"             

indiferentes?" 

Eu:" Não tenho certeza." 

Marido: "Bem, eu sou. Eles são muito melhores com você! Se eu fosse o              

dono original da taça, escolheria alguém que recebesse alegria, não          

apenas alegria da emoção de revendê-la novamente. Eu escolheria uma          

pessoa que contasse a história do 'Transformation Ladies Tea Club'. Por           

você comprá-lo, estes ainda terão vida e uma boa história para contar            

'sobre o chá'! ” 

Senti em meu coração que ele estava certo. Oh Pai, obrigado por sua             

maravilhosa lição de alegria. Você não só me deu alegria, mas também            

uma grande história. Você me recompensou com algo que eu nem sabia            

que queria. Você me deu algo que eu não esperava, todos com uma             

ótima história para compartilhar! Obrigado pai. Meu sonho ontem à noite           

foi muito incomum… 

Sonho 1, “O desabrigado prevalece”... 

Um cliente antigo me convidou para sua casa em um novo           

desenvolvimento. Quando cheguei, reconheci muitos dos itens que os         

ajudei a comprar vinte anos atrás. 

Cliente: “Oi Erin, estou feliz que você tenha conseguido. Você gostaria de            

ir jogar golfe? ” 

Eu prontamente concordei como estava em ótima saúde novamente e o           

tempo estava lindo. Eu estava transformado, mas operando no modo 'low           

beam'. Enquanto preparava os meus clubes e roupa, ouvi uma batida na            

minha porta. 

Cliente: “Acho que precisaremos cancelar por hoje. O curso está tendo           

mais problemas no buraco 17. Este também é 'Lote 17' do           

desenvolvimento e está perto do riacho. ” 

Eu:“ Eu não entendo. ” 

Cliente:“ Venha, eu vou te levar até lá. ” 

Enquanto nós dirigíamos, eu podia ver uma enorme quantidade de          

agulhas de drogas, resíduos humanos e outros resíduos. Parecia ainda          

pior do que alguns países do terceiro mundo que tenho visto em vários             
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comerciais de captação de recursos. Eu me senti um pouco mal do            

estômago. 

Eu: “O que é isto?” 

Cliente: “Bem, eles decidiram reivindicar esta terra e nenhum de nós está            

autorizado a enfrentá-los. Alguns de nossos filhos estão no         

acampamento. ” 

Eu:“ Sinto muito ouvir isso. Você chamou a polícia? Isso nem faz sentido.             

Este campo de golfe é um terreno privado. Certamente não é deles            

possuir! ” 

Cliente:“ Eu sei que isso não faz sentido, mas, neste momento, estamos            

apenas agradecidos por eles ainda não terem reivindicado nossa         

propriedade e virem à nossa casa. ” 

Eu:“ Como está? isso é possível? ” 

Cliente:“ Ah, é possível, tudo bem. Não podemos usar força para           

removê-los. Eles podem viver onde quiserem agora. ” 

Eu observei quando um grupo de homens do acampamento começou a           

correr em nossa direção. Eles estavam claramente vindo direto para nós,           

então rapidamente viramos o carro e fomos embora. 

Sonho 1 terminado… 

Recebido domingo, 12 de maio de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

Obrigado por um lindo dia aqui, um dia calmo antes da tempestade! Já             

faz algum tempo desde que você me ligou. Parece que não tenho me             

sentido muito bem ultimamente. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas             

desta vez é diferente. Estou tentando manter um coração alegre dentro           

de mim, mas não posso me esconder de você, pai. Você me conhece.             

Meu coração se quebra para o mundo, as crianças perdidas que estão            

sofrendo e as muitas com sonhos não realizados. 

Talvez a ideia dessa vida seja manter os sonhos pequenos e atingíveis, de             

modo que sempre os alcancemos. No entanto, Pai, por sua própria           

definição, pela história e pelos milagres de Jesus e daqueles que andaram            

com Ele, por que nossos sonhos deveriam ser pequenos e o impossível            

nunca seria possível? Que vida sem esperança sem sonhos! Quando eu           

era criança, meus sonhos eram meu lugar seguro. Na minha imaginação,           

sonhos eram atingíveis e bons. Nestas possibilidades, eu não estava          

desamparado e sem esperança. 

No entanto, depois de ser intimidado na escola, eu imagino ser um            

super-herói e voltar para que ninguém pudesse me machucar. Imaginei          

uma casinha linda no campo com um riacho, flores e uma cerca branca.             

Enquanto isso era inimaginável para mim como a nossa casa era           
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pequena, escura e assustadora e um lugar de luta, lutas, preocupações e            

problemas, eu ainda sonhava. Enquanto nossa casa era insegura, esparsa          

e deprimente, eu ainda sonhava. 

É por isso que amamos tocar por horas fora e longe de nossa casa.              

Quando mais tarde nos mudamos para uma cidade nova e mais segura,            

minha mãe conseguiu criar um lar maravilhoso para nós. Isto parecia ser            

quando a nossa vida familiar realmente começou. Infelizmente, isso não          

aconteceu até os meus 15 anos de idade e a experiência foi perdida para              

mim enquanto eu era um típico adolescente de "vontade livre". 

Eu meio que dou risada quando penso na minha vida quando criança.            

Meu irmão e eu passamos muito tempo fora da casa jogando. Eu era, por              

algumas definições, um tipo de 'garoto de rua' (embora não          

verdadeiramente, como eu tinha uma casa). Passei a maior parte do meu            

tempo brincando na rua ou sob as faixas do sistema ferroviário BART.            

Felizmente, praticar esportes naquela época envolvia pouco dinheiro e         

basicamente o que você estava usando. Tudo o que você precisava fazer            

era se inscrever e aparecer. 

Eu sempre estava me inscrevendo. Com a escola, eu sempre estava lá,            

mesmo quando estava doente. Havia sempre algo acontecendo e eu          

nunca quis perder um momento. Nos meus sonhos, eu seria o maior            

atleta do mundo. Eu seria o leitor mais incrível de livros. Eu tinha planos              

de ler todos eles ... na biblioteca. O mundo fora de nossa casa era meu               

tablet, um lugar onde eu às vezes até me esquecia de comer. 

Eu estava em todo o lugar e muitas vezes era imprudente. Eu só posso              

imaginar todas as vezes que meus anjos da guarda vieram em meu            

socorro! Pai, obrigado por enviá-los à mente meus modos descuidados.          

Quando criança, eu ansiava pelas possibilidades. Como adulto, olho para          

trás e reflito sobre o que nunca poderá ser novamente. Eu tenho            

lembranças de olhar para frente. Como cristão, eu ainda imagino você,           

pai, fazendo algo incrível, algo tão excitante. 

Eu imagino ser uma linda princesa, uma noiva nos jardins do meu pai. Eu              

imagino e sonho em ser jovem e vivo novamente, esperançoso de todas            

as possibilidades. Eu imagino meus filhos tendo uma infância real com a            

mesma excitação que tive quando criança. Eu imagino meu Príncipe, meu           

Senhor e Salvador, vindo a mim em um cavalo, branco como um            

relâmpago com as asas estendidas, uma enorme espada do lado dele e            

uma bela coroa de ouro. 

É com isso que eu sonho agora. Eu normalmente agora choro durante a             

adoração. Eu não posso me ajudar. Eu cresci nunca chorando, mas agora            

eu sou sempre uma canção de louvor de distância ou até mesmo um             

pensamento de você longe de uma chuva salgada. Às vezes são lágrimas            
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de alegria, às vezes de dor, às vezes de pesar por outro e às vezes são                

lágrimas de temor de você. 

Mesmo certas músicas seculares estão me levando às lágrimas         

ultimamente, enquanto parecem estar escritas com você em mente. Não          

estou falando de coisas óbvias como "Crushing Snakes", de Crowder,          

"Something broke today", de Jeremy Benjamin, ou um clássico como          

"The Revelation Song". Neste dia, foi "Young Again", de Chris Jones,           

"Forever Young", de Rod Stewart, e não consigo esquecer as letras           

assombrosas de "Just for You", de Lionel Richie. 

Pai, isso parte meu coração. Como posso sonhar quando vi o que vi?             

Como eu posso voltar? Meus filhos, sua infância, o trauma, bloqueiam           

suas lembranças mais felizes. Tudo o que tenho são fotografias para           

provas. No entanto, estes podem desaparecer, ser perdidos ou         

danificados e, em seguida, tudo é apagado. Então, pai, estou pedindo um            

milagre para eles. Eu realmente tive uma vida plena, mas meus filhos            

foram principalmente sem aventura. 

Embora a maioria das minhas imaginações de super-heróis não tenham          

se tornado realidade para mim, meus filhos ainda acreditam. Pai, eles           

acreditam plenamente no nosso maior super-herói ... Você! Então, no Dia           

das Mães, peço que suas promessas comecem a se manifestar na vida de             

nossos filhos. Eu entreguei três filhos maravilhosos e Tu, Pai, entregaste           

a todos nós através de Jesus. Você poderia ver em seu coração para             

entregar agora suas promessas hoje? Por favor? 

A primavera finalmente chegou aqui e as árvores estão florescendo.          

Bandos de aves migratórias estão no ar. Nosso gramado está quase           

precisando de um corte. O inverno foi longo. A primavera está atrasada e             

curta. O verão vem com uma vingança e a beleza da queda é passageira.              

Então vem o inverno mais uma vez. Quando, senhor? Quando você vai            

realizar meus sonhos? Eu sei que você me ama e ainda mais do que eu               

posso imaginar, mas eu realmente sinto que agora é a hora! 

Você me fez com o coração de uma criança novamente, mas meu corpo é              

o de uma mulher mais velha. Eu desejo estar em sua presença com o              

sopro do céu. Eu desejo beber do belo Rio da Vida. No entanto, sei que               

devemos trabalhar para você aqui na Terra antes de chegarmos lá. Pai,            

estamos prontos para o primeiro passo. Oh Senhor, meu vaso está           

doendo para ser fortalecido para o próximo passo. No entanto, não é só             

eu, mas muitos outros, aqui no Ninho e em outros lugares ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava no mirante no Jardim de Deus e pude ver o belo Rio da Vida                

além dos campos e flores. Campos. A abundância de animais e aves que             

vivem lá, tudo sem medo de um predador, é incrível demais para ser             
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descrita corretamente. É a coisa mais pacífica que você poderia imaginar.           

Eu pude ver filhotes de animais com suas mães. O céu é verdadeiramente             

um lugar de novo nascimento e novas possibilidades. 

Um pensamento surgiu na minha cabeça: "Hmm, se nada morre aqui,           

quão grande deve ser o céu?" Enquanto a Cidade de Deus, a Nova             

Jerusalém, tem uma medida, o Céu parece incomensurável, pelo menos          

da minha pequena perspectiva. Quando olhei para o horizonte e admirei o            

tamanho do céu, vi uma enorme águia voando no céu em minha direção.             

Eu podia ver isso subir. Estava começando a circular em minha direção. 

A águia era de tirar o fôlego e cada asa parecia ter 14 pés de               

comprimento. Então passou por mim e sumiu de vista. Suspirei e desejei            

ter minha câmera à mão. Enquanto eu continuava a procurá-lo através do            

belo vale de Deus, ouvi o arrepio de penas atrás de mim. Eu me virei               

para olhar e fiquei surpreso ao ver essa enorme águia agora pousar no             

chão bem atrás de mim. 

Suas penas brilhavam de bronze. Suas penas brancas na cabeça eram           

como uma linda pérola iridescente. Seu bico e garras eram de ouro            

cintilante. Eu então vi algo que eu não esperava ... seus olhos eram de              

um preto azulado impressionante. Eu nunca vi uma águia careca com           

outros olhos além de amarelo e preto. Seus olhos azuis brilhavam como            

jóias. A águia se afastou de mim como se fosse voar. 

No entanto, a águia, em vez disso, esticou as asas e fez um sinal sonoro               

e um suave bater de suas asas para subir a bordo. Eu não tive que ser                

perguntado duas vezes! Eu sabia que era hora de subir nas asas desta             

águia (Isaías 40:31). Eu ri quando percebi o quão pequeno eu era            

comparado a essa enorme águia. Assim que cheguei e, num piscar de            

olhos, ele se virou e saiu do mirante e do vale. 

A águia voou para oeste e depois circulou para o sul. Eu estava agora              

olhando o rio perto do afloramento rochoso e da cachoeira. Eu poderia            

então ver Jesus lá. Ele e os anjos ainda enchiam os vasos com água do               

rio da vida. Achei curioso que estivesse demorando tanto para encher           

esses vasos e aplicar Sua assinatura. Afinal, Ele não poderia          

simplesmente fazer isso com um simples aceno de Sua mão como Ele            

disse que poderia? 

Fiquei empolgado quando percebi que a águia estava circulando para me           

deixar com Jesus e os outros "trabalhadores" do anjo. Chegamos a uma            

clareira e aterrissamos. Eu rapidamente pulei as águias de volta. Antes de            

correr para Jesus, pensei em dar um abraço de agradecimento à águia.            

Eu passei meus braços ao redor de sua cabeça e o beijei. Quando eu olhei               

em seus olhos, ele parecia feliz, mesmo que ele ainda tivesse aquele            

olhar sério que todas as águias fazem. 
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Ao agradecer-lhe pelo voo divertido, ele esticou as asas e subiu no ar. Ele              

circulou a área um par de vezes, mas ele logo desapareceu de vista. Eu              

rapidamente me voltei na direção de Jesus para ver o que estava            

acontecendo. Olhei para a margem do rio e ainda havia tantos vasos a             

serem preenchidos e assinados. Tempo de confissão! Fiquei muito         

desapontado porque realmente queria que Ele terminasse. 

Jesus sorriu para mim e acenou para eu vir. Eu não tive que ser              

perguntado duas vezes. Eu corri para Ele imediatamente. Ele assinou um           

vaso, encheu-o e depois entregou-o a um anjo. O anjo então pegou o             

vaso e voou tão rápido quanto a águia apenas fez. 

Jesus: “Erin, onde você esteve?” 

Eu: “Você sabe, Senhor… aqui e ali”. 

Ele esticou e pegou na minha mão. Ele então me trouxe para Ele para              

abraçá-lo. Ele estava tão feliz e otimista que eu não pude deixar de sorrir. 

Jesus: “Eu senti sua falta. Estou feliz que você esteja aqui. ” 

Eu:“ Sou grato, Senhor. Eu sou grato por estar aqui. Obrigado! ” 

Jesus:“ Foi uma bela visão vê-lo subindo na águia ”. 

Eu:“ Sim, foi maravilhoso. Eu só queria que fosse na Terra, como é aqui              

no céu com você. Nada do que escrevo ou digo sobre o que vejo ao meu                

redor pode captar adequadamente as maravilhas de Você, Senhor, ou          

este lindo lugar que preparou para nós aqui. Comecei a chorar. 

Jesus: “O que está errado, Erin? Você não gostou da bela vista da             

primavera aqui? É outono na parte sul do jardim. Talvez você prefira            

isso? ” 

Eu:“ Oh, uau, isso é legal. Esqueci que este Jardim está nas quatro             

estações o tempo todo. Oh Senhor, é apenas isso ... bem ... eu estou              

apenas desanimado! Eu quero tanto ter tudo o que Você me mostrou            

para acontecer. Eu quero viver para ver isso. Há alguns dias que eu até              

saúdo a morte para poder estar aqui. No entanto, eu principalmente           

quero começar nossa luta na Terra em nosso estado Transformado. Eu           

quero viver para ver os milagres, mas ... ” 

Jesus:“ Ah, entendo ... você está novamente desanimado pelo tempo. Eu           

nem sequer permiti o afundamento do tempo pelos seus relógios para           

que você parasse de se concentrar naquilo sobre o qual você não tem             

controle? Ele sorriu e riu. 

Eu: “Senhor, esta tem sido a Sua vontade o tempo todo?” 

Jesus: Rindo. “Conte-me sobre todos os problemas do seu relógio.” 

Eu: “Bem, eu tenho cinco pequenos relógios no meu escritório. Um é            

operado por bateria e está sempre atrasado cerca de uma hora. Um está             

correndo muito rápido e avança cerca de cinco minutos por dia. Eu tenho             

esse 'relógio de oito dias' que é duas horas e 20 minutos rápido. O              
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pequeno relógio de porcelana pintado à mão mantém o tempo exato, mas            

o sinal sonoro está desligado. Quando chega a meio-dia, só cinco sinos            

soa ao invés de doze. Está fora. Eu então tenho dois que são overwound              

e com bom aspecto, mas não se movem. Um está congelado às 3:00. O              

outro está enterrado com coisas na frente dele. ” 

Jesus:“ Sim, mas um dia em breve, todos esses relógios darão o tempo             

correto. No entanto, você está esquecendo um dos seus relógios. E           

quanto ao enorme relógio sobre sua cabeça que está lá há quatro anos? ” 

Eu:“ Ah, sim, eu esqueci disso. Eu provavelmente deixei este por acaso,            

visto agora como apenas uma decoração de parede. Um dos parafusos se            

soltou e nunca mais foi o mesmo. ” 

Jesus:“ Bem, então, Erin, não fique preso no tempo ou no que você             

percebe como falta disso. Eu não te dei as limitações que você tem. No              

entanto, você só pode ganhar precisão pelo que a Minha Palavra diz que             

os dias serão assim. Você é incapaz de adivinhar tudo isso. Por quê? ” 

Eu:“ Eu não sei ”. 

Jesus:“ Bem, eu sei. É porque só meu pai sabe o dia ou a hora. Você só                 

pode concluir que a hora final está sobre a Terra pelos sinais. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas eu não estou procurando por 'aquele tempo'. Eu            

já sei que esta é uma época de mistério. Neste momento, estou            

procurando pelo tempo de nossa transformação, o tempo da grande          

colheita de almas. Este será um tempo como nenhum outro na história,            

um tempo de Seus milagres manifestados, um tempo de Suas flechas           

sendo arrancadas de Seu tremor. Este será o "Grande Dia da Mudança", o             

seu preenchimento desses vasos. Não seremos como os valentes homens          

de valor da antiguidade? Não estaremos exibindo atos impressionantes? ” 

Jesus: Rindo. “Oh, você quis dizer 'aquele dia'.” 

Eu: Sorrindo como eu sabia que Ele sabia o que eu queria dizer. “Sim,              

Senhor, 'aquele dia', aquele 'Grande e Terrível Dia' do Seu.” 

Jesus: “Se eu fosse revelar a data disto para você, então Seu inimigo             

também saberia. Erin, você deve confiar em como eu estou fazendo tudo            

isso, ok? Enquanto isso, você não foi sustentado e cuidado? ” 

Eu:“ Sim ”. 

Jesus:“ Você está com fome ou sem roupa? ” 

Eu:“ Não, Senhor. ” 

Jesus:“ Seus pneus furados foram consertados? " 

Eu:" Sim, Senhor "(Nós tivemos dois apartamentos nos últimos 12          

meses.) 

Jesus:" Bem, então, Erin, certamente você pode Me deixar terminar Meu           

bom trabalho aqui. Hmm, talvez você prefira que eu pule o resto deles?             
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”Ele apontou para os vasos ainda a serem cheios enquanto sorria para            

mim. 

Eu: rindo. “Oh meu Deus não! Por favor não! Por favor termine!            

Desculpe, Senhor, sinto muito! Eu estou apenas impaciente por causa da           

dor em que estou enquanto espero pelo Seu tempo. ” 

Jesus:“ Erin, esta espera foi ainda maior para Mim. Muitos dos Meus            

santos foram às Cortes de Deus, em Seu Altar, e clamaram. Eu acabei de              

começar a desvendar muitos mistérios nesta hora final, coisas que estão           

escondidas há muito, muito tempo. A evidência está aumentando e cada           

dia traz outra resposta à profecia. Por favor, entenda que você recebeu            

alguma revelação, mas não tudo. 

“De propósito, dei apenas o suficiente para aumentar seu desejo de olhar            

e observar. Eu fiz isto para que, quando todas as coisas ocorrerem que eu              

lhe tenha dito com antecedência, o seu Rei seja glorificado, então você            

entenderá porque eu fiz isto da maneira que eu tenho. Erin, este é o              

plano perfeito de Deus, um plano para capturar os corações daqueles que            

eu chamei, aqueles que me amam. 

“Embora você me ama, Erin, lembre-se que eu te amei primeiro. Um dia             

em breve, você será como você era em sua juventude, mas muito            

melhor. Você vai mostrar ações impressionantes. Você vai escalar uma          

parede, mas ainda mais do que isso e no momento adequado. Quando            

tudo isso acontecer, você finalmente dirá: 'Foi perfeito para todos os           

chamados por Deus'. Essas visões e sonhos são um presente de mim.            

Estes sonhos foram escondidos à vista de todos para aqueles que estou            

preparando para os Meus propósitos. ” 

Eu:“ Obrigado por estes sonhos, Senhor! ” 

Jesus:“ Erin, eu me delicio com seu amor pelos outros e por suas             

maravilhas como o coração de uma criança. Este é um tesouro para mim.             

Até os anjos perguntam sobre você e perguntam sobre os anjos que eu             

designei para você e sua família. Ele sorriu e me cutucou. “Todos nós             

corremos juntos aqui e estamos bem unidos.” Os anjos trabalhando ao           

redor de Jesus assentiram em concordância e acenaram para mim.          

“Quando você se sente assustado e imagina se você foi preterido, eu te             

chamo para Mim… 

● Primeiro, por sinais em sua caminhada diária 

● Então por maravilhas 

● Então eu envio mais e mais 

● Eu então envio presentes de amor 

● Então mais sinais 

● Então, finalmente, você está aqui 
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● Erin, usando estes, eu chamo você aqui. ” 

Ele então baixou uma infinidade de diferentes sinais que Ele havia           

enviado para mim. Havia tantos apenas nas últimas semanas. Na          

realidade, havia quase muitos para contar. Os sinais que foram fornecidos           

vieram de maneiras únicas: 

● Por outros, particularmente aqueles no Ninho 

● Pela natureza e pelo ambiente 

● Por canções, tanto seculares quanto cristãs 

● Pela confirmação em meu Espírito a todos esses 

Jesus: “Eu te busco, Erin, e você me persegue. Este é um relacionamento             

saudável. Agora, eu sei que você se machuca quando eu não faço as             

coisas de acordo com seus cronogramas. No entanto, lembre-se de que           

eu me machuco quando você não executa esses cronogramas através          

daquele que os criou. Talvez não seja tudo sobre "o seu tempo". Ele riu.              

“Talvez seja por isso que confundi seus relógios… então você me           

consultaria”. 

Eu: “Ok, ok…” Eu estava rindo tanto. "Sério, você não se machuca, não             

é?" 

Ele olhou para mim e depois para os anjos. 

Jesus: “Tudo bem, todos vocês me conhecem há muito tempo. Eu fui            

ferido? Você já viu? ” 

Ele estava sorrindo quando os anjos se entreolharam e sorriram. Eles           

então olharam para Jesus e cada um respondeu em vários tons de voz:             

“Sim, Senhor, é claro”. Eles estavam todos sorrindo e rindo. Todos           

sabiam ao que ele estava se referindo. Ele então apontou para mim e             

depois para todos os vasos. 

Jesus: "Eu tirei algumas listras para todos vocês aqui, então, sim, Erin."            

Ele então me mostrou as mãos e as cicatrizes. “Como você acha que isso              

acontece quando aqueles que afirmam amar-Me nem sequer querem Me          

conhecer? Como se sente quando aqueles que afirmam amar-Me não vêm           

a Mim com frequência? Como se sente quando eles finalmente Me           

ajoelham devido a alguma tragédia, mas depois não voltam a Me de            

novo, embora eu tenha atendido a seu pedido? Que tal aqueles que vêm             

a Mim fielmente, mas são cruéis para com aqueles que os rodeiam? ” 

Eu:“ Sinto muito, Senhor. Eu sou culpado de esperar muito de você. Eu             

nunca quero te dar por garantido. Sinto muito por fazer isso, Senhor! ” 

Jesus: Apontando para os vasos ainda a serem preenchidos. "Eu estou           

falando sobre por que eu tenho todos estes aqui." Ele então apontou para             
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mim e me abraçou. “Eu estou falando porque eu tenho você aqui. Eu             

chamei muitos de vocês e agora peçam que você me pressione. Ligue            

para mim e eu responderei. Você vai ouvir de mim. Você é minhas cartas              

de amor para as nações. Eu não te abandonei, mas eu te ocultei como              

uma flecha no meu Quiver. Todos esses navios são Minhas Setas e logo             

serão liberados. O melhor vinho está nestes. Agora se alegrem, Erin,           

regozije-se! Eu ouvi seus gritos. Eu estou aqui com você. Eu te amo! ” 

Eu:“ Sinto muito, Senhor. Eu sei que te magoei. Eu te amo. Eu sinto              

muito! ” 

Jesus: Sorrindo. "Não se preocupe, Erin, como eu aceito suas desculpas e            

já perdoei você." Rindo. “Apesar de ter que perdoá-lo muitas vezes antes,            

eu ainda não o tenho aqui no Céu Comigo? Não se preocupe como eu              

nem me lembro disso. Olha, Erin, você está agora usando um lindo            

vestido e não tem defeito na presença do rei. Alegra-te, Erin, como o rei              

está fascinado pela sua beleza. ” 

Ele então estendeu a mão e arrancou uma flor próxima. Foi a mais bela              

rosa do coração de ouro que eu já vi. Ele sorriu quando me entregou. 

Eu: chorando. “Eu amo isso, Senhor! Eu te amo! Ele me abraçou. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-333/ 

Os Vasos de Jesus Estão Mais da Metade de Serem Terminados 

20 de maio de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado por um maravilhoso três últimos dias com minha família! Nós           

tivemos um fim de semana divertido. Eu sei que te faz feliz quando             

encontramos alegria, por isso estamos trabalhando nisso, apesar de         

nossas circunstâncias iminentes. Correndo um 'navio apertado' está        

drenando. Parece que há três vezes mais "desculpe, isso não é possível            

agora" para "claro, podemos fazer isso". Ainda assim, nós Te          

agradecemos, Pai, porque Tu nos sustentaste e não nos abandonou. 

Preocupo-me menos com a fé de meu marido e eu em relação à fé de               

nossos filhos, uma vez que estamos mais preparados para os tempos de            

lutas do que eles. Por exemplo, eu cresci ouvindo sobre problemas           

financeiros diariamente. Tudo estava difícil naquela época. Para nós, um          

'splurge' foi apenas ter carne durante a refeição. Agora, parece que até            

as frutas e os legumes se tornaram caros o suficiente para também ser             

um "alarde". 

Em resposta, espero começar um pequeno jardim em breve. Houve uma           

geada há alguns dias atrás, então estou rezando para começar nas           

próximas duas semanas. Suspiro ... outro verão se aproxima e ainda           

mais incerteza. Eu finalmente recebi um telefonema de um grande          

hospital em Seattle. Se nada mudar em breve, serei visto no final de             

julho por dois especialistas diferentes. Houve um erro no meu          

processamento, então perdi vários meses antes de ser colocado na lista           

de compromissos. 

É claro que isso também era outro atraso divino. Afinal de contas, já se              

passaram mais de cinco anos desde o meu acidente e sem cirurgias, não             

uma, embora eu precise de várias e não tenha feito nada "por conta             

própria" para evitá-las. Tenho certeza de que há tantas pessoas lá fora            

como eu que estão esperando sem alternativas reais. Embora eu saiba           

que esse atraso divino tem sido parte de seu incrível plano, ainda tem             

sido difícil para mim. 

Enquanto isso, e pela primeira vez, eu pude ser mãe e esposa em tempo              

integral. Oh sim ... e um filho de Deus em gratidão. Essa lesão me deu               

tempo para fazer coisas que eu nunca tive a chance de fazer antes, mas              

sempre quis. Não foi fácil embora. Minha saúde se deteriorou          

rapidamente, especialmente no último ano, e novos problemas        
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aumentaram. Parece que o mundo ao meu redor progride enquanto          

pareço divagar. 

Obrigado Pai, como minha graça salvadora tem sido seu amor. Você cuida            

de mim diariamente e me mostra Seu amor de infinitas maneiras           

diferentes. Eu tive tempo para parar e pensar em tudo o que Você fez ao               

meu redor. Você enviou animais para me manter sorrindo. Você enviou           

novos pássaros para nossos alimentadores. Você enviou águias no céu          

acima de nossa casa. Você enviou estranhos que sorriem e abrem uma            

porta. Você enviou lindos amanheceres cheios de cores. Você até enviou           

coroas do arco-íris ao redor do sol nascente. 

Ao pôr do sol no final do dia, Você então traz uma pintura perfeita no               

céu. À noite, podemos ouvir loons do lado de fora chamando por seu             

companheiro. Depois de alguns minutos, ouvimos uma resposta distante.         

Depois disso, os dois de alguma forma se encontram. No entanto, e            

acima de tudo, você também enviou amigos, muitos aqui no Ninho, para            

escrever notas com palavras encorajadoras. Que pai misteriosamente        

maravilhoso você é, Senhor! 

Nossa casa está começando vários jejuns começam na quarta-feira, 22 de           

Maio de 2019. Continuaremos esses jejuns durante quarenta dias como          

os nossos recursos em breve estará em 'suporte de vida' começando           

pouco antes do final de junho de 2019. Como tal, estamos acreditando e             

confiando em você para um milagre. Estamos à procura de 'The Open            

Door'! Estamos à procura de um milagre edificante depois de          

experimentar cerca de quatorze meses de extrema dificuldade e         

incerteza. 

Dito isto, esta também tem sido uma época de grandes milagres. Nós            

assistimos você operar milagres, pai. Ainda assim, pedimos que continue          

a nos proteger e nos mantenha próximos. Por sua vez, observei o            

crescimento espiritual de nossa família aumentar. Meus filhos se         

tornaram mais maduros em você, pai. Nenhum de nós é perfeito, mas            

agora eles são um exemplo ambulante de você de muitas maneiras sutis.            

Que presente! 

Toda vez que reflito sobre tudo isso, fico sobrecarregado de gratidão.           

Obrigado, Senhor ... apenas agradeço de todo o meu coração. Eu           

continuo a ver seus sinais e maravilhas como você chama a todos nós.             

Você às vezes faz isso de maneira tão sutil, mas não para aqueles que              

estão assistindo. Tome a recente corrida de cavalos Preakness como          

apenas um exemplo: 

● Este foi o 144º funcionamento do Preakness 

● O vencedor foi um cavalo de três anos de idade (nascido em 17 de              

Abril de 2016) chamado 'Guerra de Desejo' 
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● Seu pai (ou pai) é chamada 'Frente de Guerra' 

● Sua mãe (ou mãe) é chamada de 'Visões da Claridade' 

● Um evento extremamente raro também ocorreu durante a corrida -          

um cavalo terminou a corrida inteira sem um jóquei (ele caiu no            

portão de abertura)! 

Senhor, Você é engraçado como isso parece ser Você falando para o            

mundo de uma maneira sutil, mas à vista de todos aqueles que estão             

olhando para você. Eu sou fascinado por cavalos e os amo. Senhor, é             

óbvio como Você os fez que também ama cavalos. Embora eu não possa             

andar a cavalo na minha condição atual, uma vez eu amei fazer isso. Eu              

apenas sei que você permitirá que eu monte a cavalo novamente, talvez            

até aqui na Terra. Ontem à noite, tive vários sonhos. Um em particular se              

destacou para mim. 

Sonho 1, “Minha Filha encontra um bebê”… 

Minhas filhas e eu fomos a uma cidade distante. Embora eu não tenha             

reconhecido completamente a localização da área em que estávamos,         

acreditava que a cidade era em São Francisco. Quando olhei ao redor,            

parecia que metade da cidade estava agora em ruínas. Isso parecia ser            

causado por incêndios resultantes de grandes explosões em algum tipo          

de evento. Aqueles que foram perdidos como resultado dessa destruição          

pareciam ter estabelecido cidades-tendas. 

Essas cidades de tendas foram montadas no Parque Golden Gate, no           

Parque Lincoln e no Parque Presídio. Achei isso estranho, pois a maioria            

das instalações do parque também havia sido destruída. Quando olhei          

para fora desta área devastada, vi que várias catedrais icônicas enormes           

estavam queimando ou ainda estavam fumando. Caminhei um pouco até          

uma dessas catedrais queimadas antes de passar para um homem ao           

lado de uma. 

Eu: “Você poderia me dizer o que aconteceu aqui?” 

Cara: Olhando para mim como se eu fosse louco. “Sério, senhora? Olhe            

ao seu redor! ” 

Eu olhei para onde ele estava apontando e vi corpos humanos           

carbonizados em uma área do parque. Parecia que a maioria deles tinha            

as roupas completamente queimadas. Tive a sensação de que o que quer            

que tenha ocorrido aqui era muito escuro. Fui até uma mulher que            

chorava sobre um dos cadáveres. 

Eu: “Você poderia, por favor, me dizer o que aconteceu aqui?” 

Mulher: Mal capaz de falar. “Eles queimaram as igrejas e as despiram            

nuas. Ninguém os ajudaria porque eles não nos ajudariam. ” 
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Enquanto eu ainda não entendia completamente tudo o que aconteceu,          

de repente percebi, graças ao Espírito Santo, que um evento devastador           

ocorreu primeiro e depois igrejas foram destruídas e pessoas mortas em           

retaliação por eles serem percebidos como não fazendo o suficiente          

depois que este evento devastador ocorreu. Como eu estava balançando          

a cabeça em toda a destruição, ouvi o som de passos. Eu olhei e minha               

filha mais velha estava lá segurando um bebê. 

Eu: “De quem é esse bebê?” 

Filha: “Alguém deixou aqui para morrer. No entanto, Deus me chamou           

para cuidar disso. Ele me disse onde devemos ir em seguida. ” 

Logo chegamos a uma casa longe dessas áreas devastadas. A casa           

parecia ser uma combinação de três casas em que eu já morava. Parecia             

que estávamos de alguma forma agora em algum lugar no Oregon, mas            

eu não tinha certeza. Logo após a chegada, saímos para buscar           

suprimentos para o bebê, incluindo roupas de cama, fraldas e outros           

itens. Nós então os trouxemos para a casa e esperamos que o resto de              

nossa família chegasse. 

Em um ponto, eu tinha caminhado para o outro lado da casa. Foi aberto              

aos elementos. Nesta área, havia muitos animais minúsculos que vieram          

para o abrigo. Além de cuidar do bebê, decidimos cuidar desses animais            

também. Logo percebemos que, embora os predadores ainda estivessem         

espreitando e esperando por nossos “convidados” do lado de fora, eles           

não puderam entrar nessa parte da casa. 

Sonho 1,  descrição... 

Pai, esta é a segunda vez que vi (possivelmente, se não for provável) San              

Francisco em ruínas nos meus sonhos. Eu não entendo o que isso            

significa. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Eu estava mais uma vez no esquecimento de Deus, olhando através do            

Vale de Deus de tirar o fôlego. O contraste da minha 'pequenez' com a              

enorme abundância de primavera de tamanho de Deus era óbvia. Olhei           

em volta e vi enormes flores e trepadeiras florescendo, paisagismo          

perfeito e outro crescimento natural, todos perfeitamente em ordem. Não          

havia ervas daninhas aqui para sufocar a preciosa vida de caules e brotos             

tenros. 

Havia pássaros bonitos, borboletas e combinações incríveis destes. Essa         

combinação é difícil de descrever, além de notar que eles eram           

impressionantes, resistentes e com belas canções. Eu podia ouvir os sons           

da água saindo de uma fonte próxima. Eu ouvi chilrear e cantar pássaros             

tomando banho. Era como se eles não tivessem medo de nada aqui ... e              

eles não o fizeram. Eles estavam felizes e confiantes. 
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Quando olhei e estudei essas criaturas curiosas, senti uma cutucada no           

meu braço. Eu olhei para trás e lá antes de mim estava a enorme águia               

novamente. Eu estendi a mão e abracei-o. Ele abriu as asas e fez sinal              

para eu subir de costas. Eu fiz e logo voamos sobre o vale. Eu não tinha                

medo, absolutamente nada. Quando você está no Céu, você não tem           

medo algum, apenas um 'temor' saudável e respeito que sempre se deve            

ter por Deus e Seu Filho. A águia circulou e sobrevoou as pastagens do              

vale. 

Eu olhei para baixo e vi Jesus e os anjos ocupados novamente no rio.              

Jesus olhou para mim e acenou. Eu estava tão animado para vê-lo            

novamente. A águia logo pousou em uma rocha maciça. Depois de dar            

um abraço na águia, ele voou para longe. Havia degraus que desciam da             

grande rocha em que havíamos pousado. Enquanto eu circulava os          

degraus, pude ver que ainda havia embarcações sentadas esperando para          

serem preenchidas. Eu fiquei desapontado. Jesus estava na base da rocha           

sorrindo para mim. Eu pulei em seus braços e o abracei. 

Jesus: rindo. "Estou feliz que você veio!" 

Eu: "Estou feliz que você ligou!" 

Jesus: "Eu vejo que você tem estado ocupado." 

Eu: "Não, Senhor. Como você sabe, eu poderia estar muito mais           

ocupado. ” 

Jesus:“ Você está desapontado. Eu pude ver seus pensamentos.         

Lembre-se, eu conheço você. ” 

Eu:“ Perdoe-me, Senhor, como Você sabe o que é melhor para todos nós             

e eu não quero… ”Eu comecei a chorar. Sentei-me na base da rocha e              

comecei a chorar. “O mundo está piorando, Senhor, e muito rapidamente.           

Eu estava apenas desanimada. Eu esperava que as embarcações fossem          

concluídas. Por favor, perdoe-me. ” 

Jesus:“ Estou contente por você estar mantendo sua esperança.         

Enquanto isso ainda vai demorar um pouco mais, só sei que estamos            

mais da metade do tempo para a conclusão. Tudo isso é feito com             

cuidado especial, Erin. Não apenas criei estes vasos, mas os enchi cada            

um com um vinho diferente e depois com o Meu Selo. Um anjo não pode               

fazer aquilo que Deus, meu Pai, me ordenou que fizesse. 

“Com cada um, grande cuidado é tomado. Isso foi predito na Minha            

Palavra e planejado desde o começo dos tempos. Isso não pode ser            

apressado. Terminaremos no 'dia perfeito'. Eu sei que você está          

desanimado. Se eu parasse, então estes ... ”Ele apontou para os vasos            

que cobriam a margem do Rio da Vida. “… Não seria mais parte do que               

Deus planejou desde o começo.” 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, perdoe-me. ” 
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Jesus: Sorrindo. "Você está perdoado. Agora eu sei que você está           

preocupado e incerto do futuro. No entanto, não seja. Eu tenho você.            

Você confia em Mim com sua vida? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, claro. É só que… bem… estou com medo. Não quero             

que você fique zangado com meus modos preocupantes, embora eu          

esteja ansioso. E se eu te entendi errado? E se eu escrevesse algo             

errado? E se ... ” 

Jesus:“ Hmm… bem, Erin, então eu tenho você exatamente onde eu te            

chamei para ser. Eu não te chamei na perfeição. Eu te chamei em             

completa imperfeição. Eu poderia então usar você para escrever         

enquanto se entregava a Mim para Meus propósitos. Eu escolhi você.           

Você não escolheu. Eu sabia o que estava fazendo. 

“Eu não estou esperando até você chegar aqui apenas para destruí-lo           

completamente com raiva. Eu não sou volátil. Eu não me movo para cima             

e para baixo como as ondas no oceano. Escute, quando você já teve             

medo de Mim quando esteve aqui comigo? ” 

Eu:“ Nem uma vez, Senhor! Claro que não! Embora eu tenha certeza que             

você tem estado irritado comigo às vezes. ” 

Jesus:“ Não, Erin, eu não tenho. Você falou mal de Mim. ” 

Eu: Chorando. “Talvez seja apenas porque agora estou me irritando. Oh           

Senhor, talvez seja apenas que eu tenha me cansado da minha posição.            

Eu me canso da minha incapacidade de estar em plena fé o tempo todo. ” 

Jesus:“ Você é um vaso de Deus… meu vaso. Eu não vou te quebrar.              

Tomei cuidado em criar você. Eu fiz você ficar de pé. Você foi feito na               

minha imagem. Você é maravilhosamente feito. Você deu sua vida pelos           

meus propósitos. Portanto, confie em Mim com você. Confie em Mim com            

o que dei a você e a quem enviei para estar com você. 

“Eu te amo, Erin. Eu te fiz perfeito em meus olhos. Meu amor é              

incondicional. Existe uma razão pela qual você suportou tudo o que você            

tem. Há uma razão pela qual eu enviei aqueles em sua vida para ajudar.              

Veja, todos esses navios são especiais. Cada um é feito à mão por mim.              

Estes estão prestes a ser completados também. No entanto, há uma           

ordem para tudo isso. ” 

Eu:“ Senhor, as árvores estão florescendo aqui. O verão está para           

chegar. ” 

Jesus:“ Eu sei, Erin. Você sabe pelos sinais que você está certo. Tome o              

coração um pouco mais. Seja paciente com Deus que Seu tempo seja            

perfeito ... ”Ele riu bem humoradamente quando Ele então borrifou um           

pouco de água em mim. “… E então serei paciente com você.” 

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, seja paciente comigo. ” 
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Jesus:“ Erin, respire profundamente o ar rarefeito do céu. Lembre-se          

disso porque é onde está o seu Lar. Nações serão abaladas. As coisas vão              

estar em alvoroço. No entanto, você não ficará abalado porque estou com            

você. Agora, tenha coragem, pois eu venci o mundo, entendeu? 

Ele sorriu quando se aproximou e me abraçou. Senti tanta paz e a ponto              

de ser indescritível. Se todos soubessem como isso seria na Terra, cada            

pessoa seria um devoto seguidor do Mestre do Universo e do Amante de             

nossas almas. Mesmo em nossa pequenez, Ele nos ama tanto. 

Jesus: “Erin, vou enviar ajuda para você. Não se preocupe. Eu tenho            

você. Eu sei o que você tem, incluindo quantos pães e quantos peixes.             

Agora, me dê sua cesta. Confie em Mim para multiplicar tudo o que você              

tem, então você terá ainda mais sobrando. ”Ele sorriu. “Agora,          

regozije-se, Erin, pois ouvi seus gritos e te abençoarei.” 

Sonhe mais… 

 

 

 

 

 

 

  

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

somente conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

7 
133



Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-334/ 

Jesus e Muitos Sinais Para Contar 

2 de junho de 2019 

Recebido domingo, 26 de maio de 2019 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Obrigado pelos sonhos! Obrigado por tudo o que fez. Pai, eu olho para             

você em tudo. Eu procuro direções, sinais e maravilhas em tudo que você             

faz. Nada nesta vida tem significado para nenhum de nós além de você.             

Tudo é uma perseguição. Uma pessoa poderia trabalhar toda a sua vida,            

fazer as coisas certas de acordo com o mundo, ter os investimentos            

certos e ser totalmente seguro... 

...entretanto, quando um evento trágico ocorre, ou mesmo uma série          

deles, a vida pode mudar rapidamente. Há tantas coisas que podem           

ocorrer para mudar a dinâmica da vida de uma pessoa, coisas como uma             

lesão, uma doença incurável, velhice ou demência. Às vezes, o tempo se            

move mais rápido do que nossos planos podem acompanhar: 

● uma família sofre grande perda, mas eles amam você. Seu nome é            

falado com fé na mesa deles. Ainda assim, eles não aparecem pelo            

mundo como abençoados ou privilegiados por você. Eles têm         

muitos testes permitidos por você. 

● Outro agregado familiar mora ao lado desta família, mas prospera          

com grande riqueza material. Eles têm um ótimo status e ajudam a            

arrumar a grama e manter todas as aparências externas. Seus          

filhos recebem o melhor de tudo que o mundo tem para oferecer.            

Quando as tempestades chegam, suas casas são poupadas e até          

prosperam com as perdas de seus vizinhos. Eles não parecem ter           

nenhum teste de você. 

Pai, esses vizinhos ricos não precisam de você. Seus corações estão longe            

das coisas que você oferece. Os ímpios prosperam. Os ímpios evitam e            

muitas vezes zombam daqueles que te amam e te servem. Embora isso            

nem sempre faça sentido para nós, sei que Você faz todas as coisas pelo              

bem daqueles que colocam todo o seu coração em amar você. Eu amo             

você, pai! 

Nossas bênçãos por causa de você são maiores que as tempestades da            

vida que procuram nos destruir. Você permite esses problemas e perdas           

para nos trazer completa misericórdia para você. Nós então te buscamos           
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em todas as coisas. Você também permite que nossos problemas sejam           

uma medida de como os outros tratam o Seu pessoal. Você chama seu             

anjo para medir o nível do amor do homem para aqueles que            

experimentam problemas. 

Aqui, eu sou ridicularizado pelos nossos vizinhos abaixo de nós. Estou           

cansada disso. Eu sei que não é apenas minha imaginação. Eu às vezes             

uso uma bengala para me estabilizar, especialmente de manhã, quando          

saio para alimentar os pequenos animais. Eu experimentei o riso de           

esculachos dos seus carros quando eles me veem e passam por mim. Eles             

não acham que eu os vejo, mas eu vejo. Eu apenas me afasto, mas às               

vezes também me faz chorar. 

Pai, houve um tempo em que isso não aconteceria. Eu sei que há outros              

que se perguntam "onde está o seu Deus agora?" No entanto, eu sei pai.              

Você está aqui e você toma cada nota. Você vê toda injustiça. Você             

restaura o que foi perdido e devolve tudo o que o inimigo roubou. 

As tempestades no meio dos EUA estão devastando todas as áreas das            

raízes da minha família. Uma casa fica, outra se foi. Uma universitária            

sobrevive, outra desaparece. Oklahoma, Missouri, Illinois, Iowa, Kansas e         

outros estados estão sendo martelados pelo ar instável. Isso está criando           

tornados inacreditáveis. 

Eu li um dos comentários horríveis feitos sobre isso. Uma pessoa           

escreveu: “Por que alguém com metade do cérebro vive nessas áreas?           

Por que o resto de nós tem que pagar por isso? Uau, deixe suas próprias               

palavras condená-los, Pai. Os julgamentos dos ímpios são tão brutais.          

Pai, você dá e tira. Bendito é o teu nome e grande é o teu trabalho ... 

● Algumas pessoas que te perseguem nunca verão as Tuas bênçãos          

se manifestarem aqui 

● Algumas pessoas ganharam e perderam e ganharam novamente e         

viram as Tuas bênçãos e milagres 

● Algumas pessoas que tu levantastes para serem uma bênção estão          

plenamente conscientes de que tudo vem de você. 

Estas são as tuas pessoas. Você ama a todos nós. Devemos orar por             

proteção uns pelos outros. Nunca devemos nos zangar quando somos          

passados em favor de outro. Nunca devemos ficar com ciúmes do que            

outra pessoa tem. Precisamos lembrar que você é o autor e finalizador de             

nossa raça. Você é o Determinante dos nossos dias e Aquele que ama             

nossas almas. 

Neste mundo, há um preço, um custo, para viver nesta terra. Há quase             

sempre um credor e um mutuário, um dono e um inquilino. Uma coisa é              

certa ... o investimento mais caro nesta vida é você, pai. Não é uma vida               
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fácil para um seguidor de Jesus e não importa se você é rico ou pobre.               

Nossa recompensa está no céu e nossa recompensa está com você, pai. 

Pressionamos diariamente com plena fé, sabendo que somos tropas         

terrestres na batalha pelo Seu Reino contra tudo o que vem contra nós.             

Há dias em que meu corpo físico não está em sintonia com minha mente.              

Minha mente tem planos grandiosos, grandes idéias e uma missão a           

cumprir. Meu corpo tem suas próprias idéias. Meu corpo ganha contra a            

minha vontade às vezes. Ultimamente, mesmo pequenas coisas causam         

grandes transtornos. 

Eu devo admitir que me pergunto se verei suas promessas nesta vida            

como eu esperava. Estou com medo, Pai. Estou rodeado de observadores           

de data e devo confessar que também sou um observador de encontros.            

Adoro uma ótima data no seu calendário, bem como padrões que levam a             

eles. Muitos se alinham com as profecias da Bíblia. Eu fico procurando por             

você mesmo quando as melhores datas vêm e vão. Seu tempo tem e             

sempre será ... perfeitamente seu. 

Recebido domingo, 2 de junho de 2019 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Obrigado por outro dia. Você enriqueceu nossas vidas nos          

guiando em Seu caminho, não no nosso. O "Caminho do Senhor" é um             

caminho pessoal difícil, mas também enriquecedor, recompensador e até         

aventureiro. Uma vida de entrega ao caminho de Deus é uma jornada de             

confiança em algo que não podemos ver. É uma jornada em que sabemos             

que Ele está lá, apesar da falta de manifestações espirituais "visíveis e            

naturais". 

Mesmo assim, sabemos que Ele está lá, então acreditamos. Não importa           

o que aconteça, acreditamos que Sua Vontade boa e perfeita para nós            

será manifestada através das provações, testes, tempestades, cavernas,        

desertos e impasses em nossa jornada. Eu amo você, pai. Eu sei como             

vim para você. Eu entendo como este doloroso processo de refinamento           

foi necessário para me trazer aqui. Eu estou apenas admirado todos os            

dias sobre como Você pode pegar alguém como eu e gentilmente me            

guiar por esse caminho da vida ... bem, na realidade, nem sempre            

'gentilmente'. 

Ainda estou em um tipo de jejum que estou antecipando para continuar            

por quarenta dias. Por causa dos meus problemas de saúde, decidi criar            

um tipo diferente de fast. Durante quarenta dias, estou longe de comidas            

indulgentes, fast foods, alimentos adoçados, grãos e amidos. Eu também          

estou tentando evitar coisas que eu participo quando estou severamente          
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sob estresse, coisas como gorduras, açúcares e outros ingredientes         

nocivos. Hoje marca décimo primeiro dia do jejum. 

Embora esse jejum não tenha sido fácil até agora, pelo menos eu me             

sentindo minha mente mais clara e estou tendo mais energia. Estou           

alegre. Eu também tenho louvado a Deus mais freqüentemente através          

de adoração e oração. Eu também estou acreditando em outros que estão            

sobrecarregados e sofrendo porque eu simplesmente sei que Você é o Pai            

de todos os milagres e também os tem. 

Na noite de quinta-feira, tive um sonho muito vívido. Então eu tive outro             

sonho vívido, um mais curto, na noite de sexta-feira. Eles eram sonhos            

tão incríveis que eu me lembro deles claramente. 

Sonho 1, “Um Show de Palco Estrelando uma Árvore” ... 
Eu estava em um corpo jovem. Minha família, assim como meus amigos            

mais próximos, estavam todos juntos em um grande ginásio com um           

palco. Estávamos reunidos em oração para 'A Noite da Grande          

Revelação'. Enquanto estávamos nos reunindo, algumas mulheres que        

não reconhecemos se aproximaram de nós para expressar o desejo de se            

juntar a nós. 

Mulher 1: “Somos 'Amigos do Caminho'!” 

Mulher 2: “Gostaríamos de abençoá-la com uma oração positiva.” 

Todos nós estávamos tão confiantes e entusiasmados com o que Deus           

estava prestes a fazer conosco que não questionamos o pedido dessas           

mulheres. 

Mulher 1: “Precisamos de você para formar um círculo e dar as mãos.             

Agora, feche os olhos.” 

As mulheres começaram então a falar sobre todos nós. No começo, eu            

podia ouvir suas palavras, mas logo não consegui ouvir o que elas            

estavam dizendo. Eu estava agora ficando mais sonolenta e mais          

sonolenta. Eu então ouvi a Voz do Senhor instantaneamente me acordar           

do meu sono ... 

Senhor: Alto e severo. "Acorde. Todos vocês, acorde agora! ” 

Só então, todos nós acordamos. Nós olhamos para as mulheres          

novamente. Enquanto elas pareciam gentis e boas enquanto chegavam,         

elas agora pareciam malvadas. Percebemos agora que estávamos        

claramente sendo colocados sob um feitiço de sono. Paramos de formar           

um círculo e em vez disso nos reunimos como um grupo à parte delas. As               

mulheres más fizeram o mesmo. Estávamos prestes a dizer algo a eles            

quando ouvimos o movimento do palco. 

A cortina se levantou e lá, diante de nossos olhos, estava a visão mais              

incrível que eu já tinha visto. Era uma bela árvore plantada no centro do              

palco. Toda a área foi iluminada da maneira mais surpreendente. A luz            
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vinha de dentro, por cima, por trás e até pelas raízes. Neste ponto, as              

mulheres más tinham caído de joelhos por medo. 

Quanto a nós, já havíamos formado várias linhas de frente para o palco.             

Mais de nós estavam chegando e agora estávamos formando linhas.          

Todos continuamos a encarar o palco. Impressionante! A árvore tinha          

folhas brancas e o tronco parecia prata e porcelana. Estava vivo. De            

repente, ouviu-se um estrondo de trovão e todos aplaudiram. A música           

depois logo começou. 

Enquanto ficávamos olhando para o palco, as folhas se separaram da           

árvore na forma de pequenos pássaros brancos. Os galhos vazios que           

restaram formaram a Cruz. A cruz foi logo adornada sobrenaturalmente          

com 12 frutas, cada uma diferente. Nós todos aplaudimos e caímos de            

joelhos. Deus estava nos dando um espetáculo tão bonito que seria           

absolutamente impossível para o homem replicar, não interessa o         

tamanho do orçamento para fazer a peça teatral. 

Final do Sonho  

Sonho 2, “Duas Aranhas Enormes”… 

Havia duas aranhas muito grandes. A primeira simplesmente estava         

parada e eu a esmaguei imediatamente com uma pedra grande.          

Enquanto eu originalmente acreditava que a segunda aranha era apenas          

a sombra da primeira aranha, não foi assim. Olhei com mais cuidado e             

fiquei horrorizado ao perceber que era uma aranha gigantesca na parede           

do fundo do auditório / sala de aula. Embora difícil de medir, o saco da               

aranha parecia ter cerca de 60 cm de diâmetro e as pernas pareciam             

variar de 2 a 3 metros cada. 

Eu gritei por ajuda para chamar a atenção de todos para essa aranha na              

parede do fundo. Quando se viraram para olhar, a aranha saltou para            

uma coluna muito grande e enrolou-se nela mesma. As pessoas          

rapidamente pararam de olhar, pois não viram a aranha lá. Tudo que eu             

sabia era que essa aranha não ia sair pelo "poder do homem". 

Final do Sonho 

Já que esses dois sonhos foram extremamente claros, eu só sabia que            

eles eram provavelmente uma mensagem Sua. Pai, obrigada por tudo.          

Você está tão acima e além de incrível. 

Também quero agradecer-lhe por todos os encontros que estamos tendo          

com os pássaros em nossos comedouros e por aí fora. Novos pássaros            

estão sendo enviados por você e aparentemente diariamente. Tinham         

cores de cor laranja brilhante, pássaros canoros azuis pequenos,         

pica-paus, centenas de tentilhões amarelos, buntings índigo, grackles e         

agora nossos beija-flores estão de volta. Em um dia ensolarado, esses           

pássaros parecem jóias ao sol. 

5 
138



Quando eu era jovem, costumava pensar que as pessoas que gostavam           

de pássaros eram velhas ou estranhas. Eu admito que simplesmente não           

era um observador de alimentador de pássaros. Isto é, até que comecei a             

ver como é único cada pássaro é, quão bonitas suas músicas, quão            

incríveis suas penas… bem, a lista continua e continua. No entanto, neste            

ponto da minha vida, procuro os sinais de Deus em mais coisas do que              

apenas "Seus pássaros". Eu também procuro por Seus sinais no seguinte: 

● Eventos climáticos Eventos 

● geológicos Eventos 

● astronômicos, especialmente o sol, a lua e as estrelas 

● As atividades da natureza - animais, pássaros e todas as outras           

criaturas vivas 

● As atividades do homem - tanto por Seu povo como pelos filhos do             

inimigo 

Cada ano eu digo: 'Pai, você tem que estar perto'. No entanto, outro             

marcador ou data passa e eu penso: "Bem, certamente temos outro           

encontro que parece ainda melhor!" Oh Pai, eu apenas sei que Você se             

deleita com aqueles que Você está procurando por você em admiração.           

Nós somos como crianças aqui. Somos pequenos. Nós temos apenas uma           

pequena parte de um quadro maior. Você, Pai, sabe todas as coisas. 

Você conhece os tempos e as estações. Você sabe! Você nos protege e             

nos mantém perto. Nós duvidamos de nossas habilidades todos os dias,           

mas eu nunca duvidei de você. Você pode fazer todas as coisas. Pai, eu              

oro para que você em breve nos use. Estamos no final das nossas             

reservas. Recebemos algumas notícias desanimadoras. Nenhuma porta se        

abriu para meu marido. Sem a Sua intervenção, temos que viajar para            

ver especialistas em julho e isso tira muito de mim. 

Suspiro ... Pai, você sabia de antemão que ainda estaríamos nessa           

posição. Por favor, Pai, abra essa porta para nós. Estou cansado de dizer             

aos meus filhos: 'Eu não sei. Não tenho certeza. Continue orando sobre            

isso. Na realidade, não tenho ideia do que é o seu tempo. Você é Deus e                

eu sou Erin. Eu sou pequeno e você é grande. Eu não tenho respostas,              

nem planos, nem rumo... só você faz. Nós, como uma família,           

enfrentamos um futuro incerto e quatro de nós estão jejuando agora. Pai,            

por favor nos ajude. Pai, precisamos de encorajamento! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava imediatamente na frente de Jesus às margens do Rio da Vida             

no Céu. As mangas de Jesus estavam enroladas 'para o trabalho' e Ele             

estava enchendo um vaso, abençoando-o e selando-o. Ele então entregou          

a nave a um anjo e ela foi embora. Ele acenou com a cabeça em direção                
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a outro anjo e o anjo jogou-lhe uma bela toalha. Ele enxugou as mãos e               

veio até mim com as mãos para fora. Ele me segurou perto quando             

comecei a chorar. 

Eu: “Oh Senhor, parece que estou sempre chorando aqui agora. Eu me            

sinto tão chorosa. ” 

Eu senti o riso de Jesus sair de Seu peito enquanto minha face estava              

contra ele. Ele me afastou um pouco para poder olhar nos meus olhos.             

Quando Ele sorriu, notei que Seus dentes eram perfeitos e brancos. Sua            

pele era de tom amarelo-oliva e radiante. Seus olhos eram de um verde /              

azul brilhante. Suas características faciais eram esculpidas e fortes. Ele é           

perfeitamente Jesus. Ele é perfeitamente Deus. Sua personalidade é         

incrível. 

Quando estou aqui, Ele me trata como faria com uma filha, um amigo ou              

alguém realmente próximo a Ele. Ele ama incondicionalmente. Quando         

Ele olha para mim, posso sentir sua aprovação de mim. Há momentos em             

que falei coisa errada sobre um assunto, mas sua correção é sempre            

gentil. Ele está sempre tranquilo e em controle. Ele carrega-se com a            

confiança que alguém teria quando você já conhece o resultado de uma            

história. 

Seu sorriso me enche de alegria a ponto de ser indescritível. Ele é rápido              

para consolar. Ele é gentil, mas firme para nos corrigir. Ele é envolvente,             

caloroso, engraçado e fascinante, tudo em um. Ele me faz sentir como se             

eu fosse a única que importa quando estou com Ele, mas Ele faz com que               

cada pessoa se sinta da mesma maneira só porque Ele pode e só porque              

Ele é Deus. Sua orientação e capacidade de ver tudo, passado e futuro, é              

incomparável. 

Eu: “Oh Senhor, eu desejo que todos possam ver Você assim. Você é             

perfeito. Muitos adorariam você como eu. Você é meu melhor amigo.           

Você é tudo para mim. Você nunca me machucaria. Você é meu defensor,             

meu conselheiro e minha rocha. Eu te amo! ” 

Jesus: sorrindo. “Oh Erin, enquanto eu sei que você está sofrendo tanto,            

por favor, continue segurando firme. Há esperança no horizonte. Olhe ...           

” 

Ele apontou para as duas longas filas de vasos que permaneceram para            

Ele preencher, assinar e entregar. Comecei a tentar contar quantas          

pessoas ficaram. Ele riu e mudou meu foco de volta para ele. 

Jesus: "Você vai estar aqui um pouco se você continuar ..." 

Eu: "Eu sinto muito, Senhor, eu estava apenas esperando ... bem, eu            

estava ... bem ...". Eu soltei um suspiro. 

Jesus: “Eu sei, Erin. Eu conheço suas preocupações. Eu conheço todos os            

seus sonhos. Eu ouvi suas orações e aquelas por quem você ora. Eu             
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pretendo responder a todos eles porque eles são bons. Por favor, seja            

diligente e continue no curso em que você está. Se você quer saber sobre              

algo ou alguém, basta perguntar e eu responderei imediatamente.         

Quando você ligar, eu responderei. Eu enviarei ajuda dos anjos. Veja, um            

dos anjos até Me jogou uma toalha. ” 

Ele apontou atrás de mim e eu me virei para olhar. O anjo que havia lhe                

jogado a toalha estava rindo. No entanto, havia também todo um exército            

de anjos agora atrás de mim. Que visão deslumbrante. Eles estavam           

todos sorrindo para Jesus e para mim. O anjo que jogou a toalha estava              

agora tão poderoso que achei que ele tinha que ser um arcanjo. A outra              

coisa que me fez pensar assim foi que ele tinha uma armadura diferente             

do resto. 

Jesus: “Meus anjos são maiores do que qualquer exército conhecido na           

Terra ou no Céu.” 

Eu: “Estou feliz que ele estava jogando a toalha em vez de Você 'jogando              

a toalha'!” 

Todos eles riram da minha piada. Eu agora me sentia tão confortável com             

todos eles que decidi perguntar a Jesus e a todos eles uma pergunta             

estranha. 

Eu: "Posso perguntar a todos vocês sobre o que vocês conversam quando            

não estou aqui?" 

Todos riram novamente. Jesus sorriu e olhou para mim com tanta           

gentileza. 

Jesus: “Bem, da mesma forma que amigos que têm histórias para trocar            

e viram muitas coisas que seus inimigos tentaram. Veja, todos nós           

estavam presentes quando a um terço

dos anjos foram lançados. Há     

 
     

coisas sobre as quais ainda falamos. Foi uma coisa difícil para o Céu,             

como todos nós nos reunimos com Meu Pai. Nós estávamos perto. Há            

coisas que estão acontecendo hoje, e mesmo quando falamos, também          

falamos. Erin, ainda há muito que você não entende, mas, um dia em             

breve, você vai. Apenas saiba que não estamos quietos aqui enquanto o            

mundo sofre. ” 

Eu:“ Por favor, Senhor, eu ainda quero saber mais. ” 

Jesus:“ Você não tem o suficiente no seu prato? ” 

Eu:“ Não, não, não, por favor, Senhor, estou bem. Sim, eu tenho o             

suficiente no meu prato. 

Jesus riu e todos os anjos também. 

Jesus: “Apenas saiba que Deus, meu Pai, conhece todas as coisas e me             

deu responsabilidade sobre todos. Você está sob o meu cuidado. Eu           

pedirei aos anjos que te protejam em tudo que fizerem. Agora, há muita             

atividade no mundo. Há guerras, rumores de guerras e coisas do gênero.            
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No entanto, não se preocupe; eu não me esqueci de você. Eu te ajudarei              

do Meu Santuário. As portas logo se abrirão de uma maneira que você             

não entende. A maneira como isso vai acontecer é muito melhor do que             

se você tivesse feito sozinha. Eu sei o que você precisa antes de             

perguntar. Vou até te jogar essa toalha antes que você precise, mas na             

hora certa. 

“Agora, há muitos que estão declarando um assunto para me provocar.           

Eles estão tentando fazer isso usando manipulação. Isto está errado.          

Deus não pode ser manipulado. Eu conheço sua necessidade e te           

abençoarei. Contudo, para aqueles que Me provocam à ira, pondo uma           

mascará e fazendo exigências, eles devem se arrepender e se humilhar.           

Eu não apareço em cerimônias. Eu apareço quando você me chama,           

assim como aqueles que eu chamo de amigo. Onde dois ou mais estão             

reunidos em Meu Nome, eu também estou. Erin ... ” 

Eu fiquei assustada e o interrompi sem perceber que eu tinha feito isso             

no começo ... 

Eu: Tremendo. “Senhor, o teu rosto tornou-se tão sério…” 

Jesus: “Erin, ore pela terra, assim como pelos líderes que coloquei no            

poder. Quando a onda de verdade varrer a terra e o inimigo do povo é               

exposto, haverá grande ira na terra. Isso acontecerá muito em breve. Há            

também vários planos para destruir Jerusalém e aqueles que a apóiam.           

Continue orando, Erin. ” 

Eu:“ Eu estava na água ontem à noite e, bem na minha frente, uma              

jovem águia pegou um peixe na minha frente. Em seguida, ela pousou            

em cima de um "Sinal de Perigo", a fim de comer o peixe. Quando vi isso,                

apenas ri, pois sabia que isso deveria ser um sinal de Você, Senhor. ” 

Jesus: “Quando eu enviar sinais, olhe as condições. Talvez a jovem águia            

representa aqueles que eu chamei, aqueles que estão pescando enquanto          

estão empoleirados em um "Sinal de Perigo". Ele riu. “Talvez a colheita            

continue no meio do perigo e, durante este tempo, você será como            

aquela jovem águia.” 

Eu: “Eu gostaria disso! A águia não tinha medo de mim. Ela era grande e               

forte”. 

Jesus: “ Você encontrou outra coisa a caminho ao lugar das águias.            

Conte-me sobre o que aconteceu. ” 

Eu: “Ah, sim… uma raposa atravessou a estrada e, um ou dois segundos             

depois, havia um gambá”. 

Jesus: “Então isso ocorreu antes do jovem avistamento da águia?” 

Eu: “Sim . Isso aconteceu poucos minutos um do outro. ” 

Jesus: “Cerca de vinte minutos, certo?”. Ele sorriu. 

Eu: “Sim. O tempo dessas aparições também é um sinal? ” 
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Jesus: “Erin, você poderia passar uma eternidade revisando os sinais.          

Fique em paz ao invés disso, quando um sinal vem claramente de Mim,             

você sabe, certo? ” 

Eu: “Sim. Isso foi tudo um sinal. ” 

Jesus: “Sim, mas assim foram as oito águias, o oriole e suas outras             

descobertas. Eu sou o Deus dos sinais e maravilhas. Está escrito. Você            

verá tantos sinais nos noticiários, sinais como nunca antes. Por quê? É            

porque eu chamei meus vasos para preparar e preparar-se para o           

serviço. Há uma guerra nos lugares celestiais e a queda está agora            

visivelmente se manifestando em eventos na Terra. 

“Mesmo que muitas vezes eu faço esses sinais tão claros e que não há              

engano, ainda assim muitos estão cegos. Há inundações em áreas que           

nunca viram inundações antes. As reservas de água estão quebrando.          

Pontes serão derrubadas. A terra está sendo dividida e humilhada. As           

terras arrogantes serão abaladas. O fogo atacará do céu, tudo agitado           

pelo inimigo. Ainda assim, Erin, por favor, não tenha medo.” 

Eu: Suspirando. “Obrigado, Senhor, mas eu esperava…” 

Jesus: “Pare, Erin. Por enquanto, você não pode saber com certeza o            

tempo de tudo isso. Isso é bom e de acordo com meu plano. Agora, há               

uma razão pela qual a terra está sendo preparada. Essas coisas já estão             

ocorrendo agora, e não no futuro. Como tal, por favor, não desanime.            

Enquanto o inimigo tem um plano, meu plano é muito maior. Agora, não             

se preocupe com isso, a menos que eu coloque em seu coração no             

momento adequado. Por enquanto, regozije-se, jovem águia, Minha        

Noiva, e vamos encontrar um peixe fresco.” 

Ele sorriu para mim com uma bondade infinita (difícil de descrever)           

enquanto pegava minha mão. 

Sonhe acabou.  
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-335/ 

Deus e o Caminho é Revisitados 

9 de junho de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

O tempo tem sido incrível! É lindo. Não muito quente e não muito legal.              

Obrigado! Pai, estou impressionado com tudo o que você fez por mim. Já             

se passaram sete anos desde que fui chamado por você. Eu estava tão             

quebrada, tão desesperada e tão assustada. Eu tinha amigos, mas tinha           

tanto medo de compartilhar demais com eles. Eu estava com medo           

porque eu tinha um inimigo com dinheiro que estava esperando por uma            

chance de levar meus filhos para o tribunal. 

Eu nunca quis que meus amigos comprometessem a verdade. Eu sabia           

que, se eu compartilhasse, quando perguntas como "Seu amigo tem          

conversas com Jesus?", Bem, elas teriam que dizer a verdade. O           

problema com o tribunal é que eles não permitem 'mas'. Você não pode             

dizer "sim, ela fala com Jesus, mas ..." Objeção! Por favor, apenas um             

sim ou um não. Como resultado, guardei isso para mim e não            

compartilhei o que estava acontecendo com as pessoas mais próximas de           

mim. 

Eu olho para trás e você estava lá comigo a cada passo do caminho              

dizendo: 'Erin, este é o caminho ... entrar nele'. Você se tornou meu             

melhor amigo e meu maior confidente. Você sabia que eu fui tratado            

injustamente. Meu principal inimigo queria uma coisa de mim ... não ter            

que pagar um centavo em pensão alimentícia. Seu desejo era ter a            

custódia dos filhos para conseguir isso e ele esperava que isso           

acontecesse através da minha morte, mas não até depois de eu ter sido             

envergonhado. 

Ele realmente não queria as crianças. Ele só queria a aparência de ser um              

bom pai para sua família e amigos. Ele não queria a bagunça daquela             

coisa de "relacionamento amoroso" que os pais deveriam querer. A parte           

difícil para ele me levar ao tribunal foi o fato de que eu era uma boa mãe,                 

uma mãe cujo único pecado para o mundo não era ter tanto dinheiro. Ele              

não podia usar drogas, álcool ou problemas obsessivos como não havia           

nenhum. 

Ele não podia dizer que eu estava namorando como eu não estava. Ele             

até tentou usar o fato de que eu era uma mãe que trabalhava como uma               

ferramenta, dizendo que eu não tinha tempo para ser pai. Ele tentou usar             

meu amor por Jesus e minha freqüência à igreja como um problema,            
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tentando me pintar como um fanático religioso. No final, todos os seus            

esforços, dos quais houve tantos, acabaram fracassando. 

Sério, como é que um homem com acusações de abuso contra seus filhos             

tem uma posição favorável no tribunal? Como esse homem é favorecido           

por mim mesmo que haja um abuso documentado de mim e das crianças,             

incluindo um registro policial e provas policiais? Bem, eu vou te dizer por             

que em uma palavra ... Dinheiro! Nosso sistema de justiça tem um            

equilíbrio desigual e escalas baseadas em quem pode pagar. A justiça é            

cega, mas na verdade não significa justiça. 

Muito simplesmente, qualquer pessoa na América pode entrar com uma          

ação judicial contra você a qualquer momento. É melhor que, quando o            

fizerem, você tenha o dinheiro para provar sua inocência. Se não o fizer,             

você estará fora do tribunal e será considerado culpado por alguma           

advertência do advogado ou erro de procedimento. Isso aconteceu         

comigo. Muitos estão determinados a serem "culpados" simplesmente        

porque não tinham "dinheiro" para se defenderem. 

Enquanto isso não acontece 100% do tempo, parece acontecer 80% do           

tempo baseado em mim e meus outros amigos experimentam com pouco           

dinheiro em situações semelhantes. No final, perdi tudo para manter um           

advogado para defender minha capacidade de ser mãe contra o agressor           

de meus filhos. É uma questão de registro público. Meu inimigo até            

mesmo foi autorizado a selar os documentos e pagar para ter seu registro             

eliminado. Felizmente, isso só se aplicava a seu condado de estado, não            

federalmente ou em outros estados. 

Sim, eu tive um curso intensivo de justiça distorcida. Senti os efeitos            

colaterais das perdas financeiras mesmo depois de provar que era uma           

mãe adequada. Meu inimigo me roubou sete anos em todas essas           

batalhas judiciais. Ele me roubou sete anos por não poder pagar minhas            

atividades com meus filhos. Não houve normal durante este tempo. Não           

houve atletismo para as crianças. Não havia férias para eles comigo. 

Minha saúde então começou a falhar como eu estava agora um falido,            

mas também uma pessoa quebrada. Eu havia perdido tudo o que tinha,            

exceto por um pedaço de papel que confirmava que eu ainda era uma             

mãe que cuidava dos meus filhos. Eu tive que assinar pensão para            

crianças porque ele era esperto em esconder sua renda real quando sabia            

que acabaria perdendo. Porque eu não recebi nada do tipo de apoio de             

qualquer tipo deste "homem", eu estava agora enfrentando a segunda          

rodada de falências. 

Isso aconteceu porque eu não podia pagar minhas contas médicas. Não           

havia mais nada no final de cada mês. Eu não estava apenas quebrado,             

mas as lutas nos fizeram quebrar. As escolhas que fiz então foram as             
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únicas escolhas que restaram. Graças ao 'Obama No-care', meus US $           

300 por mês foram essencialmente jogados pela janela, pois não cobriam           

nenhuma das minhas contas médicas. Neste ponto, sete anos atrás, pai,           

eu fiquei com raiva de você. 

Eu não tinha vivido um estilo de vida luxuoso. Eu não tinha tirado férias              

elaboradas. Eu não tinha gasto o dinheiro em itens frívolos. Eu não tinha             

filhos em escolas particulares ou esportes caros. Eu passei por sete anos            

de inferno e me senti abandonado. Este inferno veio à tona e amplificou             

ainda mais quando fui para a formatura da oitava série do meu filho mais              

velho na St. Joseph's Catholic School no final da primavera / início do             

verão de 2012. 

Na sua graduação, sentei-me ao lado do auditório. e estava muito perto            

de uma enorme e lindamente esculpida cruz. Desde que seu pai fez a             

escola acreditar que eu era um maluco com suas mentiras contínuas, não            

havia lugar reservado para mim com as famílias das outras crianças. Eu            

me senti envergonhada e a distribuição de diplomas parecia         

dolorosamente lenta. 

Finalmente, quando meu filho mais velho veio para o seu diploma, meu            

nome nem sequer foi mencionado como sua mãe. As dúzias de rosas que             

foram entregues à mãe de cada criança foram dadas pelo meu filho mais             

velho à sua madrasta. Meu filho mais novo percebeu isso e ficou            

indignado. Ele se levantou e gritou: 'Ei, isso é para a nossa mãe! Ela está               

aqui! Meu inimigo olhou para mim com um sorriso de satisfação. Seu            

olhar era tão mal. 

Mantive a minha compostura e sorri e acenei, pois não queria lhe dar             

mais satisfação. Meu filho mais velho então veio e me deu um abraço e              

uma única rosa. Todo mundo estava olhando para mim enquanto eu           

corava mil tons de vermelho de vergonha. Não foi o suficiente para ele             

tentar roubar meus filhos? Não, não foi. O inimigo também queria que eu             

fosse esmagada e publicamente humilhada. 

Pai, graças a Ti, eu eventualmente teria todos os meus filhos juntos sob             

meus cuidados. Este foi e continua a ser um milagre. Na maior parte, o              

inimigo agora permanece longe deles. Ele mostrou suas verdadeiras         

escamas e motivos, tanto que todas as crianças agora o veem. Temos            

tido o cuidado de não dizer nada negativo sobre o nosso inimigo, para             

que possamos evitar todas as acusações de influenciar a opinião deles.           

No entanto, logo se tornou óbvio para eles o que ele representava como             

cobras são cobras. 

Então, pai, aqui estamos nós. Como um querido membro da Nest apontou            

para nós, sete anos se passaram desde que eu comecei a falar            

publicamente do meu tempo com você no Domingo de Pentecostes, 27 de            
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maio de 2012. Se usarmos Pentecostes domingos como nossa medida,          

hoje é, portanto, a minha sétimo aniversário. Eu viajei em uma jornada            

tão incrível com você. Você me levou através dos incêndios, das           

tempestades, das ondas quebrando e dos enxames de gafanhotos. 

Mesmo quando eu estava sendo caçado, realmente assombrado por         

chacais, Você nos levou de força em força. Pai, eu te amo ainda mais do               

que pensei ser possível. Você era meu Parente Redentor o tempo todo.            

Você me tomou como sua noiva ... 

● Você prometeu nos dar esperança e um futuro (Jeremias 29:11) 

● Você prometeu manter a nós e nossos filhos a salvo em uma casa             

perto de seu altar (Salmo 84: 3) 

● Você prometeu cobrir e nos protege (todo o Salmo 91 é incrível!) 

● Você nos prometeu que faria algo em MEUS dias, no qual não            

creríamos mesmo se nos dissessem (Habacuque 1: 5 e Atos 13:41) 

Pai, há nenhum deus gosta de você. Ninguém ouviu ou percebeu de            

ouvido. Nenhum olho viu um Deus além de Você, um Deus que age por              

aqueles que esperam por Ele, por você, por esperança. Toda a nossa            

esperança está em você (Isaías 64: 4 e 1 Coríntios 2: 9). Pai, você              

montou o palco. Para pegar uma linha do desenho chamado Kung fu            

Panda ... 

“Ontem é história, amanhã é um mistério. Hoje é um presente, é por isso              

que eles chamam de presente. ” 

Oh Pai, nada é garantido nesta vida além de Suas promessas. Nós temos             

fé em você. Você cumpriu muitas de Suas promessas e cumprirá todas as             

Suas promessas. Por favor, considere este dia para curar e nos           

transformar, pai. O único presente que tenho para te dar é tudo o que já               

é seu ... aquilo que bate dentro de mim e aquilo que mais importa para               

você ... meu coração. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em um belo bosque de árvores florescendo. Este bosque era            

semelhante a um bosque pela nossa casa que eu estava ontem tirando            

fotos. Os galhos das árvores estavam baixos no chão. Não havia caminho            

formal além da grama aveludada. Estava lindo e o sol brilhava           

intensamente. Ao dar um passo à frente, de repente percebi que ainda            

estava no meu corpo terrivelmente danificado. Fiquei desapontado        

quando me senti tão frágil. 

A única coisa fisicamente diferente da Terra era que minha visão estava            

completamente clara aqui. Não foi nada confuso. Desde que eu ainda           

posso andar neste corpo, é isso que eu decidi fazer. Enquanto caminhava            

pelo bosque, comecei a chorar. Chorei como nunca vi árvores tão bonitas            
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juntas em um só lugar. Quando olhei para as fileiras, o bosque pareceu             

continuar por quilômetros a minha frente. 

Eu: "Senhor, você está aqui?" 

Então ouvi um vento soprando suavemente através das árvores à          

distância. As flores estavam agora girando suavemente no ar como uma           

leve nevasca. Era tão incrivelmente bonito. 

Eu: "Senhor, és tu?" 

Então ouvi algo como uma orquestra ao longe. Era suave e bonito. Peguei             

meu vestido de linho e comecei a correr na direção dele o melhor que              

pude na minha forma terrena. Eu corri um caminho para a música, mas             

depois pareceu atrás de mim. Eu me virei e corri, mas depois pareceu ao              

meu lado. De repente, percebi que a música estava ao meu redor. No             

meio dessa música perfeita girando suavemente ao meu redor, ouvi a voz            

de Deus... 

Deus: “Erin, estou aqui com você. Não se preocupe ou tenha medo. Eu             

não te esqueci. Eu não te deixei doente. Farei o que prometi. 

Caí de joelhos, me curvei e comecei a chorar. Minhas lágrimas não            

pararam. Eu senti algo nas minhas bochechas. Abri os olhos e havia dois             

pequenos anjos com pequenos vasos coletando minhas lágrimas. Fiquei         

bastante surpreso ao vê-los, pois faz muito tempo desde que eu tinha            

visto esses anjinhos fofos. Enquanto eu continuava a chorar, eles          

juntaram cada gota das minhas lágrimas. 

Deus: “Erin, eu aceito seu presente. É mais fino que uma cesta de frutas              

de uma boa colheita. Eu também tenho um presente para você. Alegra-te            

por isso é diferente de qualquer outro. Agora levante-se! ” 

Eu imediatamente fiquei de pé. Olhei em volta e as árvores estavam            

agora espalhando tantas flores que era como uma nevasca, apenas          

bonita e reconfortante. Eu podia sentir o Espírito de Deus se movendo            

através deste bosque divino de árvores. Eu olhei ao redor e agora estava             

sorrindo. Eu vi um cervo, uma corça, à distância. 

De alguma forma, eu podia vê-la claramente, mesmo dentro da "nevasca           

da flor". Como coisas assim acontecem aqui no Céu é impossível de            

descrever, mas é fantástico. Eu senti que ela queria que eu a seguisse,             

então eu fiz. Logo chegamos à base da montanha onde ficavam o            

caminho de terra e o tabuleiro florestal. Eu imediatamente fiquei          

alarmado ... 

Eu: Chorando. “Oh não, pai, faz 14 anos e meio desde que eu cheguei              

aqui. Eu estava esperando por Transformação, não uma repetição deste          

caminho e ... ” 

Eu vi o cervo no caminho de terra à minha frente passar pelo portão. Ela               

olhou para trás e de alguma forma me disse para fazer o mesmo com              
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seus olhos gentis. Enquanto eu estava prestes a passar pelo portão desse            

lugar familiar, eu tinha algo a dizer a Deus primeiro. 

Eu: “Pai, como estou agora, não vou conseguir fazer mais sete anos. Por             

favor, Pai, eu preciso da Sua ajuda divina ”. 

Eu senti que Ele dizia que faria isso em meu Espírito sem realmente ouvir              

nada. Mais uma vez, difícil de descrever. Eu respirei fundo e atravessei o             

portão. O cervo ficou lá e me observou enquanto eu fazia isso. Eu estava              

novamente na base da Montanha de Deus. Eu respirei fundo novamente e            

exalei. 

Com fé, dei um passo à frente neste caminho de areia intrincadamente            

geometrizado e estampado. Eu fiz isso mesmo sabendo que meus passos           

estragariam os padrões perfeitos. Eu fiz isso porque sabia que Deus           

queria que eu fosse. Eu coloquei meu pé no caminho. A areia no caminho              

instantaneamente começou a explodir. Não demorou muito e a areia          

desapareceu completamente. 

Meu corpo tinha sido instantaneamente transformado ao mesmo tempo         

em que o vento soprava. Eu agora estava mudado e completamente           

curado! Minha respiração parecia sem esforço e meu corpo forte.          

Enquanto o caminho ainda estava lá, não havia mais areia. Foi ainda mais             

bonito. Olhei para o cervo e de alguma forma sabia que ela queria que             

eu corresse com ela. Corri o mais rápido que pude. Eu ri com alegria              

enquanto nós corríamos pelo caminho juntos. Eu me senti tão          

maravilhosa. 

Sonhe mais… 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-336/ 

Por que Deus Mantém As Datas Em Segredo 

10 de Junho de 2019 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

preciso da Tua ajuda! Estou assustado. Por favor me conceda revelação e            

direção. Por favor, não fique zangado com a minha falta. Essa espera está             

me assustando, padre. Cada dia que vem e vai sem movimento me            

assusta. Eu sou responsável por escrever suas palavras "em breve", "em           

apenas um pouquinho" e "o tempo está com você". As pessoas confiam            

que eu ouço de você, então elas se mantêm firmes. No entanto, aqui,             

para mim, o peso nos meus ombros é imenso. 

Eu estou sendo sincero. Pai, eu sei que é a sua vontade sobre a minha               

vida, não a minha. No entanto, eu estou apenas me tornando mais            

quebrado e mais vazio a cada dia. Eu tenho tantos baldes vazios que             

estou sobrecarregado. Você deve preenchê-los como eu não posso. Por          

favor, não fique bravo. Por favor, tenha misericórdia de Sua filha quando            

eu pleitear com meu Pai, o Rei, meu Rei, nosso Criador e o Deus sobre               

todas as coisas, o Grande EU SOU. 

Pai, você me manteve vivo. Você continuou me dando Sua amizade, Seu            

amor e presentes através de tudo isso. Enquanto me sinto indigno de            

tudo isso, Deus, você sabe como sou grato por você todos os dias. No              

entanto, estou impressionado. À medida que os dias crescem, sinto falta           

da minha maravilha infantil. Sinto falta de viver, padre, pois muitas vezes            

sinto que estou morto agora. Vamos enfrentá-lo, eu me sinto morto em            

mim mesmo, mas quero muito viver. 

Mais do que qualquer outra coisa no mundo, desejo que todos nós            

sejamos curados. Eu amo como você nos entregou e tudo o que você fez              

por mim, mas estou com medo agora. Eu nunca quero avançar na sua             

frente. Quando você diz: 'Erin, é a hora, o tempo está chegando', o que              

isso significa? Oh Pai, por favor nos ajude. Eu sei que não pensei nessas              

coisas como você colocou tudo em mim. Como somos, não podemos           

planejar e não podemos nos mover. 

Estamos congelados. Meu coração está perturbado. Deveríamos estar        

desfrutando de uma vida maravilhosa, mas eu tenho que lutar com           

nossos vizinhos abaixo de nós. Eu ainda luto com L & I e, nos bastidores,               

meu ex-empregador. Eu fiquei muito doente. Você sabe tudo o que eu            

tenho acontecido e que estou com dor. Eu estou sobrecarregado e           
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pesado. Agora meus dois mais jovens estão prestes a partir para a casa             

do meu maior inimigo. 

Pai, você me deu outros hobbies que me mantêm em contato com            

aqueles para quem Você tem um plano. No entanto, para mim, o tempo             

está se esgotando. Pai, estou machucado a cada manhã que passa. Você            

está com raiva de mim? Eu te enfureço? Sinto muito, padre. Por favor me              

perdoe! Por favor, não me deixe morrer sem ver suas promessas           

cumpridas, meus amigos e familiares curados e nossa juventude         

restaurada. 

De repente, e sem aviso, Deus começou a falar comigo enquanto eu            

estava sentado em minha cadeira devocional. Suas palavras eram tão          

claras, era como se Ele estivesse sentado lá comigo. É claro que Ele não              

poderia estar literalmente sentado comigo, pois ninguém pode olhar         

diretamente para o brilho de Deus e viver ... 

Deus: “Erin, eu te criei e escolhi você. Fui eu que te levei através do Vale                

da Sombra da Morte e sou eu que te entregarei. Como eu poderia te              

esquecer? Não é possível. Eu declarei que suas 'temporadas de castigo'           

terminaram e Minhas promessas reinarão verdadeiras. Eu sei que você          

gostaria de um dia ou horário exato, porque você gostaria de planejar ou             

ter esperança. 

“No entanto, você também tem um grande inimigo vigiando tudo o que            

você e sua família fazem dia e noite. Ele sabe que você só ouviu falar               

dele. O inimigo está subindo. Assim também são aqueles que chamei,           

incluindo sua família. Este inimigo e seu exército rastreiam todos os seus            

passos para procurar por movimento. No entanto, seus verdadeiros         

desejos são para sua morte. Até agora, você não lhes deu nada "sólido"             

além de grandes histórias do céu. 

“Ele também gostaria de saber quantos navios sobraram. Se ele pode           

abater os vasos antes de usá-los, ele pode acabar com os Meus planos ...              

ou assim ele pensa. No entanto, não se preocupe, já que enviei um             

exército de anjos para protegê-lo em tudo que fizer. Não lhe direi mais             

sobre os detalhes do meu plano, porque isso seria um presente para o             

inimigo. Agora, eu falo com você através de outras línguas, sinais,           

maravilhas e revelações. No entanto, isso logo mudará para milagres,          

sinais e maravilhas. 

“Eu sei que você está desanimado como você pensou que ano passado foi             

a época e a temporada. Isso é compreensível, pois todas as coisas            

pareciam se apresentar como boas. Quando os marcadores das profecias          

foram alcançados, o inimigo se elevou na terra e a guerra continua nos             

lugares celestiais. Como resultado, seus sonhos não podem ser         
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publicados até que o Grande Movimento do Meu Espírito preencha todo e            

qualquer vaso. 

“Erin, este Grande Movimento virá em um dia que é importante para            

Mim, mas será de pouca consideração pelo homem. Lembre-se, e como           

você sabe, eu dei profecias de coisas para vir até milhares de anos de              

antecedência. O evento, o sinal ou a maravilha então acontece, certo? No            

entanto, quando essas profecias são dadas, quanto tempo depois disso, a           

menos que eu tenha dito especificamente a você? 

“No entanto, posso dizer-lhe isto… para as profecias que são          

especificamente para você, sua família e seus amigos, o prazo          

geralmente será dentro de três anos terrestres, mas também pode ser           

até sete anos. Agora, por que eu faria uma coisa dessas com você? É              

assim que aqueles que renunciam, aqueles que falam com seus lábios,           

mas em seus corações são adúlteros, vão cair como uma noiva errante. 

“No entanto, você continuou a ser uma Noiva observando atentamente e           

ansiosamente esperando por seu Noivo. Erin, você amadureceu em sua fé           

e amor muito além do que seria esperado. Estou orgulhoso de você.            

Enquanto você acredita que está quebrado agora, você está realmente          

doente de amor. Você ouve rumores de que seu noivo vem e você assiste              

todas as horas da noite e dia para ele. Sua casa nunca dorme, pois há               

vigias a cada hora para testemunhar. ” 

Eu:“ Pai, eu tive sete anos de castigo e agora sete anos de Seus sonhos               

de esperança. Para mim, pessoalmente, meu coração foi esmagado por          

toda essa espera. Receio não ter muita espera em mim. Eu te amo muito.              

Eu fiz isso para que os outros pudessem conhecer Você ... que incrível,             

inteligente e gentil Você é ... como generoso e protetor de nós. Oh, quão              

grande é o nosso Senhor e digno do nosso amor! 

“Quão incrível é o Céu e onde iremos residir. Que jóia, tesouro e presente              

inestimável Você é. Ninguém, nem um, pode perceber tudo de você. Eu            

não posso medir o seu amor, um amor que nunca acaba para aqueles que              

amam você. Tudo o que sou é um escriba de Sua carta de amor para nós.                

Isso é tudo ... apenas isso. Além disso, eu não fiz nada verdadeiramente             

grande na minha vida além de ter três filhos. No entanto, até meus filhos              

são apenas mais presentes de você. 

“Sou muito grata por eles também aprenderem a amar e conhecer você.            

Fora isso, não fiz nada no caminho das realizações terrenas. Eu falhei na             

maioria das coisas, mesmo quando dedicava grandes quantidades de         

tempo na tentativa de dominá-las. No entanto, tenho amigos. Eu tenho           

meu marido. Eu tenho meus filhos. Eu tenho um travesseiro confortável           

no qual deitar minha cabeça. Temos comida para comer e um teto sobre             

nossas cabeças. Somos abençoados. ” 
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Deus:“ Erin, eu ouvi seus gritos. Eu conheço os desejos do seu coração.             

Eu sou o dono do gado em mil colinas. Eu não vou deixar você ser               

derrotado. Eu não vou mandar você para a pobreza ou a escravidão. Eu             

vou abrir as portas. Eu vou chover as bênçãos e tanto que você não será               

capaz de contê-lo. 

“Agora, não lhe darei o dia nem a hora. No entanto, responderei suas             

orações porque você me ama. Meus planos são de que você viva e dance              

como você fez em sua juventude. Você vai, Erin, mas melhor ainda.            

Confie em Mim e farei com que seus planos, que também são Meus,             

sejam bem-sucedidos. Agora se alegrem, Erin, alegre-se. Eu te amo. ” 

Sonho acabou. 

 

PALAVRAS DE CONFORTO: Eu não senti nenhuma indicação de Deus           

de que nossa espera seria “anos ”, apenas que Ele já nos disse o que               

aconteceria anos antes! Eu só queria ter certeza de que ninguém entrasse            

em pânico por ainda haver 'anos de espera'. 
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Fonte: 

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

ered/full-dreams/dream-337/ 

 

DEUS E O GRANDE PRESENTE ANTES DO ARREBATAMENTO  

 

16 de junho de 2019 (Feliz Dia dos Pais)  

 

Comunhão Querido pai, Sou muito grata por Você! Nas Tuas palavras, Tu            

és o Pai para os órfãos e o Defensor das viúvas. Você cavalga sobre as               

nuvens (Salmos 68:4). Quando vejo águias planando, penso em Você.          

Quando ouço os sons dos pássaros e o lamuriar das pombas, penso em             

Você. Quando vejo as cores e os detalhes de cada flor em galhos de              

árvores ou flores brotando da terra como fontes de cor, penso em Você.             

Quando vejo nova vida, penso em Você. Quando vejo os idosos, penso em             

onde muitos estarão com Você e serão jovens novamente. Eu Te louvo.            

Pai, um passeio com Você é como uma viagem emocionante. Existem           

tantas voltas e reviravoltas. Há momentos assustadores e grandes         

eventos que encantam nossos corações. Você nos leva pela jornada da           

Sua Vontade, mesmo que isso signifique momentos dolorosos e momentos          

esmagadores. Podemos entrar na fornalha da aflição, mas Tu estás nela           

conosco para que não sejamos consumidos. Cada dia aqui com Você é um             

presente, o presente a ser desembrulhado. Embora as Suas bênçãos de           

Você pareçam distantes em alguns dias, em outros dias Você nos dá uma             

porção de sinais e maravilhas. Você nos mostra que Você está presente,            

de tal maneira que somos dominados pela alegria e nossos corações           

sentem como se fossem estourar. Meu maior medo como filho de Deus é             

pensando que eu poderia tropeçar ou cair da Tua Vontade, vagando tão            

longe do caminho que Você traçou para mim que eu não conseguiria            

encontrar meu caminho de volta. Outro enorme temor é o de que, quando             

eu estivesse perdida, Você não me chamasse nem dissesse: ‘Erin, este é o             

caminho, ande nele’ (Isaías 30:21). Ele é tão enorme que Você pode nem             
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me convocar mais. Bem, na verdade, todos os três medos são igualmente            

horríveis para mim. Meu temor pessoal é de que eu tenha passado por             

estes incêndios, e então todos esses anos de textos escritos não tenham            

importância para ninguém. Temo que minha vida possa valer bem pouco           

para os outros e minha pegada perdida e distante seja removida depois            

que eu me for. Ou talvez aqueles mais próximos a mim, aqueles que             

testemunharam o cumprimento das Suas promessas vez após vez, se          

desviem de Você e não percebam o quão verdadeiramente incrível Você é.            

Pai, o véu sobre este mundo é tão grande que, desde o começo até ao               

fim, ninguém vê o que Você tem feito? Muitas pessoas pensam em Você             

apenas como ‘o pai da ira e castigo’. Outros pensam em Você apenas             

como ‘o deus que corta o divertimento, impõe os danos e permite as             

coisas ruins de acontecerem’. Essas mesmas pessoas gostam de fazer          

referência às histórias do Antigo Testamento, tentando provar através         

disso que Você é mau. Não descrevem os eventos completos. Esses           

malignos selecionam citações e eventos da história para acusar o Deus           

Vivo Que Salva. Então tentam convencer aos que te amam que a única             

recompensa em segui-lo é que a fornalha da aflição está preparada para            

nós. Enfim, esses malignos são tolos que escolhem uma narrativa tola e            

maldosa. Apenas Você é Deus, nosso Criador! Você sozinho faz a terra            

tremer quando Você fala. Você diz vida onde há morte nos vales. Você             

assopra nova vida para dentro de ossos secos. Você faz um exército            

avançar e uma vitória acontecer, não importam as chances. Você é           

complexo em todos os Seus caminhos. Não tenho traços de caneta           

suficientes para descrever adequadamente tudo o que Você é capaz ou o            

que Você fez desde o começo, e até hoje, e pela eternidade. A             

humanidade adora ídolos e coisas deste mundo por medo de que a Sua             

Vontade seja algo difícil. Eles fazem isso quando precisam assumir o           

controle sobre si mesmos. Eles são egocêntricos, mas alguns chamariam          

de ‘autoconsciência’. Isso é feito interiormente e trata-se de um erro que            

os afasta de Você. Quando Você nos chama, devemos renunciar tudo;           
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incluindo a nós mesmos, nossos ídolos, nossas habilidades, nossos         

motivos, nossas posses e nossos grandes planos. Tudo precisa ficar para           

trás e não há como para fazer exceções! Você até pode nos permitir fazer              

isso devagar, mas usualmente Você nos faz ter um cursinho intensivo e            

meticuloso sobre essas barreiras de acesso até Você. Quando nós          

finalmente removemos a nós mesmos, aí você atira nosso amontoado de           

barro na roda de oleiro que há na Sua Casa. Você então nos molda em               

vasos adequados a nós, representando assim o ‘toque de artista’ do           

Oleiro. Não é para ser conforme as inclinações do barro, mas sim o que é               

adequado ao Oleiro. É melhor, durante este processo, não dizer nada           

contrário à vontade do Oleiro. Quando fiz isso como ‘barro’, nunca me dei             

bem. O barro não deve ter lábios respondões em protestos, senão o Oleiro             

usará um outro pedaço de barro mais moldável. Quando damos tudo de            

nós mesmos a você, Pai, então Você nos aparece com um lindo vaso. Uma              

vez sendo vaso, Você então nos cobre de esmalte e nos coloca no forno ou               

no fogo, às vezes em altas temperaturas e, em outras, em algumas mais             

baixas. Você então nos deixa esfriar. Você então decide que alguns estão            

acabados e outros não estão. Então somos novamente esmaltados e          

colocados uma vez mais dentro do fogo. Às vezes, como no meu caso,             

parece que eu tenho vivido uma vida inteira naquele forno. Por várias            

vezes, fiquei zangada com Você quando outros que eu conhecia não           

tiveram que fazer isso. Foi tão difícil. Eu podia vê-los enquanto eu estava             

na fornalha e observava a forma como você os usava para grandes coisas.             

Eu finalmente percebi um dia que eu não tinha paciência e fé verdadeira             

em tudo que Você faz, Pai. Oh, não se enganem, eu absolutamente odeio             

a fornalha da aflição. Isso dói. É realmente difícil. Meu coração quebrou.            

Eu o senti muito quebrado, acreditei que estava danificado de verdade. Me            

senti abandonada e sozinha. Senti que tinha cometido um erro em algum            

lugar. Isso realmente se resume a três grandes erros que cometi quando            

confiei em meus inimigos para fazer a coisa certa em troca. Enquanto um             

só erro causa ondulações em série, três causam um tsunami de           
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problemas. Os erros que cometi foram ingênuos e bobos demais,          

sinceramente acreditei que eu merecia passar na fornalha o tempo das           

consequências. Pelo menos uma coisa certamente aprendi: que o inimigo          

nunca ‘joga limpo’. A sensação de que mereci isso acabou passando, já            

que a punição logo excedeu em muito os meus erros bobos. Foi muito             

desanimador. Eu observava o modo como meus amigos cristãos, alguns          

que eu havia trazido ao Senhor, me diziam: ‘É óbvio que você está             

pecando secretamente. Arrependa-se e seja salva.’ Olhei para tudo o que           

fiz e honestamente não conseguia encontrar nenhum ‘pecado secreto’. No          

entanto, eu acreditava que deve ter havido alguns deles, então me           

arrependi repetidas vezes por tudo o que tinha feito. Estou rindo sobre            

isso agora, mas me arrependi até por ter nascido. Passei por jejum e             

oração. Fui à frente na igreja, ajoelhada, repetidamente, tentando mudar          

meu rumo. Para piorar ainda mais, comecei então a perder credibilidade           

com meus amigos. Eles logo começaram a tratar a mim exatamente como            

Jó era tratado. Eles me evitaram depois disso. Então, aprendi a não falar             

sobre meus problemas. Enquanto meus filhos não ligaram para mim, o           

resto da minha família acabou se comportando bem. No entanto, Pai,           

durante este fundo de poço, Você veio por mim. Você me salvou de mais              

danos ainda. Você me chamou e eu respondi. Você logo se tornou meu             

Melhor Amigo. Você soprou nova vida em mim. Você me chamou de ‘flor             

no deserto’, e não ‘flor do deserto’. Você me chamou em amor e colocou              

meus pés sobre rocha sólida. Eu então continuamente O louvei por tudo o             

que Você fez. Ainda faço desse mesmo jeito hoje e farei desse mesmo             

jeito amanhã! Você gentilmente me mostrou onde estava durante meus          

momentos de dificuldade. Bem, Você nunca esteve afastado. Você nunca          

esteve afastado de mim. Você me encontrou. Eu então encontrei Você no            

processo. Oh Pai, simplesmente não consigo agradecer o suficiente por          

tudo Seu. Eu sou pequena, Pai, um minúsculo pardal. No entanto, Você,            

Pai, cavalga nas nuvens do Céu. Os pais terrestres podem falhar, mas Seu             
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amor nunca falha. Tu és o Pai dos órfãos. Eu Te amo tanto. Este é o Seu                 

dia, Pai, no Céu e na Terra!  

Jesus: “Erin, suba”.  

Fui chamada para um belo ‘jardim secreto’, dentro do Jardim de Deus. Eu             

nunca tinha estado aqui antes. Havia um pequeno prado com flores           

silvestres e ervas-doces. No centro desse prado havia uma bela árvore,           

diferente de qualquer árvore que eu já tinha visto antes. Sua forma era             

perfeita. Embora, de algum jeito, eu soubesse que essa árvore era antiga,            

ela parecia ainda jovem e bonita. Ao me aproximar da árvore, pude ver             

dois tipos de folhas juntas. Um tipo de folha era de uma prata brilhante e               

branca e o outro tipo de folha era de um verde vibrante. Eu podia ouvir               

pássaros cantando da árvore, mas não consegui ver nenhum. Sussurrei:          

‘Pai, você está aqui?’ Tão logo eu disse isso, todas as ‘folhas’ prateadas e              

brancas começaram a se soltar dos galhos da árvore, ficando somente as            

lindas folhas verdes. Acontece que, na verdade, as "folhas" prateadas e           

brancas eram milhares de pássaros! Foi uma das coisas mais lindas que            

eu vi na vida.  

Pude então ver os maravilhosos frutos sobre esta árvore. Contei doze           

variedades diferentes de frutos nos galhos. Os galhos estavam altos e eu            

não era capaz de alcançar os frutos. Me virei e me sentei sob a linda               

árvore, na proteção de sua sombra. Decidi esperar pelo Senhor lá. Eu            

podia ver a área ao redor e era tão vívida que não há igual sobre a Terra.                 

Sorri e agradeci a Deus por tudo isso. Fechei meus olhos e respirei fundo.              

Só então senti uma mão sobre o meu ombro. Era Uriel. Saltei para             

cumprimentá-lo.  

Uriel: ‘Deus requisita a sua presença.’ Ele estendeu a mão e           

imediatamente estávamos à porta de Deus para o Seu Tribunal. Uriel           

colocou bálsamo sobre os meus olhos e me conduziu através da porta à             

Sua presença. Eu podia ouvir o coro de anjos. Eles eram de longe             

superiores até mesmo do que o melhor dos corais aqui da Terra. Eles             

estavam cantando a versão Celestial da ‘Revelation Song’ [Canção do          
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Apocalipse]. Eles cantavam em camadas sobre camadas, todos em         

uníssono, um coral não comparável a nenhum coral na criação, mas um            

cujo propósito único é elevar Deus em Sua Sala do Trono. Meu coração             

saltava enquanto a música enchia completamente o meu ser e o consumia            

inteiro. Era o amor todo- consumidor de Deus no meu coração. Uriel me             

aproximou até o meu corpo desfalecer (na verdade, foram as minhas           

próprias células) na presença do Rei da Glória. Levantei meus olhos, mas            

tudo que eu podia ver era a Glória da presença de Deus em esmeralda,              

como cristais perfeitamente cortados ao sol. Era um milhão de feixes de            

luzes coloridas. Como de costume, eu seria incapaz de decifrar a Glória de             

Deus para descrevê-la adequadamente. No entanto, o grande volume de          

poder vindo do Trono de Deus é mais do que o poder do sol,              

provavelmente vários milhões de sóis, mas não teria meios de mensurar.           

Naquele exato momento, percebi o quão pequena eu era. Comecei a           

chorar conforme eu escrevia e o Espírito Santo me disse: ‘O que você está              

escrevendo é bom. Continue. Eu estou com você.’ Eu escutava o coro            

cantando ‘Santo, Santo, Santo’ com centenas de camadas de vozes. Eu           

sentia onda após onda de alegria vinda de Deus, pois isso era agradável a              

Ele. Quando meus olhos encararam o chão por um momento, pude ver            

que a safira azul ‘Mar de Vidro’ estava se movendo com a música. O Mar               

estava vivo, inclusive até as rochas estavam clamando pelo Deus que vive            

e sopra nova vida. Minhas lágrimas caíam enquanto eu soluçava. Comecei           

a me retratar ao meu Deus Pai por minha grande falta de fé. Me retratei               

pelo meu medo e incerteza.  

Deus: “Erin, Eu ouvi os seus clamores. Eu removi as suas iniquidades.            

Você está esvaziada diante de mim. Permita-Me enchê-la com a Minha           

presença.  

Eu: "Obrigada, Pai".  

Deus: “Eu não me esqueci de você. Eu enviei anjos ao seu respeito, para              

guardá-la em todos os seus caminhos. Eu salvei seus filhos dos seus            

inimigos e os removi. Eu os trouxe para você e eles serão também Meus              
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filhos. Não tenha medo das flechas flamejantes do inimigo, pois os fogos            

nelas logo as consumirão. Um dia, os filhos de Hamã não mais serão. Eu              

aceitei o presente do seu coração. É o meu tesouro. "Agora, estou prestes             

a lhe enviar um ‘Presente’. Quando este vier sobre você, Eu vou lhe dar              

instruções. Não fique com medo. Eu ouvi seus clamores. Aqueles que           

foram executados em nome do Meu Nome pleiteiam nos Meus Tribunais           

pela justiça, de dia e de noite. Eles não podem descansar até que a Minha               

promessa seja cumprida. Você não entende a totalidade disso agora          

mesmo, mas logo entenderá. Eu sei que você está ansiosa e seus filhos             

também estão. Entretanto, não fiquem ansiosos por nada, já que Eu sou            

seu Pai e sou o Doador das boas dádivas aos Meus filhos.  

Deus: “Eu tenho preparado você para estes tempos, mas você, em seu            

estado atual, pergunta: 'Como isto é possível?', pois você tem as           

limitações que vieram da punição do inimigo. No entanto, Erin, eu sou o             

Deus de toda a Criação, pois fui Eu que te criei e te escolhi para Meus                

propósitos. Da mesma forma Eu também escolhi outros. Todos vocês          

vieram através do fogo e não foram consumidos. Pelo contrário, seus           

corações permaneceram em mim. Eu portanto irei recompensá-los. Agora,         

animem-se pois Eu aceito as suas orações e petições. Abaixo dos pés do             

Trono de Deus, vi milhares de mártires orando a Deus por justiça. Eles             

deviam ter estado lá o tempo todo, mas era só nesse momento que eu              

pude vê-los. Quando olhei mais um pouco, percebi que não eram só            

milhares, mas centenas de milhares. Provavelmente havia ainda mais. Eu          

realmente não sabia, pois estava difícil de contar.  

Deus: “Erin, eu estruturei um grupo especial de ramos vindos diretamente           

das raízes do Meu Trono.”  

Ao longe, pude ver raízes indo para o azul ‘Mar de Vidro’. Isso era um               

pouco difícil de descrever, pois o Seu Trono e o Seu Estrado Para os Pés               

também eram feitos de metal precioso ao mesmo tempo. Eu vi           

ramificações de luz semelhantes a uma árvore gigantesca.  
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Deus: “Estes serão preenchidos com a sabedoria dos eruditos, mas com a            

aparência da juventude... como brotos delicados. Eles serão homens         

poderosos e valorosos, com grande habilidade e força. O mundo nunca viu            

tal demonstração. Este será o Meu ‘Presente Final’ para o mundo, Meu            

‘Chamado Final’ antes daquele ‘Grande e Terrível Dia’, quando o Meu Filho            

virá para remover aqueles para quem eu tenho preparado um lugar aqui            

no Céu (o Arrebatamento). “Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e           

nenhuma mente imaginou as coisas que eu tenho preparadas para aqueles           

que amam a Mim. Erin, escreva isso detalhadamente. Não tenha medo,           

mas tome coragem, pois todas as Minhas promessas serão comprovadas          

como verdade. Eu vou fazer algo em seus dias em que você não             

acreditaria mesmo se você fosse informada a respeito delas, entende?  

Eu: “Sim, Pai. Oh sim... Feliz Dia dos Pais! Eu te amo!” Então, ouvi sua               

gargalhada trovejante. Mesmo que o Seu riso seja impressionante e          

poderoso, também é de algum modo muito confortável. Abalou todo o           

Tribunal. O chão agiu como um ‘acordar’ da água quando uma coisa            

rápida a atravessa. Pude ver explosões de luz acompanhando Sua voz,           

mas eu ainda fui incapaz de contemplá-Lo.  

Deus: “Eu me deleito em Você. Eu te amo, Erin. Agora vá e demonstre              

grandes feitos em Meu Nome, pois Eu estou com você e abençoarei            

grandemente aqueles que a abençoarem. Agora lembre-se de ser forte          

corajosa, pois Eu estou com você.” Senti Uriel vindo me levar para fora da              

Sala do Trono de Deus. Os coros de anjos continuavam a cantar: "Santo,             

Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que está             

por vir!" Enquanto eu passava pela porta, virei-me para acenar em adeus.            

Então vi um flash de luz que, de alguma forma, eu soube que foi um               

aceno de volta do Pai.  

Uriel: “Anime-se. Não fique receosa ou desencorajada. Deus está com          

você. Ele enviou um exército de anjos para se encarregar das suas vindas             

e idas. Se regozije, Erin, pois o Rei está cativado por sua beleza. Ele está               
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com você e é poderoso para salvar. Você precisa descansar da sua            

preocupação.” Ele sorriu para mim como se soubesse mais.  

Eu: “Há algo realmente grande chegando, certo, Uriel? Eu vejo isso! Eu            

vejo isso em seus olhos! Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, ele              

sorriu, o que raramente faz.  

Uriel: “Todos os relógios do Céu, Erin. Não se preocupe, pois são mais por              

você do que contra você. Ele sorriu de novo. “Deus está satisfeito com             

você!” Fim do sonho...  

 

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

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

wered/full-dreams/dream-338/ 

Encontro com Jesus no Dia Seguinte à Minha Cirurgia de 

Marcapasso 

 

27 de Junho de 2019 

Comunhão… 

 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia aqui servindo você. Obrigado por um marido            

que te ama e estas páginas do jornal eu escrevo como um escriba de seu               

amor. Sem ele, não tenho certeza se algum desses estaria disponível           

para o Nest. Obrigado pelo presente de nossos filhos, crianças que oram            

a você. Que bênção eles são. Obrigado por amigos em todo o mundo,             

amigos que enviam amor e orações com frequência. Eu me sinto muito            

abençoada por eles. 

Estou cansada hoje. Estou em um estado desconfortável enquanto meu          

corpo se ajusta a esse novo objeto estranho no meu corpo. Meu filho             

mais velho brincou que eu tinha um aparelho de Cibernética. Bem, ele            

provavelmente está certo sobre isso. Foi engraçada o nome para mim.           

Enquanto procurava alguns papéis nesta manhã tentando encontrar um         

certo documento, notei que minha ferida estava sangrando onde eles          

haviam colocado a nova unidade. 

Eu apenas dei um suspiro profundo e comecei a chorar. Eu estava            

cansada. Eu queria morrer naquela hora. Só então, ouvi um estrondo           

alto na nossa janela. Um pássaro preto bateu com muita força. Ele            

estava tomando suas últimas respirações. Eu tentei chegar a isso, mas já            

era tarde demais. Um pequeno bebê macaco se aproximou e começou a            

circular o pássaro. A coisa mais curiosa, então, aconteceu quando ela           

tentou cutucar o pássaro. Ela tentou virá-lo. 

Eu tinha uma pequena toalha e peguei ele. Eu então levei para uma             

escova grossa longe da nossa casa. Quando voltei para a casa, olhei para             

trás e vi a pequena pedra correr para a porta. Estava agindo um pouco              

estranho, então fugiu. Voltei para o andar de cima e decidi escrever um             

sonho que tive na noite passada ... 

Sub-sonho 1 A descrição do "Diorama de David" começa ... 

Eu estava em uma loja de antiguidades com minha filha mais nova e             

uma de suas amigas. Estávamos nos divertindo olhando em volta          

quando notei um diorama antigo. Este era um local incomum no natural.            

Não havia preço. Eu me virei para o dono da loja. 
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Eu: "Com licença, mas o que você está pedindo para este diorama?" 

Dono da loja: "Oh, isso? Isso é muito antigo e raro. É uma das batalhas               

de David. ” 

Eu me virei e olhei para o diorama novamente. Os braços do jovem             

David haviam sido quebrados e seu estilingue estava caído no chão. O            

lugar onde Golias estava de pé só tinha os tornozelos e sandálias. Isso             

me fez rir. Enquanto havia outras cenas que eram intrigantes neste           

diorama, esta batalha se destacou para mim apesar das falhas. 

Proprietário da loja: “Então, o que você acha? É incrível, certo? ” 

Eu:“ Bem, eu acho que você poderia dizer isso. No entanto, todas as             

pessoas significativas são completamente sem membros ou cabeças.        

Muitos sumiram completamente. Na realidade, esse diorama está em         

péssimo estado ”. 

Dono da loja:“ Mesmo que valha muito mais, que tal US $ 33? ” 

Me: Relutantemente. “Ok, vendido.” 

Dono da loja: “Ei, eu tenho a Arca de Noé ali. Você deveria dar uma               

olhada. ” 

As garotas e eu fomos até uma exibição muito grande da Arca. Havia             

uma longa fila de animais entrando na Arca. No entanto, eu ri mais uma              

vez, já que nenhum animal tinha um par. 

Eu: rindo. “Algumas crianças devem ter levado um de cada par.” 

Dono da loja: “Sim, mas você ainda tem a ideia geral, certo?” 

Eu: “Bem, eu acho que o mundo acabou depois do dilúvio neste diorama.             

Com apenas um de cada animal, não haveria esperança de continuar a            

vida e povoar o mundo. ” 

Dono da loja:“ Olha, ainda tem potencial, certo? ” 

Olhei para as meninas e todos começamos a rir. Depois de pouco tempo,             

até mesmo o dono da loja não pôde deixar de juntar-se à nossa risada              

bem-humorada. 

Sub-dream 1 description over… 

Assim que terminei de escrever este sonho, ouvi a Voz do Senhor onde             

me sentei. Enquanto eu estava sentado em minha cadeira devocional,          

pude ouvir Sua Voz tão clara quanto clara poderia ser. 

Jesus: “Erin, Erin… alimente a minha ovelha”. 

Eu: Chorando. “Com o que, Senhor? O que eu tenho? ” 

Jesus:“ Erin, Erin… Meus peixes estão pulando ... eles estão prontos para            

serem pegos. ” 

Eu:“ Com o que eu tenho que pescar? ” 

Jesus:“ Erin, Erin… Meus campos estão prontos para a colheita. ” 

Eu:“ Senhor, como posso colher os seus campos? Por favor me mostre.            

Eu te amo, Senhor, com todo meu coração. Eu ainda estou aqui.            
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Mostre-me. Me equipar. Me treine. Fortalece-me. Me cure. Por favor,          

Senhor, pois sem isto de Ti, que bem sou eu? ” 

Jesus:“ Eu te dou o mundo, Erin, agora passo para receber isto. ” 

Eu:“ Senhor, eu não gosto deste mundo muito destes dias. No entanto,            

vou encontrar aqueles que você envia para mim. Sozinho, não posso           

fazer nada. Com você, eu posso escalar uma parede. Sem você, estou            

perdido. Mostre-me o que fazer. Tantas pessoas precisam de Ti, Senhor.           

” 

Jesus:“ Eu te dou o mundo. Você vai aceitar? ” 

Eu:“ Eu não sou deste mundo, mas apenas um estrangeiro esperando           

por você, meu Senhor, vir para mim. Eu sou um cidadão do Reino dos              

Céus, filha do Rei e Noiva do meu Senhor, o Noivo. O mundo me odeia               

porque primeiro te odiava. Os ataques que recebo do inimigo são diários            

e muitas vezes numerosos para contar. No entanto, nada disso está           

perto do que você teve que suportar, Senhor. 

“Eu não tenho nada para dar. Eu estou na fornalha há 19 anos desde a               

minha visão com Enoque e Elias. Eu passei esses 19 anos, ou 33,3% da              

minha vida, 'morrendo para mim mesmo'. Isso me deixou cansada e           

desgastada. Eu tenho muito poucos meios para cuidar dos outros como           

eu gostaria. Eu pegava órfãos sem pensar duas vezes, mas não sou            

capaz. A dor disso muitas vezes me domina. Senhor, eu anseio pelo dia             

em que você se levantará em nós. ” 

Jesus:“ Eu estou aqui, Erin. Pergunte-me. ” 

Eu:“ Senhor, eu vou perguntar mais uma vez… não, espere, por favor            

me perdoe, eu não perguntei antes… Senhor, as ovelhas, Suas ovelhas,           

estão com fome. Leve-me aos teus armazéns de comida para alimentar           

cada um aquilo que é bom direto do céu. Senhor, os peixes são             

abundantes e alguns estão agora tentando pular nas redes por conta           

própria. Por favor, conceda-me o conhecimento e a capacidade de trazer           

esses peixes, Seus peixes, para Suas redes e barcos. 

“Senhor, os teus campos estão prontos para a colheita e as tuas vinhas             

estão maduras com uvas doces, uvas tardias. Ajude-me, Senhor, como          

eu não tenho habilidades além de você para capturar esta janela de            

colheita e para produzir uma safra recorde de seus campos. No entanto,            

estou disposto. Ainda assim, isso parece impossível para mim como sou,           

como minha família é e como meus amigos são. Enquanto não somos            

capazes como somos, estamos dispostos e capazes através de você.          

Então, por favor, ajude-nos. 

"Por favor nos ajude. Por favor, ajude-nos e cure-nos. Por favor, envie            

milagres, atenha nosso quebrantamento e encha nossas vasos com Água          

Viva. Com você, podemos fazer todas as coisas. Além de você, não            
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podemos fazer nada. Senhor, por favor me ajude com esta comissão.           

Sem a sua cura, sou como Davi sem braços ou pior ainda. Com você              

todas as coisas são possíveis. Eu te amo. ” 

Jesus:“ Eu também te amo. Eu sou quem eu digo que sou. Em breve              

será feito para você lá como é aqui no céu.” 

Sonhe mais … 
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Jesus e Nossos Pés Estão Preparados Para o Serviço 

30 de Junho de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado! Apenas obrigado. Obrigado que, quando estou com você, você          

está sempre seguro para estar com. Ao contrário do meu principal           

inimigo, você não foi enviado para me destruir. Pai, estou lutando agora e             

preciso da sua ajuda. Meus filhos estão sob ataque enquanto visitam este            

inimigo em andamento, o pai deles. A primeira coisa que ele fez foi             

começar seu interrogatório sem parar da minha filha e filho mais novo,            

mas principalmente meu filho. 

Ele puxou meu filho para longe em particular e disse todos os tipos de              

coisas horríveis sobre mim. Ele falou mentiras, atrás de mentiras, atrás           

de mentiras e essas mentiras estão sempre mudando. Enquanto isso, não           

o menosprezei e nem inventei nenhuma história. Meu filho estava muito           

chateado como seu pai afirma ter documentos judiciais que eu sou 'coisas            

horríveis demais para repetir'. 

Ele também descobriu que meu marido não está trabalhando. Cheirando          

a fraqueza, ele então disse ao meu filho que havia motivos para ele vir              

atrás de nós legalmente. Claro, isso tudo é infundado, mas o pai deles é              

um mestre manipulador e meus filhos têm Asperger. Eles simplesmente          

não têm chance contra ele e têm dificuldade em ver suas mentiras como             

resultado. 

Pai, esse inimigo fez coisas horríveis comigo e com seus próprios filhos.            

No entanto, o estatuto de limitações já expirou em seus crimes. Eu não             

tenho certeza se posso até mesmo voltar e pressionar as acusações por            

seus crimes, mesmo que eu quisesse. Vamos apenas dizer que seria           

difícil. O estado de Oregon criou mais limitações em suas leis há apenas             

dois anos. Antes disso, não havia limitações. 

Pai, a condição do coração que tenho hoje vem da droga que ele roubou              

na minha comida. Está no registro. Foi para o Grande Júri. A evidência             

está no depósito da polícia. Está tudo aí. Pai, ajude! Por que não fiquei              

contra ele anos atrás? Por que ele ainda está recebendo uma audiência?            

Onde está minha voz ou a voz de meus filhos? 

Pai, eu não perguntei antes, mas estou perguntando agora. Por favor           

administre a sua justiça. Nós fomos esquecidos. Meus filhos têm          

necessidades especiais. Isso foi causado quando o pai deles secretamente          

me drogava durante as duas gestações. Minha filha teria sido a mesma,            
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mas você me protegeu sobrenaturalmente para que ele não pudesse          

fazer isso durante minha gravidez com ela. 

Eu sei que isso é verdade, pois você me disse especificamente que as             

próprias aflições que meus filhos têm estão relacionadas ao que seu pai            

fez comigo quando ainda estávamos juntos. Pai, por favor, levante-se e           

ajude-nos. Por favor me ajude. Embora eu saiba que fiz coisas estúpidas            

quando criança, na minha juventude e na faculdade, tive uma          

compreensão limitada naquela época. Eu não era cristão. Qual é o meu            

crime? Por que ele pode continuar espalhando mentiras sobre mim? 

Enquanto meu inimigo afirma ser cristão, não há outra evidência além de            

que ele freqüenta a igreja. Com ele, não há modéstia, nem sabedoria            

nem língua rancorosa. Aqui estou com meus filhos e o inimigo está lá a              

cada esquina. Mesmo que nós não tenhamos apoio infantil dele, exceto           

por uma pequena quantia por um período muito curto, esse inimigo           

mente e diz a todos que ele está me pagando uma fortuna. Apenas mais              

de suas mentiras! 

Pai, eu passei por todos os papéis. Tantas pessoas vieram para nos            

ajudar enquanto eu aguentava os tribunais. Havia conselheiros,        

trabalhadores do caso, amigos, trabalhadores de creches e professores.         

Todos vieram em minha defesa com as declarações do tribunal. No           

entanto, no final, a pessoa com mais dinheiro pode destruir a outra            

pessoa, independentemente da inocência. Meu inimigo, graças a seus         

pais ricos, tem o bolso profundo. 

Pai, você me permitiu ser profanado. Eu até tive que provar que eu era              

uma boa mãe. Eu tive que fazer isso, não apenas no tribunal, mas             

também no tribunal da opinião pública e além. A evidência era           

esmagadoramente sólida contra esse homem, mas eu ainda tinha que          

assistir impotente, já que nada disso parecia importar para o juiz. Eu            

estava tão desanimado. 

O abuso desse homem logo fez com que meus filhos tivessem problemas            

de comportamento na escola. Vários professores relataram sinais de         

trauma para as autoridades enquanto os meninos estavam sob seus          

cuidados. Eu então descobriria muito mais tarde que ele ameaçaria          

secretamente e atacaria qualquer um que quisesse ajudar nossos filhos.          

Ele então encobria isso com mentiras bem elaboradas. 

Pai, não há limites para o mal dessa pessoa. Nas Escrituras, você diz que              

"a sabedoria é provada por seus filhos". Bem, pai, eu preciso que você             

me mostre isso. Eu vivi uma jornada difícil em um mundo injusto. Pai,             

meus filhos te amam e seus corações estão em seus caminhos. Eles oram             

por ajuda e você envia ajuda. Quão abençoada sou eu? 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Eu vi o Senhor no final do caminho. Seus braços estavam abertos. Eu             

estava em pé na beira de um enorme vinhedo. Voltei a olhar e vi um               

número recorde de colheitadeiras e anjos. Houve música alegre. Houve          

uma grande celebração de santos e anjos colhendo a vinha. 

Eu queria me juntar a eles e me divertir também, mas esse não era o               

"meu tempo" para isso. Eu me virei para Jesus e Ele agora chegou mais              

perto de onde eu estava. Peguei meu vestido de linho e corri. Lágrimas             

escorriam pelas minhas bochechas. Mesmo que meu coração parecia         

estar quebrado, eu ainda sentia alegria no Senhor. Eu ainda me sentia            

tão feliz por Ele ter me chamado. Eu corri direto para os braços Dele. 

Eu: “Senhor, fiz tudo isso por nada? O mal continua em seu curso e não               

tenho capacidade de impedi-lo. Eu preciso de você, Senhor. Estou          

cansada de ser caluniada. Estou cansada de ser maltratada por este           

homem e meus filhos também. Você não vai nos ajudar? ” 

Jesus:“ Oh Erin, você não entende quem você é para Mim? Eu sei tudo              

que você suportou. Eu conheço o escárnio, o ridículo e as mentiras. ” 

Eu:“ Senhor, eu te amo. Eu não sinto que fiz o suficiente. Não fiz o               

bastante? ” 

Jesus:“ Por Minhas Palavras a Simão (Lucas 7:44-47), 'Você vê essa           

mulher? Eu entrei em sua casa, você não me deu nenhuma água para             

meus pés, mas ela molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou-os            

com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas esta mulher, desde o              

momento em que entrei, não parou de beijar Meus pés. Você não colocou             

óleo em minha cabeça, mas ela derramou perfume em meus pés.           

Portanto, eu lhe digo, seus muitos pecados foram perdoados como seu           

grande amor demonstrou.  

Erin, sou eu Quem permitiu que isso viesse. ” 

Ele pegou minha mão e me levou para a linda piscina. Havia uma             

cachoeira em uma parede inteira. Houve também um final superficial. Lá,           

o Senhor pegou uma jarra de água e a despejou em uma bacia. Ele então               

colocou a bacia sob meus pés. Lágrimas agora estavam escorrendo pelo           

meu rosto. Ele então derramou água sobre meus pés. Ele então lavou            

meus pés com as mãos. Ele olhou para mim e sorriu. 

Jesus: “Belos são os pés que trazem boas novas.” 

Ele enxugou meus pés com um pequeno pano de linho. Ele então se             

aproximou de uma linda garrafa pequena que tinha esculturas incríveis e           

uma tampa. Ele tirou a tampa e derramou óleo sobre meus pés. A             

fragrância cheirava a mirra, gengibre branco e jasmim. Permaneci         

completamente em silêncio enquanto estava tendo dificuldade em        

compreender tudo o que Ele estava fazendo. Ele derramou mais um           

pouco do óleo na palma da mão e derramou sobre a minha cabeça. 
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Jesus: “Você não me escolheu primeiro, Erin, eu escolhi você. Eu nunca            

esqueci nem um momento de suas lutas, nem um. Contudo, em tudo,            

você veio a Mim como você é, em toda a sua falta, assim como em tudo                

que você ganhou. Eu derramo em você o óleo da alegria. No entanto, e              

muito mais do que isso, declarei que você está pronto e que Meu favor              

está sobre você. 

“Agora enviarei calamidades àqueles que fizeram uma maldade contra         

você. Seus atos malignos não darão em nada. Porém, desde que você            

colocou sua confiança em Mim para libertá-lo de seus inimigos em vez de             

seguir seu próprio curso contra eles, eu irei agora honrá-la acima de seus             

inimigos. ” 

Eu:“ Senhor, quem são meus inimigos? ” 

Jesus: Os Tribunais do Pai estão cheios de pessoas que alimentam o mal             

em busca de sua auto-edificação. No entanto, e mais ainda, o mal é             

provado por suas ações. Enquanto eles logo clamarão e declararão sua           

santidade, Meu Pai dirá: 'o que você fez pelos Meus servos?' Agora            

incapazes de mentir, eles vão confessar e, por seus próprios lábios, vão            

se condenar. 

“Agora, você é um sacerdócio real, Meu escolhido, aqueles que eu amo.            

Sou eu quem possui seus corações. Erin, eu amo minhas possessões. ”Ele            

sorriu e apontou para o meu coração. “Não se preocupe quando os            

homens parecem ter sucesso em seus maus caminhos. Eu te digo a            

verdade ... eles um dia não serão mais. Você vai procurá-los, mas eles             

desapareceram. 

“Erin, faz 14 anos desde que a justiça nos tribunais do mundo prejudicou             

você. Talvez você veja tudo isso corrigido muito em breve. Ele sorriu para             

mim de uma maneira que eu sabia que a palavra "talvez " não precisava             

ser mencionada. Eu ri. “Lembre-se de que estou com você aonde quer            

que você vá. Não te deixarei nem te abandonarei. Quando o mal vem             

como um golpe contra você, você não será prejudicada porque eu estou            

com você. 

“O que eles não sabem é que, quando eles atacam você, eles também             

estão me atingindo. Maldito seja o homem que vem contra mim. Eu vou             

proteger você. Eu salvarei seus filhos. Você está pronto para o que eu             

planejei para você? Ele sorriu novamente. “Eu prometo que vai lhe trazer            

alegria. A colheita está pronta e os trabalhadores são poucos”. Ele me            

cutucou bem-humorado. 

Eu: rindo. "Sim, senhor. Ei, talvez em homenagem a 14 anos, Você            

poderia me dar um grande discurso de João 14? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh, eu vejo, você está pronto para o 'envio divino para             

o mundo dos milagres'.” 
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Eu: “Bem, sim, por favor, Senhor. Como você sabe, eu não estou mais no              

'designer PJ'! ”Nós dois rimos. “Diga, e quanto a João 15, 16 ou 17.              

Jesus, sim, por favor, João 17 também!” 

Jesus: Ele ficou quieto enquanto pensava. “Enquanto você está         

perguntando sobre o que é bom, há muito mais nisso. Eu mostrei a você              

seu lugar comigo hoje. Embora isso seja semelhante, é um aplicativo           

diferente, um horário diferente. Eu não vou entregá-la para ser          

perseguida. Em vez disso, usarei seus belos pés para trazer boas-novas,           

boa comida, água limpa e remédio para curar pelo poder que lhe dou.             

Isto não será pelas mãos dos homens, mas por minhas mãos. Você é um              

povo escolhido, um sacerdócio real”. 

Eu:“ Como o 'Serviço Secreto', mas para o céu? Na terra como no céu? ” 

Jesus: Ele sorriu e riu. "Bem, sim. Você não pode estar separado de mim.              

Uma vez unida como uma Noiva com seu Noivo, elas não podem ser             

separadas. Minhas Palavras de que você fala eram avisos sobre o mundo,            

instruções sobre permanecer em Mim versus operar à parte de Mim. No            

entanto, isso é diferente para todos vocês, entendeu? 

“Eu estou em você e você em mim. Você não é um cidadão do mundo,               

mas do céu. Portanto, o Céu será visível em você para aqueles que             

habitam nas trevas. Agora regozije-se, Erin, como eu lavei seus pés e            

ungi você com o óleo da alegria. Agora venha comigo e deixe-nos            

desfrutar da 'Grande Celebração da Colheita'. Venha! ” 

Ele pegou minha mão e nós caminhamos juntos para a vinha. 

Sonhe acabou. 
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Fonte: 

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

wered/full-dreams/dream-17port/ 

O Cântico dos Cânticos Começa a Florescer 

18 de Novembro de 2012 

Sonho começa … 

A atmosfera hoje estava escuro e pesada com fumaça. O ar estava muito 

frio e o solo estava coberto com uns doze centímetros de neve. Havia um 

batalhão inteiro de anjos; talvez mil ou mais. Haviam tantos acima de 

mim que seria praticamente impossível qualquer arma romper este 

escudo Divino. 

Eu ouvi uma batalha de proporções épicas acima de mim. O inimigo não 

era capaz de passar. Eu sei que ele queria me matar nesse dia, se ele 

tivesse permissão. Os anjos revestiam o caminho, estavam tão perto um 

do outro que as espadas formavam uma estrutura de metal acima de 

mim. 

Havia um vento leve e quente no caminho. Contudo, por fora estava 

muito frio fora do caminho. Quando esse vento morno batia nas espadas, 

fazia música e era incrível. Fiquei olhando para as espadas e elas eram 

incríveis. 

Breakthrough estava na base da escada com seu ‘assobio’ engraçado 

para chamar a minha atenção. Breakthrough me permitiu subir à escada 

primeiro. 

Eu notei que eu nunca prestei atenção a ele antes, exceto, pelo som que 

ele fazia e pelas chamas azuis que pareciam sair de suas asas. 

Em poucas palavras, Breakthrough era, em termos terrestres, 

incrivelmente bonito. Seus olhos irradiada com simpatia, mas ainda assim 

não têm a profundidade que Jesus tinha em seus olhos. Notei também 

que os olhos desse anjo parecia ter sempre uma pequena lágrima. 

Breakthrough sempre me acolheu com um sorriso e estava sempre feliz 

para me levar até a escada. Eu sabia por sua posição, que ele era o chefe 
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de um exército maior, talvez dos nossos anjos da guarda. Enquanto eu 

realmente não sei, só em ver os recursos que Deus preparou para nós e 

os detalhes meticulosos organizados pelo Rei que Ele é, nenhum detalhe 

é deixado de lado. 

Deus é tanto de ‘cérebro direito, criativo e romântico,’ como também de 

‘cérebro esquerdo, matematicamente lógico e altamente organizado’. Ele 

verdadeiramente é para todos e nós somos parte Dele. 

Enquanto eu subia, a escada estava alinhada com os anjos. Cada um 

segurando a escada com um braço e espada com o outra. Era intenso, 

enquanto eu podia ouvir a batalha furiosa em torno de mim. 

Meu anjo que estava na retaguarda fazia uma brisa com sua espada. Eu 

ficava pensando que se uma dessas espadas deslizasse e viesse até mim, 

isto certamente seria o meu fim. Eu sorri porque sabia que isto nunca iria 

acontecer. 

Eu desejaria que todos os nossos militares pudessem ver as formações 

que estes anjos guerreiros faziam juntos. Era realmente uma arte de 

guerra. Eu nunca pensei sobre a guerra como astuta antes. Certamente, 

alguém poderia ficar aqui e aprender muito mais sobre a arte de 

estratégia e de batalha que eu nunca soube que existia. Era 

verdadeiramente incrível. 

Eu me senti tão segura, protegida. Engraçado, eu não tinha nem sequer 

um cabelo fora do lugar, nem uma contusão, e ainda, aqui eu estava 

andando através do campo de batalha. Contudo, eu também não acredito 

que estava na pior parte dela. 

Hoje, no topo da escada, olhei ao redor para encontrar Jesus no Trono 

com Suas asas abertas aproximadamente dois terços. Ele estava falando 

com os 24 anciãos. Eles estavam reunidos abaixo Dele para conversar e 

discutir assuntos. 

A conversa parecia séria, mas, quando Jesus olhou para me ver, Ele 

imediatamente sorriu e brincou. Eles todos riram e um deles acenou para 

mim. O negócio era sério, mas, terminou de modo positivo. 
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Enquanto eu estava sendo escoltada pelo anjo que me saudava, Sucesso 

novamente estava perto do Portal. Quando o anjo intercalou seu braço no 

meu, ele começou a me levar por cima deste belo mar de cristal. Eu 

estava descalço e podia sentir o calor debaixo dos meus pés. 

Olhei por um momento para a mesa do banquete, não estava ainda 

totalmente preparada. Eu imediatamente fiquei desapontada porque eu 

queria jantar com o Rei. Eu olhei para Jesus e fiquei me perguntando se 

eu tinha vindo cedo demais. 

Anjo: “Santo, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso! 

Bem-aventurado é o Cordeiro que se assenta no Trono em Majestade. 

Santo é Ele!” 

Então, novamente a sinfonia Bittersweet(Doce e Amargo) começou a 

tocar enquanto eu me aproximava Dele. Jesu parecia tão ‘lindo’; por falta 

de uma palavra melhor, e Ele olha para mim como se estivesse satisfeito 

comigo. Eu fiquei de repente tímida e envergonhada por suas atenções. 

Ele se levanta para me saudar e gentilmente segura as minhas duas 

mãos. 

Jesus: “Venha comigo.” 

O momento que Ele tocou minhas mãos com a Dele, minhas roupas se 

transformaram em um belo vestido arejado e leve. Eu tinha uma coroa 

trançada; mas não uma coroa real; mais como uma coroa de uma 

donzela. 

Eu tinha um colar com jóias trançadas no meu cabelo. O colar caique caia 

na minha testa. Meu vestido parecia quase irlandês ou Norte-Europeu em 

sua origem. Haviam fitas de ouro trançadas em meu corpete. 

Pensamentos vieram a mim. 

Eu: “Qual a razão para todos esses vestidos, especialmente quando eles 

pareciam ser de diferentes partes do globo ou de diferentes nações?” 

Eu anotei mentalmente para pesquisar mais tarde. Jesus, começou a 

correr à frente de mim como se estivéssemos brincando de pega- pega. 
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Ele estava rindo e estávamos tendo um tempo ótimo. Mais pensamentos 

vieram a mim. 

Eu: “UAU, em todas as minhas representações de Jesus e em minha 

compreensão Dele, eu não sabia e nunca ouvi falar, Dele correndo.” 

Ele era, simplesmente, o atlético perfeito. Eu corri atrás com toda 

velocidade e Ele deixou eu O pegar debaixo dessa árvore bonita. A árvore 

era enorme, velha, requintada e com grandes galhos. Esta árvore era 

uma das vistas mais incríveis. 

Olhei ao redor para ver os anjos, estava acostumada a ver uma multidão, 

mas havia apenas um par de atendentes e Seu cavalo branco. Agora de 

volta a árvore; como posso descrever isso sem arruinar o visual? 

Bem, era uma árvore decídua com folhas bonitas. Tinha fruta, mas tinha 

a forma de um carvalho. Na realidade ela parecia conter aspectos de 

todas as variedades de árvores aqui da Terra. Não somente isto, mas 

havia várias frutas diferentes, com cada fruto sendo muito bonito. 

As folhas eram quase da mesma forma como das de árvores de álamo, 

mas elas formavam um coração. Quando as folhas se moviam faziam um 

som como sinos em harmonia, ou como um mini coral de anjos. Eu podia 

ver tantas cores nestas folhas. 

Ao lado da árvore havia um rio. O rio não era enorme, parecia um riacho. 

O rio continha truta arco-íris e a água era como água glaciar. Ajoelhei-me 

na beirada do rio. 

Eu estava em êxtase em ver esse rio. Eu já tinha visto um rio como este 

uma vez antes, perto do Chateau Lake Louise no Canadá, mas este rio 

nem se comparava. 

Os peixes no rio eram lindos; as belas trutas da cor do arco-íris, eram 

como se fossem verdadeiramente da cor do arco-íris. Eu ri sobre isso 

enquanto colocava a minha mão na água.” 

Jesus: “Você gostaria de beber?” 

Eu: “Sim.” 
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Naquele momento Ele pegou um bonito cálice dourado e o mergulhou no 

rio, tomou um primeiro gole como se testasse a água, em seguida, deu à 

mim. Estávamos bebendo do mesmo copo; eu estava bebendo água do 

Seu copo! As minhas lágrimas devem ter sido um indicador da magnitude 

do momento. 

Jesus: “O que está errado? Você não gosta de água?” 

Comecei a chorar, porque naquele momento percebi que eu era a mulher 

no poço. Estava quebrantada e eram muitas as minhas lágrimas. Um 

desses pequenos ‘mini anjos’ sobrevoou e recolheu minhas lágrimas, 

juntamente com um pouco da água do copo com um ‘mini balde’ e voou 

para isto ser gravado. 

Jesus se aproximou e me abraçou para me confortar. 

Jesus: “O que você provou no copo?” 

Eu: “Era tão rico, mas refrescante e doce.” 

Jesus: “Sim, essa água é boa.” 

Ele começou a rir. Seu sorriso era enorme. 

Eu: “Não quero quebrar o clima, mas, eu Te vi ontem, Você estava 

sobrecarregado. Não havia nada que eu pudesse fazer para confortar 

Você.” 

Jesus: “Sim, este é um momento muito difícil. O resultado é agridoce, 

mas, meu Pai sabe o Meu negócio e Eu entendo o Dele. Você não deve se 

preocupar, mas, se alegrar. Suas orações por Mim são carinhosamente 

estimadas.” 

Então, Ele me levantou do chão e me rodou em brincadeira. Nós voltamos 

para a árvore. 

Jesus: “Venha aqui e olha.” 

Quando olhei para o tronco da árvore, cada fibra de sua casca dava vida. 

A base da árvore era grossa, aproximadamente 3 metros e meio de 

diâmetro. Enquanto a minha mão rolava sobre ela, vi a vida das pessoas, 

bilhões de pessoas tecida naquele tronco. 
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Enquanto a minha mão corria sobre ele haviam ondas de luz e música e 

quando eu tirava a minha mão do tronco, parava. Quando eu coloquei 

minha mão de volta no tronco, ela ficava iluminado e emitia sons. 

Eu estava rindo. Ele começou a rir e parecia se divertir com a minha 

curiosidade. Eu me virei e O abracei e Ele me abraçou de volta. 

Eu: “Isto é incrível.” 

Jesus: “Que tipo de árvore você vê?” 

Eu: “Bem, ela é composta de vidas. É a Árvore da Vida?” 

Jesus: Rindo. “Sim.” 

Em seguida, com um aceno de Seu braço eu podia ver o corte transversal 

dentro dos anéis dentro dessa árvore. 

Me: “Que é isto?” 

Jesus: “Será que você não estudou isso na escola ou pensou sobre isso?” 

Eu ri e me lembrei das aulas de ciência e biologia. Eu falei 

cautelosamente, pois não fui boa aluna de Ciências. 

Eu: ”Os anéis representam a idade da árvore.” 

Jesus: “Sim, O que você ver? Olha mais de perto.” 

Eu vi muitos anéis e de repente percebi que eles eram sinais da história 

do Jardim do Éden e até antes disso. Eu percebi que eu fico esquecendo 

de colocar Jesus lá porque Ele parecia completamente moderno para mim 

aqui. 

Eu: ”Esta é uma árvore muito antiga.” 

Declarei, mas, percebi que não tinha conhecimento de tudo isso. 

Jesus: Ele sorriu. “Sim, ela é.” 

Ele me levou pela mão para o outro lado da árvore onde havia um belo 

cobertor na base do tronco. Alguns anjos tinham acabado de preparar um 

piquenique para nós. Eu estava feliz, mas, me virei para Ele com uma 

pergunta. 

Eu: ”Eu pensei que nós íamos jantar?” 

Jesus: “Eu sei que você pensou. A mesa está sendo preparada e ainda há 

muito para se preparar.” 
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De repente vimos como pelos olhos de um pássaro a mesa do Banquete. 

A mesa era enorme. Havia multidões de anjos preparando tudo isso 

juntos. 

Eu: “Eu pensei que Você tinha dito que os preparativos tinham 

terminado?” 

Imediatamente me contive, porque isto claramente não estava indo de 

acordo com os meus planos. Eu percebi que eu estava fazendo tudo, a 

respeito de mim e eu me arrependi por fazer isto. Jesus estava rindo 

como um marido o faria quando tinha uma surpresa especial para a sua 

esposa. 

Jesus: ”Sim, tudo está no lugar para a recepção, mas, você quer que seu 

alimento esteja frio ou o seu vinho fique ruim? 

Eu: Eu pretendi esta emburrada e resmungar. “Claro que não.” 

Jesus: “Olhe.” 

Lá, na nossa frente estava um mini banquete com o que se parecia ser 

uma pita torrada. Havia uma garrafa de vinho, mas, não uma garrafa 

moderna. A garrafa era de vidro queimado ou fiado com um invólucro de 

tecido de couro e jóias. Eu nunca vi nada parecido com isso. 

Nós nos reclinamos em posições confortáveis para comer essa comida 

magnificente. Todos os elementos estavam em frente de nós enquanto 

Ele rasgou o pão ao meio, me deu um pedaço. Ele então derramou vinho 

em apenas um cálice e Ele primeiro tomou um gole para se certificar de 

que era bom, em seguida, um anjo colocou mais vinho no copo e Ele me 

entregou a taça para eu beber. 

Jesus: “Por favor, Erin, coma um pouco de pão comigo.” 

Ele amorosamente tocou no meu cotovelo para levantar o pão até os 

meus lábios e comer o pão, ao mesmo tempo que Ele. Naquele momento, 

enquanto nós comíamos juntos do pão, pareceu tão simbólico do que Ele 

fez na Cruz e eu comecei a chorar. 

Jesus: “O que você está pensando?” 
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Eu: “Que momento inigualável, sem preço. Mil reis poderia me dar o 

dinheiro das nações, mas, por esse único momento, eu nunca iria 

trocá-lo.” 

Jesus: “O que mais?” 

Eu: “Nós juntos nesta comunhão debaixo desta árvore.” 

Ele sorriu com tanto amor para mim que minhas mãos mal podem digitar 

esta parte do sonho. 

Eu: “Eu nunca fui amada desse jeito na Terra.” 

Jesus: “Você sempre foi amada desse jeito.” 

Eu: “Porque não antes, por que só agora?” 

Jesus: “Não são todas as coisas boas cobiçadas ou roubadas?” 

Eu: “Sim.” 

Lembrei-me, em um momento, cada vez que alguém roubou meus 

sonhos e com palavras frustraram as minha esperanças, e com isso 

destruindo minha alegria. 

Jesus: “Este é um momento perfeito.” 

Então, estendeu a mão e me entregou o copo. Eu esperei as instruções 

Dele. 

Jesus: “Erin, por favor beba.” 

Em seguida, pegou o copo da minha mão. Ele simbolicamente colocou o 

copo nos Seus lábios no mesmo local da onde eu havia bebido, para me 

mostrar que Ele era o meu Copeiro e estava cuidando de mim. 

Jesus: “Qual foi o gosto do que você provou?” 

Eu: Comecei a dar a Ele o ‘relatório do vinho’. “Era bom; tinha gosto de 

fruta, era grosso, vermelho, rico.” 

Jesus: Ele começou a rir. “Não realmente, o que você provou?” 

Ele me deu a taça novamente. Eu coloquei meus lábios para o local onde 

Ele havia bebido. 

Eu: “Eu senti que eu bebi em amor incondicional como nada na Terra. 

Quando eu bebi, e pude sentir o amor que Tu poderia ter por nós. Eu 

pude sentir o meu sangue sendo misturado com este vinho.” 
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Percebi que esta aceleração morna que eu provei do vinho foi o Seu amor 

incondicional derramado por mim, e na verdade por todos nós. 

Ele sorriu e acenou para os anjos limparem o cobertor. Nós dois nos 

deitamos perto um do outro. Era hora de olhar para as nuvens e imaginar 

formatos; eu amava isso quando era criança. 

Nós dois estávamos olhando para o céu deslumbrante. As nuvens não 

lançaram nenhuma sombra e nem bloqueavam a luz. Ele segurou a 

minha mão como um Pai amoroso seguraria a mão de sua filha. Ficamos 

lá por um longo tempo olhando para o céu. 

Eu: “Eu nunca quero ir embora.” 

Jesus: “Eu não quero que você vá nunca.” 

Quando Ele começou a levantar-se, eu notei que Seu cavalo estava 

deitado à beira do rio e se levantou quando Jesus se levantou. A capa de 

púrpura estava envolta por cima do Seu ombro. Ele usava Sua coroa 

enquanto me ajudou a montar em Seu cavalo. 

Ele me colocou na frente e ficou atrás com os braços segurando a crina 

do cavalo para ter certeza de que eu estaria segura. Então, fomos 

cavalgando para o Portal. Ele desceu primeiro e segurou a minha mão 

para me ajudar a descer. Ele se abaixou e segurou as minhas duas mãos 

e olhou diretamente para mim. 

Ele sorriu dentro dos meus olhos e segurou minhas mãos enquanto eu 

pisar no Portal. Indo embora estava ficando cada vez mais difícil e Ele me 

abraçou por um tempo bem longo. Nenhuma palavra foi falada. Minha 

cabeça estava pressionada direta sobre o Seu coração e isso formava 

uma parte da canção. 

Ouvi a versão da Bittersweet Symphony Celestial tocando. Finalmente 

quando eu tive que ir, Jesus disse ‘tchau por agora’ para mim no Portal. 

O Portal fechou enquanto eu descia. Os anjos estavam na mesma 

formação de antes. Oh como eu odiei retornar para a Terra desta vez. 

Sonho terminou…  
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Fonte: 

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

d/full-dreams/dream-18port/ 

O Cântico dos Cânticos se Eleva 

19 de Novembro de 2012 

Sonho começa … 

Eu estava passando muitas provações ultimamente. Eu não queria assistir 

ou ler qualquer coisa que atrapalhasse as mensagens dos sonhos, cheguei 

ao ponto de uma crise ontem depois do Sonho 17. 

Estava tentando entender, por que o Senhor havia me escolhido para isto. 

Eu recebi a minha resposta e de jeito, eu acho que sempre soube, mas 

mesmo assim era difícil de entender que eu poderia ser usada para alguma 

coisa depois de ter uma vida como a minha. 

Eu não conseguia dormir ontem a noite, rolei e virei na cama. Eu finalmente 

me levantei às 3h45 da manhã, fui orar e tomar a Santa Ceia. Até que eu vá 

morar no Céu, a Ceia do Senhor será uma prática que eu vou fazer sempre. 

Tenho estado em oração por Israel pois é nossa irmã. Eu tenho orado por 

Jesus e o para o Céu descer. Tudo parece estar se desenrolando diante dos 

nossos olhos. Essa foi a minha oração a Deus esta manhã: 

Querido Pai, 

Senhor, Seu Filho significa tudo para mim. Por favor não deixe que nada 

venha separar Jesus de mim. Eu nunca quero estar aparte dEle porque Ele é 

a minha porção e o meu cálice para sempre. Se eu não viver além deste dia, 

então, minha vida será completa. Eu O procuro onde quer que estou. 

Eu olho para Ele em tudo que faço, nunca conheci na Terra este amor, mas, 

sempre ansiava por isso. 

Você viu algo em mim que era digno, apesar de eu não ver isso, fui criada 

para Você. Você enviou Seu Filho, Jesus, para mim. 

O cuidado Divino e a cobertura que Você forneceu sobre mim e minha 

família é incrível. Que os dias que eu permanecer aqui na Terra sejam 

divinos e me tornando em uma filha de linhagem real. 
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Não há maior amor do que o que Você ofereceu por nós em Jesus. Seu Filho, 

Jesus, é meu amor e eu não posso pensar nEle sofrendo de qualquer 

maneira. Que Você possa abençoar a Ele e O guardar. Possa Ele ser 

abençoado. Que a Tua perfeita vontade seja feita, assim na Terra como no 

Céu. 

O Sonho começa… 

Eu notei hoje, que o caminho tinha o dobro de anjos do que na minha última 

visita. Desta vez eles formavam um telhado completo de luz ao longo do 

caminho. A batalha continua sendo travada por cima de nós. 

Há um grupo diferente de anjos, singularmente grandes, que lutam na 

cúpula. Quando me aproximei do caminho nesta manhã, vi a cabeça do 

dragão negro. Ele saiu da fumaça contra mim quando me aproximei do 

caminho. Sua cabeça era do tamanho de minha casa. 

Ele queria me devorar. Vários anjos começaram a atacar esta besta para 

evitá-lo. Eu vi suas espadas cortando o dragão e também ouvi o som do 

metal quebrando. O dragão não estava indo para baixo. 

Vários anjos me colocaram sob a cobertura do caminho. Fiz uma pausa por 

um momento enquanto o meu coração disparou. Eu corri rapidamente para 

a escada, ainda havia 12.7cm de neve no chão. 

O anjo da vitória me cumprimentou novamente. Desta vez a arte da guerra 

estava incrementada e a escada estava cheia de anjos. O anjo da vitória foi 

na frente primeiro e meu anjo de retaguarda estava subindo por trás de 

mim. 

Os sons eram ensurdecedores. Contudo, eu ainda pude ouvir vozes na 

fumaça chamando pelo nome. Porque as vozes eram familiar para mim, eu 

comecei a concentrar-me nas vozes. O anjo da vitória (Breakthrough) se 

virou rapidamente e colocou as mãos sobre meus ouvidos para me abrigar 

do som das vozes. 

Então, naquele momento o dragão vermelho se moveu à minha esquerda e 

ele era enorme. Vi uma parede de cerca de 182.8 cm de altura de escamas 

vermelhas Eu ouvi o som desta besta. Era como nos velhos filmes de 
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Godzilla, mas o som era mais alto e horripilante. Ele estava tentando 

destruir a mim e a escada. 

Vários anjos vieram e me protegeram. Um dos anjos parecia de alta 

hierarquia e sua aparência era semelhante à de um dos arcanjos que tinha 

ido atrás do dragão. O anjo retirou uma enorme espada e deu uma estocada 

no dragão. O dragão rapidamente recuou. Eu pude ver a parede de 

vermelho movendo-se ao longo da paisagem. 

O grito que o dragão deu por causa do ferimento foi tão alto que balançou a 

escada dentro da cúpula protetora. No entanto, eu tinha tantos anjos lá, que 

eu sabia que não iria ser machucada. 

O anjo da vitória me puxou para o Portal. 

Agora, eu ainda não expliquei o que é o Portal, mas, é muito maravilhoso. 

Enquanto subo na escada e estou olhando para cima, não vejo nada mas 

nuvens grossas e não há nenhum buraco visível. Então, quando chego perto 

do topo, as nuvens de repente se partem um pouquinho e então subo 

através delas. Quando subo acima das nuvens por um curto tempo, lá eu 

estou, no Céu, num lugar completamente separado e num cenário 

maravilhoso. 

Quando olhei para baixo através do Portal, vi anjos que os anjos que 

revestiam a escada estavam lutando na escuridão. Quando eu saí do Portal, 

o ar passou de espesso, úmido e frio à uma temperatura leve, clara e 

perfeita. 

Enquanto estava de pé no Portal, eu procurei por Jesus. Lá estava Ele, em 

Seu Trono, com Suas asas abertas quase ¾ hoje. Elas eram muito bonitas e 

brilhantes. Ele não estava se encontrando com ninguém hoje, somente eu. 

Mais uma vez, enquanto o anjo que me recebe, me acompanhou em direção 

a Ele, ouvi o música da Symphony Bittersweet tocando. O interessante é que 

essa música constrói e continua subindo enquanto eu chego mais perto dEle. 

Meu coração começou a acelerar. 

Enquanto eu estava caminhando em direção a Ele, Seu cavalo branco se 

aproximou e cutucou meu cotovelo direito para me cumprimentar. Notei que 
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o cavalo tinha algo como trigo em sua boca, vários pedaços. Virei-me e 

beijei o lado do Seu nariz e Ele me encorajou a levar o trigo para Jesus. O 

cavalo, então, ficou atrás, como eu também. 

Enquanto caminhava até Jesus, um grande shofar tocou. O som do shofar 

era bonito. Eu me virei para ver de onde o som estava vindo. Havia um anjo 

impressionante com este belo shofar. Era tanto translúcido quanto 

luminescente. 

Pendurado no shofar estavam borlas azuis. Havia guarnição de prata 

gravada ao redor do shofar. Ele era um dos mais belos shofar que eu já 

tinha visto. O som estava fazendo as células do meu corpo tremer até que o 

som finalmente parou. 

O shofar então parou. Houve silêncio por 3 minutos. Não tenho certeza como 

eu sei disso. Durante três minutos os efeitos do shofar vibravam através do 

meu sistema e dos meus ouvidos. Os anjos então cantaram, “Santo, Santo, 

Santo é o Cordeiro, que está sentado no Seu Trono, Ele é Santo e Justo, 

Justo e Verdadeiro, Santo Ele é.“ 

Então, houve um silêncio. Finalmente, o anjo falou para mim. 

Anjo: “Vá para o Rei. Vá para o Cordeiro.” 

O anjo me disse que eu poderia ir até Jesus agora e a música começou a 

tocar novamente. Corri até Ele, eu não podia esperar. Ele se levantou de 

Seu trono para me receber. Jesus saiu de Seu Trono para me receber. Os 

degraus eram quase 2 metros de altura. 

Ele pegou minha mão esquerda, pois minha mão direita segurava o trigo. 

Olhei dentro dos olhos dEle e vi um campo de trigo. Lá me vi sentada neste 

campo em um sonho há 3 meses atrás. Eu estava vestida de branco. O trigo 

estava soprando, pequenos pedaços estavam soprando dEle. O sol estava 

brilhante. 

No tempo que tive este sonho, era 1 de Setembro de 2012. Eu lembro da 

data porque faltavam 7 dias para o casamento do meu colega de trabalho, 

que seria no dia 8 de setembro de 2012. Eu olhei para Jesus e senti que eu 

deveria descrever Ele para vocês. 
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Ele tem feições muito forte com aqueles belos olhos verdes e azuis que 

penetravam a alma. Enquanto os meus olhos procuraram Seu rosto, eu vi 

que Seu cabelo era branco como a neve e era como seda. Eu olhava para Ele 

agora com um amor que eu nem sabia que poderia amar alguém desse jeito. 

Não havia nenhuma mancha nEle porque Ele é perfeito, lindo! Sua coroa era 

de ouro com sete pináculos em cada ponta. Sob esses pináculos estavam 

milhares de jóias incrustadas. Cada jóia de Seu peitoral tinha uma 

representação e vi muitos arco-íris refletindo dessas jóias. 

A luz de Sua eminência fazia a luz do que parecia ser muitos arco-íris refletir 

de Sua coroa. Ele sorriu enquanto gentilmente pegou o trigo da minha mão 

direita. 

Jesus: “Venha, Eu tenho algo para te mostrar.” 

Ele estava em Sua armadura completa. Eu notei que Suas asas 

desapareceram no minuto em que saímos da dos degraus do Trono. No lugar 

das asas Ele tinha uma capa de veludo roxo. Ele segurou o trigo e a minha 

mão novamente. 

Ele andou à minha frente e eu O seguia. O cavalo estava perto da base dos 

degraus do Trono. Minha roupa desta vez era bonita, de primeira classe, de 

prata, uma armadura sobre um simples mas elegante vestido branco. 

Contudo, não era uma armadura completa como uma que usaria em uma 

guerra, mas mais como a dEle; um um peitoral do formato do corpo, com 

botas de prata esterlina completas com caneleiras. Eu tinha uma espada no 

meu lado esquerdo. Meu vestido por baixo da armadura era feito de linho 

lindo. 

Meu cabelo estava trançado para trás. Eu tinha uma coroa de 12 flores de 

diferentes variedades trançadas no meu cabelo. Haviam fitas de tecido de 

metal provenientes dele. Ele montou primeiro no cavalo e fui atrás e 

descansei a minha cabeça no ombro Dele. Enquanto nós cavalgávamos a 

Sua espada se chocava com a minha bota. 
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Nós passamos por fontes e riachos, pomares, prados e florestas. Havia uma 

pequena aldeia pitoresca onde todos acenaram para Ele quando nós 

cavalgamos por lá. Ele sorriu e acenou para eles. 

Por fim, nos aproximamos de um campo de trigo, o mesmo do meu sonho 

do 1 de setembro de 2012. Ele deu um tapinha no Seu cavalo e ele se 

abaixou para nos ajudar a descer. Um anjo veio e me ajudou a desmontar. 

Depois disto, Jesus desmontou e ficou de pé no campo de trigo. O vento 

soprava no trigo. O trigo estava pronto para ser colhido. Desta vez Ele não 

me abraçou. Eu queria que Ele me abraçasse e Ele sabia. 

Jesus: Sorrindo. Então Erin, o que está errado?” 

Eu: Demonstrei que estava chateada. ”Eu estava com saudades de Você e 

eu vim através desta enorme batalha para chegar aqui.” 

Ele sorriu, se aproximou de mim e me pegou do chão um pouco acima do 

chão. Ele me rodopiou, me beijou na bochecha, me colocou no chão e me 

abraçou. 

Jesus: “O que, você pensou que Eu não te amo mais?” 

Eu: “Eu estava preocupada que estivesse desagradado a Você.” 

Ele sorriu e olhou para baixo no meio do trigo. No meio havia uma bela rosa 

vermelha perfeita, Ele a pegou como também um outro objeto grande e 

brilhoso. Um anjo pegou este objeto, enquanto Jesus se aproximou de mim. 

Jesus pegou a rosa e colocou-a no meu cabelo, acima da minha orelha 

esquerda. Eu fiquei chocada quando rosa começou a fazer música. 

Rosa: Repetindo. ”Erin, você é amada pelo Rei e o Rei te ama com todo o 

Seu coração.” 

Jesus: Sorrindo e rindo.”Ai então, Erin, será que isso ajuda?” 

Eu saltei sobre Ele com o meu vestido de armadura bonito e joguei meus 

braços em torno dEle. Eu olhei nos olhos Dele e eu pude ver todos os 

sentimentos de amor que eu já tive. Todo sentimento de saudade, alegria e 

euforia, estava todos vindo de Seus olhos gloriosos. 

Como já falei, se lembre, isso não foi sensual de maneira nenhuma, mas, 

um amor Divino muito semelhante ao que é encontrado no Cântico dos 
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Cânticos. De fato, eu me senti segura no Seu Amor enquanto Ele 

gentilmente me abraçava. 

Jesus: “Ok.” 

O anjo lhe entregou o objeto a Jesus. Eu vi que o objeto era na verdade uma 

foice. Jesus tirou Sua capa. 

Jesus: Erin, espera aqui do lado.” 

Então, eu O vi cortar o trigo com a foice. Quando olhei novamente para o 

campo, de repente centenas de milhares de anjos apareceram para ajudá-Lo 

a cortar o trigo. 

Eu: “Mas, Senhor, a época de colheita já passou.” 

Ele: “Mas, ela não apenas começou?” 

Eu olhei e vi um pouco de trigo que tinha sido cortado algum tempo atrás e 

estava deitado ao lado das margens do Rio da Vida. Eu percebi que a 

colheita teve duas temporadas. Devo ter parecido confusa. 

Jesus: “Vem.” 

O anjo me entregou a foice e Jesus me instruiu como cortar o trigo com Ele. 

Enquanto nós cortávamos, os anjos iam recolhendo atrás de nós. Meus 

feixes eram tão pequenos comparados com os feixes grandes Dele. 

Jesus era, sem dúvidas, o melhor Ceifeiro. Quando terminamos, eu estava 

exausta. Ele pegou o cálice de uma bolsa sobre o cavalo e mergulhou-o no 

Rio. Novamente, Ele provou em primeiro lugar, e então entregou-o para 

mim. 

Jesus: Erin, beba.” 

Eu bebi do mesmo lugar em que Ele havia bebido. Ele me abraçou e me 

acompanhou até Seu cavalo. Ele me ajudou a montar o cavalo e então 

amarrou um feixe de trigo em um pacote pequeno na parte de trás. Então, 

nós voltamos para o Portal. 

O cavalo era um animal incrível e muito bonito. Quando voltamos para o 

Portal, Seu cavalo se abaixou e Jesus me ajudou a desmontar. 

Jesus: “Oh, sim, uma outra coisa.” 
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Ele virou-se para um tipo alforge na sela sobre o cavalo e puxou um pano 

bonito, retangular, de linho fino e branco. Ele gentilmente colocou isso no 

topo da minha cabeça. Fiquei confusa. 

Jesus: Ele sorriu e deu uma risada. ”Vai chover.” 

Ele achegou-se para beijar minha bochecha e rapidamente saltou sobre o 

cavalo para retornar ao Trono. Eu sorri quando vi Sua capa desaparecer e 

Suas asas estavam de volta. Vi as 24 pessoas vestidas começando a se 

reunir de novo. Ele se virou e acenou para mim. 

Anjo: “Olhe para a Palavra. A colheita está pronta e o tempo está chegando. 

Veja isto e se alegre.” 

Sonho acabou… 

Que bênção foi este sonho. Eu tenho que correr. Estou orando para que este 

sonho abençoe a todos. 

Amor e bênçãos….Sparrow 

  

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

permission) 
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Fonte: 

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

d/full-dreams/scriptures1/ 

 

ESCRITURAS AS CONTIDAS EM CADA UM DOS SONHOS 

(ATUALIZADO PARA O SONHO 330) 

  

PORTÃO DO CÉU 1 - O CONVITE 

(Sonhos do Senhor de setembro de 2012 a janeiro de 2013) 

  

  

Sonho 1  - O Começo - 1 de setembro de 2012 - Caminho 1 

Referências bíblicas: Habacuque 1: 5; Isaías 54; Jeremias 29: 1-12; Salmo           

29; Salmo 91 

Sonho 2 - Cinco Anjos, Cinco Caixas - 7 de outubro de 2012 - Caminho 2 

Referências bíblicas:  Apocalipse 2: 7 

Sonho 3  - A Colheita de Trigo - 20 de outubro de 2012 - Caminho 3 

Referências bíblicas: Isaías 54; Salmo 29 

Sonho 4  - Todos são imperfeitos - 21 de outubro de 2012 - Caminho 4 

Referências bíblicas: Mateus 11:28 

Sonho 5  - As recompensas do Senhor - 3 de novembro de 2012 - Caminho5 

Referências bíblicas: Apocalipse 2: 7 

Sonho 6  - EUA está na Palavra - 6 de novembro de 2012 - Caminho 6 

Referências bíblicas: Oséias; Joel; Joshua; Salmo 23; Salmo 34; Salmo 45;           

Salmo 78; Salmo 83; Zacarias 

Sonho 7  - Confie no Senhor - 7 de novembro de 2012 - Caminho 7 

Referências bíblicas: Isaías 65; Isaías 66; Salmo 33; Salmo 46; Salmo 91 

Sonho 8 - Os Dragões Negros e Vermelhos - 8 de novembro de 2012 -               

Caminho 8 

Referências bíblicas: Apocalipse 2: 7 

Sonho 9 - Decepção no mundo - 9 de novembro de 2012 - Caminho 9 

Referências bíblicas: Daniel 9 

Sonho 10 - Todos têm propósito no fim dos tempos - 10 de novembro de               

2012 - Caminho 10 

Referências das escrituras: Ageu; Salmo 23; Salmo 91; 

Sonho 11 - Êxodo em Massa do Ocidente - 11 de novembro de 2012 -               

Caminho 11 

Referências bíblicas: Furos / cicatrizes nas mãos de Jesus; Salmo 23; Salmo            

91; Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 12 - O Anel de Fogo - 13 de novembro de 2012 - Caminho  12 

Referências bíblicas: Salmo 45; Canção de Salomão; Canções sendo         

cantadas no Céu 
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Sonho 13 - Por que uma “mulher pequena” foi escolhida - 14 de novembro              

de 2012 - Caminho 13 

Referências bíblicas: cantos cantando no céu 

Sonho 14 - A Bíblia tem um batimento cardíaco - 15 de Novembro de 2012               

- Caminho 14 

Referências das escrituras:  

Obadias; Salmo 45; Salmo 68 

Sonho 15 - Cântico dos Cânticos Experiente - 16 de Novembro de 2012 -              

Caminho 15 

Referências das Escrituras: Apocalipse 2: 7 

Sonho 16 - Cântico dos Cânticos Continua - 17 de novembro de 2012 -              

Caminho 16 

Referências bíblicas: Gênesis; Gênesis 1: 6; Isaías 54; Salmos; Canções          

sendo cantadas no Céu 

Sonho 17 - Canções de Flores de Canções - 18 de novembro de 2012 -               

Caminho 17 

Referências bíblicas: Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 18 - Cântico de Canções Aumenta - 19 de novembro de 2012 -              

Caminho 18 

Referências das escrituras: Cantares de Salomão; Canções sendo cantadas         

no Céu 

Sonho 19 - O Cântico dos Cânticos é Mal-Entendido - 20 de novembro de              

2012 - Caminho 19 

Referências das escrituras: Isaías; Isaías 54; Canções sendo cantadas no          

Céu 

Sonho 20 - Palavras Amargas Tentam Parar os Sonhos - 23 de novembro             

de 2012 - Caminho 22 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 6: 1-11; Jeremias 29: 13-14; Salmos;          

Salmo 34; Salmo 45; Salmo 91; Salmo 119: 145; Canções sendo cantadas            

no Heaven 

Dream 21 -  The Pérola - 25 de novembro de 2012 - Caminho 23 

Referências das escrituras: Josué; Salmo 45; Salmo 46; Salmo 83; Canções           

sendo cantadas no Céu 

Sonho 22  - Egito - 27 de Novembro de 2012 - Caminho 24 

Referências das escrituras: Efésios 6: 10-18; Esther; Isaías 52: 7; Salmo           

16; Salmo 23; Salmo 103; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 23 -  Cavar Mais Fundo - 28 de novembro de 2012 - Caminho 25 

Referências das Escrituras: Esther; Ageu; Joshua; Salmo 94; Salmo 103;          

Salmo 113; Salmo 114 

Sonho 24 -  Cave Mais Fundo Ainda - 2 de dezembro de 2012 - Caminho 26 
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Referências das escrituras: Daniel; Efésios; Ezequiel; Ageu; Isaías; Joel;         

Salmo 83; Romanos 16 

Sonho 25  - Pés - 4 de Dezembro de 2012 - Caminho 27 

Referências das Escrituras: Efésios 6: 10-18; Isaías 52: 7; Apocalipse 4: 8;            

Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 26 -  A Batalha Invisível - 7 de dezembro de 2012 - Caminho 28 

Referências das escrituras: Daniel; Efésios 6: 10-18; Ester; Ageu; Ageu 2:           

6-9, 21-22; Oséias 3; Isaías; Jeremias; Miquéias; Provérbios 2; Salmo 16;           

Salmo 17; Salmo 110; Zacarias 

Sonho 27 - A Contagem Regressiva Final - 12 de dezembro de 2012 -              

Caminho 29 

Referências das escrituras: 2 Coríntios 4: 16-18; Isaías 54: 2; Josué 24:15;            

Lucas 11:25; Mateus 18: 9; Salmo 51: 7; Canções sendo cantadas no céu;             

Zacarias 13: 1 

Sonho 28  - O Céu Esta Descendo - 13 de Dezembro de 2012 - Caminho 30 

Referências das Escrituras: 1 Coríntios 6: 19-20; Esther; Ezequiel; Ageu;          

Hebreus 12; Isaías; Isaías 61; Salmos; Salmo 23; Salmo 45; Apocalipse 2;            

Romanos; Romanos 6; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 29 -  A Última Chamada - 16 de dezembro de 2012 - Caminho 31 

Referências bíblicas: 2 Crônicas 20:15; Daniel; Efésios; Revelação;        

Romanos; Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 30  - Ele está vindo - 20 de dezembro de 2012 - Caminho 32 

Referências bíblicas: Habacuque 1: 5 

Sonho 31  - Nossa Casa Celestial - 21 de dezembro de 2012 - Caminho 33 

Referências bíblicas: Amós; Esther; Ageu; Joshua; Salmo 23; Salmo 34;          

Salmo 103; Revelação; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 32 - As Vésperas do Natal - 24 de Dezembro de 2012 -              

Desvendando 1 

Referências das escrituras: Esther; Habacuque 1: 5; Isaías; Malaquias;         

Mateus; Salmo 91; Apocalipse 

Sonho 33 - Jesus Como Uma Criança - 25 de dezembro de 2012 -              

Desvendando 2 

Referências das escrituras: Amós; Habacuque; Joel; Naum; Salmo 17;         

Salmo 23; Salmo 34; Salmo 45; Salmo 91 

Sonho 34 -  Dores de parto - 29 de dezembro de 2012 - Desvendando 3 

Referências das escrituras: Mateus; Mateus 24; Mateus 25; Zacarias 

Sonho 35 -  Desafio Infantil - 31 de Dezembro de 2012 - Desvendando 4 

Referências das Escrituras: Hebreus 12; Isaías 62; João 15; João 16;           

Lamentações; Filipenses 1 

Sonho 36 -  A Ponte - 2 de janeiro de 2013 - Desvendando 5 
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Referências das escrituras: Daniel; Deuteronômio 4; Deuteronômio 12;        

Ageu; Jeremias 50; Salmo 45; Salmo 46; Zacarias; Zephaniah 

Sonho 37 -  O Naufrágio e Navegação - 8 de janeiro de 2013 - Desvelando 6 

Referências das escrituras: Atos; Salmo 23; Salmo 45; Salmo 46; Salmo 84;            

Revelação; Tessalonicenses 

Sonho 38 -  O faraó e a Albânia - 11 de janeiro de 2013 - Desvendando 7 

Referências das escrituras: Êxodo; Habacuque 1: 5; João 10; Mateus 24;           

Apocalipse 3: 14, 17-22; Apocalipse 4; Zacarias 10; Zacarias 11 

  

 PORTÃO DO CÉU 2 - O FERREIRO 

(Sonhos do Senhor de janeiro de 2013 a maio de 2013) 

  

Sonho 40 - Os Anjos Caídos e as Diretrizes de satanas - 24 de janeiro de                

2013 - Glória 2 

Referências bíblicas: Ezequiel 28: 12-17; Gênesis 3:15; Isaías 14: 12-15;          

Lucas 10:18; Malaquias; Filipenses 4: 8; Salmo 39; Salmo 40; Salmo 41;            

Salmo 82; Salmo 83; Salmo 104; Revelação; Apocalipse 2: 7-10; Apocalipse           

12: 11-13 

Sonho 60 -  A Escada - 28 de abril de 2013 - Mini 10 

Referências das escrituras: Atos 2; Deuteronômio 16: 9; Esther; Êxodo 34;           

João 3: 5; Levítico 23:15; Levítico 25; Mateus 24; Salmo 45 

  

PORTA DO CÉU 3 - AS MANSÕES 

(Sonhos do Senhor de maio de 2013 a outubro de 2013) 

  

Sonho 64 -  A Raça - 26 de maio de 2013 - Min. 13 

Referências bíblicas: Atos; Esther; Ezequiel; Oséias; Joel; Lucas 7; Salmo          

45; Salmo 91; Canção de Salomão; 1 Timóteo; 2 Timothy 

Sonho 75 - Um Passeio Pela Minha Mansão no Céu - 21 de julho de 2013 -                 

Céu 3 

Referências das escrituras: João 14: 2 

Sonho 127 - O Leão e a contagem regressiva dos 50 dias - 29 de junho de                 

2014 - Céu 51 

Referências bíblicas: Gênesis; Gênesis 1: 5; Job 4; Salmo 91; Canções           

sendo cantadas no Heaven 

Sonho 138 - A Montanha de Deus e o Observatório - 12 de novembro de               

2014 - Profético 1 

Referências das escrituras: Atos 2: 19-20 

Sonho 258 - Jesus e um aviso urgente! - 6 de setembro de 2017 

Referências das escrituras: Isaías 49; Salmo 45 

Sonho 259 - Deus e a Quebra da Aurora - 17 de setembro de 2017 
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Referências bíblicas: Atos 13:41; 2 Crônicas 20:15; Ester 8: 8; Gênesis 37;            

Habacuque 1: 5; Ageu 2: 5,18,23; Isaías 30:18; Isaías 33:22 e tudo; Isaías             

49:17; Isaías 61; Isaías 62: 11-12 e todos; Jeremias 42:11; João 16:23;            

João 17; Josué 1: 5; Lamentações; Naum 1: 7; Salmos; Salmos 10: 2-4;             

Salmo 17: 8; Salmo 40; Salmo 46; Salmo 72; Salmo 75: 7; Salmos 77:14;              

Salmo 121; Romanos 3: 4; 2 Timóteo 3: 2-4; Zacarias 2: 7; Sofonias 3:              

14-20 

Sonho 260 - Luto pela Nossa Grande Nação Uma Vez - 2 de outubro de               

2017 

Referências bíblicas: João 10:27; Levítico 16; Levítico 23; Mateus 5: 17-20;           

Mateus 6:24; Romanos 7 

Sonho 261 - Jesus, o Grato e o Mundo - 4 de outubro de 2017 

Referências das escrituras: Salmos 16: 8 

Sonho 262 - Jesus e as Manchas da Uva da Colheita - 10 de outubro de                

2017 

Referências das escrituras: Isaías 61 

Sonho 263 - Jesus e o retorno aos tempos da nossa juventude - 13 de               

outubro de 2017 

Referências das escrituras: Gênesis 

Sonho 264 - Deus, Seu Convênio, Seu Arco-Íris - 19 de outubro de 2017 

Referências bíblicas: Isaías 61; Canções sendo cantadas no Heaven 

Sonho 265 - Jesus e os Falso Labores - 29 de outubro de 2017 

Referências bíblicas: Jeremias 32:27; Lucas 18:27 

Sonho 266 - Jesus e a Raça Continuam - 20 de novembro de 2017 

Referências bíblicas: Apocalipse 2: 7 O 

Sonho 267 - Jesus e a Mudança nas Estações - 29 de novembro de 2017 

Referências bíblicas: Isaías 30 

Sonho 268 - Jesus e Minha Dança de Alegria no Céu - 3 de dezembro de                

2017 

Referências bíblicas: Jó 6:10; 1 Pedro 4:13; 1 Pedro 5: 9-10; Apocalipse 21:             

4 

Sonho 269 - Entrando na Batalha com Jesus e os Oito Sinos - 11 de               

dezembro de 2017 

Referências bíblicas: 2 Samuel 22 

Sonho 270 - Deus e 'Considerai este dia' - 17 de Dezembro de 2017 

Referências das Escrituras: nenhuma 

Sonho 271 - Andar com Jesus para uma Cerimônia Especial - 27 de             

Dezembro de 2017 

Referências bíblicas: Salmo 45; Canções sendo cantadas no Céu 

Sonho 272 - Jesus e a Teia Mundial de Alerta - 31 de dezembro de 2017 

Referências bíblicas: 2 Timóteo 3  

5 
193



Sonho 273 - Jesus e o Ano do Favor do Senhor - 14 de janeiro de 2018 

Referências das escrituras: Jeremias 29:11 

Sonho 274 - Jesus: “O Teu Treino no Deserto Está Quase Terminado” - 5 de               

Fevereiro de 2018 

Referências bíblicas: 1 João 2:16  

Sonho 275 - Jesus e o Comércio Para o Novo Perfeito Sapatos - 11 de               

fevereiro de 2018 

Referências bíblicas: Eclesiastes 12: 6; Isaías; Isaías 52: 7; Canções sendo           

cantadas no Céu 

Sonho 276 - Jesus, a Guerra Revolucionária e o Mapa - 18 de fevereiro de               

2018 

Referências bíblicas: Mateus 6: 9-13 

O Sonho do Marido de Erin - Correndo pelas Ondas Enfurecidas - 26 de              

fevereiro de 2018 

Referências bíblicas: nenhum 

Sonho 277 - Uriel, Portas, falsos ídolos e ingratos convidados - 15 de abril              

de 2018 

Referências bíblicas: Êxodo 12; Hebreus 12; Isaías 43:19; Salmo 28: 7;           

Apocalipse 3: 8; (ref. ao Sonho 252) 

Sonho 278 - Jesus, os Problemas e a Porta Revisitada - Sunday, 6 de maio               

de 2018 

Referências das escrituras: Jó 2: 9; Mateus 6: 9-13; Apocalipse 3: 8 e 22:              

1; Anjos cantando no paraíso 

Sonho 279 - Enoque e Elias vêm nos encorajar - 9 de maio de 2018 

Referências bíblicas: Ester; Gênesis 5: 18-24; 1 João 4: 4; 1 Reis 19;             

Apocalipse 22: 1 

Sonho 280 - Jesus e os Primeiros Oito Dias de Sivan - 15 de maio de 2018 

Referências bíblicas: Ester; Êxodo 19: 6-15; Lucas 4:18; Mateus 5, 6 e 7             

(Sermão da Montanha e As Bem-Aventuranças); Mateus 6: 9-13; Salmo 45;           

Salmo 46 

Sonho 281 - Jesus e a Tempestade Furiosa Logo Cessarão - 21 de maio de               

2018 

Referências bíblicas: Gênesis 8: 1-5; Lucas 4:18; Marcos 4: 35-41; Mateus           

6: 9-13; Mateus 8: 23-27 

Sonho 282 - Jesus e Nossa Necessidade de Confiar Nele - 10 de junho de               

2018 

Referências bíblicas: Hebreus 12: 1-2; Jeremias 29:11; Mateus 6: 9-13;          

Mateus 7: 24-27; Salmo 46:10 

Sonho 283 - Deus, Uriel e Dia dos Pais - 17 de junho de 2018 

Referências bíblicas: Isaías 43: 2; Jeremias 10: 6-10; Mateus 6: 9-13;           

Salmos 118; Apocalipse 4: 8 
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Sonho 284 - Jesus, Relógios, Passarinhos e Borboletas - 26 de junho de             

2018 

Referências bíblicas: Daniel 9: 24-27; Hebreus 13: 8; Mateus 6: 9-13;           

Mateus 24: 32-35; Salmo 90:10 

Sonho 285 - Deus, UC Berkeley e Uma Porta Aberta - 1 de julho de 2018 

Referências bíblicas: Atos 2:27; Habacuque 1: 5; Isaías 40:31; Isaías 41:           

10-13; Jeremias 29:11; Mateus 6: 9-13, 34; Provérbios 3: 6; Salmo 16:19;            

Salmo 37: 4; Apocalipse 3: 8, 10 

Sonho 286 - Jesus e Humildade da Humilhação - 11 de julho de 2018 

Referências bíblicas: Êxodo 13: 21-22; Êxodo 14: 19-30; Habacuque 1: 5;           

Mateus 6: 9-13; Números; Salmo 46: 5; Salmo 50:10 

Sonho 287 - Jesus e o Altar de um avô para o Senhor - 12 de julho de 2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 6: 19-20; Ezequiel 37: 1-13; Isaías 60: 1;            

Jeremias 10: 6; Mateus 6: 9-13; Neemias 9: 6; Salmo 18; Salmo 30 

Sonho 288 - Um Anjo Anuncia que o Rei Está Chegando - 13 de julho de                

2018 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 1:20; Salmo 3: 3; Zacarias 9: 9 

Sonho 289 - Um Anjo Cuida de Erin Enquanto Espera o Rei - 14 de julho de                 

2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 12; João 5: 1-15; Mateus 6: 9-13;           

Apocalipse 22: 1 

Sonho 290 - Os Anjos Costuram Erin Em Seu Vestido de Noiva - 15 de julho                

de 2018 

Referências bíblicas: Salmo 45; Zacarias 9: 9 

Sonho 291 - Um Anjo fornece Erin com Sapatos Para Trazer as Boas Novas              

- 16 de julho de 2018 

Referências bíblicas: Isaías 52: 7; João 5: 1-15; Mateus 6: 8-13; 1 Pedro 5:              

7; Salmo 37: 4; Salmo 45; Salmos 50:10; Zacarias 9: 9 

Sonho 292 - Um Anjo Nos Encoraja a 'Confiar n'Ele Um Pouco Mais' - 18 de                

julho de 2018 

Referências bíblicas: Jeremias 29:11; Mateus 6: 9-13; 1 Pedro 5; Salmo 45;            

Zacarias 9: 9 

Sonho 293 - Um Anjo Anuncia Que a Piscina Está Aberta Agora - 20 de               

julho de 2018 

Referências bíblicas: Isaías 52: 7; Isaías 53: 5; Isaías 61: 3; Salmo 3: 3 

Sonho 294 - Uriel, o Vestido de Formatura e o Vestido de Noiva - 11 de                

agosto de 2018 

Referências bíblicas: Atos 2: 2; Hebreus 2: 4; Mateus 6: 8; Salmo 45 

Sonho 295 - Um Sonho Incomum, Visita e Visão de Deus - 12 de agosto de                

2018 
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Referências bíblicas: 1 Coríntios 6: 19-20; Êxodo 3:14; Isaías 43: 2, 10;            

Isaías 49:16; João 4:14; João 15:16; Mateus 6: 9-13; Salmo 34; Salmo 62:             

2; Apocalipse 22: 1-5 

Sonho 296 - Uriel, Transformação e 'O Jejum da Noiva' - 20 de agosto de               

2018 

Referências bíblicas: Eclesiastes 9: 7, 11: 1; Efésios 4: 6; Ester 4: 15-16;             

Isaías 7:15; João 6: 32-35, 50-71; Juízes 6: 19-20; Levítico 2:13; 26:26;            

Lucas 4:18; 18:27; 21:25; Mateus 4: 4; 5:13; 25:10; 26:26; Salmo 77:14 

Sonho 297 - Alegrai-vos e Proclame "O Ano do Favor do Senhor" - 27 de               

agosto de 2018 

Referências bíblicas: Enoque 49; Isaías 49:16; Isaías 61; Mateus 6: 9-13;           

Salmo 45 

Sonho 298 - Uriel e Remoção do Velho para Permitir o Novo - 1 de               

setembro de 2018 

Referências bíblicas: Ester 4:14; Isaías 43:19; Mateus 6:10; Apocalipse 7: 1 

Sonho 299 - Uriel e Asas Incríveis Para Nós Voarmos - 6 de setembro de               

2018 

Referências bíblicas: Colossenses 1: 9-18; Isaías 40:31; Jó 33: 15-16;          

Salmo 37: 4 

Sonho 300 - Uriel e Um Sedutor ex 'rei' Ressurgem - 8 de setembro de               

2018 

Referências bíblicas: Gênesis 9:11; Mateus 6: 9-13, 6: 25-31; 8:16; 12:15;           

14:14; 15: 29-31; 19: 2; 21:14 

Sonho 301 - Deus e os Tempos Se Tornarão Mais Escuros e Mais Escuros -               

14 de setembro de 2018 

Referências bíblicas: Joel 2: 7; Mateus 6:10; 10: 8; Salmo 18:29 

Sonho 302 - Deus e Trabalhar na Presença do Bem e do Mal - 21 de                

setembro de 2018 

Referências bíblicas: Colossenses 1: 9-18; Isaías 61: 2; Mateus 6:10; Salmo           

91 

Sonho 303 - Deus e Descanse e Regozije-se Neste Dia - 23 de setembro de               

2018 

Referências bíblicas: Ester 4: 15-16; Isaías 40: 4; Isaías 52: 7; Mateus            

6:10; Filipenses 4: 4 

Sonho 304 - Jesus e as Flechas Ocultas Que Em Breve Serão Reveladas -              

14 de outubro de 2018 

Referências bíblicas: Colossenses 2:13; Isaías 1:18; Lucas 4:10; Mateus 6:          

9-13; Filipenses 4: 4; Salmo 37:24; Salmo 45; Salmo 46; Salmo 91 

Sonho 305 - Jesus e Um Caminho Serão Feitos Para Nós - 21 de outubro de                

2018 
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Referências bíblicas: Gênesis 2 e 3; Isaías 43: 1-21; Jó 2: 9; Mateus 6:33;              

Filipenses 3:14; Salmo 45 

Sonho 306 - Jesus e Por Que Não Poderíamos Ter Sido Curados Até Agora -               

28 de outubro de 2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 6:19; 2 Coríntios 1:20; Êxodo 32: 4;           

Hebreus 4:13; Job 1; Lucas 22:31; Mateus 22: 37-39; Provérbios 5:21;           

Salmo 7:11; 2 Timothy 3 

Sonho 307 - Um Sonho Curto do Vestido de Casamento Perfeito - 3 de              

novembro de 2018 

Referências bíblicas: Oséias 2: 16-23; Mateus 6: 9-13; Romanos 8:          

18-19,23; 

Sonho 308 - Deus e as comportas dos 40 dias abriram - 12 de novembro               

de 2018 

Referências bíblicas: Habacuque 1: 5; Isaías 1: 27-31; Isaías 47: 10-17;           

Isaías 49:16; Isaías 61; Mateus 6: 9-13, 19-21; Mateus 24:35; 1 Pedro            

1:25; Salmo 37: 12-15; Salmos 91:11; Salmo 102: 12-13; Salmo 119: 89;            

Apocalipse 6: 9-11; 

Sonho 309 - Uriel e Uma Batalha Contra o Inimigo Agora Expulso - 14 de               

novembro de 2018 

Referências bíblicas: Daniel 10:13; 12: 1-4; Deuteronômio 7: 7-9; Efésios          

6:12; Oséias 4: 6; Isaías 5:13; 11:10; João 16:13; Levítico 26: 7-9; Mateus             

9: 37-38; 24: 3-30; Salmo 2: 2-3; Salmo 22:10; Apocalipse 6: 9-10; 13:             

7-10 

Sonho 310 - Você Não Acreditaria Mesmo Se Lhe Dissessem! - 20 de             

novembro de 2018 

Referências bíblicas: 2 Crônicas 20: 24-26; 2 Coríntios 2:14; Habacuque 1:           

5; Salmos 8: 2; 18: 3,28-29; 23: 4; 40: 3; 47: 1-2; 91: 4; 96: 1-3; 106:                 

47; 149: 6-7; Apocalipse 5: 9-10; 6: 9-11; 14: 3; 2 Samuel 22: 19-21;              

Cantares de Salomão 2:14 

Sonho 311 - Deus, Uma Águia e Dando Graças em Ação de Graças - 22 de                

novembro de 2018 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 6: 2; Êxodo 19: 1-5; Oséias 2: 21-23;            

Isaías 40:31; Jeremias 29: 11-14; Mateus 6: 9-13; Salmo 136; Apocalipse           

3:11; Romanos 9: 23-26 

Sonho 312 - Uriel e os Sete Vales Distintos - 2 de dezembro de 2018 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 15: 1-4; Gênesis 19: 15-25 Josué 7: 24-26;            

1 Reis 2:37; Lucas 10: 2; Mateus 22: 36-40; Salmo 18:29; 23: 4; 147: 3;               

Apocalipse 16:16; 20: 14-15; 21: 8; 1 Samuel 17 

Sonho 313 - Uriel e Um Sonho de Cura Será a Nossa Verdadeira Cura - 5                

de dezembro de 2018 
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Referências bíblicas: Deuteronômio 31: 6; Isaías 60: 1; Josué 1: 3-9;           

Mateus 5: 2-1, 15-16; Salmo 122: 6 

Sonho 314 - Uriel e a Roda do Infortúnio - 6 de dezembro de 2018 

Referências bíblicas: Deuteronômio 31: 6; Hebraico 13: 5; Josué 1: 3-9;           

Malaquias 3:10; Mateus 5: 3-11; Apocalipse 19:11 

Sonho 315 - Uriel e o Padrão de Jó em nossas vidas - 7 de Dezembro de                 

2018 

Referências bíblicas: Jó; Salmo 45; Salmo 144 

Surpresa! - Uma prévia do Sub-Dream 3 de 316 !! ………………….… .Sunday,            

16 de dezembro de 2018 

Referências bíblicas: Mateus 5: 4; Romanos 8:28 

Sonho 316 - Jesus e o Reino Serão Em Breve Visíveis - 18 de dezembro de                

2018 

Referências bíblicas: Deuteronômio 30: 3-13; Habacuque 1: 5; Isaías 52: 7;           

Jeremias 32:17; João 3:16; Mateus 4:17; 6: 9-13; 19:26; Filipenses 2:           

10-11; 3:20; Provérbios 8:11; Salmo 23; Romanos 8: 38-39 

Sonho 317 - Jesus e Uma Escolha entre Duas Caixas de Prêmio - 1 de               

janeiro de 2019 

Referências bíblicas: Daniel 10:19; Habacuque 1: 5; Isaías 61: 2; Lucas           

23:43 

Sonho 317b - Trechos de uma Palavra Pessoal com Jesus - 15 de janeiro de               

2019 

Referências bíblicas: Isaías 40; Isaías 43; Joel 2; Salmos 45; 46; 91;            

Apocalipse (Todos) 

Sonho 317c - Trechos de uma Palavra Pessoal com Jesus - 20 de janeiro de               

2019 

Referências bíblicas: Isaías 54:17; João 7:38; João 14:27 

Sonho 318 - Jesus e Deus Controlam o Tempo - 27 de janeiro de 2019 

Referências bíblicas: Enoque 49: 1-3; Isaías 38: 8; 43: 18-19; 61: 2; Josué             

10:13; 2 Reis 20:11; Mateus 6: 9-10; 1 Pedro 5: 7; Apocalipse 21: 5; 22:12 

Sonho 319 - Jesus, o Exército de Deus e os Gafanhotos - 4 de fevereiro de                

2019 

Referências bíblicas: Deuteronômio 31: 6-8; Ester 4:14; 9:10; Habacuque         

1: 5; Isaías 9: 6-7; 61: 2; Joel 1; Joel 2; Joel 3:14; João 1:17; 14: 3; 15:                  

9-17; Josué 1: 5; Lucas 12:52; Mateus 24: 6-7, 10, 36; Números 25: 3-5;              

Filipenses 3:14; Salmos 21:11; 46: 4-5; 106: 28; Apocalipse 1:18 

Sonho 320 - A Colonização Espalhada de Jesus e dos Gafanhotos - 10 de              

fevereiro de 2019 

Referências bíblicas: Gálatas 5: 22-23; Habacuque 1: 5; Hebreus 13: 5;           

Isaías 41:12; Lucas 4:18; 7:35; Mateus 6: 25-34; 24:32; Salmos 30: 5;            

91:11; Cantares de Salomão 2:10 
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Sonho 321 - Jesus e Orações Após Um Bebê Precioso Morrer - 13 de              

fevereiro de 2019 

Referências bíblicas: 2 Coríntios 1:20; Isaías 49: 2; Joel 2; Lucas 1:37;            

Mateus 6: 9-13; 27: 52-53; Números 23:19; Salmos 30: 5; 147: 3;            

Apocalipse 1:18 

Sonho 322 - Jesus e Nada Pode Impedir o Filho - 25 de fevereiro de 2019 

Referências bíblicas: Efésios 2:13; Ester 4:14; Habacuque 1: 5; Isaías          

43:19; 65:24; Jeremias 33: 3; Joel 2; Mateus 5: 14-16; 7: 7; 19:26;             

Mateus 21:21; 24:38; 1 Pedro 1: 18-19; Salmo 18:30; Apocalipse 22:12;           

Romanos 3: 24-25; 8: 35-39; 2 Samuel 22:15 

Sonho 323 - Quatro Sub-sonhos Pós-Transformação - March 3, 2019 

Referências bíblicas: 2 Crônicas 20:15; 1 Coríntios 15:45; 2 Coríntios 3:18;           

Efésios 2: 5; 3: 20-21; 1 Pedro 3:18; Romanos 8:11 

Sonho 324 - Jesus e Espanar Nossos Prostitutos de Louisville - 4 de março              

de 2019 

Referências bíblicas: Atos 3:24; Gênesis 1; Hebreus 8:12; Isaías 52: 7; Joel            

2; João 3: 6; 15: 5,15; 1 João 3: 1; 4:18; Marcos 16: 15-18; Mateus 25:                

1-12; 28:18; Neemias 8:10; Salmos 45; 109: 26; Apocalipse 4:11; 7 todos;            

14 todo o 

Sonho 325 - Jesus Nos Leva de Volta ao Seu Estúdio de Cerâmica - 17 de                

março de 2019 

Referências bíblicas: Gênesis 1; Isaías 49:16; 64: 8 Jeremias 18: 1-4; Joel            

1; Mateus 19:26; Filipenses 2:13; Apocalipse 7: 1-8 

Sonho 326 - Uriel e o Prelúdio - 21 de março de 2019 

Referências bíblicas: Isaías 49:16; Mateus 25: 1; Salmos 45:11; Romanos          

8:28 

Sonho 327 - Jesus e o Abalo dos Ímpios - 24 de março de 2019 

Referências bíblicas: Ezequiel 37: 1-4; Gênesis 12: 3; Hebreus 13: 8; Joel 2;             

João 3:16; Lucas 4:18; 21: 25-28; Mateus 10: 8 21:21; 25: 1-13:            

Provérbios 28: 1; Salmos 47: 6; 86:12; 121: 3; Apocalipse 6:10; 12: 7-17 

Sonho 328 - Deus e os Milagres Nas Colinas de Golan - 4 de abril de 2019 

Referências bíblicas: Ester 3; Mateus 5-7; 6: 9-13; Salmos 91:11; 1 Samuel            

26; Cantares de Salomão 2 

Sonho 329 - Jesus e Nossos Vasos Estão Sendo Assinados - 17 de abril de               

2019 

Referências bíblicas: 1 Coríntios 1: 9; Gênesis 8: 20-22; Isaías 49:16; 53            

tudo; João 12: 1; 1 João 3; Josué 2: 1; Lucas 11:20; 2 Pedro 3:10;               

Provérbios 25: 2; Salmos 11; 91; Apocalipse 1 todos; 14 todos; 19: 11-21;             

22: 1 

Sonho 330 - Jesus Ressuscitou, e assim Sua Noiva - 21 de abril de 2019 
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Referências bíblicas: Atos 2:17; 2 Crônicas 20:15; 1 Coríntios 15:45; 2           

Coríntios 3:18; Efésios 2: 5; Êxodo 3:14; 20: 8-10; Gênesis 2: 2-3; Hebreus             

2: 4; 13: 5; Isaías 53 todos; Jó 14: 5; Joel 2:28; João 2:10; 14:27; 16:33;                

Lucas 24: 5-6; Mateus 9: 16-17; 11: 28-30, 1 Pedro 3:18; Salmos 37: 4;              

55: 6; 119: 105; Apocalipse 22: 1; Romanos 8:11; 9: 5; 2 Timóteo 3 
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Fonte: 

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

d/full-dreams/scriptures2/ 

 

ESCRITURAS USADAS PELOS SONHOS 

(ATUALIZADAS PARA O SONHO 330) 

 

Nota: O ‘D’ mudo representa dream ou sonho. Então, por exemplo, ‘D11’            

seria ‘Sonho 11’.  

 

A 

Atos (D37; D63; D64; D94; D205; D214; D256; 

Atos 1 (D63; D128 vs.10-11; 

Atos 2 (D54 v.4; D60 todos; D96 v.17; D138 vs.19- 20; D141 vs.19-20;             

v.17; D169; D214 v.17; D215 v.20; D285 v.27; D294 v.2; D330 v.17; 

Atos 3 (D324 v.24; 

Atos 4 (D54; 

Atos 7 (D71 v.59; 

Atos 13 (D207 v.41; D239 v.41; D253 v.41; D259 v.41; 

Atos 26 (D144 vs. 15-18; 

Atos 27 (D37 v. 13; 

  

Amós (D31; D33; D56; D178; D205; 

Amós 1 (D148 v.6; 

  

C 

1 Crônicas (D46; 

1 Crônicas 4 (D82 vs. 9-10; 

1 Crônicas 16 (D49 v.33; 

1 Crônicas 21 (D46 v.1; 

1 Crônicas 28 (D172 v.20; 

2 Crônicas 20 (D29 .15; D68 v.26; D74 v.26; D78 v.26; D156; D259 v.15;              

D310 vs.24-26; D323 v.15; D330 v.15; 

  

Colossenses (D205; 

Colossenses 1 (D299 vs. 9-18; D302 vs. 9-18; 

Colossenses 2 (D304 v.13; 

1 Coríntios (D226; 

1 Coríntios 1 (D329 v.9; 

1 Coríntios 2 (D82 v.9; 

1 Coríntios 5 (D51 v.8; 
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1 Coríntios 6) (D28 vs. 19-20; D226 vs. 19-20; D244 .20; D287 vs.19-20;             

D295 vs.19-20; D306 v.19-20; 

1 Coríntios 12 (D52 vs.8-11; D289; 

1 Coríntios 13 (D52 vs.1-7; D162 vs .4-6; 

1 Coríntios 15 (D51 v.20; D312; D323 v.45; D330 v.45; 

2 Coríntios 1 (D63 v.4; D288 v.20; D306 v.20; D320 v.20; 

2 Coríntios 2 (D310 v.14; 

2 Coríntios 3 (D323 v.18; D330 v.18; 

2 Coríntios 4 : D27 vs.16-18; 

2 Coríntios 6 : D20 vs 11-11; D94 v.18; D311 v.2; 

  

D 

Daniel (D9; D24; D26; D29; D36; D41; D47; D48; D49; D54; D59; D70;             

D100; D102; D112; D113; D128; D143; D149; D182; D205; D210; 

Daniel 2 ( D175 vs.21-22; D195 vs.21-22; 

Daniel 4 (D49 vs.10-12; 

Daniel 5 (v.26 D184; v.25 D218; 

Daniel 7 (D39; v.25 D112; 

Daniel 9 ( D47 v.16, vs.21-23; D63; D182 vs.24-26; D284 vs.24-27; 

Daniel 10 (D47 v.4, vs. 13-14; D309 v.13; D317 v.19 ; 

Daniel 12 (D47 v.1; D309 vs.1-4; 

  

Deuteronômio (D42; D161; D205; 

Deuteronômio 4 (D36; 

Deuteronômio 7 (D42 vs.1-2; D309 vs. 7-9; 

Deuteronômio 8 (D51 v.2; D115 v.8; D190 v.8; 

Deuteronômio 12 (D36; 

Dt 16 (D60 v.9; 

Dt 20 (D41 v.17; 

Dt 25 (D151 vs.17-19; 

Dt 28 (D63 v.23; v.7 D143; D145 v.12; 

Dt 30 ( D180 v.6; D316 vs.3-13; 

Deuteronômio 31 (D175 v.8; D216 v.6; D313 v.6; D314 v.6; D319 vs.6-8; 

Deuteronômio 32 (D151 v.11; 

  

E 

Eclesiastes (E205; 

Eclesiastes 1 (D252 v.9; 

Eclesiastes 2 (D252 v.24; 

Eclesiastes 3 (D92 v.11; 

Eclesiastes 9 (D296 v.7; 
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Eclesiastes 11) (D296 v.1; 

Eclesiastes 12 (D275 v.6) ; 

  

Enoch 49 (D297; D318 vs.1-3; 

  

Efésios (D24; D29; D205; 

Efésios 1 (D112 v.3; D175 v.11; 

Efésios 2 (D322 v.13; D323 v.5; D330 v.5; 

Efésios 3 (D323 vs. 20-21; 

Efésios) 4 (D113 v.4; D296 v.6; 

Efésios 5 (D224 v.14; 

Efésios 6: 10-18 (couraça de Deus) (D22; D25; D26; D146; D257 v.17;            

D309 v.12; 

Ester (D22; D23; D26; D28; D31; D32; D53; D54; D56; D57; D32; D53;             

D54; D56; D57; D59; D60; D64; D97; D99; D101; D113; D116; D118;            

D126; D128; D131; D140; D145; D168; D196; D205; D237; D279; D280; 

Ester 2 (D101 vs.15-18; 

Ester 3 (D101 v.12; D328; 

Ester 4 (D145 v.14; D296 vs.15-16; D298 v. 14; D303 vs.15-16; D319            

v.14; D322 v.14; 

Ester 5 (D58; D124 v.3; 

Ester 8 (D101 vs. 7-10; D259 v.8; 

Ester 9 (D101; D319) v.10; 

  

Êxodo (D38; D109; D161; D205; 

Êxodo 3 (D295 v.14; D330 v.14; 

Êxodo 6 (D38 vs.6-9; D101 vs.6-8; 

Êxodo 12 (D41 vs. 43-48; D277; 

Êxodo 13 (D286 vs.21-22; 

Êxodo 14 (D286 vs.19-30; 

Êxodo 17 (D41 v.6; 

Êxodo 19 (D280 vs.6-15; D311 vs.1-5; 

Êxodo 20 ( D330 vs. 8-10; 

Êxodo 24 (D41 v.12; 

Êxodo 32 (D306 v.4; 

Êxodo 34 (D60; D194 vs.15-16; D218 v.10; 

  

Ezequiel (D24; D28; D48; D50; D64; D102; D103; D205; D243; 

Ezequiel 1 (D180 v.28; 

Ezequiel 16 (D197; 

Ezequiel 28 (D40 vs.12-17; D41; D42; D116 vs. 12) -19; 
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Ezequiel 35 (D102; 

Ezequiel 36 (D103; D209; 

  

Ezequiel 37 (D51; D102; D117; D169; D180 todos e vs.15-28; D231; D234;            

D243; D287 vs.1-13; D327 v.1-4; 

Ezequiel 38 (D180; D185 vs.15- 16 

Ezequiel 43 (D100; 

Ezequiel 47 (D49 v.12; D216 vs. 8-9; 

  

Esdras (D114; D205; 

  

G 

gálatas (D205; 

Gálatas 2 (D191 v.20; 

Gálatas 5 (D52 vs 19-23; D159 vs 19-23; D227 vs 19-23; D320 vs 222-23; 

Gálatas 6 (D159; 

  

Gênese (D16; D70; D87; D88; D97; D102; D106; D107; D113; D127;           

D141; D161; D205; D263; 

Gênese 1 (D16 v.6; D88 v.1; D112 vs.14-18; D127 v.5; D220 v.2; D324             

todos; D325 todos; 

Gênesis 2 (D305; D330 vs.2-3; 

Gênesis 3 (D40 v.15; D83; D305; 

Gênesis 5 (D159 vs.21-24; D168) vs.21-24; D279 vs.18-24; 

Gênesis 6 (D40 v.6; D41 v.4; D159; D179 v.9; D217; D231 v.4; 

Gênesis 7 (D217 todos e v.11; 

Gênesis 8 (D217 todos e v.14; D281 vs.1-5; D329 vs. 20-22; 

Gênesis 9 (D41 vs. 20-27; D300 v.11; 

Gênesis 12 (D72 v.3; D180; D327) v.3; 

Gênesis 13 (d179 v.17; D180; 

Gênesis 14 (D180; 

Gênesis 15 (D180; 

Gênesis 16 (D180; 

Gênesis 17 (D180; 

Gênesis 19 (D312 vs.15-25; 

Gênesis 23 (D41 e todos v.4; 

Gênesis 28 (D43 vs. 10-19; 

Gênesis 32 (D97 v.26; D141 v.8, v26; 

Gênesis 37 (D259; 

Gênesis 45 (D47; D185 v.5; 

Gênesis 46 (D185 vs. 2-4 
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Gênesis 49 (D63 v.25; 

Gênesis 50 (D192 vs. 20-21; 

  

H 

Habacuque (D33; D117; D205; 

Habacuque 1: 5 (D1; D30; D32; D38; D52; D68; D82; D191; D207; D218;             

D222; D223; D239; D246; D250; D253; D259; D285; D286; D307; D310;           

D316; D317; D319; D320; D322; 

Habacuque 2 (D146 vs.15-16; 

  

Ageu (D10; D23; D24; D26; D28; D31; D36; D39; D97; D117; D196;            

D205; D238; 

Haggai 1 (D111 v.11; 

Haggai 2 (D26 vs.6-9, vs.21- 22; D259 v.5, v.18, v.23; 

  

Hebreus (D161; D205; 

Hebreus 2 (D294 v.4; D330 v.4; 

Hebreus 4 (D214 v.16; D306 v.13; 

Hebreus 8 (D324 v.12; 

Hebreus 10 (D187; 

Hebreus 11) (D54 v. 5; D92 v.6; D133 v.6; D168; 

Hebreus 12 (D28; D35; D175 v.2; D277; D282 vs.1-2; 

Hebreus 13 (D237 v.2; D252 v.8; D284 .8; D314 v.5; D320 v.5; D327 v.8;              

D330 v.5; 

  

Buracos / cicatrizes nas mãos de Jesus (D11; D50; D86; D90; 

  

Oséias (D6; D64; D141; D149; D205;  

Oséias 2 (D26 v.14; D63 vs.14-16; D97 vs.14-23; D180 vs. 11-23; D307            

vs.16-23; D311 vs. 21-23; 

Oséias 3 (D26; 

Oséias 4 (D309 v.6; 

Oséias 9 (D50 v.10; 

Oséias 14 (D149 v.8;  

Oséias 16 (D50; 

  

I 

Isaías (todos) (D19; D24; D26; D28; D32; D41; D48; D59; D83; D102;            

D116; D128; D196; D205; D209; D225; D243; D257; D275; 

Isaías 1 (D304 v. 18; D307 vs.27-31; 

Isaías 2 (D100; 
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Isaías 5 (D201; D309 v.13; 

Isaías 7 (D296 v.15; 

Isaías 8 (D196 v.18; 

Isaías 9 (D100 v.6; D175 v) .6; D185 v.2; D319 vs.6-7; 

Isaías 11 (D180 vs.11-12; D182 vs.1-5; D309 v.10; 

Isaías 12 (D132 vs.2-3; D211; 

Isaías 13 (D211; 

Isaías 14 (D40 vs.12-15; D116 vs.12-15; v.12 D240; 

Isaías 16 (D57; 

Isaías 17 (D50; D54; D56; D57; 

Isaías 18 (D57; 

Isaías 19 ( D50; D54; D56; D57; 

Isaías 20 (D57; 

Isaías 21 (D57; 

Isaías 22 (D57; D137 e todos vs.20-25; 

Isaías 23 (D57; 

Isaías 24 (D57; 

Isaías 28 (D43; 

Isaías 29 ( D224; 

Isaías 30 (d179 v.21; D208 vs.15-33; v.21 D219; v.20 D225; v.18 D258;            

v.18 D259; D267; 

Isaías 32 (D129 v.2; 

Isaías 33 ( D99; D259 todos e v.22; 

Isaías 35 (D102; 

Isaías 38 (D318 v.8; 

Isaías 40 (D54; D111 v.31; D151 v.31; D285 v.31; D299 v.31; D303 v. 4;              

D311 v.31; D317b; 

Isaías 41 (D72 v.10; D112; D175 v.10; D285 vs. 10-13; D32 1 v.12; 

Isaías 42 (D100; D162; D207; 

Isaías 43 (D132 v.2; D151 v.2; D156 v.6; D162; D175 v.16; D203; D277             

v.19; D283 v.2; D295 vs.2 , 10; D298 v.19; D305 vs.1-21; D317b; D318             

vs.18-19; D322 v.19; 

Isaías 44 (D203; 

Isaías 45 (D179; D203; D224 v.9; D237; 

Isaías 47 (D307 vs. 10-17; 

Isaías 48 (D179 v.17; 

Isaías 49 (D51 v.16; D112; D156 v.25; D197 vs.15-16; D211 vs.15-16;           

D258; D259 v. 17; D295 v.16; D297 v.16; D307 v.16; D320 v.2; D325             

v.16; D326 v.16; D329 v.16; 
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Isaías 52 (D22 v.7; D25 v.7; D58 v.7, D118 v.7, D201 v.7, D204 v.7, D206               

v.7, D209 v.7, D228 v.7, D245 v.7, D255 v.7, D256 v.7; D275 v.7; D291              

v.7; D293 v.7; D303 v.7; D316 v.7; D324 v.7; 

Is 53 (D46; D209; D244; D293 v.5; D329; D330; 

Isaías 54 (D1; D3; D16; D19; D27 v.2; D50; D85 v.17; D155 v.17; D209              

todos e vs. 7-9; D237; D317c v.17; 

Isaías 57 (D176 vs.1- 2; 

Isaías 60 (D142; D287 v.1; D313 v.1; 

Isaías 61 (D28; D39; D50; D77; D97; D103; D190 vs. 1-3; D223; D234;             

D259; D262; D264; D293) v.3; D297; D302 v.2; D307; D317 v.2; D318            

v.2; D319 v.2; 

Isaías 62 (D35; D39; D50; D259 vs. 11-12; D259; 

Isaías 63 (D39; 

Isaías 64 (D39; D325 v.8; 

Isaías 65 (D7; D39; D70 vs.21-23; D322 v.24; 

Isaías 66 (D7; D39; D200; 

J 

Tiago (D92; D147; D161; D192; D193; D194; D201; D205; 

Tiago 1 (D105 v.23; D117 v.17; D203 v.26; 

Tiago 4 (D187 v.17; 

Tiago 5 (D151 vs. 7-8; 

  

Jeremias (todos) (D26; D48; D72; D99; D102; D149; D169; D192; D205;           

D225; D232; D243; 

Jeremias 1 (D72 v.14; 

Jeremias 4 (D180 v.4; D187 v.17; 

Jeremias 8 (D50; 

Jeremias 9 (D72; 

Jeremias 10 (D283 vs.6-10; D287 v.6; 

Jeremias 17 (D42 vs.5-8, v.7; D49; D190 vs. 7-8; 

Jeremias 18 (D325 vs.1-4; 

Jeremias 29 (D1 vs.10-12; D20 vs.13-14; D50 vs.15-19; D72 vs.10-14;          

D112; D165 vs.10-12; D169 todos e vs. 5-10; D273 v.11; D282 v.11; D285             

v.11; D292 v.11; D311 vs. 11-14; 

Jeremiah 30 (D47 v.7; D193 v.7; 

Jeremiah 31 ( D209; 

Jeremias 32 (D265 v.27; D316 v.17; 

Jeremias 33 (D79; D322 v.3; 

Jeremias 38 (D225; 

Jeremias 42 (D169 v.10; D259 v.11; 

Jeremias 50 (D36; 
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Jeremias 51 (D39 v.59; 

  

Trabalho (D65; D68; D72; D84; D87; D90; D92; D97; D101; D110; D111;            

D149; D161; D181; D182; D189; D192; D205; D236; D238; D239; D250;           

D315; 

Jó 1 (D306; 

Tarefa 2 (D278 v.9; D305 v.9; 

Jó 4 (D127; 

Jó 6 (D268 v.10; 

Jó 14 (D178 v.5; D330 v.5; 

Jó 33) (D299 vs.15- 16; 

Jó 38 (D146 v. 22; 

Jó 42 (D79 v.10; D80 v.10; 

  

Joel (D6; D24; D33; D62; D64; D65; D97; D205; D214; D256; 

Joel 1 (D65 vs.4-7; D319 todos; D325 todos; 

Joel 2 (D39 v.23; D96 v.28) ; D97 vs.18-32; D151 v.31; D191 v.20; D209              

vs.25-28; D215 v.31; D301 v.7; D317b; D319; D321; D322; D324; D327;           

D330 v. 28 

Joel 3 (D319 v.14; 

  

João (todos) (D56; D77; D94; D101; D205; D236; 

João 1 (D51 v.29; D171 vs.2-3; D185 v.5; D237 v.18; D319 v.17; 

João 2 ( D330 v.10; 

João 3 (D60 v.5; D316 v.16; D324 v.16; D327 v.16; 

João 4 (D295 v.14; 

João 5 (D70 v.17; D86 vs. 17-29) ; D196 v.16; D289 vs.1-15; D291             

vs.1-15; 

João 6 (D86 vs.39-44, v.54; D184 v.35, v.41, v.48, v.51 ; D296 vs. 32-35,              

50-71; 

João 7 (D49 v.38; D317c v.38; 

João 8 (D142 v.12; D184 v.12; 

João 9 (D196; 

João 10 (D38; D184 v); 0,7, v.9, V.11, V.14; v.1 D215, v.9; v.27 D260; 

João 11 (D102; D184 v.25; 

João 12 (D329 v.1; 

João 14 ( D54 v.12; D75 v.2; D76 v.2; D78 v.2; D82 v.2, vs.13-15; D105               

v.2; D184 v.6; D211; D219 v.6; D317c v .27; D319 v.3; D330 v.27; 

João 15 (D35; D184 v.1, v.5; D196 v.5; D246; D257 v.5; D295 v.16; D319              

vs. 9-17 D324 v.5, 15; 

8 
208



João 16 (D35; D52 v.8; D95 v.13; D175 v.13; D185 v.33; D246; D259             

v.23; D309 v.13; D330 v.33; 

João 17 (D246; D259; 

João 18 (D218 vs 37-38; 

João 19 (D91 vs 31-37; 

João 21 (D69 v.11); 

  

1 João (D144; D161; D193; D194; D201; D236; 

1 João 2 (v.16 D274; 

1 João 3 (D324 v.1; D329; 

1 João 4 (D48 v.4; D71 v.4; D187 v. 4; D279 v.4; D324 v.18; 

1 João 5 (D38, v.13; 

2 John (D161; D193; D194; D201; D236; 

3 João (D161; D193; D194; D201; D236; 

  

Jonas (D50; D54; D88; D117; D131; D171; D173; D205; D246; 

  

Josué (D6; D21; D23; D31; D65; D143; D165; D205; 

Joshua 1 (D259 v.5; D313 vs.3-9; D314 vs.3-9; D319 v.5; 

Joshua 2 (D329) 1; 

Josué 3 (; 

Josué 5 D 41 v.10; D43 v.10(D43 v.11; D44 v.10; 

Josué 6 (D43; 

Josué 7 (D187 v.21; D312 vs.24-26; 

Josué 10 (D169; D318 v.13; 

Joshua 24 (D27 v.15; D167 v.9; 

  

Jubileus (D86; 

Judas (D161; D193; D201; D205; D236; 

Judas 1 (D41 v.6; 

Judas 14 (D227); 

  

Juízes (D205; 

Juízes 6 (D296 vs.19-20; 

K 

1 Reis 2 (D42 vs.2-4; D312 v.37; 

1 Reis 17 (D159 vs. 7-24; D168 vs. 7-24; 

1 Reis 18 (D90; D91; D159 vs.16-46; D168 vs.16-46; 

1 Reis 19 (D50 v.19; D90; D91; D279; 

2 Reis 2 (D43 vs.1-11; D128 vs.1) -11; D202 vs.23-24; 

2 Reis 4 (D50 vs.38-41; 
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2 Reis 6 (D70; 

2 Reis 7 (D115; 

2 Reis 20 (D46 v.13; D318 v.11; 

2 Reis 25 (D84 vs.27-30; 

L 

Lamentações (D39; D47; D56; D201; D205; D259; 

Lamentações 3 (D35; 

Lamentações 5 (D109 v.15); 

  

Levítico (D161; D205; 

Levítico 2 (D296 v.13; 

Levítico 13 (D212; 

Levítico 14 (D212; 

Levítico 16) (D116 todos e v.22; D260; 

Levítico 23 (D49 v.40; D60 v.15; D260) ; 

Levítico 25 (D60; D78 v.10; 

Levítico 26 (D296 v.26; D309 vs.7-9; 

  

Lucas (D128; D205; D255; 

Lucas 1 (D57 vs.5-8; D321 v.37; 

Lucas 4 (D174; D280 v.18; D281 v.18; D296 v.18; D304 v.10; D320 .18;             

D327 v.18; 

Lucas 5 (D192 v.32; 

Lucas 6 (D223 vs.37-38; 

Lucas 7 (D64; D320 v.35; 

Lucas 8 (D223 v.16; 

Lucas 9 (D50 vs. 61-62; 

Lucas 10 (D40 v.18; D67 v.27; D98 v.27; D191 vs. 16-22; D312 v.2; 

Lucas 11 (D27 vs.25; D54 v.52; D329 v. 20; 

Lucas 12 (D92 vs.27-40; D148 v.48; D149 v.7; D178 v.7; D228 v.27; D319             

v.52; 

Lucas 13 (D50 vs.6-9; 

Lucas 15 ( D109 v.24; 

Lucas 16 (D41 v.26; 

Lucas 18 (D265 v.27; D296 v27; 

Lucas 19 (D50 vs. 41-44; D180 vs. 40-44; D192 v.40; 

Lucas 21 (D47) ; D174 v.19; D296 v.25; D327 vs 25-28; 

Lucas 22 (D306 v.31; 

Lucas 23 (D82 v.43; D88 v.43; D317 v.43; 

Lucas 24 (D51 v. 16; D330 vs.5-6; 

M 
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Malaquias (D32; D40; D168; D205; D250; 

Malaquias 3 (D314 v.10; 

Malaquias 4 (D42; D54 v.5; D215 v.5; 

  

Marcos (D128; 

Marcos 3 (D246; 

Marcos 4 (D134 v.22; D281 vs.35-41; 

Marcos 10 (D201 vs.14-16; 

Marcos 11 (D80 v.25; 

Marcos 13 (D47 v.23; D231 vs.27-29; 

  

Mateus (D32; D34; D54; D59; D65; D128; D169; D205; D255; D256; 

Mateus 3 (D42 vs.1-6; D213 v.2; 

Mateus 4 (D213 v.17; D296 v.4; D316 v.17; 

Mateus 5 (D181; D216 v.13; D223 v.15; D236 v.3-11; D246 v.3; D260            

vs.17-20; D280; D296 v.13; D313 vs.2- 10, 15-16; D314 vs.3-11; D316           

Surpresa v.4; D322 vs.14-16; D328; 

Mateus 6 (D92 v.33; D147 v.25; D158 v.21; D181; D280; D291 v.8; D294             

v.8; D298 v.10; D300 vs.25-31; D301 v.10; D302 v.10; D303 v.10; D305 v.             

33; D308 vs 19-21; D318 vs. 9-10; D320 vs.24-34; D328; 

Mateus 6: 9-13 (Oração do Senhor) (D55; D56; D66; D80; D174; D178;            

D188; D238; D250; D255; D278; D280; D281; D282; D283; D284; D285;           

D286; D287; D289; D291; D292; D295; D297; D300; D304; D307; D308;           

D311; D316; D321; D328; 

Mateus 7 (D41 vs. 7-8; D014 vs. 7-8; D105 vs. 7-8; D106 vs. 7-8; D181;               

D213 vs.16-20; D215 vs.13-14; D223 vs.21-23; D237; D239 todos ev .6;           

D280; D282 vs.24-27; D322 v.7; D328; 

Mateus 8 (D281 vs.23-27; D300 v.16; 

Mateus 9 (D123 v.37; D309 vs.37-38; D330 vs.16-17; 

Mateus 10 (D54 v.4 1; D213 v.7; D301 v.8; D327 v.8; 

Mateus 11 (D4 v.28; D42 vs. 7-18; D330 vs. 28-30; 

Mateus 12 (D50 vs.39-40; D165 v.37; D300 v15; 

Mateus 13 (D47 v.23; D53 vs .31-32; D205 vs.3-9; D212 V.27; 

Mateus 14 (D56 v.27; D300 v.14; 

Mateus 15 (D300 vs. 29-31; 

Mateus 16 (D54 v.19; D260 v .24; D324 vs.15-18; 

Mateus 17 (D42 vs. 20-22; D50 v.23; D53 vs. 20-22; D129 vs. 20-22; 

Mateus 18 (D27 v.9; D80 vs. 21-22; D122 vs.21-22; D123 vs.21-22; D201            

v.10; D249; 

Mateus 19 (D70 v.28; D300 v.2; D316 v.26; D332 v.26; D325 v .26; 

Mateus 20 (D50 v.19; D246 v.16; 
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Mateus 21 (D300 v.14; D322 v.21; D327 v.21; 

Mateus 22 (D147 vs.36-40; D194 v.14; D198 v.14; D306 v.37-39; D312           

vs.36-40; 

Mateus 24 (todos e tamb v29-30) (D34; D38; D50 vs. 32-34; D60; D96;             

D169; D199 v.30 ; D200; D201; D212 vs.37-38; D217 vs.37-39; D237;           

D248 v.37; D284 vs32-35; D308 v.35; D309 vs.3-30; D319 vs. 7,10,36;           

D320 v.32; D322 v.38; 

Mateus 25 (D34; D61; D96; D113; D220 vs. 20-21; D296 v.10; D324            

vs1-12; D326 v.1 ; D327 vs.1-13; 

Mateus 26 (D81 v.41; D111 v.29; D296 v.26; 

Mateus 27 (D174 v.43; D224 vs.51-53; D321 vs.52-53; 

Mateus 28 (D214 vs.18-20; D224 v.1; D324 v.18; 

  

Miquéias (D26; D205; 

Miquéias 6 (D52 v.8; 

Miquéias 7) (D50 vs.1-4; 

  

N 

Naum (D33; D39; D128; D180; D205; 

Naum 1 (D259 v.7; 

  

Neemias (D99; D131; D182; D205; 

Neemias 8 (D110 v.10; D324 v.10; 

Neemias 9 (D287 v.6; 

  

Números (D113; D161; D205; D286; 

Números 13 (D41 v.33; D65; 

Números 14 (D65; D165 vs.18-19; 

Números 23 (D321 v.19; 

Números 25 (D128 vs. 7-13; D319 vs.3-5; 

  

O 

Obadias (D14; D205; 

  

P 

1 e 2 Pedro (D161; D193; D194; D201; D236; 

1 Pedro 1 (D187 vs.3-6; D223 v.7; D308 v.25; D322 vs.18-19; 

1 Pedro 2 (D151 vs .4-5; D214 v.9; D253 v.9; 

1 Pedro 3 (D236; D323 v.18; D330 v.18; 

1 Pedro 4 (D268 v.13; 

1 Pedro 5 (D99 v.5; D268 vs.9-10; D291 v.7; D292; D318 v.7; 

12 
212



2 Pedro (D99; D147; D226; 

2 Peter 2 (v.4 D41; D217; 

2 Pedro 3 (D146 vs 3-4; D226 vs.14-18; D329 v.10; 

  

Philemon (D205; 

  

Filipenses (D205; 

Filipenses 1 (D35; 

Filipenses 2 (D316 vs. 10-11; D325 v.13; 

Filipenses 3 (D305; D316 v.20; D319 v.14; 

Filipenses 4 (D40 v.8; D70 vs.6) -7; D175 vs.4-9 e 19; D204 v.8; D303 v.4;               

D304; 

Profetas - livros de 'profetas menores' (D48; 

Provérbios (todos) (D45; D89; D120; D191; D205; 

Provérbios) 2 (D26; 

Provérbios 3 (D45 v.19; D179 vs.5-6; D285 v.6; 

Provérbios 4 (D43 v.23; D45 v.7; D95 vs.21-22; D98; 

Provérbios 5 (D306) v.21; 

Provérbios 6 (D67 vs.16-19; D143 vs.16-19; 

Provérbios 8 (D316 v.11; 

Provérbios 9 (D172 vs.9-11; 

Provérbios 15 (D251 v.11; 

Provérbios 16 ( D95 v.24; D103 v.18; 

Provérbios 17 (D251 v.3; 

Provérbios 18 (D63 v.10; D165 v.21; 

Provérbios 20 (D154 v.10; 

Provérbios 25 (D45 v.2; D237 v. 2; D255 v.2; D329 v.2; 

Provérbios 28 (D327 v.1; 

  

Salmos (todos) (D16; D20; D28; D45; D46; D90; D128; D205; D259; 

Salmos 1 (D49 v.3; D112 vs. 1-6; D164; 

Salmos 2 (D309 vs.2-3; 

Salmos 3 (D143; D288 v.3; D293 v.3; 

Salmos 5 (D48; 

Salmos 7 (D155 vs.14-16; D306 v.11; 

Salmos 8 (D95 v.2; D112 v.3; D310 v .2; 

Salmos 10 (D259 vs.2-4; 

Salmos 11 (D329; 

Salmos 12 (D113; D220 v.6; 

Salmos 16 (D22; D26; D47; D179 v.11; D194 v.9; D197; D200 ; D262 v.8;; 

Salmos 17 D285 v.19(D26; D33; D207; D237; D259 v.8; 
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Salmos 18 (D63 v.10; D117; D191; D287; D301 v.29; D310 vs.3) , 28-29;             

D312 v.29; D322 v.30; 

Salmos 19 (D165 v.14; 

Salmos 20 (D145 vs.1-2; 

Salmos 21 (D145 v.11; D185 v.7; D319 v.11) ; 

Salmos 22 (D309 v. 10; 

Salmos 23 (D6; D10; D11; D22; D28; D31; D33; D37; D44; D47; D48;             

D50; D53; D54; D56; D68; D87; D88; D123; PE; D163; D175 v.3; D177;             

d179; D310 v.4; D312 v.4; D316; 

Salmos 27 (D86; EP; D177; v.10 D211; 

Salmos 28 (D277 v.7; 

Salmos 29 ( D1; D3; 

Salmos 30 (D109 v.5; D287; D320 v.5; D321 v.5; 

Salmos 31 (D99; 

Salmos 32 (v.8 D175; D219 v.8; 

Salmos 33 (D7; 

Salmos 34 ( D6; D20; D31; D33; D57; D162; D190; D191; D295; 

Salmos 37 (D201; D285 v.4; D291 v.4; D299 v.4; D304 v.24; D308 vs.             

12-15; D330 v.4; 

Salmos 38 (D77 v.10; 

Salmos 39 (D40; 

Salmos 40 (D40; D77 vs. 4, 6, 11-12; D259; D310 v.3; 

Salmos 41 (D40; 

Salmos 42 (D43v.9; 

Salmos 44) (D53; D56; D57; 

Salmos 45 (D6; D12) D14; D2O; D21; D28; D33; D36; D37; D47; D48;             

D50; D53; D37; D47; D48; D50 D53 D54 D56 D57 D60 D64 D68 D80 D85               

D87 D90 D93 D99 D117 D140 ; D152; D154; D156; D157; Ederin Prayer             

=PE;D162; D164; D168; D169; D175; D177; d179; D191; D193; D203;          

D207; D237; D240; D241; D258; D271; D280; D2O2; D291; D292; D294;           

D297; D304; D305; D315; D317b; D324; D326 v.11; 

Salmos 46 (D7; D21; D36; D37; D47; D48; D53; D56; D57; D93; D99;             

D117 v.5; D128; D143; 152 v.5; EP v.5; D164; D175; D179; D180;            

D185 v.2, v.5; D224 v.5; D203; D207; D227; D234; D237 D241; D259;            

D280; D282 v.10; D286 v.5; D304; D317b; D319 vs.4-5; 

Salmos 47 (D57; D95 versus 1-5; D310 vs1-2; D327 v. 6; 

Salmos 50 (D104; D148 v.10; D152;v.10; EP D211 v.10; D286 v.10; D291            

v.10; 

Salmos 51 (D27 v.7; 

Salmos 55) (D330) v.6; 

Salmos 62 (D295 v.2; 
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Salmos 64 (D241; 

Salmos 65 (D241; 

Salmos 68 (D14; D197; D207 v.13; D241; 

Salmos 72 (D99; D259; 

Salmos 73 (D99; 

Salmos 74 (D144; 

Salmos 75 (D259 v.7; 

Salmos 77 (D140; D259 v.14; D296 v.14; 

Salmos 78 (D6; 

Salmos 82 (D40; D48; 

Salmos 83 (D6; D21; D24; D40; D48; D128; 

Salmos 84 (D37; D48; D68; D107; D140; D147; D207; 

Salmos 86 (D327 v.12; 

Salmos 87 (D196 v.7; 

Salmos 90 (D56; D99; D220 v.12; D284 v.10; 

Salmos 91 (D1; D7; D10; D11; D20; D32; D33; D54; D56; D64; D79 v.15;              

D99; D127; D140 todos e vs.14-16; D158; D200; D223; D231; D234;           

D237; D254; D302; D304; D308 v.11; D310 v.4; D317b; D320 v.11; D328            

v.11; D329; 

Salmos 94 (D23; 

Salmos 96 (D310 vs.1-3; 

Salmos 101 ( D137; 
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/about-the-books/ 

 

Sobre os Livros e Sonhos  

 

O Senhor me levou a uma longa jornada com esses sonhos. Enquanto os             

sonhos progridem, Jesus me mostra mais e mais detalhes e desbloqueia           

mistérios complexos. Isso não aconteceu de repente, mas ao longo de           

muitos anos e agora com sete livros e contando. Enquanto muitos que            

encontram esses sonhos a princípio acreditarão que esses sonhos foram          

dados por Deus para aqueles que já acreditam em Seu Filho, Jesus, eles são              

realmente muito mais do que isso. Surpreendentemente, os cristãos não são           

nem mesmo a audiência primária pretendida pelo Senhor para todos esses           

sonhos. Desde que você foi de alguma forma levado a encontrar esses            

sonhos, é bastante provável que você esteja atualmente desiludido com          

pessoas que se dizem cristãs que você viu agindo repetidas vezes como            

qualquer outra coisa além de cristãos. Ou talvez você tenha freqüentado           

uma igreja e tenha sido ferido por comportamento ímpio, pois isso está            

acontecendo mais do que nunca e em mais igrejas do que nunca. Ou talvez              

você tenha lutado para ler a Bíblia e tenha sido informado de que esse              

"livro" não é mais relevante para um mundo moderno. Se isso descreve            

você, saiba que você é apenas um dos muitos que estão passando por um              

sistema religioso em que muitas dessas instituições se tornaram frias e           

obsoletas com o tempo! No entanto, posso assegurar-lhe que você é MUITO            

bem-vindo aqui, pois posso me relacionar muito bem com o que você            

experimentou, já que experimentei tudo isso comigo e com muita          

frequência, quando isso continua piorando à medida que nos aproximamos          

de Sua vinda. para nós. Independentemente de como você chegou aqui, eu            

agora lhe peço com todo meu coração que você realmente dê a esses             

sonhos a chance de ajudá-lo a ver o Senhor de uma forma diferente. Igrejas              

e pessoas são imperfeitas, assim como eu, mas Deus é perfeito e posso             

assegurar-lhe que Jesus é mais do que você poderia imaginar e o oposto de              

todas essas coisas que você pode ter visto ou aprendido. Esses sonhos            

ajudarão você a ver isso como a verdade em um mundo cada vez mais              

enganoso. Se você é um cético aqui para investigar o que são esses sonhos              

ou se você é alguém cuja alma está gritando que deve haver mais nesta              

vida e na próxima vida, eu acredito que você simplesmente não pode ler             

esses sonhos sem ser muito afetado . Enquanto esses sonhos são destinados            

também aos cristãos, o Senhor especificamente me informou que esses          

sonhos são realmente destinados aos perdidos e desiludidos como você. De           
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fato, o Senhor também me informou especificamente e me avisou que meus            

piores críticos e adversários para esses sonhos serão "outros cristãos".          

Enquanto continuarei a ter amigos cristãos que o Senhor me assegurou que            

continuarão fiéis e ficarão comigo em tudo isso, muitos desses "outros           

cristãos" em breve publicamente dirão coisas como as seguintes ...  

● Por que o Senhor escolheria alguém? como Erin que experimentou...           

(preencha um dos muitos espaços em branco, pois serei o primeiro a admitir             

que eu tinha uma 'vida ímpia' que levava a Ele me tirando de uma vala de                

desespero)?  

● Por que Deus não escolheria um estudioso da Bíblia para esse propósito?             

Onde está o doutorado de Erin em teologia?  

● Por que Deus usaria uma mulher para isso e não um homem?  

Realmente, essas críticas e muitos mais logo virão e sem cessar, como já foi              

dito pelo Senhor para esperar isso. Agora, não é que eu não possa me              

relacionar com essas críticas, já que também eu mesmo perguntei muitas           

dessas mesmas coisas. No entanto, cada vez que faço essas perguntas, o            

Senhor rapidamente me lembra que muitas vezes ele escolhe a pessoa mais            

improvável no momento mais improvável e que, dessa vez, essa 'pessoa           

mais improvável' simplesmente é eu e só isso. Tempo. O Senhor muitas            

vezes me lembra que é preciso ler tudo sobre o que ele fez por Maria               

Madalena, uma ex-prostituta, para descobrir que Ele não olha para
  

o nosso lado de fora, mas sim o que poderia ser, através dele, do lado de  

dentro. Se esses ataques descreverem o que você experimentou ao procurar  

o Deus Verdadeiro da Bíblia, saiba que esses ataques não são de Jesus, mas  

do inimigo que quer que você fique perdido e distante de Jesus, pois Ele é o  

único que pode salvar você.  

Eu apenas sei em meu coração que esses sonhos são a resposta para você,  

pois eles se tornam mais e mais maravilhosos à medida que a glória de Deus  

é revelada à medida que esses livros continuam. Enquanto cada sonho é  

independente um do outro, eles também estão interligados e se relacionam  

com conceitos anteriores de sonhos anteriores. Tenho certeza de que você  

aproveitará a jornada do começo ao fim sem fim, tanto quanto eu.  

Muito obrigado por ter tempo para vir aqui para investigar e ler esses  

sonhos. Que você seja tão grandemente abençoado por esses sonhos e  

livros quanto eu! Ao ler e estudar esses livros, você notará que o conteúdo  

está sempre se expandindo em escopo e maravilha, mas mesmo assim tudo  

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

Convite”.  

"O convite" desde então progrediu para a série que eu estou atualmente  
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trabalhando chamado "The Tribulation". Agora, mais de duzentos sonhos  

mais tarde, esses sonhos trabalham juntos para formar os primeiros sete  

livros da série Heaven's Gate, como segue:  

● Livro 1: O Convites  

● Livro 2: O Ferreiros  

● Livro 3: As Mansões  

● Livro 4: A Casa de Deus  

● Livro 5: O Êxodo  

● Livro 6: As Profecias  

● Livro 7: A Hora Final  

Eu só sei que o Senhor falará ao seu coração nestes sonhos e livros como  

Ele falou a vida em meu coração e, mais importante, no meu próprio Espírito  

e Alma. Ao procurar por este site, você encontrará exemplos de sonhos para
  

cada um desses sete livros, juntamente com todos os sonhos mais recentes  

que estão começando a formar o oitavo livro.  

Oro para que todo o conteúdo que você encontra aqui seja apenas para Sua  

glória e não para a minha, pois Jesus e Seu Pai são dignos de todos os  

nossos louvores e eu sou apenas um vaso defeituoso com o qual Ele está  

trabalhando para trazer isso a você. Elevar-me em qualquer coisa seria  

insensato, mas elevá-lo em todas as coisas é sabedoria.  

Portanto, é minha mais sincera esperança e desejo que esses sonhos e livros  

que o Senhor me presenteou realizem todas essas coisas e te levem a um  

relacionamento com Jesus que você nunca pensou ser possível! Que você  

logo descubra que mesmo a eternidade não será tempo suficiente para você  

agradecer a Ele por tudo o que Ele fez e fará por você e pelo incrível amor  

que Ele tem por você e cada um daqueles que Ele ama e ama.  

Com amor e bênçãos, Erin  
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Fonte: http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/about-the-author/ 

 

 

 

Sonhos do Céu e Interpretações  

 

Sobre o autor: Erin Aleshire  

 

Em 21 de novembro de 2004, fui ao hospital para um procedimento de             

rotina. Eu optei por estar completamente acordado para este         

procedimento, pois meu corpo havia rejeitado a maioria das anestesias,          

assim como a maioria dos analgésicos. Durante esse procedimento, pude          

conversar com a equipe enquanto eles trabalhavam em mim. Como isso           

continuou, eu comecei a experimentar inesperadamente uma grande        

quantidade de dor e isso foi seguido por suores e tremores. Quando            

comecei a perder a consciência, a última coisa que ouvi foi “Erin, aguenta             

aí só mais uns dois... Estamos perdendo ela! Estamos perdendo ela !!”            

Esse incidente começou meu primeiro Epísodio Perto da Morte, ou NDE.           

Enquanto vivia este episódio no hospital, Deus me levou para a base de             

uma montanha. Lá Deus me disse que eu estava prestes a passar por uma              

das estações mais negras da minha vida e como sempre o Senhor estava             

correto. De fato, comecei uma jornada com Ele através do mais escuro            

dos vales por um aparentemente interminável sete anos. Durante esse          

tempo, meu problema cardíaco continuou a piorar e esse evento inicial foi            

apenas o começo do primeiro de uma série de episódios perto da morte.             

Mais tarde, descobriríamos que isso era resultado de uma arritmia          

incomum que, na verdade, fazia com que meu coração parasse de           

repente. Isso chama de Resposta Repentina de Brady. Durante esses          
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tempo, continuaria a experimentar essas paradas. Algumas delas foram         

classificadas como 'eventos registrados' e outras foram classificadas como         

'eventos não registrados'. Sempre que elas ocorriam, eu era levada para           

visitas no Céu e até mesmo à Cidade de Ouro de Deus, o Lar de Seu                

Trono. No início, mantive essas visitas confinadas a meus diários pessoais,           

pois não queria parecer "não ser de boa mente", falando em termos            

médicos. No entanto, essas visitas anunciavam os sonhos que viriam mais           

tarde e serviram de base para a criação desses livros. Um incidente em             

particular se destacou quando na Sexta-Feira Santa de 2008 meu coração           

parou de repente. Este foi uma parada extraordinariamente grave e          

aconteceu durante uma apresentação no trabalho. Testemunhas lá        

estavam um arquiteto, um construtor e vários colegas de trabalho; eles           

estavam nesta apresentação. Essa situação que passei bem perto da          

morte, que foi classificada como um 'evento registrado', um anjo do           

Senhor me disse que eu era importante para Deus e, mesmo quando eu             

escrevo isso hoje, minha memória está tão clara como se tivesse           

acontecido recentemente. Nessa experiência que foi especialmente       

registrada, finalmente recebi um diagnóstico formal dos médicos de que          

esse problema cardíaco continuasse haveria a possibilidade real de morte,          

a menos que eu concordasse em implantar um marcapasso. Com três           

crianças pequenas, eu sabia que isso era algo que eu teria que passar             

mesmo com as possíveis complicações desta cirurgia. Depois da cirurgia          

do marcapasso, essas situações cessaram e minhas visitas ao Céu foram           

temporariamente suspensas. Eu então passei por um período de seca ou           

um 'período de deserto' onde eu não ouvi do Senhor por cerca de dois              

anos. De muitas maneiras, esse período de solidão era insuportável com           

base no fato de que essas visitas anteriores tinham significado muito para            

mim. Durante esses dois anos, eu inadvertidamente acabei tomando         

algumas decisões que meus inimigos viram como oportunidades de me          

atacar. Enquanto sob esses ataques repentinamente intensificados,       

busquei a Deus com completo abandono e persegui o Senhor com todo o             

meu coração e cada fibra do meu ser. No entanto, fiquei bastante            

preocupada que meu tempo de milagres tivesse terminado com o meu           

novo marcapasso, mas eu ainda pedia a Ele de joelhos todos os dias e às               

vezes literalmente por horas. Em meus persistentes gritos a Deus, meu           

longo período de deserto finalmente chegou ao fim e Deus mais uma vez             

começou a trabalhar sobrenaturalmente em minha vida e com uma          

extensão ainda maior do que antes. De fato, em outubro de 2012,            

comecei a experimentar uma incrível série de sonhos proféticos e visões           
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que continuaram até hoje. Meus amigos e eu em oração, logo após,            

tomamos a decisão de finalmente reunir todos esses sonhos e publicá-los           

como eu os recebi, começando neste mesmo mês. Um resumo de como            

esses sonhos e visões começaram, aqui eu mostro como o Senhor me            

concede esses sonhos e visões: Primeiro eu tenho o sonho à noite e             

depois que eu acordo eu tomo comunhão e oro. Enquanto sento para            

escrever esses sonhos em meu diário, Jesus me dá uma visão aberta do             

sonho em que Ele quer que eu me concentre. Durante este tempo, esta             

visão é tão clara que eu posso experimentar e olhar onde quer que Ele              

deseje. Em segundo lugar, ao reviver o sonho, começo a escrever em meu             

diário e, de alguma forma, tudo isso acontece comigo, nem mesmo tendo            

que olhar para o diário enquanto escrevo, mesmo quando estou dentro           

dessas visões. Surpreendentemente, minha escrita flui do Espírito Santo e          

eu sou capaz de escrever em tinta sem qualquer necessidade de correção.            

Terceiro, essas páginas escritas à mão são enviadas para meus amigos           

para digitação e postagem. Em retrospecto, não tenho dúvidas de que           

tudo isso aconteceu dessa maneira, para que as datas em que esses            

sonhos foram postados pudessem ser verificadas como se estivessem         

realmente acontecendo na data indicada por centenas, senão milhares, de          

testemunhas oculares. Desta forma, ninguém poderia dizer que esses         

sonhos foram postados após um evento e, portanto, foi escrito em           

retrospectiva. Em vez disso, isso forneceu uma prova concreta de que           

esses sonhos eram todos escritos com "previsão" e na data indicada que o             

sonho ocorreu. Curiosamente, se não for humorístico, se eu tentar          

escrever algo diferente de exatamente o que o Espírito Santo está           

pedindo, minha visão do sonho se encerra imediatamente e sou forçada a            

parar de escrever. Sempre que isso acontece, minha memória fica          

temporariamente em branco e eu preciso parar e orar antes que o Senhor             

permita que o baixar comece novamente. Esse processo divino resultou          

em eu me tornar mais como um repórter ou escriba. Em outras palavras,             

eu não posso influenciar ou mudar esses sonhos ou o que está escrito,             

mesmo se eu tentasse como o Senhor simplesmente não permitiria. No           

final, posso assegurar-lhes que os detalhes contidos nesses sonhos são          

tão incríveis que só podem ser inspirados por Deus, pois simplesmente           

não tenho tempo, energia ou educação para receber crédito por nada           

disso. O que é tão maravilhoso sobre esse processo incrivelmente divino é            

que recebo uma verificação tripla de tudo que escrevo sobre esses sonhos.            

Mais uma vez, primeiro tenho o sonho, revivo o sonho em uma visão             

detalhada e, finalmente, o Espírito Santo me ajuda a escrever o que o             
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Senhor quer que eu testemunhe. Ao experimentar esses sonhos e visões           

subseqüentes, eu realmente aprendo com o Senhor enquanto eu vou e           

vivo ao vivo '3-D'. O lado negativo desses sonhos é que eu também             

experimento eu também experimento em 'live 3-D'. Quando se trata          

desses eventos obscuros que me são mostrados, isso muitas vezes pode           

ser bastante horrível, já que todos os sons e cheiros acompanhantes são            

difíceis de suportar ou até mesmo de descrever algumas vezes. Em uma            

nota lateral, meu marcapasso continua gravando meus 'eventos cardíacos'         

e estes facilmente medem aproximadamente trinta eventos por dia. De          

fato, a cada poucos meses eu recebo uma cópia impressa desses eventos            

cardíacos e eles registram esses eventos como um sismógrafo.         

Curiosamente, os eventos que estou vivenciando no Céu estão, de certa           

forma, registrados no log de eventos do meu marcapasso. Agora, a coisa            

que é importante ter em mente é que eu não sou um profeta ou mesmo               

um autoproclamado profeta, mas apenas um vidente e um escriba. Na           

realidade, sou apenas um tipo de repórter celestial. Ironicamente, nem          

gosto de escrever, mas por qualquer razão que o Senhor só saiba, Ele             

escolheu, com muito humor, que eu escrevia com mais frequência do que            

jamais desejaria. Mais uma vez, eu certamente não sou um estudioso,           

nem sou "tão especial" que sinto que eu mesmo mereço esse presente. No             

entanto, como mostrado nas Escrituras, Jesus se especializou em dar          

generosamente a pessoas indignas, então eu levarei este presente com          

um coração muito feliz. Dentro dos sonhos, eu realmente preciso enfatizar           

mais uma vez que estou meramente sendo usado pelo Senhor como um            

exemplo, mas quase realmente mais como uma ilustração. Durante essas          

tragédias e perdas, ganhei um relacionamento amoroso com Jesus e Ele           

sempre me mudou da vida comum que eu estava levando. De fato, agora             

eu pessoalmente vi a beleza do Céu, mas o Senhor me disse que o que               

me foi mostrado ainda é apenas uma pequena fração do que está            

esperando por aqueles que amam a Deus. Como você experimentará          

nesses sonhos, você descobrirá que o Senhor é muito mais do que aquilo             

que todos nós aprendemos. Embora esses sonhos nunca contradigam a          

Bíblia, esperamos que ajudem a iluminar a Bíblia para que você se torne             

ainda mais uma história de amor divina escrita nas tábuas de nossos            

corações. Enquanto muito poucos descobriram a camada após camada do          

amor que Deus já nos deu através de Suas Palavras, eu oro para que              

estes sonhos o ajudem a descobrir isto como Ele tem para mim agora.             

Lembre-se sempre que o Céu é um mistério divino e não há falta. De fato,               

o Céu é perfeitamente sagrado, um lugar de perfeição e não há morte ou              
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decadência de qualquer tipo. O céu é um lugar de absoluta beleza,            

precisão e habilidade, diferente de tudo na Terra. Não só isso, e de             

alguma forma surpreendente para mim, o Céu é também um lugar com            

tecnologia de ponta que simplesmente não pode ser compreendida ou          

combinada com qualquer coisa que o homem possa criar ... e tudo sem             

um único "fio elétrico"! Comparado com a Terra, o Céu é lógico e             

intrinsecamente misterioso, mas infinitamente grande e intensamente       

pessoal ao mesmo tempo. Novamente, isso é um mistério para mim           

também, mas esses sonhos vão ajudá-lo a ver tudo isso de uma forma             

mais clara, ou pelo menos esse é o meu maior desejo para cada um de               

vocês. Através desses sonhos poderosos e com a ajuda do Espírito Santo,            

eu acredito fortemente que você virá a conhecer seu Senhor e Salvador            

muito mais intimamente do que você jamais sonhou ser possível.          

Lembre-se, Jesus é sempre o grande assunto e isso não é diferente nesses             

sonhos. Dado onde estamos e nos aproximando do fim, eu sinceramente           

acredito que Ele está agora fazendo a Si mesmo e Seu Lar para nós no               

Céu que Ele planejou para nós, conhecidos por pessoas de todo o mundo.             

De modo algum esses sonhos são um substituto para as Escrituras na            

Bíblia, mas sim esses sonhos ilustram lindamente as verdades bíblicas. 1           

Coríntios 2: 9 resume o que tenho visto ao visitar o Céu: “Mas, como está               

escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem           

penetraram o coração do homem ou da mulher, as coisas que Deus            

preparou para aqueles que O amam. ” Ao ler esses sonhos, você pode se              

perguntar“ agora por que Jesus escolheria Erin, uma gentia e pecadora           

comum, para esses sonhos e visões? ” Você deve saber de antemão que             

eu também pedi ao Senhor essa mesma pergunta muitas vezes para           

contar. No entanto, sempre que eu fiz a mesma pergunta ao Senhor, Sua             

resposta sempre foi tão simples: “Erin, por que não você?” Aprendi desde            

então a simplesmente aceitar Sua resposta, embora muitas vezes difícil          

para mim, e oro para que você também vai (sorri) ...  
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