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A PONTE 
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Eu tenho estado sob ataques extremos uma vez que o Senhor iniciou esta             

série de sonhos, séries da revelação. Está ficando quase cômico porque eu            

sei qual é a fonte e a razão. Eu também sei que o Senhor permitiu isto                

para que eu fique mais forte com o meu uso das Escrituras, com as              

minhas orações contra as fortalezas/demônios e abertamente com a         

minha língua, a Palavra falada ou decretada para que eu solte armas que             

derrubam os inimigos. 

Deus é fiel, e apesar dos ataques, não tenho medo. Eu não gosto deles,              

mas, eu sei onde o meu futuro lar está no Céu, conheço a voz de Jesus,                

meu Senhor, eu sei que Ele tem enviado ajuda e estes anjos estão aqui              

em guarda o tempo todo. 

Há vários sinais que o Senhor me dá pelos quais sei quando estou prestes              

a entrar em guerra espiritual. Ele sempre envia sinais de alerta. Eu nunca             

revelei isto antes porque não senti autorizada para compartilhar até agora.           

Eu creio que o tempo é agora para revelar isto porque eu creio que alguns               

de vocês talvez tenham tido sinais semelhantes e não os reconheceram. 

Com o seguinte, talvez isto irá ajudar outros também a ver os padrões de              

avisos e reconhecer ataques. Estes sinais sempre me deixam saber como           

orar com antecedência: 

Meu primeiro sinal de que estarei em batalha espiritual são aranhas,           

moscas, cobras, ou uma combinação desses. Quando eu vejo estes sinais,           

sei que eles são um precursor para um certo tipo de arma que o inimigo               

vai usar contra mim dependendo em qual desses sinais que eu vejo. 

Eu sinto que não devo revelar o tipo de arma que se relaciona com o tipo                

de sinal porque isto não é para ser descoberto pelo inimigo, e é especial              

para cada pessoa. Contudo, os seguintes sinais são menos óbvio, mas, há            

um padrão durante os anos para mim que não posso ignorar: 

Eu as vezes experimento um tipo de perturbação no meu sono entre uma             

da manhã e três da manhã. 

Eu tenho problemas com coisas de baixo da superfície subindo para cima.            

Isto pode incluir coisas como sanitários entupidos ou encanamento com          

problemas de qualquer tipo. 

Eu as vezes tenho problemas com infestações de quaisquer tipo e pode            

incluir moscas, formigas, vermes, ratos, vespas, ou mofo. 

Meus filhos podem experimentar ataques contra eles quando estão na          

escola. Isto geralmente ocorre no mesmo dia, duas escolas diferentes          

dentro de 2 horas. 
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Eu posso experimentar dores de cabeça misteriosas, erupções cutâneas ou          

uma combinação. 

De repente pessoas do meu passado que voltam em contato comigo           

dentro de um período de três dias e do nada. 

Mais um sinal para mim, o qual é raro, é quando vejo três falcões ou               

águias dentro de um dia. Por exemplo, segunda-feira dia 31 de dezembro            

de 2012 eu tinha visto mais de 13 falcões branco com asas preta nas              

pontas, meu padrasto me disse que eram raras e migraram vindo do            

Alaska. O meu filho e eu contamos estes falcões enquanto estávamos           

dirigindo na entrada em Palouse – Leste de Washington, perto de Seattle. 

Eu posso experimentar problemas financeiros de repente acontecendo        

simultaneamente dentro de um período de 72 horas, inicia-se com o banco            

geralmente e acaba afetando tudo. 

Eu posso experimentar problemas no trabalho, sempre acontecem dentro         

de um dia. Esses múltiplos ataques são feitos de propósito e pode levar             

três dias para mim recuperar deles. Não somente isto mas geralmente           

leva uma semana para ganhar uma atmosfera de paz no trabalho. 

O último sinal de ataque pode parecer um pouco estranho, mas meu            

cachorro pode começar a latir e rosnar para o ar sem razão aparente. Eu              

digo estranho porque talvez, sim talvez, meu cachorro pode ver coisas no            

mundo espiritual as vezes, que nós não podemos ver e esta tentando me             

avisar do que ele está vendo no mundo invisível. 

Estes sinais acima são para mim saber como orar e quando orar. Eu estou              

compartilhando isto com vocês agora porque creio que isso é importante e            

eu acredito que pode ajudar alguns de vocês nos próximos dias. 

Eu ainda não sei se há mais significado por trás desses sinais, mas, ao              

longo dos anos eu aprendi que esta é uma maneira maravilhosa em que o              

Senhor me ajuda quando estou ocupada demais ou incapaz de ir a Ele. Eu              

experimento normalmente uma combinação de 3 sinais que são         

precursores de um grande ataque. 

Esta semana, parecia que cada parte da minha vida estava debaixo de            

ataque. Eu fui lembrada por um dos meus amigos para desacelerar,           

esperar no Senhor, não passar à frente Dele. Então, eu segui este            

conselho bom e derrubei essas fortalezas com a minha armadura          

completa, tomando posição sobre a minha propriedade e preparando         

minha casa. 

Antes disso, eu ficava sem poder, em vez de me ligar ao Senhor como a               

minha fonte de força. Posso dizer-lhe que este jeito de liderar em meu             

próprio entendimento tinha me metido num dilema em que muitas vezes           

os velhos hábitos carnais são difíceis de morrer. 

Para resumir, nós não podemos baixar a guarda, tirar a nossa armadura e             

descansar. Em vez disso precisamos aprender a descansar usando a          

armadura. 

Sonho começa … 
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Eu estava no Portal novamente onde dois anjos estavam lá para me            

cumprimentar. Os anjos estavam tão felizes em me ver e eu estava ainda             

mais feliz por estar aqui com eles. Quando me virei para a frente a              

procurar por Jesus, o cenário de repente mudou. 

Semelhante ao começo dos sonhos, eu tinha 76cm de altura de novo. Eu             

vi Jesus em Seu manto branco sentado em Sua cadeira e corri até Ele o               

mais rápido que minhas pequenas pernas oscilantes poderia ir. Enquanto          

corria, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ele sabia que eu             

tinha sido entristecida e chorei por Ele como uma criancinha choraria. 

Eu: “Hayah, estou tão feliz por vê-Lo assim.” 

Ele se levantou e me pegou levantando-me bem alto no ar assim como um              

pai faria com sua criança. Ele me segurou no Seu ombro enquanto se             

sentou novamente. Eu estava chorando baixinho lá porque Ele sabia que           

eu precisava do ombro de meu Pai, naquele momento. 

Jesus: “Deite a sua cabeça, Erin, descansa em Mim.” 

Eu realmente precisava disso novamente e Seu ombro era forte e me dava             

conforto. Enquanto eu chorava no ombro Dele, notei que as minhas           

lágrimas não mancharam o manto Dele e nem molhava, mas, foi           

sobrenaturalmente absorvido pelo material. Ele me segurou por um longo          

tempo e eu senti muita paz e segurança. 

Jesus: Ele sussurrou: “Você é minha e vai ficar tudo bem. Eu estou             

contigo sempre e Eu não vou te abandonar. Você está segura agora aqui             

Comigo, então, não há necessidade de se preocupar ou chorar mais.” 

Eu: “Hayah, eu me sinto como Raquel e em luto. Há algo que eu possa               

fazer?” 

Jesus: “Não. Não há nada a não ser orar e vigiar porque você está aqui               

Comigo agora.” 

Eu: “Quero tanto poder ajudar.” 

Jesus: “Eu sei, não há nada para você fazer. Lembre-se que há neve na              

previsão e lembra-se da ordem?” 

Eu: “Senhor, eu não entendo porque eu estou tão sonolenta e tão cansada             

neste momento.” 

Jesus: “Eu sei, Erin, porque Eu estou velando sobre você.” 

Eu fiquei algum tempo em seu ombro e eu estava tão feliz que Ele              

permitiu isso porque simplesmente parecia perfeito para este tempo eu          

que estava vivendo. 

Eu “Senhor, idade causa problemas.” 

Jesus: “Por favor, explique.” 

Eu: “Nós temos que aprender à medida que crescemos. Devemos nos           

tornar mais sábios.” 

Jesus: “Sim, Erin, idade é algo como isto.” 

Então eu vi uma bela ponte sobre um rio largo. A corrente do rio e               

profundidade fez a ponte crucial para atravessar com segurança de um           

lado para o outro. Eu me vi como uma criança de cerca de 2 anos de idade                 

e eu mal podia andar. 
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Pra começar me vi cuidadosamente segurando os guarda-corpos, em         

seguida, corri para trás e para frente sobre a ponte e de um lado para o                

outro lado com confiança. A ponte era forte no começo, mas, quando            

fiquei mais velha a ponte tornou-se degradada. 

As partes da ponte ou a engenharia estrutural original começou a ficar            

com problemas com o decorrer dos anos ela estava ficando          

estruturalmente fraca. Agora quando eu atravessava a ponte, ela         

balançava e eu ficava com medo. 

Então notei que ia tornando-se mais difícil atravessar a ponte. Então,           

finalmente, vi-me sentada nas margens do rio nem mesmo tentando          

atravessar a ponte velha. 

Jesus: “Agora me explica o que acabei de mostrar você.” 

Eu: “Quando eu era pequena, era ousada e confiante, a ponte era forte             

não havia chance de cair no rio turbulento. No entanto quando eu cresci             

com o tempo, a ponte ficou em ruínas, finalmente, tornando-se assim que            

não me atrevo a atravessá-la.” 

Jesus: “Descreva a ponte e exatamente o que mudou com ela.” 

Eu: “Talvez a ponte representa a minha fé e que quando eu era pequena,              

nada me impediu de atravessar o rio. Contudo, quando eu me tornei mais             

velha, a ponte também se tornou mais velha e fraca, até que eu             

finalmente fiquei com medo de atravessar a ponte.” 

Jesus: “Descreva o rio?” 

Eu: “Era profundo e amplo o suficiente para que uma ponte fosse            

necessária para atravessá-lo. Levaria um esforço impossível para eu poder          

atravessar este rio sem uma ponte.” 

Jesus: “Então, o que está do outro lado da ponte que vale a pena              

atravessar?“ 

Vi então uma terra bonita e ela tinha tudo. Contudo, eu não podia ver              

claramente tudo que a terra tinha para mim quando fiquei mais velha. Em             

vez disso agora eu precisava de óculos para que as coisas ficassem em             

foco, mas, eu me lembrava de que era uma terra boa. 

Eu: “Senhor, esta é a Terra Prometida?” 

Ele riu e parecia muito feliz que eu finalmente entendi isso. 

Jesus: Sim, Erin, e o que está esperando do outro lado da ponte além da               

terra?” 

Eu: “Oh Hayah, Eu posso ver que Você está lá.” 

Jesus: “Sim. Enquanto isso é verdade, você deve se lembrar de que Eu             

estou em ambos os lugares.” 

Me: “Senhor, então eu ainda não entendo completamente.” 

Jesus: “Esta é uma parábola com muitas camadas, um livro poderia ser            

escrito apenas sobre isso. É uma história direta do Antigo Testamento em            

Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 12. Esta é uma boa comida para este             

tempo e eu vou colocar isso em termos simples mais tarde. Por agora,             

vamos aplicar isso em uma outra maneira porque o significado é o            

mesmo. Olhe novamente para o rio e a ponte.” 
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Então vi que quando eu era pequena a ponte era resistente e segura e a               

travessia era curta. Naquele tempo eu era pequena demais para ver ao            

longo dos lados da ponte para ver a fúria do rio abaixo. Enquanto o rio               

parecia grande para mim como uma criança, mas não era realmente           

‘grande’ para mim quando era pequena. 

No entanto, enquanto fui ficando mais velha, a ponte tornou-se fraca ao            

longo do tempo sem reparos. Eu era também mais alta e mais velha o              

suficiente para que eu pudesse ver sobre os lados da ponte e a correnteza              

rápida abaixo. O rio parecia mais largo também agora e senti que a ponte              

mal esticava através do rio. A ponte parecia que balançava e ficava em             

falsa causando medo e incerteza de uma travessia segura. 

Jesus: “Erin, existem vários significados aqui neste cruzamento. Com uma          

fé de criança, você atravessou facilmente de um lado do rio para o outro,              

nunca se preocupando com a ponte ou a travessia. Mas, quando você            

cresceu sua travessia tornou-se mais difícil.” 

Eu: “Sim, Senhor, agora parece que eu me sento na beirada do rio e estou               

com medo de atravessar.” 

Jesus: “Sim, mas agora olhe mais de perto para os dois lados a partir              

deste ponto de vista.” 

Vi então uma vista sobre a paisagem e o rio corria de norte a sul. Para a                 

minha esquerda, vi uma terra árida, como um deserto, nada crescia ou            

muito pouco. Eu vi que a terra foi atingida com uma seca e ninguém tinha               

esperança. 

Contudo, à minha direita, vi uma bela paisagem e tinha tudo lá. Na borda              

da ponte para esta terra havia uma barreira alta. Este aterro manteve esta             

bela terra de ser visível do outro lado do rio e da ponte. 

Esta terra tinha muita comida e água. Na verdade ela tinha tudo e tudo              

sobre ela era como o Céu e era uma terra de abundância. Eu vi pessoas               

que trabalham e que apreciam seu trabalho e nada foi trabalhoso. Cada            

pessoa compartilhava a sua própria colheita, mas voluntariamente        

negociavam uns com os outros para compartilhar a sua recompensa. 

Uma pessoa colhia uvas e fazia vinho, outro colhia trigo e fazia pão, outros              

colhiam figos e faziam bolos, e ainda um outro colhia azeitonas e fazia             

óleo. Cada um celebrava e apreciavam os seus frutos e o trabalho de cada              

pessoa. 

Havia música, canto, dança e celebração e todas as pessoas louvavam ao            

Senhor abertamente com ofertas de ação de graças. Todas as pessoas           

sabiam exatamente da onde a bênção tinha vindo e reconheceram o           

Senhor. Por sua vez a terra foi abençoada e tudo fluía com uma             

abundância sobrenatural que só poderia vir do Céu. 

Jesus: “O que você vê Erin?” 

Eu: “Eu vejo o Paraíso e não há nada assim na Terra hoje. Eu somente li                

sobre isso na Palavra, mas eu nunca vi isso.” 

Jesus: “Você vê algo mais? É a terra, uma boa terra?” 

Eu: “Sim. Esta terra tem tudo e eu quero ir para lá.” 
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Jesus: “No entanto, você não atravessa a ponte para entrar nessa terra.” 

Eu: “Senhor, a barreira alta bloqueia a minha vista, a ponte é longa,             

desgastada e eu sou fraca.” 

Jesus: “Por isso é mais confortável sentar-se na beirada do rio neste lado             

deserto? Olha mais de perto.” 

Então eu vi o lado esquerdo do rio novamente e ele era estéril ainda e               

deserto Não tinha vida e brilho e havia roubos e crimes de todos os tipos.               

Eu vi um agricultor com uma pequena colheita por causa da seca onde ele              

juntou o que podia e levou para o mercado. Ofereceram a ele apenas 1/3              

do valor da colheita e no seu caminho para casa para sua família, ele foi               

roubado de sua renda e morto. 

Eu: “Senhor, a terra prometida para ele estava do outro lado da barreira e              

menos que meia milha de distância. Por que ele não foi para lá? Por que               

Você não mostrou a ele o caminho?” 

Jesus: “Oh, a ele sem dúvidas foi mostrado a ponte e de fato várias              

pessoas tinha passado por ele no caminho para a ponte. Contudo, ele            

nunca os seguiu, mesmo que eles lhe contaram sobre a grande colheita.            

Ele simplesmente se recusou a atravessar para a Boa Terra.” 

Então eu vi um lugar de mercado e um templo. Lá vi ídolos sendo              

vendidos, elementos de comunhão, ofertas desonrosas e todos sendo         

vendidos bem na frente desse templo. Contudo esse específico templo          

tinha sido feito para adorar o dragão e servi-lo. 

Eu vi cartomantes, caçadores de recompensa e homens de negócios que           

eram como adivinhos, eles eram meteorologistas financeiros. As pessoas         

estavam correndo ou indo a eles com as ofertas e dízimos para apostar             

em um aumento financeiro. De repente eu notei que o cenário se            

transformou numa cidade moderna e movimentada. 

Eu: “Senhor, isso parece Wall Street (em NY) hoje. Bem diante dos meus             

próprios olhos, eu vi ela se transformando de uma cidade antiga em uma             

cidade moderna parecida com a Wall Street. Qual a razão disto?” 

Jesus: “Não são as duas a mesma? Você se lembra dos cavalos coloridos             

que lhe mostrei antes com as latas?” 

Eu: “Sim, mas eu não entendo por que eles não cavalgaram para aqui.” 

Ele me levou até a balaustrada para me mostrar. Eu vi os cavaleiros indo              

para a cidade com o edifício mais alto. Ele então me mostrou os seis              

líderes na mesa. Um líder tinha vindo de longe para o lugar de reunião e               

agora eu vi sete fisicamente na mesa. 

Três líderes ainda estavam via satélite. Então vi um contrato sendo           

assinado por cada um deles e foi passado ao redor da mesa. Os três              

líderes via satélite tinham um representante lá (como um procurador) do           

pacto. 

Eu: “Senhor, vejo demônios reunidos também e cada um deles é um            

príncipe. Cada demônio parece está de pé por trás de cada um desses             

homens.” 

Jesus: “O que mais você vê?” 
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Eu: “O tempo tinha chegado para o projeto da aliança assinada começar.            

Se tornou oficial. Oh, isso não é bom, Senhor.” 

Jesus: “Olhe atentamente e o que você vê?” 

Eu vi um empréstimo de dinheiro muito antecipado finalmente sendo          

concedido. Eles estavam comemorando porque sabiam que o seu tempo          

tinha chegado. Eu vi uma pequena bandeja de prata com uma tampa            

sobre ela e com um prato de serviço no centro desta mesa. 

Então, vi que um dos seis líderes originais o qual era o executor principal e               

que possuía a maior parte de tudo. Esse líder tinha o mais caro de tudo e                

o que tinha mais dinheiro. Ele estendeu a mão e levantou a tampa, que              

parecia uma cúpula, de cima da bandeja de prata. Sob ela estava um             

Deidrel de safira azul, isso é um pião de 4 lados jogado durante o feriado            

judaico de Chanucá. 
Eles então, passaram um copo entre si e cada um bebendo da taça porque              

eles tinham o mesmo objetivo, a destruição de Israel. A tampa parecida            

com um dome foi colocada de volta sobre o Driedel e outro prato foi              

trazido. Era a carcaça de uma águia, mas, não havia uma cúpula sobre             

este prato. Em vez disso, havia salsinha e dinheiro em pedacinhos           

decorando este prato. 

Haviam moedas de prata sobre os olhos da águia como também sangue e             

outra coisa que não pude reconhecer na boca da águia. Este ‘prato com             

águia’ foi transferido para o centro da mesa enquanto o vinho foi            

misturado com sangue e o cálice passou entre eles em celebração. 

Eu: “Senhor, eu não gosto do que vejo. O que está na boca da águia?” 

Jesus: “Olhe bem de perto.” 

Eu: “Eu vi uma pequena pedra em forma de uma pedra angular (pedra             

chave), vi algo gravado nela, estava escrito ‘Mene…’ Eu estava tendo um            

momento difícil focalizando sobre isto. Contudo eu sabia que tinha visto           

isso antes no Velho Testamento, no livro de Daniel, e reconheci que era “a              

escrita da parede.” 

Jesus: “Erin, o capítulo 5 de Daniel é importante.” 

Eu: “Me perdoe Senhor mas eu preciso voltar e estudar isto.” 

Jesus: “Você vai, mas você já entendeu? Você vê o que aconteceu?” 

Eu: Eu comecei a chorar, “Sim, Senhor, eu vejo.” 

Jesus: “Agora volte para esta terra deserta. O que você vê?” 

Eu vi uma terra que nasceu originalmente da Terra Prometida. Eu vi uma             

terra segura e próspera. Ela estava feliz e tinha promessa (de ser boa             

terra). 

Eu: “Parecia perfeita.” 

Jesus: “Não, olha mais de perto.” 

Vi homens vindos de muitos países ao longo de muitas águas desde o             

início da América. Eu vi isso na mão do Senhor originalmente e que cada              

um destes homens tinham trazido pequenas sementes com eles. Cada          

uma dessas sementes representando certas coisas que, na verdade,         

contaminaram ou destruíram a paisagem. 
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Eu vi uma boa igreja, mas então uma semente que a fez ficar estragada.              

Eu vi uma boa fazenda, mas, uma semente causou más colheitas. Vi            

crianças e então uma semente que causou doenças, e foi assim por            

diante. 

Jesus: ”Você não vê o desaparecimento paciente e lento desta boa terra?            

Eles não se voltaram para ídolos quando pararam de vir a Mim?” 

Então eu vi o culto de todas as coisas na America e que isso havia se                

tornado pior e cada vez mais pior a cada ano. 

Eu: “Senhor, eu mesmo as vezes, tenho adorado essas coisas acima de            

Você. Por favor me perdoe.” 

Jesus: “Você está perdoada. Em 2012, apenas 10 dias atrás, permissão foi            

concedida. Antes de tudo isso a decadência era lenta e sutil, mas mesmo             

assim escondido na vista de todos. O mal tinha começado a descer sobre             

este território, mas agora olhe.” 

Vi homens vir aos EUA através de muitas águas novamente, mas, desta            

vez para a destruição dela. Ele virou as cenas de um tempo puro e simples               

para as práticas modernas em que os EUA agora estão literalmente           

adorando a Baal. Contudo, cada pessoa tinha diferentes ídolos em suas           

casas para adorarem, alguns adorando corpos humanos, alguns carros,         

alguns dinheiro e alguns crianças. 

Eu: “Oh Senhor, eu sou culpada, por que eu também tenho feito isso.” 

Então vi os anos em que eu havia gastado em busca de um corpo perfeito.               

Eu tinha me tornado uma adoradora de mim mesma. Eu havia me tornado             

auto-centrada, autoconfiante, egocêntrica. 

Eu: Isto foi duro de ver. “Pare, por favor.” 

Jesus: “Você removeu estas coisas, só foram levadas ao seu conhecimento           

porque esses ídolos eram a “barreira” que lhe impediu de vir a Mim. Eu              

tenho ciúmes de você e essas coisas uma vez dividiram o seu foco pra              

longe de Mim. Você vê agora?” 

Eu: Luzinha na cabeça. “Sim!” 

Jesus: “Se você tivesse entrado mais cedo, você estaria nessa terra           

prometida.” 

Eu não entendi completamente o que Ele estava dizendo porque pensei           

que eu estava residindo aqui já. 

Eu: “Onde esta terra doente está indo, eu não quero seguir.” 

Jesus: “Erin você já atravessou a ponte e já não habita nesta terra.” 

Eu: “Meus filhos também?” 

Jesus: Ele sorriu e riu: “Sim, seus filhos também. Não se preocupe.” 

Eu: “Senhor, eu posso atravessar a ponte e recolher aqueles que           

gostariam de vir, mas, não sabem como?” 

Jesus: “Tudo já esta estabelecido e você está prestes a completar a sua             

jornada.” 

Então eu vi um enorme grupo de pessoas todos atravessando a ponte.            

Alguns estavam de pé e vindo das margens do rio. Outros tinham vindo do              
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mercado. A ponte era nova e forte e capaz de suportar o peso da              

travessia. 

Eu: “Eu não entendo. Você disse que eu estou aqui.” 

Jesus: “Sim, você está aqui e seus filhos também.” 

Eu: “Senhor, estou confusa com a ordem.” 

Jesus: “Lembre-se destes dez? 

Nós nos voltamos para a sala de conferências na cidade com o prédio mais              

alto. 

Eu: “Senhor, cada um deles têm os seus próprios reinos correto? “Esses            

reinos são físicos?” 

Jesus: “Não necessariamente, Erin, leia a Palavra novamente.” 

Eu: “E as terras em torno de Israel?” 

Jesus: “Sim, estas são terras, mas, você está pensando em termos de            

terra como o tipo de propriedade. O dono da terra é necessariamente            

rico?” 

Eu: “Estou confusa.” 

Ele então me mostrou uma pequena propriedade que não tinha bens e            

ainda o homem produziu uma enorme colheita Ele então me mostrou um            

outro homem com uma grande quantidade de terra, milhas e milhas de            

terra no deserto, mas, nada de grande valor para fazer com ela e ele era               

pobre. 

Jesus: “Será que ser um proprietário de terras significa que você tem            

poder hoje?” 

Eu: “Não, mas, ter dinheiro para controlar outros é o maior poder. Você             

pode ter terra e ainda ser um escravo.” 

Jesus: Ele sorriu: “Bom. Você agora entendeu?” 

Eu: “Eu acho que sim, mas, quem são esses 10 reis?” 

Jesus: “Você não vê e não está escrito? Erin, esta não é uma nova              

revelação.” 

Eu: “Senhor, o que eu estou vendo vai acontecer muito em breve?” 

Jesus: “Sim, mas nada é exigido de você. Fique firme, tenha coragem e             

seja forte, a batalha é Minha. O inimigo vai confundir a si mesmo e a Terra                

do Meu Pai não será governada por estes (10 reis). Ore por Israel, preste              

atenção nos sinais e lembre-se da mesa. 

“O primeiro prato foi colocado para o lado e houve então o segundo prato.              

Por agora este é o foco. O segundo prato vai ser trazido a derrota para               

que diminua a força e quebre o espírito do primeiro prato. 

“Porém não se preocupe, você não vai sofrer vergonha e cada dia tem             

valor. Amor e conforto exalam Minha luz, para que outros possam saber            

que há uma boa terra para ir.” 

“Daniel fez uma oração no segundo capítulo. Este é um bom momento            

para ser grato e Me procurar sempre. Eu estou aqui com você e você é               

amada.” 

Ele alcançou e beijou minha testa enquanto o meu anjo da guarda veio             

para me receber. Jesus bateu no peito sobre o coração duas vezes e sorriu              
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para mim com grande amor. Em retorno, fiz uma reverência e coloquei            

minha mão sobre meu coração. 

Ele se virou e foi até a balaustrada onde havia pessoas reunidas e vestidos              

em vestes brancas. Uma daquelas pessoas se virou e acenou para mim.            

Meu anjo da guarda colocou o pano na minha cabeça novamente. 

Anjo da guarda: “Ainda está chovendo e você tem que se cobrir. “Erin o              

que está no seu bolso?” 

Abaixei-me e tirei um fio de prumo. 

Anjo da guarda: ”Esta é a sua medida e há sinais. Você precisa voltar a               

Zacarias, estude isto. Ache todas a referências na Palavra onde diz           

“formosos são os pés dos que pregam as boas novas.” Você também            

deveria ler o que vem antes e depois desses versículos. Onde você            

encontrar estes versículos, note novamente a ordem por que isto e uma            

lâmpada para o seu caminho e uma luz para os pés. 

“Os Céus declararam a Sua Glória e até a Lua se alegra. Mesmo quando              

esta escondida, tudo revela Sua majestade e tudo é um sinal. Você leu             

Ageu? Jeremias 50 contém um marcador. Ele falou de Daniel e isto é             

importante. Não esta lá ‘a escrita na parede?’ E a respeito dos dez líderes? 

“É um bom momento para ir para Daniel, não é? Não se concentre apenas              

no capítulo 7 para informações dos dez líderes, mas, também se concentre            

no que está chegando como uma promessa para você. Ele não está vindo             

sobre as nuvens? 

“Há também uma boa lição de Sofonias. Há muita comida que Ele lhe             

mostrou. Faça isto bem claro quando escrever e lembre-se do Salmo 45.            

Se lembre que o que Ele requer é que vocês se amem uns aos outros. Ele                

fala a um coração puro e Ele pede a sua obediência a Ele. Vá atrás do                

coração Dele, do mesmo jeito que Ele esta após a seu. 

“No Salmo 46 tem uma pepita que diz, ‘Deus está dentro dela, ela não vai               

cair, Deus a ajudará ao romper do dia.’ Não é esta uma grande notícia?              

Você é amada pelo Rei e você mora na Boa Terra. Ore por Israel, não se                

esqueça.” 

Sonho acabou… 

Este sonho foi em duas partes e foi uma continuação de um outro sonho.              

O inimigo lutou duro para me deixar longe desse sonho porque há muita             

informação aqui. Já estamos vendo ou já vimos, algumas das coisas que            

Ele está nos mostrando. 

Muito amor e muitas bênçãos …… Pardal. 
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