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Quem é você e qual é o seu ministério? 

 

Através do tempo, enquanto em seu plano, aprendi a relacionar-me com           

tantas pessoas diferentes de tantas esferas diferentes da vida. Eu sei o que             

é viver na pobreza e na riqueza. Eu sei o que é perder tudo e lentamente                

ganhar de volta pela Graça de Deus. Eu sei viver com muito pouco e              

encontrar alegria nas coisas simples ao meu redor. 

Muitos anos atrás, eu tinha coisas de riqueza e materiais, mas isso me             

deixou deprimido e sedento por mais. Eu não tinha sabedoria, satisfação e            

estava com fome de Jesus. Agora, quando eu olho para trás, quando eu             

tinha 18 anos e não fui salvo, pedi a Deus algo, algo que acabaria sendo o                

começo de tantas tentativas e testes ... 

“Para um dia ter um coração de ouro, mas, por enquanto, fica em uma              

corrente em volta do meu pescoço até o dia em que eu possa amar tudo e                

todos, inclusive eu. ” 

Eu compartilho publicamente esse desejo no anuário do colegial. Bem, Deus           

começou a trabalhar nisso, pois este pedido o agradou, mas mal sabia o             

quão difícil esse pedido se tornaria. 

Quando mais tarde fui atacada e fiquei doente, fui despida de quase tudo o              

que tinha. Isso incluía meu casamento, meu dinheiro, minhas lindas          

antiguidades, tapetes, roupas de mobília e carros. Eles foram todos embora           

e em tão pouco tempo. 

Fui forçada a leiloar tudo o que tínhamos. Eu passei por processos, mas não              

pude mais pagar advogados para lutar. Eu não podia pagar pelos           

julgamentos das contas médicas. Eu perdi todo o meu status social e uma             

riqueza de amigos mundanos e condicionais. Eu quase perdi meus filhos           

assim que descobri que eles tinham sido abusados, mas Deus me poupou            

disso. Muito simplesmente, Deus me esvaziou de qualquer senso de eu que            

eu tinha. Eu fui esvaziado de mim mesmo! 

Desde então, aprendi a ficar satisfeito com o que me foi dado e não mais               

corro atrás das coisas deste mundo. Aprendi que Deus não exige meu            

auto-sacrifício, mas exige e abençoa minha obediência. Assim que eu me           

soltei e fiquei severamente quebrado e na posição mais baixa que a            

sociedade tinha para mim, foi então que Jesus apareceu. Ele me salvou do             

poço de mina e colocou meus pés de volta em uma base firme - Ele! 
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Meu chamado de Deus é realmente trazer a Boa Notícia de Jesus em breve              

para a Sua Noiva. O problema virá e está aqui agora, mas se tornará muito               

pior muito em breve. O Senhor enviou alguns de nós para assinalar as             

coisas celestiais às pessoas não-salvas ou céticas feridas e feridas pelos           

cristãos. Eles também precisam saber que Deus os está chamando. 

Ele os ama e preparou um belo lugar para nós. Aqueles que aceitam Jesus              

como seu Senhor e Salvador não perecerão. Aqueles que afirmam conhecer           

a Deus, mas continuam em seus estilos de vida pecaminosos, e aqueles que             

ouvem falsos ensinos das religiões do “Portão Largo” falharão em ver o            

“Portão Estreito” de Jesus. 

Estou aqui para compartilhar as boas novas de Jesus. Ele vai te salvar. Ele              

te ama. Ele te ama, não como o mundo te ama, mas como o Pai Deus te                 

ama! 

 

Quando você começou a ter esses sonhos e quanto tempo eles           

duram? 

Eu tenho sido um sonhador durante a maior parte da minha vida, mas os              

sonhos verdadeiramente vívidos do Senhor começaram em 2012. Os         

sonhos podem durar até 30 minutos por horas de mensagens para várias            

noites do mesmo sonho várias vezes ou continuando . Mais tarde eu acordo,             

tenho comunhão e então Ele baixa os detalhes dos sonhos em uma visão             

3D de 180 graus enquanto eu escrevo o que Ele me escolhe do que me é                

mostrado. 

Se eu começar a escrever algo que Ele não direciona, a visão pára             

imediatamente. Quando eu oro e volto para Ele, Ele então redireciona           

minha atenção para o Seu exemplo. No começo, isso foi bem difícil. Eu             

estava tão fascinado com o meu novo presente que passei muito tempo            

olhando em volta e sem tempo suficiente em suas diretivas (sorrisos).           

Agora, as visões raramente são interrompidas, já que aprendi a "esperar no            

Senhor". 

 

Por que Deus está lhe dando esses sonhos? 

Mais uma vez, acho que é porque eu sei um pouco sobre muitas coisas              

diferentes e então posso me relacionar com tantas pessoas em suas           

caminhadas. Eu entendo discriminação e abuso como eu vivi muito deste           

sendo direcionado para mim. De ser em torno de membros da família que             

lutaram, eu entendo abuso de substâncias e vícios. 

Eu também fui Designer de Interiores por mais de duas décadas. Enquanto            

trabalhei em mansões multimilionárias, eu pessoalmente vivi em casas         

pequenas (sorrisos). Por sua vez, embora eu aprecie as "coisas boas", ainda            

não gosto do preço alto que precisa ser pago para adquirir essas "coisas". 
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Eu acredito que Deus também me permitiu ter este dom simplesmente           

porque eu sou eternamente grato a Ele por tudo que Ele fez por nós. Eu vi                

Seus milagres e até os vivi. Eu permiti que Ele me usasse como um vaso               

para os Seus propósitos e isso resulta em uma vida sem arrependimentos            

quando eu o faço. 

Eu sinto que agora fiz tudo o que sempre quis em minha vida, então eu não                

desejo mais nada além da Vontade do Senhor para mim e para mim. Oops,              

olhe para todos os 'eu e eu' que acabei de usar na última frase (sorrisos). 

A maneira de ouvir claramente de Deus é quando você morre para si             

mesmo 'para que haja menos de você e mais dele. 

 

Qual é o propósito desses sonhos? 

Jesus está vindo para a sua noiva muito em breve. Estes sonhos são para              

aqueles que foram feridos pelos cristãos, pelos perdidos e também por           

aqueles que têm fome e sede de mais respostas de Deus. Fomos levados a              

acreditar que a Terra é real e o Céu não é. No entanto, é o Céu que é real e                    

esta Terra é 'mas uma perseguição'. 

 

Como as pessoas reagem à leitura dos livros e do site? 

Cristãos que vivem a vida em suas poltronas confortáveis odeiam esses           

sonhos, já que Jesus está exigindo algo deles. Ele está exigindo que saiam             

dos bancos e olhem para cima. 

No entanto, para aqueles feridos por pessoas pregando doutrinas erradas e           

deixando a igreja como resultado, para aqueles feridos por pessoas usando           

as Escrituras como uma arma contra eles enquanto eles mesmos estão           

operando sob fortalezas demoníacas e para aqueles que viram o poder de            

Deus e desejo mais do que a igreja oferece, esses são os que encontrarão              

esses sonhos e os amarão. Aqueles que estão em busca de mais milagres,             

sinais e prodígios, conforme mencionados na Bíblia para esses últimos dias,           

os encontrarão nesses sonhos. 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias somente permitidas             

conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

3 


