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Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia aqui! Hoje marca o fim do nosso 40º mês na               

'Terra das Árvores'! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela minha            

querida família e amigos. Obrigado por calor e água corrente. Obrigado           

por luzes. 

Está muito frio hoje - menos 27 com o vento frio se aproximando menos              

40. O frio está fazendo meus ossos doerem até o centro. Meu pobre             

cachorro, Zoey, não conseguia nem subir a escada do porão sozinho. Ela            

teve que ser carregada como ela está em uma grande quantidade de dor             

do frio também. 

Hoje é um grande dia! Acabamos de completar 40 meses de estar aqui,             

escondidos nas árvores. Em um ponto dos meus sonhos anteriores, Você           

me informou sobre quando eu tinha atingido a marca de 40 meses de             

estar 'presa' no deserto. Este 'novo marcador' chegou agora, mas para o            

nosso tempo aqui de descanso, mas também de inquietação. 

Na verdade, às vezes parece que já estive no deserto toda a minha vida.              

Em particular, parece que estou no deserto há cerca de 40 anos, desde             

que cheguei à minha "idade de responsabilização". Mesmo que eu não           

esteja certo de que isso poderia de alguma forma cair em um "padrão             

divino" particular, Você sabe e isso é tudo que é importante. 

Uma coisa que eu sei com certeza é que não sinto mais como se eu               

pertencesse aqui na Terra. Eu não me encaixo. Esta não é minha            

verdadeira casa. Na realidade, a Terra é mais um campo de batalha para             

mim do que qualquer outra coisa. Este é o lugar onde aqueles a quem              

você chamou são preparados por fogo e castigo para depois estarem           

prontos para os seus propósitos. 

Sim, isso é doloroso, e até mesmo a morte, mas, não se enganem, não              

fomos chamados para que este tempo "esteja em consolo". Estamos          

sendo chamados por você, Pai, até mesmo para fazer coisas que não            

queremos fazer, especialmente se ainda quisermos permanecer em nossas         

'posições seguras e confortáveis'. 

Eu não posso deixar de sentir que você começou a fazer o meu             

'confortável ninho de águia' aqui 'insuportável'. No entanto, eu também          

sei que você só estaria fazendo isso para nos preparar 'para o vôo'. Devo              
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admitir que também gosto da minha cadeira confortável, bem como da           

minha "rotina confortável". Isso funciona muito bem para mim agora, pois           

estou com muita dor. 

Eu também posso dizer que você está 'pouco a pouco', preparando todos            

nós para logo embarcar em uma aventura épica com você. Você está            

fechando portas e abrindo outras portas. Você está cortando aqueles que           

nos amaldiçoaram e eu apenas sei em meu coração que Você está prestes             

a trazê-los para baixo. 

Você também está removendo galhos e galhos mortos das árvores. Você           

está fazendo isso para que essas árvores, quando despertarem novamente          

na primavera, não tenham mais crescimentos onerosos. 

Eu nunca tinha ouvido falar sobre 'poda de inverno' antes, mas isso é uma              

coisa real feita agricolamente. No entanto, agora também acredito que          

isso se aplica aos tempos em que estamos agora. Obrigado por nos            

preparar para isso, pois somos muito fracos para fazer isso por nossa            

própria força. Nós só temos sucesso quando você nos permite ter sucesso. 

Eu tive uma breve visão esta manhã. Nesta visão, vi anjos podando            

árvores em uma paisagem de neve. Observei esses anjos removerem          

galhos mortos e doentes. Eles então cuidadosamente moldaram as         

árvores adormecidas usando uma poda meticulosa. 

Quando saí da visão, senti que deveria procurar mais ainda como a poda             

de inverno é praticada aqui na Terra. Isto é o que eu encontrei no              

Almanaque do Fazendeiro… 

No inverno, galhos mortos e doentes são podados primeiro. O          

supercrescimento é então removido, incluindo alguns dos ramos menores.         

Isso é feito para aumentar a luz e o ar para a "coroa" da árvore. 

Oh Pai, se ainda há alguma coisa em mim que precise de poda, então por               

favor 'podar'. Por favor, perdoe minhas ofensas para que meu navio esteja            

pronto em breve para os seus propósitos. 

Dezembro foi um mês difícil para mim, um mês com grande perda e             

tristeza. Eu perdi a família devido à morte, mas também devido a            

"ofensa", em seguida, levado contra mim. Eu também perdi amigos de           

maneira semelhante. Essas perdas são difíceis para mim. Eles cobram um           

pedágio. 

Compondo tudo isso é a crença que eu tenho que os corações daqueles             

com quem eu entro em contato localmente continuam a ficar mais frios            

todos os dias. Pessoas que costumavam ser genuinamente calorosas e          

amigáveis na loja, nos correios e no banco, mas na verdade quase todos             

os lugares nos dias de hoje, parecem ter sido substituídas por uma frieza             

ímpar. 
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Sim, ainda há sorrisos e conversa fiada, mas isso não parece mais            

genuíno, caloroso ou sincero. Calor de qualquer tipo simplesmente parece          

estar desaparecendo rapidamente. Parece que a atmosfera, pelo menos no          

sentido espiritual, mudou ainda mais recentemente. 

Pai, eu também devo admitir para você que eu nem mesmo desfruto            

desses sonhos com você tanto quanto antes. Não é por causa de Ti que Tu               

és absolutamente perfeito e maravilhoso, é porque Tu estás agora a           

mostrar-me coisas difíceis, como linhas de medição, paredes, corredores,         

pontes traiçoeiras, porões escuros úmidos e úmidos e puro mal. 

Em dezembro de 2012, Você me disse que um decreto havia sido enviado             

ao mundo e que um exército de espíritos malignos foi libertado para            

atacar o povo desta terra, mas realmente em todos os outros lugares            

também. Pai, eu acredito que você permitiu que este exército demoníaco           

viesse contra o mundo a fim de separar as cabras das ovelhas. 

Os corações se tornaram mais frios e frios desde então, mas ainda mais             

recentemente. As coisas que costumavam ser consideradas inaceitáveis na         

sociedade mudaram rapidamente para agora, sendo tão aceitáveis que         

nenhum de nós pode sequer se opor a isso ou até mesmo reclamar. 

Existem agora tantas religiões, perversões sexuais e atividades criminosas         

permitidas, se nem mesmo incentivadas, que é quase impossível listar          

todas elas. Eu sempre posso dizer quando eles são do inimigo, pois os             

frutos que vêm deles são exatamente o oposto de 'Os Frutos do Espírito'. 

É como se todas as Suas leis, incluindo Seus 10 Mandamentos, tivessem            

agora tantas exclusões e notas adicionais que se transformaram em          

"linhas borradas". Eu sinto que os 10 mandamentos logo serão uma           

memória distante e que muitos realmente não terão outra escolha senão           

aderir às regras e práticas religiosas dos 'exércitos invasores'. 

Mesmo as notícias da noite não são mais 'apenas notícias'. As notícias            

agora contêm especulação e previsão, tudo em um esforço para tentar           

influenciar os espectadores em direção às suas "crenças do controlador".          

Fusões de megacorporações também acontecem em silêncio e não temos          

nada a dizer. Eu realmente acredito que essas fusões se tornarão "muito            

perturbadoras" para todos nós em breve. 

As notícias agora também mostram uma tendência crescente para         

denunciar crimes entre raças. Eu acredito que isso está acontecendo com           

mais frequência, já que 'eles' estão tentando colocar as raças umas contra            

as outras. No final, acredito que tudo isso está acontecendo para que eles             

possam criar medos ainda maiores e uma mentalidade de "nós contra           

eles". Está funcionando! 

Sim, todas as coisas que já foram consideradas boas agora estão sendo            

relatadas como ruins e todas as coisas consideradas ruins já estão sendo            
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relatadas como boas. Como apenas um exemplo, a oração pública a Deus            

é agora inaceitável, embora a oração pública e a meditação a outros            

deuses, e até mesmo ao próprio 'eu', sejam agora perfeitamente          

aceitáveis. 

Há também uma tendência de longa data que parece permitir que os            

muçulmanos se oponham a qualquer coisa que quiserem. No entanto, e ao            

mesmo tempo, qualquer coisa relacionada a Jesus é agora comparada a           

ter uma visão estreita cheia de ódio. É isso mesmo - todos nós que              

amamos Jesus estão sendo equacionados como 'inimigos'. Os fundadores         

deste grande país ficariam horrorizados! 

Bem, pai, eu acredito que, de certo modo, eles estão parcialmente           

corretos aqui. Desde que eu odeio os pecados deste mundo por causa de             

você, eu acho que agora também seria classificado como um 'inimigo'.           

Devo admitir que odeio o mal de todo o pecado que agora é tão              

prontamente aceitável. O embaçamento da verdade, especialmente Seus        

mandamentos e leis, parece estar aqui para ficar. Não há retorno! 

Eu nunca pensei que veria isso acontecer, mas aqui está. É horrível.            

Nossos adolescentes e nossos jovens adultos parecem mais fáceis de          

influenciar do que nunca. Por favor, nos ajude a manter Sua verdade, Sua             

Palavra, Sua Bíblia, perto de nossos corações. Os tablets deste mundo, a            

tecnologia e a internet, são agora os únicos tablets em tantos corações.            

Isso é tão profano! 

Há tantos dias em que acho tudo isso tão difícil de resistir. Desde que              

minha saúde é pobre agora, eu simplesmente não posso. Como resultado,           

Pai, eu me tornei cada vez mais desanimado. 

Por favor, fale sua verdade em voz alta para aqueles de nós que você              

chamou. Por favor, não deixe Suas ovelhas seguirem as cabras, pois isso            

nos levará à nossa morte certa. Por favor, mantenha nossos ouvidos           

abertos para o Seu Chamado de Pastor, o Único Pastor Verdadeiro, Jesus. 

Eu te amo tanto, padre, e peço que por favor nos fortaleça logo para que               

possamos enfrentar a crescente frieza deste mundo. Embora não seja do           

nosso coração ofender, simplesmente amar você, pai, agora ofende tantas          

pessoas diariamente. 

Por favor, ajude-nos a não obedecer às demandas do homem, mas apenas            

para ouvir a Sua voz e obedecer às Suas instruções. Fortalecer todos os             

meus amigos que ouvem de você e ajudá-los a enfrentar as vozes            

malignas dos muitos inimigos que estão contra nós. 

Por favor, ajudem-me a ter graça para aqueles 'amigos' que só vão me             

amar se eu atender às suas condições específicas. Desde que eu não me             

debruce à vontade deles, só a Tua Vontade, por favor me proteja dos             
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ataques resultantes deles / delas quando eles então se ofenderem por           

mim por causa de Você. 

Em vez de perseguir você por reconciliação e cura, muitos estão se            

tornando confortáveis em sua amargura. Eles estão se tornando         

confortáveis em sua ofensa! De certa forma, vejo agora dezembro de           

2017 como um 'Mês da Ofensa'! O frio intenso no ar parece agora estar se               

traduzindo em um amargo frio contra todos nós, que amamos você com            

todo o nosso coração. 

Por volta das 3h15 da noite anterior, acordei de repente ao som de uma              

batida na nossa porta. Como não havia ninguém lá, não na porta do nosso              

quarto ou mesmo na porta da frente, logo percebi que era você no             

sobrenatural. Desde que eu soube que você deve ter me acordado para            

um propósito, eu voltei para a cama e rezei para você enquanto eu ficava              

lá. 

Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas quando a dor em           

meu corpo logo se tornou mais e mais intensa. Minha dor aumentou            

especialmente em minhas costas e áreas do quadril. Comecei a orar por            

tantas coisas, incluindo coisas pelas quais orei antes ... 

Oh Pai, por favor, abençoe nossas famílias. Por favor, cure nossos filhos.            

Por favor, perdoe-me por ficar mal-humorado de todas as dores. Embora           

eu saiba em meu coração que Você está usando essa dor para me levar              

exatamente onde Você quer que eu esteja, essa dor também está           

tornando extremamente difícil ser alegre. 

Obrigado, padre, por estes 40 meses de 'descanso', mas 'inquietação' ao           

mesmo tempo, aqui em 'A Terra das Árvores'. Obrigado por trazer meu            

marido para mim, como ele também é meu melhor amigo. Ele foi enviado             

por você e é um amante inflexível e defensor desses sonhos. Ele se             

preocupa muito com cada um em nossa casa e é um homem sábio e              

paciente. 

Também estou fazendo uma oração especial para você hoje que em breve            

abençoará grandemente meu marido. Sem o seu serviço, o seu grande           

zelo pelo Seu coração e o seu constante encorajamento para eu continuar,            

eu certamente teria abandonado esses sonhos há muito tempo, mesmo          

que não apenas pela frustração de toda essa dor. 

Oh Pai, por favor, abençoe e cure todos nós em breve. Muitos de nós              

estão lutando com o peso deste mundo. Nós Te perseguimos, Pai, e nós             

Te amamos tanto, muito! 

Depois de orar por todos os itens acima, o Senhor então me colocou em              

um sono profundo. O sonho que eu tive em seguida foi incrivelmente claro             

e foi preenchido com tanta esperança e beleza… A 
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descrição do Dream 1 começa… “ Caminhando com Jesus para uma           

cerimônia especial ”… 

Eu estava em uma clareira coberta de neve, cercada por uma paisagem            

das árvores mais lindamente iluminadas que já vi! Fui até uma das            

árvores e inspecionei de perto as luzes. Enquanto isso seria impossível na            

Terra, o que eu vi foi realmente incrível. 

Não havia seqüências de lâmpadas nem cabos de extensão. As luzes           

estavam literalmente vindo das flores e das folhas das árvores e arbustos.            

As flores brilhavam à luz de rosas e brancos. As luzes eram quentes e              

convidativas e estavam ao meu redor. Foi impossivelmente Deus e          

somente por Suas Grandes e Maravilhosas Obras! 

Eu olhei para baixo e vi que o chão estava coberto de neve. Peguei um               

punhado de neve e estava fresco e claro. No entanto, aqui está a parte              

perfeita. A neve não estava fria ao toque e eu estava confortavelmente            

quente neste nevado 'maravilha-scape!' 

 

A clareira que eu estava me aproximando era redonda e tinha uma fonte             

no meio dela. Um caminho levou a ele e depois para longe dele. Embora              

impossível de descrever, a fonte tinha plumas de água congeladas, mas           

essa água congelada ainda continuava a cascata! Dentro destas plumas          

congeladas foram camada após camada após camada de cores e luzes           

surpreendentes. 
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Vi então esses minúsculos pássaros brancos com penas de prata e asas de             

ouro ao meu redor. Eles cantaram uma música tão linda que as lágrimas             

começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Eles eram lágrimas de          

alegria e eu sorri enquanto continuava a olhar ao meu redor. 

Quando cheguei mais perto da fonte, pude ouvir o som dos sinos. Isto foi              

seguido por um som alto de trombeta. Uma vez que a trombeta soou,             

esses belos pássaros, agora centenas deles, levantaram vôo de repente e           

pairaram no céu logo acima de mim. 

Eu fiquei ainda mais animado com o que mais eu veria no caminho, então              

comecei a passar pelo lado direito da fonte. Enquanto caminhava, ouvi um            

coro de anjos sendo acompanhado por uma orquestra celestial de          

"proporções épicas". A mistura mais doce de 'Pachelbel Canon in D major'            

e 'The Bittersweet Symphony' encheu o ar. 

Eu: “Oh Pai, eu não posso nem começar a descrever tudo o que estou              

vendo e ouvindo agora. Isso é tão maravilhoso e tão 'você'! Isso de             

alguma forma parece ter a sensação de uma cerimônia especial, talvez até            

mesmo uma cerimônia de casamento! ” 

Minha curiosidade estava aumentando enquanto eu continuava a passar         

pela fonte. Sem querer, eu momentaneamente tive um vislumbre do meu           

reflexo nas plumas congeladas. Eu não pude acreditar que era eu a            

princípio como eu olhei jovem novamente. Enquanto eu estava fisicamente          

mudado, ainda era eu em meu coração. Eu apenas 'apareci' diferente. 

Eu estava vestindo um lindo casaco branco com intrincadas trepadeiras de           

ouro bordadas sobre ele. Pêlo macio aparado a borda do capô, bem como             

toda a circunferência do casaco. Era o casaco mais bonito que eu já tinha              

visto, tanto na Terra quanto no Céu ... sorrisos! 

Então notei que, sob esse casaco incrível, havia um belo vestido de linho             

retorcido que eu já senti. Embora fosse de linho, de alguma forma era tão              

"fluido" quanto o mais fino dos cetins. A combinação era simples e            

despretensiosa, mas elegante e real ao mesmo tempo. Sim, isso era algo            

que a realeza da Terra usaria, mas muito, muito mais bonita. 

Enquanto eu continuava a apreciar a processional desta música incrível,          

inspecionei minhas mãos. Na Terra, minhas mãos estão sem brilho e           

secas, mas o que vi aqui me tirou o fôlego. Minhas mãos eram lindas e               

perfeitamente moldadas. Minhas unhas pareciam pérolas brilhantes. 

Quando virei para o caminho depois de passar pela fonte, essa parte do             

caminho estava coberta com 2 ou 3 polegadas de pedais de rosa suave de              

todas as cores. Era o mais suave dos "tapetes", mas completamente fácil            

de andar. A fragrância foi simplesmente incrível! 

Quando olhei à minha frente no caminho, pude ver anjos se alinhando no             

caminho. Os anjos seguravam espadas e seguravam-nas de modo a          
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formar um dossel elegante sobre a minha cabeça. Eu me senti tão segura             

e protegida como eu andei sob este dossel incrível. 

Depois que eu atravessei esse dossel de espadas, havia ainda mais anjos            

alinhando o caminho, mas agora eles estavam segurando trombetas.         

Enquanto eu passava, cada trompete iniciava e tocava em uníssono com a            

trombeta anterior. 

Eu então fiquei animado quando percebi que alguns dos anjos tocando           

trombetas eram aqueles que eu reconheci de sonhos anteriores. Estendi a           

mão e gentilmente toquei seus braços enquanto eles tocavam, mas de           

maneira a não perturbar o belo toque de trombeta. Depois que passei por             

todos eles, todos eles tocaram em um lindo uníssono. 

Eu não pude deixar de rir porque cada um dos anjos tinha sorrido para              

mim enquanto eu passava. Eu também estava rindo porque eles estavam           

tentando parecer "oficiais" ao mesmo tempo, mas pareciam não conseguir          

se impedir de sorrir. Eu de alguma forma sabia que isso tinha sido             

divinamente permitido por Deus para minha diversão e isso me fez tão            

feliz! 

Apesar da minha potencial distração para eles, cada um dos anjos ainda            

permanecia focado em sua tarefa e mantinha seus "papéis oficiais" com o            

"profissionalismo máximo". Enquanto continuava a percorrer o caminho,        

percebi que agora estava em uma paisagem de primavera. Eu olhei para            

trás e vi que a paisagem de inverno estava agora atrás de mim. 

Mesmo que eu ainda estivesse confortável em meu casaco, apesar de           

agora ser primavera, um anjo fez sinal para que eu permitisse que ele             

pegasse meu casaco. Eu abaixei o capô e abri o fecho de jóias. Com a               

ajuda do anjo, meu casaco foi logo removido. Tudo isso foi feito com tanta              

elegância que simplesmente desafia a descrição ... mais uma vez! 

Eu olhei para cima à minha frente, novamente em curiosidade. Tudo isso            

foi muito divertido! Eu então vi uma parte da Mansão de Jesus que eu              

nunca tinha ido antes! Havia uma escada enorme. Havia muitas pessoas lá            

e eles estavam aplaudindo e tão felizes! 

Eu: "Senhor, certamente isso não pode ser para alguém como eu!"           

Comecei a chorar com tanta alegria. “Eu não me vejo nem mesmo            

merecendo estar aqui, especialmente assim, mas é assim que você me vê            

aqui, Senhor? Isso é algo além da minha imaginação e certamente           

maravilhoso demais para mim. Enquanto eu estou tão cheio de alegria, eu            

vou pegar! ” 

Eu continuei seguindo o caminho. Eu olhei para frente e Jesus apareceu de             

repente. Ele estava montando seu lindo cavalo branco. Ele vestia um traje            

real de veludo azul, todo adornado de branco e dourado. Ele tinha uma             

bela coroa de ouro em sua cabeça. 
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Enquanto eu caminhava em direção a Ele, notei que Sua coroa consistia            

de "espinhos" tecidos, mas onde cada espinho não era mais "afiado e            

pontudo" como em Sua crucificação. Em vez disso, cada "ponto" estava           

coberto de jóias. Havia sete pontos ao todo, cada um situado acima da             

impressão tecida de sua coroa 'espinhosa'. 

Cada um desses sete pontos também tinha três ramos que levavam a            

esses pontos. Cada um dos três ramos de cada um dos sete pontos             

também estava coberto por uma jóia que de alguma forma brilhava ainda            

mais do que a mais alta qualidade dos diamantes terrenos. 

Quando cheguei mais perto Dele, eu ofeguei! Muito simplesmente, de pé           

diante de mim estava o 'homem' mais bonito que já vi, seja na Terra ou               

no Paraíso. Enquanto Jesus é sempre muito bonito, Ele de alguma forma            

escalou isto além de qualquer descrição terrena. A melhor maneira que           

posso descrever isso é que "Ele realmente me tirou o fôlego"! 

Ele era tão perfeito para olhar que eu nem percebi que agora parei de              

caminhar em direção a Ele. Eu simplesmente fiquei ali olhando para Ele            

em toda a Sua Majestade enquanto lágrimas corriam pelo meu rosto. Ele            

estava sorrindo e rindo enquanto cavalgava para onde eu tinha          

"congelado" em tal respeito Dele. Ele desmontou Seu cavalo e olhou nos            

meus olhos. 

Jesus: sorrindo. “Oh Erin, não chore! Hoje é um dia especial! ” 

Eu:“ Oh Senhor, não me sinto digno de nada disso. O que eu fiz para               

merecer uma fanfarra tão maravilhosa e estar na presença do Meu Rei? ” 

Eu olhei para baixo em reverência a Ele, fiz uma reverência e fiz uma              

reverência. Eu permaneci lá por vários segundos até que ele finalmente           

fez sinal para eu me levantar novamente. Ele ergueu meu queixo para que             

eu olhasse em seus olhos novamente. 

Jesus: “Bem, Erin, você é digno de mim. Embora você não se veja como              

perfeito para Mim, você é "Perfeitamente Erin"! Eu te achei digna e me             

delicio com você. Para mim, você é minha rainha em ouro de Ofir. ” 

Eu:“ Oh, se todos soubessem quão incrível você é, Senhor, não haveria            

uma única pessoa que não estivesse te perseguindo! Mesmo os mais ricos            

dos homens dariam tudo o que eles têm para passar um dia com você.              

Não há ninguém como você, Senhor. Não há nada que se compare à Sua              

glória e majestade! Obrigado por este momento! Obrigado por meus          

sonhos com você! ” 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, por que você acha que tudo isso estava            

esperando por você aqui hoje?” 

Eu: “Eu não tenho certeza, Senhor. É porque eu sou uma de sua noiva? 

Jesus: rindo. “Sim, Erin, mas ainda mais que isso. Esta é sua coroação.             

Esta é a sua coroação como eu encontrei você digno de receber a coroa. " 
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Eu:" Oh Senhor, há tantos santos cansados e sem esperança que vão            

amar sabendo que em breve você estará fazendo isso por eles! " 

Jesus:" Sim, Erin, mas muitos ainda não entenderão isso, pois consomem           

Minhas Palavras em parte. Minhas palavras devem ser consumidas         

inteiras, não em partes. Alguém que absorve apenas as partes que se            

encaixam em sua “caixa pessoal” irá então racionalizar o Reino dos Céus,            

juntamente com todos os Meus gloriosos presentes que tenho para          

aqueles que eu amo que os esperam aqui. 

“Desacreditar qualquer porção da Minha Palavra é o mesmo que          

desacreditar a Minha Palavra inteira. Você está aqui porque acredita em           

toda a minha palavra, as palavras da verdade. Você se apegou às            

promessas da Minha Palavra e as gravou no seu coração. 

“Não importa o que o 'governante deste mundo' tenha jogado em você,            

você não recebeu suas mentiras. Mesmo agora, e com grande dor, você            

permaneceu firme nas Minhas Palavras e suportou. Sim, Erin, para todos           

aqueles que suportam, eles certamente usarão "A Coroa da Vida". 

“No entanto, existem muitos tipos diferentes de coroas. Cada uma dessas           

coroas conta uma história. Algumas coroas até combinam tudo isso! Cada           

um de vocês já recebeu uma coroa ou duas ... ”Ele sorriu. “… Mas logo               

haverá ainda mais.” 

Eu: Sorrindo. “Então, vamos usar essas coroas aqui o tempo todo?” 

Jesus: Rindo. "Bem, eu não acredito que isso seja necessário." Ele então            

tirou sua coroa. “Então, Erin, eu ainda sou o Rei e o Noivo mesmo sem               

essa coroa?” 

Eu: Rindo. “É claro!” 

Jesus: “Você ouve todas as coisas negativas agora faladas sobre o Reino            

dos Céus. Assim como o mundo me amaldiçoa e te amaldiçoa por causa             

de mim, eles também amaldiçoam o paraíso. Eles fazem isso quando           

decidem que existem "outros caminhos" para o "céu deles". 

“No entanto, esses outros caminhos realmente vêm do inimigo. O que eles            

não percebem é que o inimigo não se delicia com o homem. Longe disso!              

O inimigo os odeia. Como uma casa dividida não pode ficar de pé, o              

inimigo, junto com seus filhos, continua a punir aqueles que são           

destinados ao Único e Verdadeiro Céu. 

“Como o inimigo sabe exatamente o que espera os santos aqui no Céu, ele              

criou essa visão alternativa do 'céu' como uma maneira de distrair os que             

estão realmente esperando por eles aqui. Agora, vamos dar uma olhada           

em um exemplo de dois fazendeiros diferentes ... 

“Um fazendeiro é um homem segundo o coração de Deus e está sendo             

conduzido pelo caminho dos justos por Mim. Ele tem um campo lindo, solo             

rico e colheitas abundantes. Suas colheitas estão em grande demanda e           
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são altamente valorizadas por aqueles que compram seus produtos. Uma          

vez que este fazendeiro dá graças a Mim em tudo o que ele faz, a mão de                 

Deus está sobre este "bom fazendeiro". 

“O outro fazendeiro é seu vizinho e decidiu não seguir o 'bom fazendeiro'             

neste caminho justo. Em vez disso, ele se afastou e fez de sua missão              

difamar o "bom fazendeiro", trabalhando constantemente contra ele. 

“Suas mentiras incluem alegações de que os produtos do bom fazendeiro           

têm produtos químicos que deixam as pessoas doentes. Ele mente a fim            

de desencorajar os outros a absorverem os produtos do bom fazendeiro,           

de modo que eles se deleitem com as colheitas ruins que estão sendo             

produzidas em seus campos ruins. Você entende? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, o inimigo quer que as pessoas acreditem que o Céu é              

chato, que essas coroas são pesadas e que as mansões que você construiu             

para nós são pretensiosas, materialistas e espalhafatosas. O inimigo quer          

que as pessoas acreditem que não fazemos nada aqui no Céu a não ser              

ajoelhar-se diante de Ti e cantar 24 horas por toda a eternidade. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, isso soa mais como 'sua igreja na Terra' agora, não             

é? Erin, é por isso que você está aqui. Você é uma testemunha do              

verdadeiro Reino dos Céus. Você está espalhando as “Boas Novas”, as           

Boas Novas que eu preparei para aqueles que Me amam. 

“Este não é um lugar de aborrecimento, mas um lugar de alegria, riso e              

maravilha. Não há dor nem amargura aqui. Não há sensação de perda ou             

vergonha aqui. Eu te libertei e, aqui, você está realmente livre! ” 

Eu:“ Bem, Senhor, embora eu também adorasse ser um guia de viagem            

celestial, eu realmente amo estar aqui com Você mais do que qualquer            

outra coisa. Eu estou livre da dor aqui. Eu estou sempre cercada por uma              

beleza incrível aqui. Há algo novo aqui todos os dias. Estou pronto para             

mais de você a cada dia. Não há Deus como você, Senhor! 

Jesus: Sorrindo. "Muito bem então, vem comigo!" 

Ele pegou minha mão e começamos a descer o caminho das rosas. Nós             

caminhamos juntos em direção a uma cerimônia especial que tinha sido           

preparada só para nós… 

Descrição do sonho 1… 

Outra batida na porta me acordou. Fiquei compreensivelmente        

desapontado com a interrupção, pois não queria que esse sonho acabasse.           

Olhei em volta para ver quem havia batido, mas não havia ninguém lá ...              

de novo. 

Eu sabia que era Deus me acordando na hora certa, mas eu ainda queria              

voltar para o sonho. Eram 8h20 da manhã e senti que deveria escrever             

tudo isso imediatamente. Uma vez que, de certo modo, esse era meu            

'Salmo 45 Momento', decidi fazer exatamente isso ... 
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Jesus: “Erin, suba.” 

Eu estava imediatamente em pé na porta da Corte de Deus. Eu olhei e lá               

estava Uriel sorrindo para mim. 

Uriel: "Deus pede a sua presença, Erin." 

Eu sorri de volta para ele e acenei que eu estava pronto. Ele colocou salve               

nos meus olhos e me levou ao Tribunal de Deus. Eu podia ouvir coros de               

anjos cantando. Suas vozes se sobrepunham perfeitamente e estavam         

alcançando cada vez mais alto na oitava. 

Coro de anjos: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo Poderoso,            

Quem Era e É e Está para Vir!” 

A Sala do Trono estava tão brilhante hoje que, mesmo com a pomada nos              

meus olhos, eu não conseguia ver nada claramente . Uriel então me levou             

tão perto de Deus quanto meu corpo foi capaz de ir quando meus joelhos              

começaram a se dobrar. Eu me senti tão feliz em poder me curvar diante              

de Deus em Sua presença. Levantei minhas mãos e elogiei-o. 

Eu: “Oh Pai, por favor, perdoe-me pelas minhas ofensas. Eu perdoo           

aqueles que se rebelaram contra mim. Sinto muito, padre, sinto muito por            

minha falta de fé. Respirei fundo e exalei. “Obrigado, Pai, por tudo o que              

você fez por nós!” 

Deus: “Erin, você está nos tempos do cumprimento das profecias. As           

nações tomaram suas posições contra Israel. Enquanto eles se levantarão          

em ira contra Jerusalém, também se levantarão contra a sua pátria por            

causa de sua posição na defesa de Israel. Estou prestes a sacudir ainda             

mais as nações e humilhar a terra. 

"Não tenha medo. Entenda os tempos em que você está agora. Embora            

você possa pensar que o que você logo observará é injusto, saiba que             

essas coisas devem acontecer antes do "Grande Dia Horrível". Tudo será           

como foi escrito. ” 

“ Agora, estou a ponto de fortalecê-lo, curá-lo e tirá-lo da aljava que lhe              

ocultei. Não tenha medo. As coisas que coloquei sobre o seu coração são             

conhecimento, não imaginação. Anote isso claramente enquanto eu dou         

isto a você. ” 

Eu:“ Sim, Pai. ” 

Deus:“ Sonhos, visões, palavras de conhecimento e milagres logo         

aumentarão através daqueles a quem eu chamei. No entanto, alguns          

também receberão um aumento na força e habilidades, juntamente com          

esses milagres de cura e conhecimento. Anjos serão enviados para tomar           

conta deles para protegê-los em tudo o que eles fazem. Estes serão            

vossos filhos e vossas filhas, vossas jovens e velhas e coxas. ” 

Eu: hesitei. "Mesmo ..." Eu rapidamente me parei. 
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Deus: “Sim, Erin, até você e sua família. Estou prestes a fazer tudo o que               

prometi. Ore e eu responderei suas orações. Assim que você ligar, eu            

responderei. Agora, Erin, a desolação está chegando à terra de Israel. 

Uriel se aproximou e me pôs de pé. 

Deus: “Não se preocupe nem tenha medo. Confie em mim. Eu te amo.             

Você é a menina dos meus olhos. ” 

Eu: Embora meus joelhos ainda estivessem tremendo, eu de alguma          

forma consegui fazer uma reverência para Ele. "Obrigado, pai." 

Eu ouvi Sua risada e toda a área tremeu. 

Deus: “Você é amado. Lembre-se de que enviei anjos do Céu para            

guardá-lo em todos os seus caminhos. Alegra-te, Erin, regozije-se. ” 

Eu:“ Eu te amo, pai. Obrigado! ” 

Uriel então me trouxe para fora da porta do Tribunal de Deus. 

Uriel: “Enquanto eu tenho que ir agora, Erin, você deve entender o atraso             

da hora. Pronto sua casa e não tenha medo. Como Deus me instruiu, diga              

a seus filhos que estou com eles. Eu os instruirei como se fossem do              

exército de Deus. ” 

Eu:“ Com o Espírito Santo? ” 

Uriel:“ Claro, Erin, como Deus está neles. Já que eles estão dormindo, o             

Espírito Santo se levantará e os despertará para o chamado de Deus. ” 

Eu olhei para ele com um sorriso, mas também com“ um pensamento ”. 

Uriel: sorrindo. "Sim, Erin, suas filhas também." 

Eu ri quando soube que Deus estava deixando Uriel conhecer meus           

pensamentos. Eu sorri de novo, mas agora com "um pensamento          

diferente". 

Uriel: Sim, Erin, você também pode assegurar aqueles outros que Deus           

chamou que os exércitos de Deus estão prestes a estar em serviço para o              

Rei. 

Eu ri novamente, mas depois olhei nos olhos de Uriel. Ele sorriu de volta              

para mim, mas continuou a falar. 

Uriel: “Nunca houve um tempo como este. Eu devo ir, Erin, mas me alegro              

quando o Reino de Deus, o Reino do Céu, está próximo. Enquanto suas             

lágrimas de dor cessarão em breve, você então clamará pelos perdidos. 

“Quando você ouve e vê as atrocidades contra os fracos e, sim, até as              

crianças, lembre-se de que o deles é o Reino dos Céus. Não chore por              

eles, pois eles estarão aqui usando coroas. Chore ao invés do luto. Em vez              

disso, chore pelos humildes que perderam uma grande luz. 

“Agora, Deus lhe deu uma chama de esperança para reacender os           

perdidos. Não tenha medo ... ”Ele sorriu para mim. “... como o reino dos              

céus está próximo.” 

Sonhe mais ... 
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