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Um Anjo Cuida de Erin Enquanto Aguarda o Rei 

14 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

É um lindo dia de cura! Só deixar você saber que eu ainda estou aqui e                

que ainda sou grato todos os dias quando acordo para um novo dia. Eu              

estou com dor novamente hoje. Eu tenho uma dor excruciante no lado            

esquerdo da minha cabeça e pescoço. Apesar da dor, estou tentando           

chegar o mais rápido possível a você agora, não importa o que aconteça. 

Pai, você é o único que pode nos ajudar. O único! Eu não posso me               

ajudar. Meus garotos não podem curar suas condições. Eu preciso do meu            

Criador, meu Designer e meu Construtor para fazer tudo isso. Você sabe            

mais sobre mim do que qualquer raio X, tomografia computadorizada ou           

qualquer médico. Então, Pai, meu Grande Médico e Criador, por favor,           

tenha misericórdia. 

Por favor, pelo menos, cure meus filhos e dê-lhes esperança e um futuro             

agora para que eu possa testemunhar isso. A alegria no meu coração iria             

mascarar a dor que sinto. Oh Pai, quando eu imagino, eu os vejo curados.              

Talvez seja porque eu os vi mudados em meus sonhos e vejo grandes             

coisas neles lá. Eu vejo apenas força, sabedoria e bondade, como os            

anjos. 

Por favor, deixe-me ter minha esperança terrena de que Suas promessas           

são por agora. Eu daria tudo o que tenho por todos os nossos filhos para               

viverem no Seu serviço no Exército de Deus. Isso me ajudaria a entender             

tudo o que sofremos. Esta foi uma parte particularmente brutal e           

cansativa da corrida. 

Eu fui acordado hoje cedo por um lembrete automatizado, um aviso de            

três dias, que minha consulta com um especialista foi na terça-feira. Será            

um longo dia, pois é um longo caminho até onde esse especialista prática             

ao longo da costa leste, o especialista mais próximo de nós. A partir daí,              

espero receber um encaminhamento para alguém de um grande hospital. 

Parece que tem havido tantos obstáculos e obstáculos para ver esses           

especialistas. Eu fiz muito só para poder ver alguem por algumas horas.            

Oh Pai, estou tão feliz que você esteja prontamente disponível para nós            

em comparação. Você está lá para nós 24/7, não importa onde estamos            

fisicamente. 

O cronograma deste mês de julho apenas me lembra muito do meu julho             

de 2012. Isso foi pouco antes de você começar seus milagres para mim e              
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me deu esses sonhos e visões. Eu estava lutando contra tantos inimigos            

naquela época que fui pego em um labirinto terreno de opressão. As            

dívidas legais e financeiras estavam aumentando tão rapidamente que eu          

estava me afogando. 

O fardo era tão grande e as condições tão injustas que eu não conseguia              

me envolver em como eu poderia ser levado ao tribunal sem nenhuma            

outra razão senão a vingança do meu ex-marido e seu desejo de não             

querer pagar pensão alimentícia. Enquanto os tribunais finalmente viram         

através de seus planos, não houve restituição real colocada em prática           

para a minha dor. 

A fim de manter a paz e ter a garantia de que eu poderia manter meus                

filhos, recebi uma dívida de US $ 25 mil em despesas legais e sem pensão               

alimentícia. Meu coração estava partido e eu estava apenas a um desastre            

de falência total. Minhas contas eram simplesmente muito altas e minha           

renda era muito baixa. Depois de um tempo, esse desastre chegou. 

Em julho de 2012, minha filha foi atingida na cabeça por um taco de golfe.               

Isto foi balançado por seu meio-irmão na casa de seu pai. Enquanto meu             

ex-marido deveria cobrir as contas médicas de quase US $ 3.000, ele            

mentiu nos formulários e me sobrecarregou com a dívida. Como de           

costume, os tribunais ficaram do lado dele quando eu protestei. 

Não posso dizer que foi um choque ter uma penhora inesperada dos meus             

salários de US $ 300 por mês. Meu pior inimigo havia vencido e agora eu               

estava arruinado. Como não havia agora nenhuma esperança, nenhuma         

opção de empréstimo, nenhuma escolha e nenhum meio, eu tive que pedir            

falência. Eu não poderia ter um segundo emprego, pois isso resultaria em            

eu perder meus filhos. 

A fim de pedir a falência, eu ainda tive que tomar um empréstimo do              

payday para pagar um advogado para arquivar para proteção. Todo o           

tempo, vi como meus inimigos zombavam de mim. Eu estava preso.           

Demorou quatro anos de pagamento para que eu finalmente limpasse          

meu nome novamente. Eu chamei de prisão sem barras ... como prisão            

domiciliar. 

Na realidade, eu precisava de tratamento médico. No entanto, devido ao           

custo, eu fiz o mínimo muito em cada turno. Tudo isso resultou em eu              

finalmente me entregar completamente a você em julho de 2012. No           

entanto, você parecia em silêncio e eu tropecei. Toda a injustiça e a             

repugnante caricatura da dor e da humilhação continuaram minha espiral          

descendente. 

O deserto se tornou meu "inferno pessoal". Passei incontáveis horas a           

noite andando de um lado para o outro. Eu iria quebrar em lágrimas de              

joelhos na frente da minha pequena otomana redonda. Eu implorei por           
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sua ajuda, pai, eu implorei! Eu finalmente perdi a esperança de ouvir de             

você e fiquei com raiva, desapontado e de muito pouco valor para você. 

Eu desisti… MAS eu então recebi um sonho seu… 

Sub-sonho (de 2012) começa… 

Eu estava abrindo a porta dos fundos de uma casa que eu não reconheci.              

Quando olhei para o quintal, vi grama recém-cortada e uma grande sebe            

de arbustos. Pastando na grama era um coelho. Estava quase          

anoitecendo. 

Então eu queria falar com o coelho para avisá-lo para se esconder porque             

eu estava preocupado com os predadores. No entanto, não consegui dizer           

uma palavra, pois nada saía da minha boca. Eu então vi um gato se              

esgueirando e estocando o coelho. O coelho parecia alheio ao perigo. 

Eu então procurei algo para fazer barulho. Eu encontrei um pedaço de pau             

e bati ruidosamente contra a parede da casa. No entanto, eu fui acordado             

de repente a partir deste sonho como algo que tinha batido em minha             

casa na vida real. Como não consegui encontrar nada para me preocupar,            

decidi voltar a dormir. 

Meu sonho continuou e eu estava de volta no mesmo lugar. Eu olhei e              

olhei para ver o coelho novamente, mas não estava em lugar nenhum. Eu             

comecei a rezar angustiada quando fiquei preocupada que algo         

acontecesse com esse coelhinho bonitinho. Eu ouvi uma voz ... 

Jesus: "Não se preocupe, Erin, como você vai ver este coelho novamente." 

Acordei imediatamente depois que Ele disse isso para mim neste sonho. 

Sub-sonho acabou ... 

Bem, depois disso, foi como se uma represa tivesse se aberto e um fluxo              

constante de sonhos e visões começasse. Foi o começo dos meus dons do             

Espírito de você, pai. Obrigado por responder meus pedidos para ouvir sua            

voz. 

Meu marido e eu fomos tirar algumas fotos das águias novamente ontem            

à noite por volta das 20h30. Antes de entrar no carro, decidimos dar uma              

olhada em nossas marmotas no quintal. Para nosso choque e surpresa,           

em vez disso, vimos um coelho comendo capim que meu marido havia            

acabado de cortar no dia anterior. 

Fiquei espantado com isto pareceu corresponder ao meu sonho de julho           

de 2012. Comecei a tirar fotos do coelho com a minha câmera. Começou a              

correr de um lado para o outro e pareceu confuso. Percebemos que estava             

assustado com a nossa presença, então decidimos sair para que pudesse           

calmamente encontrar o caminho de casa. Antes de sair, eu disse para            

ficar "em segurança, baixinho, fique em segurança". 

Isso parecia um momento celestial para nós, como nunca tínhamos visto           

um coelho no nosso quintal aqui antes. Infelizmente, eu não tenho um            
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registro exato da data deste sonho de seis anos atrás, mas isso me             

pareceu ser algum tipo de sinal. 

Pai, você fala comigo com sinais da natureza e na vida cotidiana. Por             

favor, não permita que meu ministério termine. Em 2012 a 2018, esta foi             

a época dos sonhos e visões. Em julho de 2018, vi este coelho em tempo               

real e combinou. Por favor, permitam que isto seja um sinal de que o              

nosso tempo de milagres destes sonhos e visões está prestes a estar            

sobre nós! 

Oh Pai, venha e, por favor, nos traga o Céu Aberto. Senhor, meu rei, vem!               

Você reside no céu, mas deixe seu reino vir, deixe sua vontade ser feita              

na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos               

as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos          

ofenderam e nos puniram severamente. 

Não nos deixe cair na tentação da vingança e do pecado, mas nos libertar              

do mal que ameaça prejudicar e nos atrair. Pois Teu é o Reino, o poder e a                 

glória, para todo o sempre, Amém! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez sentado no pavilhão da mesa do rei. Um anjo se               

aproximou de mim e derramou mais um pouco de água no meu copo. 

Eu: “Onde está o meu Rei” que ele está vindo 

“Anjo:‘Umrei pergunta 'onde está meu povo?', Erin’ 

Eu: ‘Bom, não podem as pessoas perguntarem 'onde está meu rei?' 

O anjo sorriu e pude ver os outros anjos sorrindo também. Eu poderia de              

alguma forma dizer que eles estavam segurando lá riem. Tudo isso me fez             

sentir muito bem-vinda! 

Anjo: “Erin, você é um convidado do rei. Você foi convidado. Você veio um              

pouco cedo, mas isso não é surpresa para o nosso rei. Você não aprecia a               

água refrescante e o pão morno feito à mão pelos melhores padeiros do             

rei? Talvez você tenha algum lugar melhor que preferiria ser? Ele sorriu,            

assim como os outros anjos. 

Eu: “Sinto muito, mas estou tão empolgado em vê-lo. Tenho a honra de             

ser seu convidado. Como ouso esperar algo do rei quando cheguei cedo.            

Lamento que agora você tenha que me entreter. Eu me sinto tola, mas             

estou tão animada. ”Os anjos ainda estavam sorrindo. 

Angel: “Você deve se sentir em casa. O rei se deleita em você. Agora vem               

comigo como eu tenho algo para você ver. O rei achou que isso faria você               

sorrir. 

Levantei-me e segui o anjo até uma linda piscina com fontes que criavam             

arcos fora da água. No final desta série de arcos havia uma grande rocha              

com água fluindo dela. A água era tão bonita e pura. 

Eu: “Posso por favor colocar meus pés na água?” 
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Anjo: “Claro. Esta água é água viva e é maior do que a água das Piscinas                

de Bethesda. 

Mergulhei meus pés e senti uma onda dessa água viva fluindo por todo o              

meu corpo como se estivesse em minhas veias e em meu próprio ser.             

Lágrimas vieram dos meus olhos, mas notei que minhas lágrimas não           

tinham mais sal. Isso era diferente de tudo que eu já sentia. 

Eu: “Oh meu Deus, isso é incrível. Posso, por favor, esperar o rei aqui? ” 

Anjo:“ Sim, Erin, é claro. ” 

Eu:“ Eu espero que você não se importe comigo, mas quão cedo eu sou? ” 

Desta vez, todos os anjos começaram a rir, mas, e como de costume, de              

uma forma gentil e bem-humorada. 

Angel: Um pouco cedo. O rei está chegando, então não se preocupe. Por             

agora, desfrutar das águas curativas.” 

Sonhe mais ... 
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