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Deus e as comportas dos 40 dias se abriram 

 

12 de novembro de 2018 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um dia! Obrigado pelo Ninho, nossa 'família cibernética'.           

Obrigado por nosso lar físico e enviamos anjos para proteger nossos filhos            

enquanto estávamos fora. Agradeço-lhe também por nos manter seguros em          

nossas viagens e nos proteger de perto das tempestades que ameaçaram           

tantas pessoas. Pai, meus sonhos na noite passada foram muito estranhos… 

Sub-sonho 1 “As Redwoods se tornam colecionáveis” a descrição começa… 

Eu estava na área do norte da Califórnia. Foi no meio até o final de               

novembro. Eu tinha viajado para lá com minha família para uma cidade            

familiar que ficava perto de algumas sequóias. Havia placas que diziam           

'Fresh Greenery for the Holidays'. Em seguida, seguimos mais alguns sinais           

que nos levaram a uma doca de carregamento. 

Havia revendedores de flores por atacado de todo o mundo comprando           

raminhos, galhos e guirlandas, bem como lenha em feixes. Enquanto havia           

guirlandas e guirlandas para venda, nenhuma árvore de Natal estava sendo           

vendida. Eu cheguei a um agente de vendas que estava enfeitando as            

prateleiras. 

Eu: “Com licença, mas por que esta venda está acontecendo?” 

Vendedor: “Onde você esteve?” 

Eu: “Me perdoe. Eu não sou daqui. ” 

Vendedor:“ Você reconhece esta folhagem? ” 

Eu:“ Tem cheiro de pau-brasil… ” 

Vendedor:“ Desde que os incêndios estão chegando, fomos mandados para          

desmantelar e vender essas velhas árvores. ” 

Eu: “Mas eles vão murchar e morrer de qualquer jeito. Você os cortou. Eles              

já não estão mortos? ” 

Vendedor:“ Sim. No entanto, muitos ainda gostariam de comprá-los para          

decoração pessoal antes de queimarem no fogo. ” 

Eu:“ Por que eles não param o fogo? ” 

Vendedor:“ Os fogos foram enviados por Deus. Quem pode pará-los? ” 

Desde que eu concordei com ele nesse ponto, não vi razão para continuar             

fazendo perguntas. Como eu olhei para os itens à venda, fiquei espantado            

com os preços. 

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-308/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-308/


Eu: "Uau, estes são realmente caros." 

Vendedor: "Sim, mas eles serão o triplo do preço ou mais na próxima             

semana. Considere-se cedo, onde cedo é bom quanto maior é a sua            

poupança. 

Enquanto eu ainda me sentia desconfortável, decidi comprar uma coroa de           

flores e duas guirlandas longas por US $ 120. Assim que terminei de             

comprá-los, o vendedor prontamente passou para o próximo cliente gritando          

"Próximo!" Eu apenas balancei minha cabeça. 

Atrás de mim estava um grupo enorme de corretores asiáticos. Eles estavam            

distribuindo vários itens e oferecendo ao vendedor um prêmio. Eu ouvi           

alguém acertando um sino enorme e fez um som similar ao sino que é usado               

para abrir o mercado em Wall Street. Então, de repente, ouvi alguns            

grandes aplausos. Os chineses acabaram de comprar todo o estoque. Não só            

isso, eles também compraram toda a terra também. 

Isso pareceu suspeito para mim, pois os vendedores não eram os donos da             

terra. Quando começamos a sair, um corretor asiático veio até nós e pediu             

para comprar os itens que acabáramos de comprar. Ele levantou quatro           

dedos na mão direita e bateu na mão esquerda aberta. Embora eu não             

tivesse certeza, acredito que ele estivesse querendo me pagar quatro vezes           

o preço que havíamos acabado de pagar. Suspirei quando o vendedor veio            

até mim para falar de novo. 

Vendedor: “Escute, eles possuem tudo isso agora. Não só isso, mas agora            

eles também querem o seu. ” 

Eu:“ Não, obrigada. Estaremos mantendo a nossa. ” 

Vendedor:“ Senhora, seja gentil com eles, pois em breve você estaria           

respondendo a eles. ” 

Eu:“ Não! Eu só respondo a Deus no céu e em Jesus. ” 

Vendedor:“ Não os enfureça. Você está insultando-o por não concordar com           

o preço dele. ” 

Eu:“ Estou insultado, pois estes não estão à venda. ” 

Vendedor:“ Você não tem ideia do que está fazendo. Eles ainda possuem            

essa terra em que você está. ” 

Eu:“ Não! Deus é dono disso. Ele é Dele e respondemos a Ele somente. ” 

O homem asiático ficou tão enfurecido com isso que eu só sabia que tinha              

que haver muito mais do que aquilo que eu sabia. Ele começou a atacar meu               

pescoço com as mãos. Eu podia ver em seus olhos enlouquecidos que ele             

estava claramente pronto para sufocar a vida fora de mim. Fechei os olhos,             

me preparei e rezei a Deus para enviar ajuda. 

Só então, meu marido virou a esquina e bateu o pé no chão. Uma onda de                

força sobrenatural veio em nossa direção em uma onda. Enquanto esta onda            

não me afetou, quase derrubou os outros na sala. A terra imediatamente            
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começou a tremer. Quando aqueles ao nosso redor viram que o tremor não             

estava afetando a mim ou ao meu marido, eles sabiam que era sobrenatural             

e rapidamente recuaram. 

Sub-dream 1 descrição sobre… 

Sub-dream 2 “A 'Thousand Oaks' começam a queimar” a descrição começa… 

Eu estava com vista para algumas colinas cobertas de grandes e enormes            

carvalhos. Seus troncos eram muito largos. Enquanto eu estava lá olhando           

para eles, notei uma grande rocha na base de um deles. Fui sentar nela,              

mas logo percebi que era oca e feita de resina das árvores. Foi um 'filme               

prop'. 

Eu balancei a cabeça para mim porque eu tinha acabado de ser enganado e              

acreditei que essa rocha era sólida e pesada. Só então, um vento repentino             

surgiu e o suporte de pedra sólida fingida foi levado para o mar. Eu não               

pude deixar de rir e balançar a cabeça novamente. No entanto, o que             

aconteceu depois foi muito estranho. 

Os carvalhos começaram a ficar retorcidos e retorcidos. A maneira como os            

troncos estavam se contorcendo era quase como se fossem enormes torções           

humanas torcendo-se. A terra era árida e seca agora. A grama seca e longa              

agora cercava os carvalhos, já que não havia água. 

Logo também não havia folhas e não havia belos galhos abundantes para a             

sombra. Em vez disso, havia agora apenas árvores mortas ocos. Ao olhar            

em volta, soube que havia milhares dessas árvores mortas e ocas. Os ventos             

logo pegaram e eu vi algo no céu noturno que parecia uma faísca. 

Quando se aproximou, eu agora sabia que era uma pequena faísca que            

estava girando ao vento. Uma vez que a faísca caiu, toda a área se inflamou               

tão rapidamente que eu simplesmente não pude acreditar. Os carvalhos          

estavam agora queimando rapidamente e o cheiro era horrível. Eu me           

afastei da visão disso. 

Quando voltei, foi a primeira vez que notei que os carvalhos estavam em um              

tipo de posição em V. Eles estavam agora queimando em um 'padrão de             

onda'. Eu vi o contorno distinto de três colinas. O vento estava sendo             

controlado por um poderoso anjo. Enquanto eu temia pela segurança de           

todos aqueles ao redor dessas florestas, eu não tinha medo de mim mesmo,             

pois sabia que Deus estava comigo e não permitiria que eu fosse ferido. 

Sub-dream 2 description over… 

Sub-dream 3 A descrição de “The Treasures of the Saints” começa… 

Eu recebi uma grande chave de esqueleto, junto com um endereço. Eu            

decidi dirigir para o endereço. Quando cheguei a este lugar, notei que era             

um prédio industrial de tijolos maciço com telhado de metal e uma porta de              

madeira muito grossa. Quando me aproximei da porta, pude ouvir vozes e            
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aplausos, junto com alguma música. Assim que eu virei a chave na            

fechadura, os sons desapareceram. 

Comecei a abrir a porta muito devagar. Assim como eu fiz, ouvi um sino              

tocar e vi algo cair. Quando olhei mais de perto, lá no chão havia um               

envelope com um selo. A luz era tão fraca que isso era tudo que eu podia                

ver. Quando voltei para a porta, vi um interruptor de mão enorme. Eu sabia,              

assistindo a desenhos animados, que a ativação das luzes levaria a que as             

luzes continuassem em sucessão. Eu ri como eles fizeram exatamente isso. 

Fiquei ali admirado, pois lá, bem diante de mim, havia uma coleção de             

antiguidades, artefatos e pinturas de dois mil ou mais anos até o presente.             

Eles eram de todo o mundo. Embora eu não seja um especialista, sei o              

suficiente para saber que o conteúdo desse depósito não tinha preço. Eu abri             

o selo do envelope e o li em voz alta ... 

“Antes vocês são os pertences roubados dos santos. Todos foram          

escravizados, assassinados ou perseguidos publicamente por sua fé. Eles         

também esperaram por justiça. Erin, cuide do que foi roubado e saiba que             

eu prometo que em breve irei e que Minha recompensa está comigo. ” 

Sub-sonho 3 descrição acima ... 

Eu não entendo, Senhor. Quem os roubou? Por que tudo está aqui, pois não              

tem valor no céu? Querido Pai, esta sala da relíquia não faz sentido para              

mim. Parece que é uma sala de ídolos, não tesouros guardados no céu. Eu              

não tenho certeza destes outros sonhos, exceto que os carvalhos          

representam a justiça. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava no Céu, na área da varanda de pedra do Lar Celestial de Jesus. Eu                

fui usar a aldrava maciça. Antes que eu pudesse terminar de bater, a porta              

se abriu. Um anjo do Senhor estava em pé na minha frente. 

Angel: “Por favor, entre, Erin. Você é bem-vindo. 

Entrei na incrível entrada chapada e mais uma vez notei o lindo tapete das              

minhas visitas anteriores. 

Eu: "Eu me lembro disso!" 

Olhei em volta admirada. As lâmpadas estavam acesas, mas não tinham           

cabos elétricos correndo para elas. Lâmpadas foram acesas sem eletricidade!          

Os móveis aqui eram muito mais confortáveis e convidativos do que           

qualquer coisa que eu já vi na Terra. Pela primeira vez, notei que havia              

belas prateleiras de pedra com prateleiras de cristal. Eles eram          

auto-iluminados e eram absolutamente lindos. 

Quando olhei em volta mais um pouco, fiquei impressionada com o fato de             

que tudo era quente e artesanal e nada "pretensioso". Eu vi pequenos            

pedaços de madeira rústicos. Estes eram bastante simples e não valiosos           
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para a maioria. Eu também vi algumas peças muito elaboradas. Estes seriam            

inestimáveis nos padrões de hoje. 

Eu: “Eu vejo mais em volta de mim agora do que em visitas anteriores. O               

que isso tudo significa? ” 

Anjo:“ Erin, tudo o que Deus tem aqui são coisas que foram dedicadas ao              

Senhor para Seus propósitos. Esses itens na Terra foram roubados,          

destruídos ou saqueados após a morte dos artesãos. Estes são os itens que             

foram reestruturados por anjos ou refeitos por artesãos aqui. Estes não são            

ídolos para Deus, mas, em vez disso, como um Pai amoroso, Ele exibe as              

boas obras de Seus filhos. 

“As coisas na Terra raramente duram milhares de anos. É raro que um item              

de material possa suportar os elementos agressivos, mesmo que ele tenha           

sido enterrado. Os tecidos são rapidamente destruídos por traças, água ou           

desgaste. Entretanto, aqui na Casa de Deus, eles são aperfeiçoados pela           

medida dos corações dos artesãos para Deus. ” 

Eu:“ Você está certo. As coisas não duram muito tempo na Terra. ” 

Angel:“ A única 'coisa' que significa durar na Terra é a Palavra de Deus.              

Então foi no começo, então será no final. Os tesouros devem ser            

armazenados no céu e não na terra. A identidade de um homem não é              

medida por sua riqueza ou realizações aqui. Erin, é o coração que Deus             

valoriza. ” 

Eu:“ Oh anjo, quais foram os significados dos sonhos que acabei de            

escrever? ” 

Anjo:“ Venha, Deus pede a sua presença ”. 

Eu estava imediatamente no pátio no centro. da casa de Jesus. Embora eu             

não pudesse vê-lo aqui, pude sentir Sua presença. O anjo me levou até o              

relógio e o calendário de Deus. Enquanto eu não estava aqui há algum             

tempo, percebi rapidamente que os eventos estavam se movendo muito          

rapidamente. Lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. De         

repente, senti um estrondo. Eu olhei para cima e lá, sobre o pátio, estava              

uma nuvem. 

Deus: “Erin, não tenha medo. Eu sou o deus da justiça e minhas escalas são               

razoavelmente pesadas. Você lamenta aqueles que sacrificaram tanto por         

minha causa. Eles perderam suas famílias, suas reputações e até mesmo           

suas vidas para defender-me. Enquanto o mundo se deteriora rapidamente,          

eles alegam: Por quanto tempo, Deus? Até quando você permitirá que os            

ímpios aumentem em número e ação? Por favor, não esqueça de nós ou dos              

nossos filhos. 

“Erin, eu não me esqueci de você. Eu não esqueci minhas promessas para             

você. Você esteve fugindo de Mim recentemente. Você tem medo das           

Palavras que eu lhe dou sobre o que vem. ” 
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Eu:“ Sim, Senhor. Por favor me perdoe! É tão doloroso testemunhar o que             

vejo agora e o que virá em breve. A dor física em que eu estou não sai                 

agora. Estou preocupado que você esteja com raiva de mim. ” 

Deus:“ Não, Erin, eu não estou com raiva. Eu sei que você está com medo               

de seu marido e família. Eu sei que você se preocupa com o amanhã. Não               

seja, Erin, como eu tenho você. Meu favor é sobre você e sua família e não                

tenho intenções de permitir sua destruição. Eu tenho observado você          

lamentar pelo que foi perdido. Você se sente roubado por tantos 'anos            

perdidos'. ” 

Eu:“ Você está sendo gentil. Eu acredito que você quer dizer que eu tenho              

agido como um bebê de luto por algo que eu esperava, mas nunca tive. ”Eu               

ri. “Oh Pai, agora olhe para mim. Que bom eu sou? Eu fui esmagado e não                

posso fazer nada. Eu, portanto, dou nossas vidas a você. Tudo o que tenho é               

seu, pai. 

“Esse relógio está se movendo mais rápido do que antes. Ele acelerou e não              

posso fazer nada para atrasá-lo. Eu encontrei vários dos meus inimigos           

ultimamente e a maneira como eles olham para mim está em 'julgamento            

completo'. ”Comecei a chorar. “Oh pai, isso machuca meu coração. Meu           

coração está partido, pai. No entanto, desde que eu te amo tanto, que sua              

vontade seja feita na Terra como no céu. Por favor, não se esqueça de nós!               

” 

Deus:“ Como eu poderia te esquecer? Seus nomes estão escritos nas palmas            

das minhas mãos. Você está sempre diante de mim. Você dá toda a glória              

para mim. Os sonhos que dei são para mostrar as horas em que você está.               

Assim como enviei a Red Bull, também enviei "a centelha", as chamas e os              

ventos. Quem pode escapar disso? O bombeiro pode conter o que eu enviei? 

“Vocês são os meus justos carvalhos plantados na terra para Meu uso pelas             

Minhas mãos. Os carvalhos da justiça que você viu plantados nas colinas            

estão contra aqueles que eu envio. Eles são arrogantes e hipócritas. Mesmo            

que eu tenha enviado calamidades para amolecer corações para voltarem          

para Mim, eles ainda acreditam que são mais fortes e mais justos. Eles não              

se importam com aqueles que se levantaram em seu favor e lutaram para             

que pudessem ser livres. 

“Em vez disso, zombam daqueles que enviei da minha alta posição e            

declararam todos os tipos de mentiras. Apesar do fogo que atravessa as            

belas terras, eles não são movidos e agradecidos pela misericórdia que lhes            

concedi. Eles não são humildes diante de mim. Os ímpios se sentem            

confortáveis em sua maldade enquanto o pecado não é controlado e o            

florescimento se espalha como um fogo selvagem fora de controle. 

“Veja, tenho visto coisas feitas em segredo e nada está além do Meu             

alcance. No entanto, eles entendem por que foi enviado e por quem? O             
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problema agora vem sobre as nações e, hoje, até mesmo em Israel. Chegou             

a hora de os olhos se voltarem para mim. No entanto, muito poucos me              

vêem. Em vez disso, "o pai da mentira" está construindo um exército, um             

governo do povo, vazio de Deus. 

“Agora, Erin, meu exército virá. Meu reino vem, minha vontade seja feita na             

terra como no céu. Entenda? ” 

Eu:“ Sim, Senhor. ” 

Deus:“ Não se preocupe. Vou enviar ajuda do meu santuário. Anjos te            

protegerão em tudo o que você faz. O inimigo não prevalecerá contra você.             

Eu te amo, Erin. ” 

Eu:“ Eu amo você, pai! ” 

Deus:“ Agora, não se preocupe. Estou prestes a fazer algo em seus dias, no              

qual você não acreditaria, mesmo se lhe dissessem. Tuas provações          

terminaram e Minha recompensa está comigo. ” 

Comecei a chorar, meio em alegria e meio em tristeza. Eu senti um toque no               

meu ombro. Foi o anjo que esteve comigo desde o começo deste sonho. Ele              

tinha um olhar sério em sua face ... 

Angel: “Você está nos quarenta dias das comportas serem abertas.” 

Sonhe mais … 
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