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quebra-cabeça 

Recebido segunda-feira, 2 de maio de 2016 

Este é o último sonho com uma referência anterior e foi referido como             

'The Final Hour 12'. 

Comunhão 

Querido Pai, 

Obrigado por mais um dia. Obrigado pelas flores da primavera, pelos           

pássaros canoros e pelo som da água correndo. Obrigado por minha           

família, amigos e minha cura contínua; embora sutil, e por trás da cura             

de meu filho, sou grato por continuar me fortalecendo. 

Pai, venho a Ti esta manhã com um fardo enorme. Tive vários sonhos             

com pedaços de um quadro maior. 

Meu sonho ... 

Eu vi um enorme quebra-cabeça da Terra. Eu estava sentado em uma            

mesa enorme. Recebi uma caixa; uma caixa enorme. Foi enviado para           

mim pela UPS e veio por três dias. Tive que assinar na porta da frente. 

Abri a caixa e, dentro dela, havia milhares de peças de quebra-cabeça.            

Havia uma nota do remetente: “Preencha até 23 de setembro de 2017”.            

Então recebi um telefonema. A voz na outra linha era a de minha mãe:              

“Erin, este é 'o primeiro nome da mamãe'; sua tarefa deve ser concluída.”             

Em seguida, houve apenas um tom de discagem. 

Acabou o sonho. 

Pai, eu preciso espalhar suas cinzas até esta data? O que é isso? Por que               

ela não disse 'mãe' em vez de usar o primeiro nome? Isso me deixou              

triste; muito triste. 

Jesus: “Erin, sobe. 
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Eu estava no caminho de Deus. Era primavera. Todas as árvores floridas            

estavam em plena floração. Havia tantas flores e uma linda grama verde.            

Eu vi borboletas e libélulas com asas de cristal de vidro. Talvez no céu as               

libélulas tenham outro nome, talvez Mayfly, não tenho certeza; mas, para           

fins de descrição, é assim que os chamarei, 'libélulas'. 

Eu vi animais bebês, junto com suas mães. Havia veados, coelhos,           

esquilos, patos, gansos, lontras e tantos outros. Eles estavam ao ar livre,            

pastando em várias plantas. À minha direita estava o lindo lago. Foi aqui             

que vi lontras, gansos e patos. 

Nada; nenhum animal teve medo. Eles nem estavam com medo de mim.            

Os sons eram tão bonitos, a fragrância divina e as cores eram como nada              

que eu já tivesse visto na Terra. Chorei ao contemplar esta bela vista.             

Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Meu coração estava pesado e eu           

queria que Deus removesse meus fardos. 

Eu: “Pai, o senhor raramente me dá datas para compartilhar com os            

outros. Porque agora?" 

Então, senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e olhei para cima para               

ver Uriel. Ele estava sorrindo. 

Uriel: “Estou aqui para levá-la ao Trono de Deus. Ele pede a sua             

presença. ” 

Eu: “Uriel, estou preocupado com meus sonhos e não tenho certeza do            

que fazer.” 

Uriel: “Erin, seu manto é a paz, lembra? Você não precisa se preocupar.             

Peça e será dado a você. Procura e acharás. Bata e a porta será aberta               

para você.” 

Ele pegou minha mão e estávamos imediatamente na porta de Deus.           

Olhei e, à minha direita, estava o conselho florestal. Lá, no topo, havia             

um pequeno ninho de pássaro perfeitamente construído. Uriel fez sinal          

para eu pegá-lo. Lá, dentro, havia uma abertura de ovo. Dentro, surgiu            

um pequeno passarinho. 
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O passarinho tinha na boca uma peça do quebra-cabeça com um coração.            

Meu nome estava logo abaixo disso. Eu ri. Enquanto eu segurava o ninho,             

a mãe do filhote voou para dentro dele. Era rechonchudo com penas de             

ouro e asas de prata. Foi a pombinha mais adorável que eu já tinha visto.               

Ela estendeu a mão e alimentou seu passarinho. Cuidadosamente         

coloquei o ninho de volta onde o encontrei. A peça do quebra-cabeça            

permaneceu em minha mão. 

Havia um pequeno envelope com meu nome, então o peguei e abri.            

Dentro havia um cartão em relevo com um ninho e três ovos. Isso me              

lembrou da minha mãe. Dentro do cartão estava escrito: 

“Erin, 

eu construí um ninho 

para você perto do Meu altar! 

Alegre-se como você se alegrou em sua juventude! 

Eu te amo!" 

Jesus, 

Eu estava chorando. 

Uriel: “Não chore, Erin. Deus pede sua presença. Alegre-se, pois Ele           

construiu seu ninho em Seu altar. Fique feliz." 

Ele então colocou pomada em meus olhos e me trouxe à presença de             

Deus. O coro de anjos cantou: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus             
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Todo-Poderoso, que era e é e há de vir!" O 'Santo, Santo, Santo' se              

sobrepôs ao refrão e soou tão bonito. 

Quando meus joelhos começaram a vacilar, ajoelhei-me para adorar a          

Deus. Agradeci a Ele e Sua contínua graça e amor em nossas vidas.             

Agradeci a ele por minha mãe e orei para que, um dia, eu a visse aqui no                 

céu. Recentemente, pedi a Ele revelação sobre esses sonhos tipo colcha           

de tapeçaria e que Ele colocaria essas peças no lugar para mim. 

Eu: “Eu te amo, Pai, e sou muito grato a Você por tudo o que tem feito                 

por nós”. 

Deus: “De nada. Você tem dúvidas sobre esses sonhos? ” 

Eu sim. Antes do sonho com o quebra-cabeça, tive outro sonho com o             

quebra-cabeça. Nesse sonho, houve uma grande tempestade e um         

apagão; nenhum poder. Era verão e fazia calor. Ninguém queria ir para a             

cama, então tiramos um quebra-cabeça da garagem. 

“O quebra-cabeça era uma montagem de cidades americanas. Eu tinha          

16 peças que combinavam. Eles eram azul claro, cinza escuro e verde.            

Comecei a juntar as peças. Parecia a Estátua da Liberdade. Eu olhei para             

a porção dos meus filhos. Um tinha a ponte Golden Gate, outro tinha o              

Jardim do Monumento de Washington DC e meu filho tinha a agulha de             

Seattle. 

“Continuamos com nossas partes deste grande quebra-cabeça, mas notei         

que minhas peças mudaram. Eu vi as sete pontas e as 11 estrelas sob              

seus pés. Eu a vi erguer uma tocha para o leste. Ela foi a primeira luz.                

Então eu vi sua plataforma ler, 'Esta é a Deusa Ísis'. 

“Então, quando comecei a colocar minha parte do quebra-cabeça no          

quebra-cabeça do continente, era como uma faca cortante, destruindo as          

outras peças de conexão e destruindo qualquer coisa que encaixasse. Eu           

coloquei isso de lado. 

“Percebi que meus filhos estavam tendo problemas com as seções de           

encaixe. Então, Pai, existe o sonho com a data de 23 de setembro de              

2017. Faltam exatamente 24 meses para a data da morte da minha            

mãe.” 
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Deus: “Eu dei a você peças para um quebra-cabeça elaborado. Esta           

outrora grande nação foi dada a Mim, mas ninguém pode dar o que nunca              

foi deles para dar. Esta terra foi abençoada. Das sete terras em sete             

mares, esta terra eu dei sete vezes mais bênçãos do que as outras. Era              

uma boa terra e eu prosperei. 

“Outras terras a invejaram, mas também se deleitaram com sua beleza e            

engordaram com sua riqueza. A estátua que você viu zomba de Meus            

sinais no Céu; a mulher aparecendo, vestida de sol e a lua sob seus pés               

e, em sua cabeça, é uma coroa de 12 estrelas. 

“A estátua que você viu ergue-se em uma estrela de 11 pontas enquanto             

ela fica aquém da minha graça e proteção. Ela está nas cascas da Árvore              

do Conhecimento e, portanto, tropeça. Ela fala de mim com lábios de            

ídolo, mas eu não a conheço, pois seu coração está vazio de mim. 

“Ela está no portão leste para seduzir todos aqueles que entram por ela.             

Ela se senta ao amanhecer e ilumina a superfície das águas turvas. Ela             

afirma ser a luz do mundo, mas usa chifres como coroa. Ela é como uma               

sereia que traz aqueles que vêm à sua destruição. 

“Enviei um sinal aos Céus para marcar a queda de sua destruição. Este             

sinal está escrito nas estrelas.” 

Erin: “Esta é a data, 23 de setembro de 2017?” 

Deus: “Um sinal, e sinais, são enviados por Mim para aqueles que oram             

por revelação para descobrir.” 

Erin: “Então, Nova York entrará em colapso ou nosso país          

financeiramente?” 

Deus: “Erin, você sabe disso enquanto está escrito. Isto vem como           

nenhuma surpresa. Falei sobre as dores do parto e o nascimento do Meu             

Filho. Quem pode contestar isso? Aqueles que apóiam a divisão de Minha            

Terra também experimentarão uma grande divisão. Aqueles que        

abençoam Minha Terra; Eu vou abençoar. ” 

“Agora, o inimigo pede as alturas em Minha Terra, uma de Minhas            

Colinas. Quando a destruição chegar à terra amaldiçoada, as pessoas          
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fugirão para as alturas apenas para encontrar destruição lá também. Seu           

inimigo espera nas alturas e os caça com cães. 

“Eu ouvi seus acordos de bastidores e suas negociações coletivas. Eu           

conheço sua traição e seus corações negros. Sua semente é má e sua             

colheita, morte.” 

Erin: “Pai, você está falando da cidade de Nova York ou de Jerusalém?             

Quais promoções ou alturas?” 

Deus: “O inimigo começou a desmantelar Minha Terra, Minha Cidade de           

Refúgio em Basã. O inimigo gostaria de agarrar isso e usá-lo para            

melhorar sua posição de defesa nas colinas. A partir disso, o canto de             

proteção se tornará um canto de fogo. Essa proposta de barganha foi            

criada por aliados, ou “mentirosos”; estes são os quebras de negócio.           

Eles não seguem meus mandamentos, portanto, um acordo com eles é           

'nenhum acordo'.” 

Erin: “E quanto a Nova York?” 

Deus: “Erin, a estátua é como uma lâmpada, mas um ídolo e uma             

maldição. Isso é zombaria para mim e não vou mais ficar ocioso para             

ídolos. Trarei destruição rapidamente para aqueles que dividirem Minha         

Terra, mesmo em uma hora enquanto isto estiver escrito. Agora ore para            

que a paz de Jerusalém venha rapidamente.” 

Erin: “Pai, tenha piedade por aqueles que não têm conhecimento disso.           

Por favor, Pai, por favor, conceda sabedoria aos líderes.” 

Deus: “Erin, eles declararam e construíram os próprios arautos que          

clamam para adverti-los ao arrependimento. Eles não prestam atenção a          

isso. A terra continua a ser agredida sem alívio, sem remédio ou cura. As              

dores do parto são altas e as contrações mais próximas. Você já viu um              

momento como este até agora?” 

Erin: “Devemos ter medo?” 

Deus: “Não, mas alegre-se como a noiva espera pelo noivo e é tradição.             

Você não sabe a hora em que Ele virá, então procure por ele. Mantenha              

suas lâmpadas cheias de óleo. Permaneça fiel e em louvor Àquele que            

vem por você, entenda. ” 
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“Agora, permaneça com um coração reto. Não se prenda a declarações           

desanimadoras ou fofocas desanimadoras. Isso não faz nada, mas         

remove sua alegria. Em breve haverá uma celebração maravilhosa, pois          

você estará muito distante daqui. Isso é o suficiente por hoje.” 

Erin: “Obrigada, Pai. Eu te amo." 

Deus: Eu te amo." 

Uriel me colocou de pé e saiu pela porta de Deus. 

Uriel: “Você tem mais perguntas?” 

Erin: “O que vai acontecer enquanto isso?” 

Uriel: “Sua nação continuará a ser espancada, pois Deus não removeu os            

anjos de espancar a terra. Agora você descobriu algumas coisas          

recentemente. Você tem perguntas?” 

Erin: “Sim. Isso foi esclarecido, por meio do Espírito Santo, sobre Eliseu            

amaldiçoando 42 jovens. Esses jovens foram então atacados por duas          

ursas. Eliseu estava a caminho de Betel e os jovens o provocaram no             

caminho (2 Reis 2:23-24). 

“Senti que era um símbolo dos 42 meses da Tribulação, quando os jovens             

zombaram de Eliseu fora da igreja. Esses jovens eram destituídos do           

Espírito de Deus e sujeitos a maus-tratos. Não disse que os ursos os             

mataram, mas acho que eles realmente sofreriam, se não morreriam.” 

Uriel: “Talvez este seja um sinal na Palavra de Deus que aqueles que             

estão separados dele são, portanto, amaldiçoados e sujeitos a 42 meses           

de espancamento sem alívio?” 

Erin: “Isso é assustador.” 

Uriel: “Ore. Ore por Israel.” 

Sonho acabou. 
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