
Sonho 056 - Quatro sonhos de arrebatamento
recebidos no domingo, 14 de abril de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 6)

Sonho de visão # 1

As sirenes da Área Nuclear de Hanford (a “Área”) estavam ligadas. Foi durante o dia aqui. A
televisão acabou de desligar o satélite após o aviso de que várias cidades importantes foram
atingidas e que detalhes não estavam disponíveis. Ordenei às crianças que juntassem as
mochilas de emergência que estavam acumulando poeira na porta da frente desde outubro.

Rapidamente enchi os sacos de lixo com itens da despensa e coisas da geladeira. Eu gritava
para as crianças pegarem tênis ou botas de caminhada, com medo de que um deles usasse
chinelos. Eu já tinha uma barraca e uma engrenagem fria no carro que mantive dentro do carro
nos últimos anos para emergências.

Peguei meu laptop, duas lanternas, baterias, minha Bíblia e um diário. Não houve mais tempo.
Conduzi as crianças para o carro. À minha direita estava meu vizinho, que é o chefe da
segurança na área. Nós o vemos carregando seu SUV com um arsenal de armas.

Meu vizinho do outro lado da rua é um físico da Área. Eu o vi carregando sua família.
Descendo a rua, havia um jipe   da Guarda Nacional exigindo o retorno obrigatório de todo o
pessoal da Área de volta ao local. Eu vi meu vizinho e outros que eu conhecia que trabalhavam
lá, desobedecendo à ordem e reunindo suas famílias.

As pessoas estavam histéricas. Meus filhos estavam com medo. Peguei meu mapa quando vi
que o GPS não tinha leitura. Procurei em meu mapa rotas alternativas para o norte. Eu sabia
que as rodovias seriam estacionamentos. Saímos de nosso desenvolvimento.

Enquanto dirigíamos, vi o pior das pessoas; brigas, brigas e até carros dirigindo diretamente
para o campo de golfe. Consegui nos levar até o portão da frente da comunidade, que ficava
nos limites da Área.

Havia Polícia Militar e Guarda Nacional bloqueando todas as estradas que levam a rotas
alternativas. Duas pistas foram usadas para sair da área. Demorou dez minutos para dirigir
menos de uma milha.

Virei à esquerda na estrada para o meu trabalho. Não havia carros ou funcionários em qualquer
lugar do parque comercial. Eu comecei meu trabalho e removi o jarro do refrigerador de água,
junto com as duas unidades de água reserva.

Deixei as crianças no carro enquanto procurava por mais alguma coisa de que possamos
precisar. Peguei uma corda, fita adesiva, todas as lanternas, mais baterias e algumas lonas. Se
fosse um alarme falso, todos os itens seriam devolvidos. Eu sabia que o dono da nossa
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empresa não se importaria se eu usasse esses itens. Ele morava em outro estado e não
precisava disso.

Enquanto eu estava correndo, notei um rádio de construção, então peguei também. Eu havia
passado cerca de cinco minutos aqui. Quando tranquei o prédio e olhei para o meu carro, vi o
horror no rosto dos meus filhos.

Entrei no carro e orei para que Deus nos concedesse transporte sobrenatural para um lugar
seguro ou não conseguiríamos. Ficamos de mãos dadas e todos nós choramos. Comecei a
falar o Salmo 23 em voz alta, pois o local nuclear acabara de ser atingido.

Então, por um milagre, nosso carro foi subitamente transportado para uma cordilheira distante.
Estávamos todos em choque. Minha filha disse: “Mãe, isso é o paraíso? Pensei que estávamos
... ”

Eu a interrompi e expliquei que fomos de forma sobrenatural traduzida do mal. Eu já tinha
ouvido falar desse milagre antes em um programa de televisão cristão, mas eu mesmo nunca
considerei isso possível para mim. Tudo foi transportado; o carro e tudo mais.

Percebi, pelo que estava ao meu redor, que estávamos localizados em uma cordilheira oriental
na fronteira com Washington e Idaho. Eu só o tinha visto de longe, então não sabia exatamente
como se chamava. Olhei para o outro lado do vale e vi a próxima cordilheira, que era na
direção de Seattle.

Parece que pousamos em alguma estrada florestal ou madeireira. Estávamos seguros e eu
tinha certeza de que ninguém nos faria mal aqui. A noite começou a cair. O céu estava com um
tom assustador de rosa. Houve incêndios onde prédios e casas estavam pegando fogo, mas
não havia rede elétrica. Estávamos a leste do Vale.

Nós nos amontoamos e oramos. Cada um de nós se sentiu compelido a confessar nossos
pecados. Meu único filho começou isso. Estava aquecendo meu coração ouvir meus filhos
confessando e depois reconciliando tudo com Deus.

Então, eles começaram a fazer perguntas. Eu disse a eles que não sabia quando Jesus viria,
mas acreditei muito em breve. Oramos novamente. Eu estava orando por ainda mais porque
percebi que havia esquecido meu remédio, os fósforos e alguns outros itens essenciais para a
sobrevivência. Não mencionei nada às crianças que pudesse assustá-las.

Levantei-me para pegar cobertores e comida. Coloquei baterias no rádio e recebi um sinal
distante. Basicamente, a maior parte dos Estados Unidos estava um caos. Ao olharmos para o
vale, o céu escureceu. Eu estava me perguntando se não tinha atendido a chamada. Achei que
Jesus já teria vindo.

Eu olhei para baixo na hora. Tinha começado entre as 15h e agora, mas, de acordo com o
relógio, estávamos perto das 18h; à tardinha. O céu estava escuro; quase preto. Foi confuso.
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Eu orei pelo Céu, para que Seu Reino viesse e Sua Vontade fosse feita na Terra como no Céu.
Eu orei em voz alta. Olhamos na direção do vale e vi algo cair do céu. Então, todos nós tivemos
uma estranha perda temporária de audição. Então eu vi; uma enorme nuvem em forma de
cogumelo. A área foi atingida por uma bomba nuclear ou algo de efeito semelhante.

Só então, eu vi luzes caindo do céu para fora da nuvem. Bem diante de nossos olhos, quatro
anjos desceram diante de nós, agarraram cada um de nós e nos removeram. Fomos removidos
tão rapidamente que foi como se eles aparecessem em um flash de luz. Passamos pela
atmosfera.

Quando olhei para a direita e para a esquerda, havia milhares de pessoas sendo transportadas
da mesma maneira; por anjos. Eu olhei para trás na Terra. Eu vi as grades. Eu vi chuva de fogo
caindo nos EUA. Eu não entendi; primeiro as bombas, depois as armas nucleares ou ambas, e
depois o fogo do céu?

Eu sabia que não era o tempo do fim da Terra, mas apenas o fim da Terra como a
conhecíamos. Eu vi várias grandes cidades queimando ou explodindo. Eu vi uma porção de
terra na costa oeste se separando como uma ilha e cair no mar. Eu vi a mesma coisa nos lagos
perto de Chicago enquanto a Terra parecia se dividir. Eu me perguntei se os caídos agora
haviam superado a Terra.

Vision Dream # 2

Eu era outra pessoa em outra parte do país ou do mundo, não eu, Erin ...

Eu olhei para cima e, para o oeste, vi uma nuvem linda, diferente de todas que eu já tinha visto.
Foi majestoso e sinistro ao mesmo tempo, dependendo de quem é seu Salvador ou não.

Havia um ponto de linha de prata e ouro. Ele estava descendo e à medida que se aproximava.
Eu pude ver Jesus. Eu larguei tudo. Fui para o meu gramado pelo sul e pelo leste e levantei os
braços.

Alguns dos meus vizinhos gritavam. Outros estavam de joelhos em seus gramados e louvando
a Jesus por Seu retorno. Todos o reconheceram.

Alguns gritaram: "Não é Jesus, mas um alienígena!"

Aqueles de nós que conheciam a Palavra sabiam como reconhecê-lo. Saíram da nuvem fluxos
de luz; riachos e riachos vindo rapidamente como um raio. Alguns giravam e outros eram retos.

Um dos feixes de luz veio direto para mim. ele me pegou em um flash e eu fui embora.

Vision Dream # 3

Desta vez eu estava em outra parte do país e novamente em outra pessoa, não eu, Erin ...
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Eu estava fazendo compras em um grande shopping metropolitano. Era um shopping muito
sofisticado e parecia estar em Dallas ou Houston. Havia um átrio central e o shopping tinha
dois andares.

Um anúncio acabara de sair pelo sistema de alto-falantes do shopping, de que os Estados
Unidos estavam em guerra e que as maiores cidades nas costas leste e oeste haviam sido
atingidas.

O medo era incrível. As pessoas começaram a saquear lojas que tinham equipamento de
sobrevivência ou itens que poderiam ser usados   como equipamento. Havia tiros saindo da Loja
Eddie Bauer e outro parecido nas proximidades.

Havia um Nordstrom e vários de nós topamos com ele. Meu carro estava na parte externa da
loja. Havia homens armados, mas não sabia se eram estrangeiros, americanos ou o quê.
Houve gritos.

Corri para o departamento de cama. Depois, ao lado, alguns colchões que estavam sendo
usados   para encenação. Havia uma menina que estava perdida. Eu a agarrei e disse que ela
precisava ficar muito quieta. Achei que os atiradores nos encontrariam com ela chorando.

Ela parecia ter cerca de sete anos. Peguei meu I Pad da minha bolsa Gucci e todo o serviço foi
embora. Só então, a energia caiu. Usei a luz do meu I Pad para iluminar um caminho para as
saídas. Peguei minha bolsa e dei à menina uma mini lanterna que eu tinha no meu chaveiro.

Lembrei-me também que tinha spray de pimenta se precisasse. Eu não tinha ido ao caixa
eletrônico, então não tinha dinheiro. Sem energia, eu sabia que tanto as máquinas de dinheiro
quanto as de visto estariam desligadas.

Enquanto tropeçava para encontrar a saída, não conseguia entender por que o céu estava tão
escuro. Não fazia sentido, pois era apenas cerca de 5:00 da tarde.

A menina estava chorando de novo. Eu a tranquilizei e a peguei, correndo na minha ridícula
Pliner Pumps e minha suíte Garfield e Marx. Eu não estava usando roupas adequadas para
este cenário. Simplesmente não estava preparado. Finalmente chegamos à saída. Eu olhei
para o céu. Eu não conseguia ver nada além de preto.

A menina disse: “Que lindo, você vê os anjos? Você vê Jesus? ”

Achei que ela estava louca. Eu não vi nada. Aprendi que Jesus era um mito e isso dava
esperança aos pobres. Eu estava tentando pegar as chaves do meu carro da mão da menina.
Em um flash, eu vi uma luz branca brilhante e a garotinha, que estava no meu quadril, havia
sumido; desapareceu completamente. O vestido dela estava no meu braço direito. Eu estava
com medo de que a mãe da menina me acusasse de matá-la.

Entrei em pânico e meu coração estava disparado. Bati nas teclas procurando meu carro. Eu
ouvi o chilrear e liguei o motor do meu chaveiro. Aproximei-me do meu carro. O céu estava
escuro.
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Senti a ponta fria de uma arma bem na minha têmpora. Um homem, falando uma língua
estrangeira, me forçou a usar minha impressão digital, tecnologia biométrica, para abrir a porta
para que ele pudesse roubá-la. Peguei o spray de pimenta e peguei a arma de sua mão. Isso o
pegou desprevenido. Eu entrei no carro e saí.

Quando olhei para o céu, havia bolas de fogo chovendo. Eu não sabia se eram bombas ou
qualquer outra coisa. Eu olhei para frente e vi carros abandonados por toda parte. Eu parei e
perguntei a uma mulher o que havia acontecido.

Mulher: “Você não sabe?”

'Eu': “Não, não faço ideia”

Mulher: “Muitas pessoas foram raptadas devido a um estranho fenómeno biológico. Somos um
dos milagres da ciência avançada a permanecer aqui. Nossa estrutura genética era superior
àqueles que foram removidos. Considere-se com sorte. ”

Eu me sentia mal pela menina, mas sabia que minha genética era superior. Eu havia passado
por vários tratamentos. Fiquei muito feliz por estar aqui e aliviado por não ser como um deles.

Visão Sonho # 4

Eu era eu, Erin, de novo. Parecia possível que esta visão / sonho fosse algum tipo de
continuação do Vision Dream # 1 acima:

Eu estava em um grande transporte. Eu já tinha visto isso três vezes antes em minhas
experiências de quase morte (EQMs). Pareciam um trem, mas também pareciam uma caixa
gigante. Lembrei-me de que eles eram chamados de 'Tevah' por causa de uma pesquisa de um
meu amigo. Eu não sabia disso antes, mas também reconheci a palavra 'Tevah' da caixa
florestal e da cesta de piquenique. Ele deve ter me acostumado com a ideia de um Tevah.

Olhei em volta e havia muitos outros da minha região. Eu rapidamente procurei meus filhos e lá
estavam eles. Seus anjos estavam lhes contando coisas engraçadas, junto com as outras
crianças. Não havia medo. Fiquei aliviado. Todo mundo estava tão animado.

O transporte Tevah viajou por algum tempo. Talvez fosse apenas a emoção. Olhando pelas
janelas, tudo passou da escuridão na nuvem no transporte para a luz extrema.

O Tevah parou em uma espécie de estação. Eu reconheci a horrível imitação do que eu tinha
visto aqui no sonho da tribulação, onde aqueles que escolheram Jesus, os santos da
Tribulação, foram decapitados da plataforma de chegada que os caídos haviam montado. Eu
pensei que não era por acaso que os caídos recriariam uma estação semelhante, mas
completamente oposta, para 'combinar' com esta bela estação receptora celestial apenas para
provocar Deus.
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A plataforma para nos receber foi semelhante a um resort cinco estrelas, mas Celestial e
melhor. A plataforma era feita de mármore lindamente translúcido, quase como vidro. Havia
corredores de tapete vermelho, azul e roxo na plataforma. Além da plataforma estava um
grande grupo de santos ali para nos saudar.

Havia milhares de anjos cantando. Havia fitas de fita dourada e vi lindas pombas brancas que
cintilavam em prata e ouro. Havia anjos com lindas trombetas anunciando nossa chegada. Foi
fantástico!

Saindo do Tevah, percebi que todos nós estávamos respirando profundamente. Era o ar
rarefeito do céu. O ar estava perfumado. Senti o cheiro de rosas, como no desfile de rosas em
Pasadena, CA, mas muito melhor.

As pessoas começaram a sair correndo da plataforma para cumprimentar seus entes queridos.
As mães encontraram seus filhos e os filhos encontraram seus pais. Houve lágrimas de incrível
alegria e o som de risos com música.

À distância, vi a enorme Cidade Dourada. Parecia estar a quilômetros de distância, mas ainda
assim parecia enorme. Mesmo estando tão longe, eu vi o lindo Rio da Vida vindo da Cidade
Dourada. O rio fluiu do Trono de Deus e até mesmo fluiu para a plataforma.

Muitos dos meus amigos que eu nunca tinha conhecido, mas que conhecia na Terra, estavam
reunidos nas árvores ao longo do rio. Eles estavam saboreando os frutos das árvores; a melhor
fruta. Muitos deles pularam no rio e os anjos estavam ajudando as pessoas a entrar e sair.
Parecia quase um batismo gigante.

Este rio dá vida. Ele lava manchas de todos os tipos. Eu vi que a pele estava se transformando.
O rio estava cheio de gente. Foi divertido de assistir. Comecei a chorar com a visão. Foi tão
maravilhoso ver um milagre tão glorioso depois de tantas trevas.

Eu olhei para trás e vi meus filhos com alguns membros da minha família. Eu acenei para eles.
Quando me virei, um anjo veio até mim. Eu o reconheci como um dos anjos do pai.

Anjo: “Erin, venha para o Portão.”

O anjo agarrou meu braço e viajamos rápido. Eu estava tão animado para ver Jesus.
Chegamos ao limite da cidade. Havia três portões no lado leste. À distância, e diante de mim,
estava um pedestal com um enorme livro dourado. Foi bonito.

Havia um grande anjo ali e vários ao seu redor, quase como testemunhas. Lá fui interrompido
momentaneamente enquanto o anjo apontava para uma página do Livro. Lá, meu nome foi
iluminado. Era diferente o fato de o Livro ter sido lançado agora, depois de todas as vezes que
estive lá.

Achei que isso tivesse ocorrido na hora do julgamento, não agora? Talvez fosse um cheque
duplo, ou simbólico para mim, a Noiva para que eu soubesse que era um cidadão e, portanto,
tinha permissão para entrar nos Portões da Cidade Santa. Eu não tinha certeza.

6



Desta vez, o portão estava aberto. Eu vi três grandes anjos bonitos, um em cada entrada. Eu
acenei e cada um acenou com a cabeça e sorriu. Fui conduzido por meu guardião e o outro
anjo. Eu olhei para trás brevemente e vi que havia mais quatro anjos conosco.

Ao entrar pelo portão, meu manto branco se transformou em um lindo vestido bordado. Andei
pelas lindas ruas de ouro. Eu estava chorando. As mansões, a música, a luz e a fragrância
desta cidade antiga, mas moderna, eram incríveis.

A rua pela qual viajávamos fazia uma curva e seguia o rio. O rio regou todas as vinhas e
árvores com flores exuberantes. Havia ouro por toda parte. Havia pedras preciosas; alguns
lapidados, outros cortados, mas todos polidos.

Contornamos a rua no que parecia ser a velocidade da luz. Eles estavam me apressando.
Como a cidade era tão grande, tínhamos um longo caminho a percorrer. Ao dobrarmos a última
curva, a rua levava a um enorme jardim com fontes. Era maior que o Central Park.

O rio da vida e as árvores estavam todos lá. Era a mesma cena do último sonho, só que dessa
vez eu vim do portão superior leste. Eu vi os anjos e santos se preparando para a celebração.
Eu estava tão animado. Eu vi o enorme Mar de Vidro. Em todo o jardim havia habitações que
pareciam vidro transparente, mas eram douradas.

Todos podiam ver o Trono, que era a fonte de luz. Meu corpo transformado era adorável.
Respirei profundamente e meus pensamentos se expandiram. Eu parecia ter um conhecimento
sobrenatural. Isso, é claro, eu não tinha na Terra.

Os anjos me acompanharam de volta à câmara. Havia escadas que conduziam à varanda e,
acima dela, havia uma grande torre. Havia paredes de pérolas no interior com escadas de
jaspe. Havia belos móveis. Foi incrível lá. Tirou meu fôlego.

Os anjos me levaram para a varanda. Eu olhei para os belos jardins. Os cheiros eram
incrivelmente perfumados, as cores vivas e as fontes continham água viva. Enquanto eu ficava
maravilhado com isso, pensei em mais de uma dúzia de passagens bíblicas que retratam essa
cena, mas nada é como estar aqui vendo as Escrituras ganharem vida.

Enquanto eu me levantava, uma brisa suave soprou sobre a área. Eu ouvi Jesus sussurrar.

Jesus: “Erin está tudo pronto. Tudo está preparado. O céu está esperando para receber! ”

Procurei por ele em todos os lugares. Eu pensei: “Ele deve estar ocupado agora e não pode vir
até mim em corpo”. Corri e ainda não conseguia vê-lo.

Jesus: “Erin, estou aqui. Minha voz está em um sussurro suave. "

Eu: “Mas, Senhor, não estou em casa agora? É hoje? Eu perdi meu senso de tempo. ”

Jesus: “Erin, o casamento não é hoje, mas a noiva está chegando”.
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Eu: “Senhor, hoje?”

Jesus: “O tempo está se acelerando. Você está feliz que seus amigos estão vindo também? ”

Eu: “Oh sim, estou tão animado.”

Jesus: “Há muita gente ansiosa por te ver. Eles intercederam por você e o amam muito. ”

Eu: “Senhor, Você me trouxe de volta para a Câmara Nupcial. É que agora estou consagrado?
A consumação começará agora por sete dias? É este o nosso aviso? ”

Jesus: “Eu sei que você está ansioso. Eu também estou antecipando o dia em que estarei com
minha prometida permanentemente. ”

Eu: “Mas a chegada foi tão real. Isso aconteceu? ”

Jesus: “Não, mas vai. Você já viu isso com antecedência e pode dar conforto para aqueles que
você vai encontrar e que precisam disso. Eu também falarei e enviarei anjos para declarar isso.
”

Eu: “Então, estou mostrando isso a alguém que pode ficar desanimado no início, ou
desanimado, quando ocorre um desastre, que Você não vem imediatamente? Mas, pelo que vi,
você vem na mesma hora, ou logo depois. ”

Jesus: “Sim, haverá uma sequência. No começo será assustador, mas, console-se, pois você
saberá que a redenção virá rapidamente. Eu estou vindo nas nuvens. ”

Eu: “Estou confuso. Você vem duas vezes nas nuvens? "

Jesus: “Erin, o primeiro é reunir a Minha Noiva, o segundo será vingar Ela e os outros. O
primeiro é o amor descendo; a promessa de casamento com minha noiva. O segundo
certamente não é o mesmo. ”

Eu: “Isso faz sentido. Então, devo esperar na Câmara Nupcial e me preparar para o
casamento, mais sete dias de consagração, depois a consumação e depois o casamento? "

Jesus: “Erin, você está meio certa. Você só ficou quieto por sete dias. Você não descansou e
orou? ”

Eu: “Sim, mas estava antecipando a Sua chegada, então não descansei muito”.

Jesus: “Então você ficou de guarda até de madrugada?”

Eu: “Sim, é isso que as noivas fazem. Eu estou pronto agora."

Então a brisa parou. Os anjos vieram até mim.

8



Anjo: “Erin, não desanime. Nem tudo está como o esperado, mas saiba que o seu lugar é aqui.
Sua casa está aqui e seu nome está escrito no Livro da Vida do Cordeiro. Ele queria que você
visse isso, caso o inimigo tentasse desencorajá-lo. ”

Eu: “Não entendo?”

Anjo: “Erin, estamos todos com você, reunidos especificamente para ajudá-la. Tudo ficará bem.
Quando você invocar Seu Nome, o Nome de Jesus, estaremos lá para ajudar. Mesmo quando
você se esquecer de ligar, estaremos lá para entregá-lo em segurança para casa. Você é Dele
e está marcado pelo Sangue de Jesus. Seus filhos e seus amigos também. Não tenha medo."

Eu: “Mas estou aqui agora, meus filhos e todos os outros. Por que não pode simplesmente ficar
assim? Então nenhum de vocês tem que refazer tudo. ”

Todos eles se entreolharam. Outro anjo então falou, cujo nome é Beryl.

Beryl: “Erin, isso foi feito com antecedência para que você pudesse confortar seus amigos que
esses eventos acontecerão. Eles ocorrerão. Saiba que o pedido vai parecer desanimador. ”

Eu: “Quer dizer que vamos sofrer? Alguns de nós terão problemas? ”

Beryl: “Lembre-se de seu lugar. Não tenhas medo. Você viu a grande festa. Você vê a alegria.
A alegria vem de manhã. Estamos lá com você para ajudar. Outros também têm ajuda; todos
os seus amigos e suas famílias.

Tudo está sob Suas asas poderosas. Você experimentará o sobrenatural e o verá com seus
próprios olhos. Em breve você poderá ajudar outras pessoas com seu testemunho. Aqueles
que passarem por um período de grande dificuldade precisarão ouvir sobre onde você mora.

Em breve você estará em Casa, mas também servirá a outro propósito por um tempo.
Lembre-se de que você viu o centro quando esteve aqui por três dias. ”

Eu: “Onde estou, vamos ter problemas? Como faço para preparar minha casa agora? Há algo
que eu possa fazer?"

Guardião: “Você pode, mas você entende o que o pânico pode fazer com as pessoas. As
pessoas se tornam capazes de coisas imprevisíveis. Invoque o nome de Jesus durante isso.
Lembre-se dos Salmos 90 e 91. Você não terá problemas por muito tempo. Não se preocupe.
Ele está vindo na hora certa.

Não dê ouvidos a ninguém que afirma que Deus demora. Ele não. A batalha continua. Os anjos
podem se atrasar, como você viu, mas aqueles que foram designados para você como escudos
estão com você. Você precisará de muita fé agora, com base no que viu. Isso ajudará outros a
permanecerem focados em Jesus e no fato de que Ele está vindo. ”

Eu: “Estou desanimado agora. Eu esperava que estivéssemos em casa. ”
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Beryl: “O que você experimentou é uma sombra do que está por vir. Fique animado porque
Jesus recolhe a Sua Noiva. Isso está chegando. ”

Eu: “Quando?”

Guardião: “Agora é a hora de olhar para aqueles que viram o desenrolar dos eventos que estão
por vir. John tem informações. Olhe para o Apocalipse. Volte a Isaías 17 e 19. Lembre-se de
que Israel é um medidor de padrões e tempo. Nada aqui mudou.

“Você vai precisar olhar agora para Amos e voltar para Esther. Você está perto de descobrir
algumas chaves. Há também o Salmo 46. O Salmo 44 será lido como um lamento, mas
Lamentações tem uma resposta. Salmo 45 é seu favor e seu lugar. O tempo está nas canções
de Salomão.

“Então entenda quem está vindo do norte. Quem é esse inimigo? O que eles farão? Não se
esqueça de Mateus 14:27 em diante. Você é amado. Erin, lembre-se de que você é amada pelo
rei. Invoque Seu Nome. ”

Sonho acaba ...

Amor e bênçãos ... Erin
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