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Dream 062 - 7 de Junho - Noticiário de Milhões de
Desaparecidos

Recebido no domingo, 12 de maio de 2013

(Este sonho não foi classificado como um sonho anterior)

Como muitos de vocês sabem, em todos os meus sonhos e visões Eu nunca ter sido dada uma
data diferente de quando me foi dada  de 23 de Dezembro de 2012.

Enquanto eu sei que 23 de Dezembro de 2012 foi de alguma forma significativa, ainda não
estou certo sobre o que o futuro ramificações são dessa data ou o que exatamente ocorreu no
reino espiritual que tornou esta data tão notável. No entanto, o Senhor me garantiu que era e
de alguma forma é.

Como apenas um dos muitos exemplos possíveis, um acordo de bastidores com os dez na
cidade com a torre, juntamente com algumas mudanças espirituais, pode ter ocorrido naquela
data. Quando essa data foi dada, tudo o que o Senhor disse foi que ela tinha um significado,
mas Ele nunca disse como seria importante, então teremos apenas que confiar em Deus neste
caso.

Se você tem dificuldade em aceitar isso, simplesmente sugiro que esses sonhos e visões
podem não ser para você. Se perguntado, não vou nem mesmo tentar dar desculpas por que
algo "óbvio" não aconteceu nesta data. Sim, eu tenho minhas teorias, mas elas permanecem
teorias não confirmadas até que a única Fonte que pode confirmar exatamente o que
aconteceu o confirme (exceto esta data era 'significativa' para Deus).

Como muitos de vocês também sabem, evitei qualquer tipo de marcação de data, embora
minha carne esteja tão pronta para ir para o Lar. Sério, depois de estar nos lugares celestiais
recentemente, eu anseio por isso e meu Espírito está fazendo a separação. Posso sentir isso
em muitos níveis. Tenho medo de datas porque não acredito que essas datas sejam sempre a
Vontade do Senhor para que ajustemos nossas vidas de acordo. Então eu fui até Jesus com
isso.

Jesus: "Erin, você saberá mais e mais claramente, pois cada sinal, padrão e profecia no Céu e
na Terra se reunirão como uma enorme peça orquestrada. Não haverá nenhuma dúvida. Você
virá para vigiar até a hora e o minuto da Minha vinda para você. "

Eu acredito em Jesus quando Ele nos diz isso. Como não poderia ser? Saberemos exatamente
quando? Não, não acredito, mas todos os sinais não são mais tão enigmáticos como há seis
meses. A história está se desenrolando bem diante de nós. A lua e as estrelas até clamam por
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seu retorno em breve. Portanto, não faz sentido para uma futura Noiva ficar de olho em seu
Noivo?

Tive um sonho na semana passada em 12 de maio de 2013. Foi realmente chocante e tive
alguns sonhos chocantes. No entanto, sempre senti que nem tudo o que estou vendo é
benéfico para todos, mas me são mostrados para que eu entenda a seriedade dos tempos em
que vivemos. Este sonho que tive, esta noite em particular, me levou completamente me
desprevenido porque ouvi um encontro.

Este é o sonho ...

Eu estava no Espírito e estava observando. Eu estava olhando para algumas pessoas em uma
sala de estar acordando com o noticiário da manhã. Um âncora de TV estava em uma
reportagem especial.

Repórter: "Se você está agora apenas acordar na costa oeste, esta manhã de 7 junho de
(nenhum ano dado), você agora vai perceber o acontecimento triste e muito trágico que acabou
de ocorrer. Existe um caos completo. Vocês devem permanecer em suas casas. Não saia, mas
permaneça onde está. Muitas pessoas desapareceram repentinamente, principalmente
crianças. Repito, não saiam de suas casas. "

Fomos removidos; fomos. Houve lamentações como quando vi a Páscoa no Egito ou as
matanças em Belém; calafrios.

Sonhe ...

Acordei deste sono sentado ereto. A o choque percorreu meu corpo. Olhei para o relógio. Era
hora de me levantar. Tive muita dificuldade com isso, pois nunca me foi dada uma data para o
Arrebatamento, mas isso parecia sinistro, para dizer o mínimo .

Lembro-me de ter pensado: Senhor, estás a conceder-me um aviso para partilhar ou o que
devo fazer com isto? Não posso receber uma data agora e não partilhar isto? Não sou um
profeta, mas agora seria profecia. É Você, Senhor, ou o inimigo?

Levantei-me com minha rotina habitual; comunhão, oração e diário. Anotei isso. Tive a visão
em minha cabeça tão clara quanto o dia. Vi a mãe em casa correu para o quarto da criança
dela. A criança tinha ido embora. Eu ouvi gritos tão angustiantes que implorei ao Senhor para
que isso não acontecesse. Procurei o Senhor nisso ...

Jesus: "Erin, o se coisas acontecerão. Não é mais uma questão de 'se', pois isso nunca foi
usado; é uma questão de 'quando'. Você entendeu? "

Eu:" Senhor, há algo mais que eu possa fazer? Devo compartilhar essa informação? "

Jesus:" Erin, a data que você recebeu tem um significado. Isso é para você desdobrar. Seja
cauteloso ao fazer isso. Isso não será popular e você estará sob grande escrutínio por isso.
Esta certo. Eu estou aqui contigo. "
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Eu:" Senhor, então isto é de Ti? É isso agora? 2013? Ajuda. Não tenho certeza do ano. "

Jesus:" Você saberá pelas evidências esmagadoras, Erin. Eu lhe dei amigos nesta temporada;
outros pardais e outros para ajudá-lo naquilo para o que você não tem tempo. Esses dons
estão além do que eu dei a você. Todos os seus amigos irão ajudar. Você saberá da Minha
vinda, junto com o momento da primeira grande angústia, pelos sinais.

“Isso exigirá muitos presentes diferentes de muitos tipos de pessoas. Isso será música para
seus ouvidos, mas lixa para o inimigo. Você não é o único. Pelas palavras de Joel, existem
outras também. Por favor, não desanime. Reúna suas informações primeiro e depois
divulgue-as no momento adequado. "

O inimigo estava furioso com a mensagem de Pentecostes em 2013 e com este sonho. Ele me
manteve em tal sofrimento e problemas que eu quase não consegui sair. e parou tudo. O
inimigo queria divisão.

Em termos de dons, Deus nos concedeu todos os dons especiais. No entanto, não devemos
definir uma data. Eu entendo. No entanto, também sei disso, se for feito com o espírito de
pesquisas, padrões, descobertas e coleta de dados para traçar uma possível data, não vejo
mal nisso. Na verdade, é muito interessante para mim observar como o Senhor juntou todas as
peças.

Agora, se estou definindo uma data, "Assim diz o Senhor", pois bem, isso é uma ladeira
escorregadia. Deus não ficaria contente comigo. Mas ficar animado com uma data baseada em
informações, acho que isso agrada ao Senhor. Nem todos os observadores podem lidar com
isso, então é necessário muito cuidado.

Se eu conseguir sobreviver às batalhas no 'Domo' abaixo do céu, então Eu certamente posso
tolerar algumas datas indo e vindo. No entanto, pessoalmente, tenho medo de dar datas. Isso
me assusta. Este é um novo território para mim. Estamos todos aqui porque estamos
observando diligentemente. Isso é o que a Noiva faz.

Como um lembrete, em um sonho diferente, o Senhor indicou que o07 de junhoth dataneste
sonho era 'simbólico'. Muito simplesmente, isto significa que o arrebatamento pode ou não
estar em 7junho.deDito isso, sinto que esta data ainda é algo que vale a pena pesquisar como
Ele diz que é, por isso peço que todos os que analisam isso o façam com isso em mente.

Amo muito todos vocês ...Erin

Atualização deem 21 de maio de 2013:

Minha filha, de 11 anos, teve um sonho ontem à noite ...

Califórnia, Oregon, a costa leste e o Golfo estavam sendo atacados por bombas. Ela disse que
o exército estava forçando as pessoas a irem para o centro do país e que o Canadá havia
fechado as fronteiras para permitir o acesso. Ela disse que o chão tremia e a água corria por
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cima de tudo. Meu pensamento é que o inimigo estava destruindo as represas do rio Columbia.
Ela disse que estava com seus amigos no acampamento e que estava feliz em levá-los com
ela.

Sonhe de novo ...

Bem, seu acampamento na selva é parte de sua última semana do quinto ano nas montanhas
do estado de Washington. O acampamento é executado 3 dejunho a 7junho.deEu pensei que ela
estaria em casa para o último dia da escola com todas as outras crianças em 6dejunho.

Ela não iria para o acampamento porque eu não tinha dinheiro para mandá-la. Ontem mesmo,
a escola ligou, juntou seu dinheiro e concedeu a minha filha uma bolsa de estudos para a
viagem. Fiquei muito contente. Era muito dinheiro e uma despesa inesperada, pois não
solicitamos que ela fosse.

Ela perguntou: "Mãe, por que você está preocupada comigo fazendo esta viagem?" Eu
respondi: "Uma das datas possíveis do Arrebatamento pode ser naquela semana." Ela sorriu e
respondeu: "Está tudo bem, mãe, vou reunir meus amigos e vamos encontrá-la no céu com
Jesus! '' Lágrimas; estou chorando só de digitar isso.

Estou pronta para ir para casa mais do que qualquer pessoa , mas não gosto de meus filhos
espalhados. Senti fortemente o Espírito Santo dizer: "Erin, você planejou isso. Você está pronto
quando isso acontecer. "

Não sei o que está acontecendo. Não me sinto bem no meu Espírito agora. Estou inquieto,
minha arritmia saiu dos gráficos e estou exausto. Obrigado muito, a todos, por serem tão gentis
e encorajadores. Suas orações e amor me mantiveram no caminho certo para terminar o
sonho.

Oro para que eu ainda tenha mais alguns. Jesus disse que tem mais algumas coisas para me
mostrar, então eu não não acredite que os sonhos acabaram. Lembre-se, o noticiário foi
confirmado como simbólico e o ano não foi dado, então todos nós devemos continuar vivendo
para o Seu retorno e que ainda poderíamos estar aqui por um tempo.

Eu gostaria de poder de um grande abraço a todos vocês. Vocês são meus queridos amigos e
familiares. Seu amor, o amor de Cristo, me permitiu ir às alturas.

Amo vocês, pardais, tanto; lágrimas, amor e muitas bênçãos .. .Erin
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