
Fonte:
http://sparrowcloud9.com/thenest/forum/main-forum/hgs-3-the-mansions/the-mansions/1339-dream-69-%E2%80%93-four-short-dre
ams-as -a-remnant-saint-sunday-june-16-2013

Sonho 069 - Quatro Sonhos Curtos como um Santo Remanescente
recebido domingo, 16 de junho de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 18)

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Já que não tenho um pai terreno para adorar hoje, eu te escolho.
Você é o pai mais incrível. Eu te amo tanto que está além de qualquer descrição.

Ontem à noite, uma série de sonhos e sono interrompido. A série inteira era do mesmo gênero.
O céu e a cena ao meu redor estavam muito escuros e ameaçadores. 'Chiaroscuro' é um termo
de pintura para explicar este tipo de pintura a óleo.

Devido à natureza deles, acredito que haja mensagens neles contidas, mas não sei o que são.
O primeiro aconteceu, creio eu, para me mostrar que eu estava neles no Espírito, mas poderia
aparecer como uma entidade física.

Por favor, ore e discerne. Parece que tudo se passa numa paisagem marítima e,
possivelmente, noutro país, mas não conheço línguas. Talvez eu só tenha ouvido inglês quando
precisei?

1º Sonho

Eu era a única mulher entre várias tropas. Eu estava de uniforme, mas como civil. Eu não
estava carregando nada.

Achei estranho que armas convencionais não fossem acessíveis a este grupo. Embora
tivessem armas modernas, as baionetas improvisadas na ponta delas e o equipamento militar
que as acompanha faziam com que parecesse um tanto antiquado.

Eu sabia que todos eles eram treinados, mas senti que eles haviam invadido um museu ou um
armário de armazenamento com equipamento antigo para que pudessem lutar. O grupo com o
qual eu estava carecia de todos os suprimentos importantes que o inimigo tinha. A maior falta
era munição. Não houve balas.

Eles usavam botas e tudo o mais que você esperaria, mas nenhum equipamento tático. Eles
me vestiram com uma blusa camuflada, calças e botas com um capacete que parecia um
produto do exército. Eles também me deram todas as suas etiquetas de identificação. Isso era
estranho para mim e eu não conseguia entender. Era como se eles soubessem de antemão
que iam morrer.

1



Havíamos escapado por alguns penhascos rochosos. Havia pequenos canais pelos quais
podíamos descer até o que parecia ser uma praia rochosa. A maré estava alta. Não tínhamos
luzes. Também estávamos tentando não ser detectados.

De repente, saindo da escuridão, três helicópteros caíram, atirando homens das cordas. As
luzes dos helicópteros iluminaram toda a nossa área. Estávamos completamente expostos e
cercados.

O oceano não era uma opção porque a água era tóxica e tinha um cheiro horrível de enxofre.
Os homens fizeram sinal para que eu me escondesse em algumas rochas, mas o inimigo havia
nos cercado. O inimigo estava falando em russo. Eles começaram a atirar em todos os homens
do meu grupo, um por um, de joelhos.

Eu tinha suas etiquetas. Eu voei atrás de algumas pedras na escuridão. Eu ouvi gritos e havia
um holofote nas minhas costas quando levantei minhas mãos em sinal de rendição. Eles
estavam gritando palavrões para mim.

Só então, eu ouvi uma voz de mulher em russo e inglês quebrado. Ela estava louca. Eu olhei
para cima e comecei a orar no Espírito. Eu me virei agora para encará-los. Eu vi os corpos de
todos os homens da minha unidade caídos mortos no chão. No entanto, pude ver que eles
conseguiram cair lutando enquanto vários dos russos estavam ensanguentados.

Eles viram as etiquetas de identificação dos homens penduradas no meu pescoço. Eles
estavam a cerca de dez metros de mim. Embora eu pudesse dizer que eles não planejavam me
matar, eu sabia que eles possivelmente estavam planejando algo quase tão ruim.

Comecei a orar em voz alta em minha linguagem de oração. Os homens taparam os ouvidos
com as mãos. A mulher agarrou o que parecia ser uma pistola Rugger enorme, apontou para
mim e disse que eu ia morrer. Eu estiquei meus braços e levantei meu rosto e minhas mãos
para o céu.

Quando ela tentou atirar em mim, o tiro saiu pela culatra nela. Ela continuou tentando atirar em
mim, mas as balas pareciam voar ao meu redor. Os homens, agora percebendo que eu era
diferente, abriram fogo. Desta vez, as balas me atingiram, mas simplesmente passaram por
mim sem penetrar em nada. Então orei mais alto e todos, exceto a mulher, começaram a
chorar. Eu olhei para mim mesmo e foi como se as balas não tivessem me atingido.

A mulher começou a enlouquecer. Ela pegou um pouco de pólvora dos homens agora mortos
que estavam comigo e com outros. Continuei a orar no Espírito e acordei com meus lábios se
movendo. Eram 3h45. Voltei a dormir por volta das 3:53 da manhã.

2º Sonho

Eu estava em uma casa extremamente grande, talvez até um castelo. O céu lá fora parecia a
paisagem do filme 'Warhorse'. Não sabia dizer se estava na Alemanha ou na Holanda, mas de
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alguma forma sabia que era um desses dois países. À minha volta, na paisagem, havia
fazendas e aldeias que pareciam ter sido bombardeadas. A comida era escassa.

Neste sonho, eu não era visível, mas ainda podia andar por aí. Não havia esperança aqui. Eu vi
pessoas se reunindo nesta grande casa por volta das 3 da tarde para orações e provisões. O
serviço de oração deveria começar às 15h.

Percebi que esta grande casa era um antigo mosteiro católico. As pessoas estavam vestidas
com roupas mais modernas, mas a cena parecia muito estranha. Eu estava perto da porta
dupla de entrada desta casa. As pessoas se reuniram e se ajoelharam.

Um tipo de padre apareceu por volta das 14h45 com uma relíquia de madeira em uma carroça
que tinha rodas e estacionou do lado de fora da casa. Digo 'relíquia' porque vi uma cruz
esculpida com ornamentos como o corpo principal, mas havia muitas relíquias diferentes de
todos os tipos de religiões penduradas sobre a cruz.

O povo imediatamente se curvou a isso em silêncio. Fiquei pasmo com este estranho objeto.
Ele continha todo tipo de símbolo. Olhei para a minha esquerda e vi outro santo no Espírito ao
meu lado que também parecia chateado. Eu fui até ele. Ele me conhecia e estava feliz em me
ver. Ele era vagamente familiar.

Eu: “O que está acontecendo aqui?”

Homem: “Eles colocaram uma relíquia com todo tipo de deus e estão esperando que, se eles
orassem a todos eles, sem saber qual era o certo, que o verdadeiro Deus os responderia para
que eles pudessem orar da maneira certa . ”

Eu: “Por que ninguém tem memória de Jesus?”

Homem: “Porque todos os crentes foram embora repentinamente. Os que ficaram para trás
sabiam, mas, antes que pudessem espalhar a notícia sobre Jesus, foram mortos. Então, novos
pensamentos foram introduzidos pelo inimigo. ”

Eu: “Por que estamos aqui?”

Homem: “Para aparecer para três pessoas. Então você deve sair. ”

Eu: “Ok. Estou entrando em casa agora porque não posso ouvir esta triste oração e exibição de
adoração. ”

Ele acenou para mim. Passei pela relíquia e entrei na casa. Havia uma lareira extremamente
grande, com pelo menos 6 metros de largura e 2 metros de altura. Estava escurecido. Havia
um manto extremamente grosso com relógios muito ornamentados, todos marcando em
minutos diferentes. Todos os relógios estavam "desligados" uns dos outros.

Eu ouvi homens falando atrás de mim sobre distribuição de comida. Eu sabia que eles tinham
apenas três pães para alimentar quase mil pessoas. Eu orei no Espírito a Jesus.
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Eu: “Senhor, posso multiplicar o pão para eles?”

Jesus: “Não. Você está lá apenas para aparecer para três pessoas. ”

Eu andei por esta sala de estar. Eu vi algo estranho. Havia um pequeno altar. No altar, havia
uma mini casa de madeira extremamente ornamentada que foi entalhada à mão em torno de
uma Bíblia. A escultura era tão complicada que ultrapassava as laterais das páginas, tornando
impossível abrir o Livro para ler qualquer verdade.

Estava empoeirado. Percebi que provavelmente estava no norte da Alemanha por causa da
ornamentação dos relógios e desta Bíblia. Ao lado da Bíblia, em cima de uma mesa de estilo
vitoriano, havia rosários e alguns itens católicos, todos com poeira e jogados de lado com
alguns utensílios domésticos.

Eu voltei para a Bíblia. Comecei a tirar a pequena estrutura estranha da Bíblia para que todas
as pessoas soubessem a verdade.

Jesus: “Não. Eles escolheram adorar a relíquia e a escultura ao redor da Bíblia. Eles não têm
uso para as páginas. ”

Então, acordei às 4h21 e voltei a dormir por volta das 4h34.

3º Sonho

Eu estava em um país parecido com a Noruega. Havia uma cidade perto de alguns penhascos
oceânicos. Senti que era final do verão e agora estava começando a ficar frio. A orla da cidade
ficava perto do oceano e tinha barricadas improvisadas para manter as pessoas longe do
oceano.

O oceano estava contaminado. Do outro lado da cidade, perto de algumas montanhas, havia
um lago de água doce. Ainda havia peixes no lago. Ouvi um pescador separando os peixes.
Não entendia a língua, mas sabia o que diziam.

Pescador: “Hoje, jogamos fora um em cada dez peixes. Apenas nove peixes são bons. ”

Eu o vi devolver o estranho peixe malhado. Achei que não era uma boa ideia, pois os peixes
pintados se reproduziriam com os saudáveis   e, em pouco tempo, todos os peixes estariam
contaminados. Eu orei no Espírito a Jesus.

Eu: “Posso aparecer para o pescador e contar a ele?

Jesus: “Sim, Erin.”

Eu apareci como um fantasma no barco e aparentemente podia falar na língua deles. No
entanto, tudo que eu podia ouvir era o Espírito Santo.
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Eu: “Pegue os peixes ruins na lateral do barco. Fique com seis peixes bons, jogue de volta três
peixes bons e jogue fora os ruins. Conte aos seus amigos. Eventualmente, os peixes bons irão
substituir os peixes ruins. ”

Quando os pescadores me viram, eles ficaram brancos como fantasmas.

Pescador: “Quem é você?”

Eu: “Fui enviado para falar sobre a Boa Nova de que Jesus te ama. Não tenha medo." Um dos
homens estava chorando.

Pescador: “Você é um anjo do Senhor?”

Eu não. Eu sou um remanescente daqueles santos que são chamados para apontar para você
o Lar no Céu. Eu sou um cidadão do Céu e um filho de Deus. ”

Comecei a falar-lhes sobre seus entes queridos e o lugar que o Senhor preparou com
antecedência para eles. Eles estavam chorando.

Eu: “Devo ir agora, mas, por favor, saiba que Jesus te ama”.

Pescador: “Como podemos saber que você foi enviado por Jesus?”

Eu: “Quem lhe disse originalmente para jogar os peixes pintados de volta na água?”

Pescador: “Bem, um homem apareceu como você, então todos os pescadores têm seguido
aquela aparição.”

Eu: “Então, qual dá boas notícias? Qual deles está aqui para ajudá-lo em nome de Jesus?
Agora, como esse outro homem apareceu para você? "

Pescador: “Ele veio andando sobre as águas e imitou Jesus na Bíblia. Ele alegou que era a
verdade e o poder e que, se obedecêssemos às suas instruções, viveríamos. Ele nos fez jogar
redes. Pegamos uma grande quantidade de peixes; metade foi manchada e a outra metade
boa. Pegamos as boas para alimentar a aldeia e ele nos instruiu a jogar os peixes malhados de
volta. Então, os aldeões começaram a morrer de fome lentamente, pois havia cada vez menos
peixes bons. Pessoas estão morrendo. ”

Eu olhei para cima e orei a Deus. Pedi provisões milagrosas sobre esta cidade e anjos
celestiais para proteger todos os que moram aqui. Pedi ao Senhor que fornecesse uma rede de
peixes saudáveis   e gordurosos. Os homens começaram a rir, mas estavam esperançosos. De
repente, houve um trovão no céu e uma voz do Senhor Deus.

Deus: “Coloque suas redes na água. Então coma."
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Eles fizeram o que Ele disse e conseguiram uma quantidade recorde de peixes perfeitos. Deus
concedeu a eles 153 por completo. Eu estava sorrindo. Os pescadores estavam pulando para
cima e para baixo. Eles me agradeceram.

Eu: “Não fiz nada, exceto espalhar Boas Novas e interceder a Deus em seu nome. Não sou
realizador de milagres ”. Comecei a alertá-los para reconhecer o inimigo. “Ele vem para matar e
destruir, mas Jesus dá a vida. Reconheça-o pelas frutas, não pelas falsificações. ”

Eles me agradeceram. Eu disse a eles para contar aos outros sobre Jesus e o que Ele fez aqui.

Eu: “Quando você tira os peixes malhados do lago, não enterre, pois isso contamina o solo. Em
vez disso, leve-os para o oceano. Lá, eles já estarão contaminados ”.

Tudo isso parecia senso comum para mim que eles deveriam saber até que eu percebi que
alguém veio antes de mim fingindo ser Jesus para dizer-lhes para fazerem diferente.

Acordei às 5h35 e voltei a dormir às 6h.

4º Sonho

Novamente, eu estava em algum lugar no que parecia ser o norte da Europa. Havia uma aldeia
à beira de um lago muito grande. Estava se aproximando do outono. Havia belas mansões
grandes ao redor do lago. Todos eles foram abandonados e havia plástico e fita adesiva em
todas as janelas.

Eu estava lá para resgatar e ajudar um dos amigos do meu filho mais velho. Não quero dizer
seu nome, mas ele compartilha o mesmo nome de um profeta do Antigo Testamento.

Metade da vila foi destruída. O céu estava branco desbotado, não azul, e as nuvens eram
grossas e cinza escuro. Nos espaços, havia, o que parecia, chamas nas nuvens. Eu não
entendi isso. Parecia que uma guerra estava sobre nossas cabeças no céu.

Eu vi o que parecia ser gente normal indo para todos esses prédios onde havia
armazenamento de alimentos. Eles estavam abrindo janelas e retirando os selos de proteção.
As pessoas cultivavam alimentos dentro desses prédios como estufas. Eu vi que o suprimento
de comida para esta cidade poderia acabar muito rapidamente. Eu vi aviões jogando bombas.
Estávamos sob fogo.

Ao longe, vi o amigo do meu filho. Ele foi morar com sua família depois que seus pais foram
mortos. Eu apareci para ele e ele ficou com medo. Eu disse a ele para pegar minha mão e eu o
carreguei sobrenaturalmente através do lago enquanto a cidade estava sendo bombardeada.
Ele estava soluçando.

Eu: “Você sabe quem é Jesus?”

Amigo: “Ninguém acredita Nele porque Ele é cruel. Ele só salva as pessoas boas e nos odeia. ”
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Eu: “Isso não é verdade. Você se lembra do meu filho? Ele nem sempre foi muito legal, certo? ”

Amigo sim. É por isso que tantas pessoas não gostam de Jesus. Ele salva as pessoas que
cometem erros e deixa as pessoas legais. ”

Ele estava chorando. Coloquei minha mão em seu ombro.

Eu: “Jesus te ama. Se você O aceitar como seu Senhor e Salvador e reconhecer que Ele é o
Filho de Deus que veio para morrer por nossos pecados, e então confessar seus pecados, Ele
não se lembrará mais deles. Ele te ama."

Em seguida, o conduzi a Jesus e o acompanhei durante a oração. Ele confessou a Jesus o que
havia acontecido com ele por alguns homens. Eu fiquei doente com a história. Ele orou de todo
o coração e aceitou a Cristo.

Só então, um avião acima de nossas cabeças lançou duas bombas sobre nós. Eu olhei
amorosamente em seus olhos. Ele e eu sabíamos que esse era o seu fim. Eu vi dois anjos
levantando-o assim que as bombas atingiram. Ele morreu em um instante.

Enquanto subia, olhei para baixo e a paisagem mudou. Fiquei muito triste por todos aqueles
que se perderam. Orei para que eles também tivessem a salvação.

Acordei às 9h18.

Minha oração: Senhor, eu não tenho ideia do que esses sonhos significam, mas eu apenas sei
que estou preocupado com aqueles que ficaram para trás. Eu senti a escuridão sufocante que
eles devem sentir. A falta de suprimentos e recursos é global, não apenas nos EUA. Senhor,
por favor, abrevie estes dias como Você disse que faria em Sua Palavra, como quem poderia
suportar isso. Amo-te, Jesus, e sou grato pela minha salvação.

Amor e bênçãos ... sparrowcloud9 ... Erin
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