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Sonho 096 - Quintal de Deus
Recebido sábado, 9 de novembro de 2013

(Anteriormente conhecido como Céu 22)

Comunhão

Querido Pai,

Senhor, Eu Te amo. Obrigado por ser minha rocha e uma base sólida. Obrigado por falar
comigo diariamente. Senhor, se há alguém a quem ofendi, por favor, perdoe-me. Rogo que os
revele a mim para que eu possa tentar consertar as coisas.

Senhor, trabalho o dia todo para agradar aos homens, mas quem mais quero agradar é você,
padre. Somos como um vapor aqui. Nossas vidas são curtas com certeza, pois a morte vence a
todos nós. Como sabe, padre, estou um pouco esgotado. O martelar diário está me afetando.

Assim como algumas pessoas são gentis, há dez que não são. O que isso ensina meus filhos?
Pai, você jurou proteger Jacob. Você deixou Jacob subir a escada para te ver, mas eu
certamente não sou Jacob.

Estou em uma encruzilhada agora. Tenho que decidir entre duas respostas possíveis para a
mesma pergunta. Ambas as respostas levam a um caminho escuro, em que uma das respostas
me leva para mais perto de Você e a outra não.

Senhor, o Senhor prometeu remover dois dos meus obstáculos. Por favor, Senhor, mostre Seu
favor e remova apenas um destes agora. Por favor, Pai, eu sei que minha luta com Você, como
Jacó, resultou em minhas doenças, mas estou pedindo um milagre.

Talvez deva permanecer no meu estado atual no deserto por mais tempo, mas não acredito
que isso seja o que Você desejaria para mim. Tenho fé e acredito que fará o que prometeu
aqui. Amo-Te, Senhor, e peço a Tua ajuda.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu tenho 25 anos de idade. Jesus está no Portal para me cumprimentar.

Eu: “Senhor, estou tão feliz em vê-lo”.

Corro para Seus braços e descanso um pouco. Por um tempo, não dizemos nada um ao outro,
pois Jesus simplesmente me segura em conforto. Depois de um tempo, Ele fala baixinho
comigo.
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Jesus: “Erin, você tem algo a dizer.”

Eu: “Senhor, de acordo com alguns dos profetas, Tu aparentemente disseste a eles que
ninguém deve falar em teu nome a partir de agora. Esses mesmos profetas também estão
dizendo que agora você vai falar a todos individualmente, em vez de vir para nós agora. ”

Jesus: “Erin, eu venho desde o começo. Isso está escrito, mas não irei como um ladrão de
noite por você. Isso foi feito para aqueles que escolheram viver com arrogância até a Minha
vinda. São pessoas apanhadas de surpresa, que estão fazendo o que querem e não
prepararam seus corações.

“No caso de um 'ladrão', bem, isso se deve ao fato de seu coração ser uma porta aberta em
sua casa. Eles estão tão confiantes em seu próprio entendimento que, se um ladrão entrasse
enquanto eles estavam dormindo para roubar, roubar e destruir, eles ficariam surpresos. Estas
são as mesmas pessoas que dizem: 'Olha o que eu fiz por Ti, Senhor, em Teu Nome.'

“Em verdade vos digo, estas são as mesmas pessoas que usam o nome de Deus em vão e
agem de forma contrária aos frutos do Espírito. Essas pessoas serão mantidas nas trevas
porque estão sem luz ”.

Eu: “Então, Senhor, seremos avisados?”

Jesus: “Sim, Erin. Lembre-se, você não é uma das dez virgens. Esta foi outra referência a Israel
mais tarde, mas esta parábola é muito boa. É sábio se preparar e preparar sua casa como
sempre. Isso é sabedoria. Agora você tem uma fechadura na porta da frente, correto? "

Eu é claro."

Jesus: “Por que você faz isso?”

Eu: “Para manter os homens fora da intenção de prejudicar e manter meus filhos seguros.”

Jesus: “Então você não deveria usar o mesmo princípio com a Minha vinda? Lembre-se de que
já falamos sobre isso. Este é um bom momento para revisão e reflexão. Eu te dei muito. Agora,
não se espera muito com isso? ”

Eu: “Senhor, pareces calmo. Não vejo nenhuma indicação de que Você virá amanhã ou mesmo
na próxima semana, para esse assunto. Como eu vou saber?"

Ele pegou minha mão e me levou até a árvore com frutas. Ele examina cuidadosamente qual
fruta colher e, em seguida, puxa para baixo aquela que é como uma ameixa.

Jesus: Ele sorria e ria. “Este é um que você gosta muito, certo?”

Eu ri. Ele sempre sabe em quais eu estou pensando.
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Eu: “Senhor, Você é engraçado. Você me conhece tão bem. Você estuda meus pensamentos e
até os examina enquanto eu dormir ”

Ele me entrega a 'ameixa' da árvore.

Jesus:“ Estou te levando a algum lugar. Você vai gostar ”.

Ele apertou minha mão e, instantaneamente, estamos em uma espécie de ponte de pedra.
Abaixo de nós, há cachoeiras maiores do que as Cataratas do Niágara. Essas cachoeiras
pareciam fluir diretamente sob a ponte em que nos encontramos.

Atrás de mim está um lago calmo e tranquilo, perfeitamente quadrada com as fontes. Há
edifícios ao redor, mas, mais incrivelmente, a Mansão de Deus está lá. Nunca vi uma estrutura
mais bonita em minha vida.

A estrutura de Sua Casa é de cristal, bronze e ouro. É assim majestoso e tão incrivelmente
poderoso que certamente deve conter coisas dignas de Deus.

Eu: "Senhor, isso é incrível. Me tira o fôlego."

Olhei em volta. Havia um jardim tão lindo e perfeitamente cuidado que nem parecia real. Era
simplesmente incrivelmente perfeito. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto.
Simplesmente não conseguia acreditar onde estava.

Jesus: "Agora, há uma razão pela qual você está aqui. Tenho algo para compartilhar com você.
”

Eu: "Senhor, a Casa de Deus é incrível. Parece ainda mais massiva do que toda a cidade de
Nova York. A estrutura é diferente de tudo que eu já vi na Terra."

Ele estava sorrindo. Ele sabia que eu não seria capaz nem de descrever isso.

Jesus: “Erin, na Casa de Meu Pai há muitos quartos.”

Eu: "Acho que sempre pensei que isso era uma metáfora. Há água fluindo de Sua Casa que se
estende por toda parte."

Jesus: "Seria lógico que a água viva começasse com Deus. Agora tenho algo para você ver."

Quando olhamos ao redor em um círculo completo da ponte, parece que eu poderia ver todo o
Céu. É tão vasto que não posso dar uma medida disso. Vi, à distância, a Cidade Dourada de
Deus. Eu vi diferentes montanhas, vales, mares e lagos. Havia coisas inusitadas, mas tudo isso
era tão lindo.

Então Jesus chamou minha atenção para algo abaixo das cachoeiras. Ele acenou com a mão
e, lá, eu pude ver a Terra. A Terra era muito pequeno em comparação com o Céu. Eu estava
ofegante porque podia ver em diferentes ampliações de onde eu estava.
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Jesus: “Erin, o que você acha?”

Eu: "Senhor, isso é fenomenal. Posso ver diferentes perspectivas, mas tudo está diante dos
meus próprios olhos."

Jesus: “Agora você está vendo o que Deus vê”.

Eu: “Sim, mas Ele pode ver mais porque Ele pode ver até mesmo em nossos corações e
qualquer mal nele.”

Jesus: “Não há nada escondido de Deus.”

Eu: “Senhor, Ele vem aqui muitas vezes e observa?”

Jesus: "Ele tem vários pontos de vista para ver em qualquer momento ou mesmo em qualquer
período da história. Se ele precisa fazer referência a algo, está sempre lá."

Eu: “Senhor, mas Deus é onisciente sempre?”

Jesus: "Sim, você está certo. Isso é bom. No entanto, é para mostrar a você de uma forma que
você pode ver por si mesmo. Agora, vamos ampliar sua casa."

Imediatamente pude ver minha região, minha cidade, meu bairro e depois meu quarto. Lá, me
vi sentado em minha cadeira escrevendo em meu diário.

Eu: "Senhor, a qualquer momento, Deus pode nos levar para casa. Ele pode literalmente
tire-nos de nossa casa terrena. É incrível como Deus é grande e como somos pequenos. ”

Jesus: "Você tem razão, Erin. Deus é Deus, Meu Pai Celestial e o Criador de tudo isso. Ele está
interessado em você e vela para que o busque. Ele comanda anjos a seu respeito e designou
vigias em suas paredes . ”

Eu: "Senhor, ao ver isso, estou sem palavras. Nada é impossível para Deus se você estiver em
Seu favor. Eu sabia disso antes, mas agora vejo. Somos tão pequenos. Nossas vidas são
apenas um sopro; apenas um vapor. Fomos claramente criados a partir de sujeira. ”

Jesus: “Vês o quanto o Pai te ama?”

Eu: "Sim, porque, com certeza, Ele pode nos remover em um instante. Ele pode derrubar
montanhas e fazer o que quiser. O que o impede de simplesmente nos eliminar depois do que
Você veio fazer por nós?"

Jesus: "Erin, amor; um amor muito maior do que o homem tem a compreensão."

Eu: "Quem somos nós, Senhor, para brincar de Deus com a vida uns dos outros? Somos
arrogantes. Vejo, a partir daqui, tanto desafio e trevas. Como poderiam os anjos cair quando
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sabiam que nunca poderiam ser como Deus? O inimigo veio para destruir o homem desde o
princípio no Jardim. Quando, ó Senhor, Ele permitirá que Você venha por nós?

Jesus: “Até que Deus veja que cada homem ouviu o Meu Nome e quando Ele chamou todos
aqueles a Ele, quando eles estiverem prontos e quando as Escrituras forem cumpridas como
escritas, tendo Israel como o medidor.”

Eu: “Parece que logo então, Senhor?”

Jesus: "Você deve continuar em seu curso. Você deve viver cada dia sabendo que seu Pai
Celestial o vê e conhece o seu coração. As vozes cessarão quando o Senhor trabalhar em
você para criar uma boa obra."

Eu: “Senhor, o que queres dizer com 'vozes'?”

Jesus: "Eles mesmos o declararam. Não haverá mais Palavras. Leia as Escrituras com
atenção. Vocês, filhos e filhas, profetizarão; seus velhos terão sonhos e seus jovens terão
visões."

Eu: “Então, serão as crianças que profetizarão?”

Jesus: "Será que um adulto não notará então quando uma criança fala? Isso é mais provável."

Eu: “Então meus sonhos não vão parar nem minhas visões?”

Jesus: "É sabedoria estudar as Escrituras, Erin. Haverá muitas vozes quando o Meu Espírito for
derramado. Você saberá quem é falso, pois haverá um espírito errado dentro deles.

" Não haverá mais Palavras como o Senhor falará claramente aos filhos e filhas e enquanto
você dorme nas vigílias da noite. As visões virão à luz do dia, entendeu? "

Eu: "Obrigado, Senhor. Fiquei magoado por Você não ter falado comigo sobre essas profecias
de outros. Eu não estava com ciúmes; apenas me senti excluído."

Jesus: Ele estava rindo. "Erin, você conhece a Voz chamando por você. Você conhece os
sonhos que tem e as visões. Eu prometi protegê-la nisso. Deus silenciou as vozes para que
muitos agora busquem o Espírito do Senhor, em vez de olhar para o homem.

"Cada um de vocês agora vai compartilhar e ajudar uns aos outros. Nenhum homem é um
deus. Isso é reservado para aqueles que estão destinados à destruição e aqueles que não
ouvem a voz de Alguém chamando no deserto, lembre-se . ”

Eu: "Senhor, o Senhor me fez revisar as antigas promessas e Escrituras. O que está
acontecendo?"

Jesus: "Erin, os seus sonhos antigos também serão ativados. O que você sonhou na semana
passada?"
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Eu: "Oh, Senhor, fiquei de joelhos. Tive sonhos com crianças negras e malignas. Elas parecem
tão inocentes por fora, mas matam. Eu as vejo em todos os sonhos. Sinto que o mundo as
ignorou e agora eles serão ativados do inimigo. ”

Jesus: "Erin, o inimigo conhece muito bem as Escrituras. As crianças têm sido ignoradas como
não tendo consequências. Assim como o Senhor usa isso e o Meu Espírito derrama sobre as
crianças, o inimigo tentará derramar sobre as crianças. O que foram a idade das crianças más?
”

Eu: “Normalmente treze anos de idade ou mais.”

Jesus: "É hora de estudar cultura ao longo da história. Olhe para os ritos e passagens. Olhe
para Israel aqui. Você chegará ao entendimento."

Eu: “Pai, você deve estar longe, pois está apenas começando o derramamento agora?”

Jesus: "Erin, olhe para trás, para seus sonhos de um ano atrás. Há uma profecia escondida
aqui. Eu te dei duas das peles que você preparou para Mim. Lembre-se da cúpula e dos cinco
centímetros de neve. Lembre-se de sua oração. Agora, O que foi isso denovo?"

Ele estava sorridente e gentil, mas sério.

Eu: "Sim, Senhor, me perdoe. Eu disse: 'Se estes sonhos são realmente de Ti, então gostaria
de ver cinco centímetros de neve cair em Jerusalém.'"

Jesus: Ele estava rindo. "Interessante, hmm, e isso aconteceu? Este era um pouco de um velo
extremo com base na temperatura apenas uma semana antes?"

Eu: "Nada é impossível para Deus. Senhor, o momento da queda de neve foi significativo para
este mês de janeiro também? Há eventos chegando? Você não me deu os cinco centímetros
de neve em Jerusalém até algumas semanas depois."

Jesus: "Tudo bem, pesquise isso, Erin. Também conheço o seu outro velo, que é pessoal. Já
cumpri isso?"

Eu: “Sim, e de uma forma verdadeiramente milagrosa.”

Jesus: “Sim, e ainda não terminei.”

Eu: "Senhor, eu também tenho meu maior velo. Isso também não veio. Quando este sinal vier
de Ti, o mundo estará em profunda angústia."

Jesus: “De novo, Erin, Israel é o seu medidor. O que está acontecendo com a sua irmã?”
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Eu: "Oh Senhor, os EUA estão abandonando nossa irmã, Israel, e armando seus inimigos
contra ela. Jerusalém logo será dividida e o inimigo quer fazer de Jerusalém sua capital. O que
fazemos?"

Jesus: "Então prepare-se. Eu disse a você com antecedência nas Escrituras porque está
escrito. Isso não é surpresa. Quem ferir Israel sofrerá e quem o abençoar será abençoado.
Haverá uma grande divisão chegando.

" Haverá terremotos e tremendo como tudo o que o mundo já conheceu. O que você viu são
apenas dores de parto; pequenos sinais aqui e ali. ”

Eu: "Senhor, estou com medo. Um dos sonhos que tive novamente foi com a Central Nuclear
de Hanford e o que está por vir? Preciso tirar nossa família daqui."

Jesus: "Erin, não tenha medo. O medo de Deus é bom, mas não tenha medo, pois isso a
tornará ineficaz. Agora, como você deve se preparar? Volte-se para Deus e não para o homem.
Isso é sabedoria. Deus tem poder e domínio sobre todas as coisas. Você não pode fazer nada,
exceto viver até aquele dia. "

Eu: “Senhor, por favor, mantenha Seus filhos seguros.”

Jesus: “Erin, eu te disse que você vai estar longe. Haverá um tempo em que não haverá
acesso para conectar por métodos modernos. Isso criará escuridão e caos. Seria sensato nos
prepararmos para um momento como este. Não confie totalmente nas ferramentas do ferreiro. ”

Eu: “Então nossa tecnologia é governada pelo inimigo?”

Jesus: “Sim, ele usa isso. Você não depende disso? ”

Eu: “Sim, Senhor, eu sou.”

Jesus: Ele começou a rir. "Erin, olhe."

Eu vi, em plena luz do dia, algo como uma guerra nos céus. Gabriel e Michael estavam lutando
contra os dragões de vermelho e preto e a aranha sobre sua teia. Eu vi Michael cortar a teia de
aranha e Gabriel deu-lhe um ferimento quase fatal.

Imediatamente, vi distritos financeiros fecharem globalmente. Não havia comércio nem
comunicação. Então, com a internet desligada, não havia comunicação com os entes queridos.
Os viciados em redes sociais de qualquer tipo não tinham acesso.

Então, não havia telefones celulares e nenhum serviço. Negócios inteiros não tinham como
funcionar. Apenas TV via satélite, rádio e linhas terrestres funcionaram. Alguns cabos estavam
funcionando, mas a maior parte fora do ar.

Eu vi saques no terceiro dia. Também ocorreram apagões em algumas áreas.
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Eu: “Nossa, Senhor, você pensaria que era o fim do mundo.”

Jesus: “Ontem à noite, eu o fiz lembrar quando o Monte Santa Helena explodiu e as cinzas
caíram. Lembra quanto tempo você ficou preso apenas nas cinzas? "

Eu: “Sim, Senhor, não tínhamos tecnologia na época, mas não podíamos dirigir porque as
cinzas entupiam os filtros de ar de nossos automóveis. As cinzas em nossos pulmões podem
causar colapso pulmonar, por isso não saímos de casa. No entanto, como uma família, nós nos
unimos ”.

Jesus: “Isso é bom. Erin, uma vez que as Escrituras sejam cumpridas, você pode procurar por
mim. ”

Eu: “Senhor, mas houve alguns apuros este ano.”

Jesus: “Sim, e guerras e rumores de guerra. No entanto, quem divide a terra de Deus, eles
também terão a sua dividida. Você pode esperar isso. Agora olhe para outra coisa. ”

Imediatamente, vi a escuridão cobrir a Terra. Eu vi luzes por toda a Terra como lanternas. Eu vi
uma tonelada dessas luzes na Indonésia, muitas na Índia, algumas em Israel e algumas até na
Palestina. Também vi alguns em comunidades islâmicas.

Vi muitos mais na Europa, especialmente no norte da Europa. Vi muito poucos na Rússia,
Japão ou Coréia do Norte, mas vi muitos na China. Eu vi muitos na África e muitos na Austrália.
Vi mais na América do Sul e um desembolso uniforme nos EUA e Canadá.

Eu: “Senhor, somos todos nós; Suas 'luzes'? ”

Jesus: “Sim. Não é lindo? Muitos estão quietos. Eu apareci muitos aqui. Sob a ameaça da
Jihad, muitos vão adorar em segredo, mas Deus os ouve e vê suas lágrimas. Tudo está
registrado.

“Erin, por favor, tenha grande alegria e ore por todos os seus irmãos e irmãs. Você ficará
surpreso com quem Deus vai chamar. ”

Eu caí de joelhos ao lado desta ponte dourada. Minha cabeça estava entre dois lastros.
Comecei a chorar. Senti a mão do Senhor nas minhas costas.

Jesus: “Erin, levanta-te!”

Eu: Eu me levantei. "Senhor, estou animado e com medo ao mesmo tempo."

Jesus: “Eu entendo. Eu estarei com você sempre, Erin. ”

Ele tinha um grande amor em Seu rosto por mim.

Eu: “Então vou continuar a sonhar?”
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Jesus: Ele estava brincando, começando a me provocar enquanto respondia. “Hmm, eu não sei
aqui? Alguém aqui no céu disse para parar? A Terra vai dizer isso, mas não veio de Mim e
certamente não veio de Deus.

“Você quer parar? Você está embrulhando isso e colocando o Céu em uma prateleira ou
debaixo da sua cama? Ah não!"

Eu: “Senhor, Você é tão engraçado. Ok, vou continuar. Eu amo ter vindo aqui contigo. Por favor,
não pare de me ligar. ”

Jesus: “Tudo bem, lembre-se, onde está escrito que, quando eu derramar o Meu Espírito, seus
filhos e sua filha vão parar, que seus velhos vão parar e que seus jovens vão parar?

“Que tipo de derramamento de Deus isso soa? Isso soa condenatório. Erin, continue seu curso
e esteja preparado. Tenho boas coisas planejadas enquanto você permanece em Mim e Eu em
você. Abençoarei aqueles que te abençoarem. ”

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Jesus: “Eu também te amo. Ah, sim, ainda preciso remover dois obstáculos para você. Isso
também pode ser um medidor. Portanto, seja encorajado e tenha ânimo. ”

Eu: Eu me curvei com a mão no coração com uma reverência. "Obrigado, Senhor."

Jesus: Ele começou a rir muito. “Erin, você não faz isso há um tempo. Eu me deleito em você. ”

Sonhe…
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