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Sonho 113 - Números de Deus
recebidos no domingo, 23 de março de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 39)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por tudo o que temos e pelos meus filhos, família e amigos como eu
tenho sido tão abençoados. Senhor, aqui estou morando no deserto, mas Tu me encontraste
aqui e me alimentaste em um lugar muito seco. Nunca poderei agradecer o suficiente pelo Seu
amor, por me usar e prover para mim.

Eu sou um trabalhador na 'caverna do meu trabalho' onde meus pássaros menos favoritos, os
corvos, me alimentam. Cada cheque de pagamento é alimentado por Você aos poucos, com
apenas o suficiente para eu permanecer aqui e ser sustentado.

Senhor, obrigado por meu tempo longe, onde fui removido de minha caverna por um curto
período de tempo. Lá tive descanso além de tudo isso e foi um momento de agradecer e poder
pensar sem os gritos dos corvos e dos sonhos ininterruptos.

Esta viagem valeu a pena, Senhor, e foram minhas primeiras férias de verdade em dezessete
anos. Enquanto oro para que minhas próximas férias sejam com Você, sei que ainda há algum
tempo para ir aqui.

Senhor, eu tive uma semana relativamente calma no trabalho até os últimos dias e então tanta
coisa aconteceu em tão pouco tempo. Então, rapidamente percebi que também havia ataques
pessoais enquanto observava o inimigo vir para mim com seu padrão usual de ataques
implacáveis.

Senhor, como sabe, recentemente descobri alguns documentos sobre meu principal inimigo na
Terra que refletem o quão diabólico ele é. Esses documentos confirmaram tantas coisas que
ele havia escondido no passado que mal consigo compreender a magnitude da maldade desse
homem.

Você expôs algo sobre esse inimigo que é tão mau até para ele que estou lutando para
compreender tudo isso. Minha pergunta para você então é 'por que agora?' se você não está
prestes a fazer algo extremamente 'Deus' em torno de tudo isso. Senhor, depois de revisar os
documentos do meu inimigo, eu simplesmente devo colocar meus fardos diante de você e pedir
proteção divina sobre meus filhos, pois ele é um mal além da compreensão.

1



Na verdade, Senhor, peço proteção divina para mim também e para não permitir que este
inimigo jamais tenha outra vitória sobre minha vida. Que todas as instruções sejam dadas por
Tuas mãos gentis e, por favor, Senhor, nunca me entregue novamente aos esquemas do
inimigo. Também peço proteção divina para aqueles que não têm ideia sobre esses esquemas,
especialmente esse homem.

Senhor, eu peço que Você até mesmo exponha os planos malignos deste homem, conforme
revelados nestes documentos, para a esposa dele. Mesmo que esta mulher seja alguém que
me amaldiçoou muito e continua até hoje, por favor, revele as tramas de seu marido para que
um dia ela possa até ter gratidão e se desculpar pelas mentiras que ela acreditou sobre mim
deste homem cuja maldade não tem limites.

Senhor, por favor, vá na nossa frente, pois Você é o nosso Deus. Meu coração é seu para
sempre e estou consumido pelo Seu amor. O desejo ardente em mim é a paixão que tenho de
correr atrás de Você e, portanto, confio que Você irá antes de mim. Eu dou tudo isso a Você,
Senhor. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Encontrei-me sentado em um dos degraus que levavam à porta da frente da casa de Jesus. Eu
pulei de emoção porque eu realmente precisava vê-Lo hoje. Quando fui me virar, ri quando
Jesus estava sentado em um degrau logo acima de mim.

Jesus: “Erin aonde você vai? Por favor, não tenha pressa e vim sentar ao seu lado antes de
entrarmos. ”

Ele fez sinal para que eu me sentasse. Quando me sentei ao lado Dele, Ele estendeu a mão
para segurar minha mão direita e colocar Seu braço esquerdo sobre meu ombro. Eu o abracei
e descansei minha cabeça em seu ombro.

Eu: “Senti tanto a sua falta, Senhor”.

Jesus: Rindo. “Então, quando você se afastou de Mim? Hmm, acredito que estive com você
nas suas férias, não estava? "

Eu: Eu ri em resposta. “Sim, Senhor, é claro que estava, mas eu realmente quis dizer que perdi
essas visitas reais com Você aqui no céu. Enquanto Você falava comigo continuamente durante
minhas férias e eu ainda sonhava, ainda perdia meu tempo de registrar essas visões com
Você. ”

Jesus: Rindo. "Você achou que eu era como um corvo gritando e importunando você sobre isso
enquanto você estava em férias?"

Eu: “Oh não, Senhor, de forma alguma. No entanto, às vezes me pergunto se voltaria a ouvi-lo.
Enquanto Você estava quieto, eu ainda sabia muito bem que Você ainda estava lá comigo. ”
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Jesus: Com um grande sorriso. "Agora Erin, só para não ficar confuso aqui, eu já não tinha dito
a você que suas férias seriam um momento de descanso, remoção e renovação?"

Eu: Rindo. “Oh, você é muito engraçado. Eu precisava especialmente da renovação, então,
obrigado, Senhor. ”

Jesus: “Erin, então é hora de você rever a definição de 'renovação', pois esta é uma palavra
forte que usei especificamente a respeito do seu tempo de descanso. Então, Erin, como você
se sente depois dessas férias? "

Me: “Oh Senhor, me senti absolutamente fantástico, até ao final do dia na quarta-feira,
19marçodede2014. Neste dia, os ataques começaram novamente e simplesmente não
pararam.”

Jesus: “Sim, Erin, embora isso seja verdade, há uma razão para esses ataques. Embora eu
esteja ciente desses ataques, saiba apenas que eles não darão em nada. Agora, o que
aconteceu durante o seu tempo fora de férias? ”

Eu: “Acho que Você está me preparando para algo porque meus sonhos eram muito incomuns,
mas muito claros. Senti uma necessidade de fazer as coisas em meu Espírito, como se
estivesse pronto para fazer o que Você me chamaria para fazer a qualquer momento. Senti que
estava sendo preparado para o serviço. ”

Jesus: “Muito bem, Erin, porque este é um bom lugar para estar. Agora, por favor, conte-me
mais. ”

Eu: “Sinto-me revigorado, quase como se um 'fogo novo' tivesse se apoderado de mim?”

Jesus: “Erin, explique o que você quer dizer com o termo 'fogo fresco', pois isso é algo que
você não pode ter.”

Eu: “Senhor, estou confuso. Meu coração tem um desejo ardente por Você e sinto que meu
amor por Você é como uma chama. ”

Jesus: “Sim, Erin, você é como uma lâmpada e brilha como uma estrela, mas lembre-se de que
as trevas desejam que seu pavio se apague e com ele sua luz. É por isso que você primeiro
descansou, pois sua lâmpada precisava de óleo novo. Agora você está pronto e este é o
desígnio de Deus, pois você é um filho de Deus.

“Agora, não confunda o seu 'desejo ardente' com 'fogo consumidor', pois o fogo se destina a
consumir os mortos-vivos ou mesmo a escória. Lembre-se de que os caules mortos dos
campos de trigo são queimados para que o solo abaixo possa ser arado e replantado. Veja os
exemplos de fogo na Minha Palavra e é um julgamento. Erin, o que acontece depois que o
'fogo consumidor' vier? ”

Eu: “Bem, quando eu estava descansando, vi duas casas diferentes com partes que estavam
completamente queimadas. Pude ver que a maior das duas casas estava passando por uma
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restauração adequada. No entanto, a casa menor estava muito queimada e foi uma perda total
e eu sabia que teria de ser demolida em vez disso. Ver essas duas casas me fez sentir muita
perda e tristeza. Senhor, eu evito o fogo e não sou nem mesmo fascinado por ele como tantos
são. ”

Jesus: “Sim, Erin, me lembro por quê, mas você lembra?”

Eu: “Sim, Senhor, quando eu tinha cerca de onze anos, meus pais estavam acendendo velas
em casa. Isso foi durante o verão e o rock em nossa casa estava extremamente alto. De
repente, uma rajada de vento entrou pela janela e soprou algumas penas de um vaso e sobre
as chamas da vela.

Depois que essas penas se acenderam, elas se espalharam em um grande incêndio,
aparentemente em segundos. Eu fui o único ali a testemunhar isso, então gritei para meus pais
me ajudarem. Em seguida, peguei uma panela de água com sabão para apagar as chamas e
logo depois meus pais tentaram ajudar também.

“Embora finalmente apagássemos o fogo, nossas paredes estavam gravemente queimadas e o
cheiro da fumaça era horrível nunca mais foi embora. Desde que isso aconteceu, eu odeio
fogo. ”

Jesus: “Erin, o seu medo é válido porque o fogo não se controla facilmente e consome tudo em
seu caminho. Conforme está escrito, Meu Pai um dia consumirá toda a Terra com fogo. Erin,
você entende por quê? "

Eu: Eu sorri e apertei a mão dele. “Acho que é porque Ele vai remodelar, reformar e, o mais
importante, queimar todo o antigo para fazer tudo novo novamente. Quando o Senhor veio, foi
para nos trazer uma nova vida. Você só precisa olhar para mim para ver que eu era apenas
uma pilha de cinzas queimando continuamente. Senhor, você criou algo em mim de
absolutamente nada, mas das cinzas restantes. ”

Jesus: “Muito bem, Erin, agora vem comigo ao caminho antes que eu te leve para ver o
Calendário. Eu tenho um lindo lugar para levar você, então vamos. ” Ele apertou minha mão
suavemente e estávamos imediatamente no caminho da silvicultura.

Eu: “Oh Senhor, creio que reconheço este caminho. É tão lindo aqui! Isso está no céu quando
vi uma foto de algo semelhante a isso na floresta Halle da Bélgica? ”

Jesus: “Muito bem, Erin. Quando você viu esse caminho antes em seus sonhos, semelhante à
floresta na Bélgica, você estava na verdade em uma sala especial e um lugar secreto de
aprendizado no céu, mas não aqui no céu. Sei que é muito difícil para você entender, mas um
dia tudo fará sentido. Agora, o que você está vendo é um tipo de réplica para fins de
aprendizagem. ”

Olhei ao meu redor e o chão da floresta parecia coberto de campânulas. O sol estava fluindo
através dos troncos prateados e brancos das árvores e fazia a casca parecer prateada e
luminosa. Enquanto meus olhos olhavam mais adiante no caminho, parecia um mar roxo.
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Embora as folhas das árvores parecessem primariamente 'verde-limão', elas eram, na verdade,
todos os tons de verde que alguém poderia imaginar.

Enquanto caminhávamos pelo caminho, a fragrância era tão maravilhosa e fresca que cheirava
a chuva fresca, floresta, jasmim e grama, tudo misturado perfeitamente. Isso tudo fez meus
olhos embaçarem e eu fiquei sem palavras, pois era simplesmente um dos lugares mais
bonitos que eu já vi.

Eu: “Senhor, isto é muito melhor do que qualquer lugar na Terra e me tira o fôlego.”

Jesus: “Erin, lembre-se de que o céu respira vida e não a remove como a terra. Erin, esta
floresta é especial para Deus e faz parte do Jardim do Meu Pai. No entanto, existem florestas
como esta em algumas das propriedades do seu amigo aqui também. Esses seus amigos
cresceram perto da versão terrena deste lugar e desejam estar lá novamente. Naturalmente,
eles receberão a versão glorificada disso, semelhante ao que você vê aqui agora. ”

Depois que Ele falou, ouvi o som de pombas de luto e alguns pássaros canoros. Ao longe, no
caminho, vi um grande pavão andar com sua extensão em leque.

Eu: “Senhor, visto que os pavões já são tão bonitos na Terra, como Deus pode glorificar ainda
mais estes no Céu?”

Jesus: “Lembre-se de que as coisas na Terra são apenas resquícios das coisas celestiais e
nunca vice-versa. Agora olhe novamente. ”

Ele se abaixou em algumas campainhas e pegou uma pena de pavão muito grande. Não pude
acreditar nos meus olhos, pois esta pena realmente era muito mais bonita e deslumbrante do
que na Terra. A pena inteira era iridescente e continha todas as minhas cores favoritas.

Jesus: “Erin, olhe aqui agora.”

Ao longe, vi um lindo pavão, mas este era completamente branco. Este pássaro era
simplesmente um dos pássaros mais bonitos que eu já tinha visto e parecia saltar em contraste
com os sinos azuis ao seu redor.

Eu: “Senhor, isso é realmente incrível. Obrigado por isso, pois o Céu está tão maravilhado que
me pergunto como podemos compreender isso. Senhor, há mais beleza aqui apenas neste
lugar do que em toda a Terra combinada, pois é simplesmente um paraíso indescritível ”

Jesus:“ Sim, até mesmo Deus tem senso de humor, veja como Ele até veste uma galinha. Até
mesmo Salomão ficou surpreso com isso. ”

Eu: “Senhor, um pavão é uma galinha?”

Jesus: Rindo. "Sim, Erin, mas uma variedade de frango."
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Eu: “Hmm, eu teria pensado que um pavão seria mais perto de um peru do que uma galinha ...
uau!”

Conforme continuamos caminhando, os sons, cheiros e beleza eram simplesmente incríveis. Às
vezes, eu via algo tão incrível que começava a chorar por sua beleza.

Jesus: “Erin, você se lembra o que acontece com as florestas depois que queimam na Terra?”

Eu sim. Fui a um retiro de manejo florestal com o Project Wild quando estava na faculdade e
lembro que falaram sobre a perda de terras florestais, animais e pássaros. Esses incêndios
foram devastadores e a maioria começou com a queda de raios.

Em essência, lembro-me de que a floresta dará nova vida de novo quase imediatamente após
um incêndio. Na verdade, o solo se torna rico em minerais e nutrientes, mas isso ainda leva
muito tempo para regenerar a floresta. ”

Jesus: “Sim, às vezes o fogo é bom, mas isso também é difícil de entender”.

Eu: Rindo. “Eu sei que Você não está enviando fogo estranho para nós para demonstrar Seu
poder. No entanto, eu amo o cobertor de calor que Você nos envia de Seu manto. ”

Jesus: “Lembre-se de que Deus não vai contra a Sua Palavra e que o fogo geralmente era
usado para julgamento por Ele na Bíblia. Agora eu te trouxe aqui para te mostrar um lugar
familiar. ”

Nesse momento, contornamos uma curva e, à minha esquerda, havia um lindo lago com
salgueiros-chorões e flores por toda parte. Lá também havia fontes e grama bem cuidada.

Eu: “Uau, Senhor, de quem é esta casa incrível?”

Jesus: “Erin, você ainda está no jardim de Deus”.

Enquanto caminhávamos, encontramos um tabuleiro florestal com etiquetas etiquetadas com
os números de 1 a 9.

Eu: “Oh, nossa, Senhor, Você é incrível! Eu reconheço isso e já faz um ano, mas esses
parecem novos números. ”

Jesus: “Sim, mas você deve se lembrar que os números que você recebeu há um ano ainda
têm significado, mas talvez nem sempre no seu tempo. Deus fala de muitas maneiras
diferentes, mas todas as coisas têm significado e ordem perfeita. Mesmo o menor dos números
é importante. Basta olhar para o número 1, em que o número 1 é o mais importante dos
números, mas raramente é levado em consideração. ”

Eu: “Hmm, o número 1 é o começo ou Deus, certo?”
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Jesus: “Sim, 'aleph' ou 'alfa' significa o início e o primeiro é o único, pois não pode haver dois
primeiros. Qual é o primeiro mandamento, Erin? "

Eu: “Que amemos o Senhor Deus com todos os nossos corações, almas, mentes e forças.”

Jesus: “Sim, mas antes que esta declaração fosse feita, a declaração que procedeu esta foi
que 'o Senhor nosso Deus é o único Senhor!' Erin, há muito mais nisso também, mas vamos
agora olhar para o número 2. ”

Eu: “O número 2 significa divisão, Senhor?”

Jesus: “Pode e você pode ver isso acontecer por Deus no segundo dia da criação. No entanto,
o número 2 geralmente significa bem contra o mal. No entanto, o número 2 também pode
significar separação. Há mais informações na Palavra sobre o número dois, mas agora, por
favor, pegue a etiqueta de número 3 do conselho florestal. ”

Estendi a mão e peguei a etiqueta número 3 do gancho na placa florestal.

Eu: “Eu conheço esse número, Senhor! O número 3 significa a Trindade, correto? ”

Jesus: “Sim, Erin, isso é bom, mas há ainda mais no número 3. Se você fosse um gênio da
matemática, descobriria que o 3 juntos formam um sólido, funciona como um agente de ligação
e como uma medida. O número 3 também pode representar o tempo, como no passado,
presente e futuro. O número 3 também pode representar pensamentos, palavras e ações e isso
também é importante. ”

Eu: "Senhor, Seus anjos sempre cantam Santo, Santo, Santo ou 'Santo vezes o número 3'."

Jesus: Ele riu da minha observação. “Sim, eles têm e você está correto, pois o número 3 é um
número divino de Deus. Há também uma passagem bíblica que observa que três fios de um
cordão não são quebrados facilmente e se relacionam a um contrato de casamento entre
marido e mulher junto com Deus. 3 dias também é significativo e há mais aqui também. No
entanto, vamos pegar o número 4. O que você acha do número 4? ”

Eu: “Já que não sou uma pessoa de números, eu simplesmente diria que o número 1 mais o
número 3 é igual ao número 4. Então, eu observaria que existem 4 anjos guardando o Relógio
e Calendário de Deus e existem as 4 direções do norte, sul, leste e oeste. Então, penso na
terra, no ar, no fogo e na água. ”

Jesus: “Muito bom. Agora, também existem 4 estações e 4 fases lunares, juntamente com
sinais da Minha vinda em relação a elas. ”

Eu: “Senhor, posso fazer uma observação?”

Jesus: Sorrindo. "Sim, Erin, por favor."
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Eu: “Eu vi o Jardim de Deus dividido em 4 seções ou quadrantes e cada um com sua própria
estação.”

Jesus: “Muito bom. Sim, Erin, você está correto. Você notou que também há 4 Querubins? ”

Eu: “Senhor, aqueles 4 grandes anjos guardam o Relógio Querubins?”

Jesus: “Pergunta interessante. O que você viu? Vou levá-lo de volta ao pátio e você mesmo
poderá olhar para esses anjos novamente. "

Ele se abaixou, apertou minha mão suavemente e nós estávamos imediatamente no mirante
olhando para o Relógio de Deus. Todos os 4 anjos já estavam olhando para nós quando
chegamos e eu comecei a rir enquanto eles sorriam e acenavam para nós.

Eu: “Não, Senhor, esses anjos não podem ser Querubins porque eles têm os rostos bonitos de
anjos normais e não os rostos de animais.”

Jesus: “Erin, os 4 anjos que você vê aqui são muito importantes e de alto nível. No entanto,
enquanto os Querubins não foram criados à imagem de Deus, eles estão no Trono de Deus
aguardando Suas instruções. Os Querubins um dia anunciarão os julgamentos e estarão
sempre relacionados com a Criação.

“Em comparação, os 4 anjos que você vê aqui irão relatar e anunciar a conclusão quando o
calendário for finalizado. Você deve até ter notado que estamos chegando mais perto a cada
dia. ”

Eu olhei para baixo e o que vi foi simplesmente surpreendente.

Eu: “Senhor, essas são as luas de sangue no calendário. Por que eu não percebi isso antes? ”

Jesus: “Erin, eles estavam lá o tempo todo e isso não mudou. Você simplesmente não
percebeu isso antes. ”

Eu: “Senhor, não consigo ler o que vejo, mas parece que é o início do tempo do fim. Senhor, o
Senhor me deu o número 40 três vezes diferentes quando acordei outro dia. Você disse '40
pausa, 40 pausa, 40 '. São 40 dias, 40 semanas ou 40 meses? ”

Jesus: “Erin, você foi dado um sonho maio 2013 sobre um noticiário em um7 dethjunho.Você
pensou que esta data era para o ano de 2013, mas você não olhou para os eventos que
deveriam ocorrer antes desta data de junho. Você só precisa ir às Escrituras para ler o que
deve ocorrer primeiro.

“As luas de sangue são um sinal e têm uma história particular para Israel por trás delas. Eu não
disse para orar por sua irmã? Agora lembre-se de que Deus trouxe Seu povo para mais perto
dEle por meio de provações, pois esse é o povo escolhido de Deus e toda a terra de Israel é de
Deus. Observe e veja o que vem disso, pois isso é sabedoria. ”
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Eu: “Senhor, estou com medo, pois essas luas de sangue são um sinal claro e visível de que eu
realmente posso ver. Com base no fato de que a próxima lua de sangue será a última neste
ciclo específico de lua de sangue por cerca de quinhentos anos, então devo acreditar que este
é o último grupo para nós. ”

Jesus: Rindo. “Sim, Erin, eu acho que as coisas estão acelerando mais rápido do que o fim
ainda estando a quinhentos anos de distância, não é? Você pode ver isso com base no
Relógio, certo? ”

Eu: Rindo. "Sim, Senhor, e isso agora se relaciona muito bem com a minha pergunta sobre o
número 5."

Jesus: “Erin, o número 5 é um número de múltiplos e ingredientes. Estude isso e então
discutiremos os números restantes. ”

De repente, pareci abatido e Jesus naturalmente percebeu isso imediatamente.

Jesus: “Erin, o que há de errado?”

Eu: Eu suspirei. "Senhor, parece um momento muito sério e não tenho certeza sobre tudo isso,
então me sinto inseguro."

Jesus: “Por favor, não se preocupe, Erin, pois agora é hora de comer uma boa comida.”

Eu olhei para baixo quando vi cada um dos 4 anjos rindo de si mesmos.

Eu: “Senti falta de alguma coisa, Senhor? O que é tão engraçado?"

Jesus: “Erin, é você que está falando sério hoje. Você está agindo como se estivesse em uma
missão muito séria. Oh sim, eu sei, você está esperando por uma grande revelação após o seu
intervalo. ”

Eu: Fiquei envergonhado porque até os anjos viram isso em mim. “Bem, sim, eu estava meio
que esperando por isso. Sinto muito, Senhor, mas o Senhor me deu alguns sonhos intensos
enquanto eu estava de férias e acho que esperava algumas informações importantes. ”

Jesus: Rindo. “Oh, então você não estava realmente descansando, mas ao invés esperando
ansiosamente por algo grande? Venha, Erin, vamos discutir isso. "

Ele se abaixou e gentilmente apertou minha mão e imediatamente nos sentamos à sua mesa.
Ele acenou para alguns anjos me servirem água. Quando os anjos derramaram um pouco de
água em meu copo, olhei para Jesus e Ele fez sinal para que eu bebesse. Eu devia estar com
sede enquanto bebia rapidamente cada gota. Ele riu enquanto gesticulava para os anjos
derramarem mais água no meu copo.

Jesus: “Nossa, Erin, você com certeza estava com sede! Quem sabia? Hmm, oh sim, eu fiz. ”
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Ele riu e eu ri com ele.

Eu: “Sim, Senhor, já faz vinte e um dias que estou com sede e definhando, sem comida nem
água”.

Jesus: Rindo. "Uau, Erin, eu pensei que você estava parecendo um pouco mais magra."

Eu: “Acho que isso tem mais significado do que apenas sede de água também, certo?”

Jesus: “Sim, Erin, você também tem fome e sede de justiça”.

Eu: “Senhor, podemos revisar mais com o Relógio e o Calendário?”

Jesus: “Tudo bem. No entanto, primeiro vamos começar novamente com o número 1. Há 1
corpo e 1 Espírito, assim como você foi chamado a 1 esperança quando foi chamado (Efésios
4: 4). Erin, o número 1 é o único número que pode ser multiplicado e dividido por si mesmo e
permanecer inalterado.

"Ou seja, o número 1 multiplicado pelo número 1 ainda é igual ao mesmo número 1. Da mesma
forma, o número 1 dividido pelo número 1 ainda é igual ao mesmo número 1.

" Erin, Deus é o mesmo não importa o que, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e não
muda. Quando você, Erin, traz o seu melhor para Deus, isso também é chamado de 'primeiros
frutos'. Eu vim como o 'primeiro fruto' daqueles que adormeceram. ”

Eu: “Senhor, isso é realmente incrível, pois existem tantos significados múltiplos. Quem diria
que os números podem ser tão complexos? ”

Jesus: “Sim, mas realmente 'complexamente simples'. Agora, vamos examinar o número 2
novamente. O número 2 significa união, divisão e testemunho, mas também pode significar
uma porção dupla de bênção. Você já notou que sempre enviei Meus discípulos aos pares. A
aliança do casamento é 2, mas para ter um casamento verdadeiramente firme, você deve ter
Deus com sua união formando assim 3 fios.

“Agora com o número 3, aqui também tem mais. Existem 3 fundadores de Israel, juntamente
com 3 festivais de ofertas na Páscoa, Pentecostes e Sucot. Você se lembrou dos 3 dias
passados   na barriga da baleia, mas também houve o jejum extremo de Esther e a jornada de 3
dias de Abraão. Elias se esticou 3 vezes sobre o menino moribundo e eu fui ressuscitado dos
mortos no terceiro dia.

“Nós então entramos em detalhes sobre o número 4. Existem 4 reinos terrestres em Daniel e
também existem 4 borlas no cinto da Minha vestimenta.

“Então, com o número 5 em Números, foi dito: 'Para redimir os 273 israelitas primogênitos que
excederem o número de levitas, receba 5 siclos para cada um.' O número 5 é o número da
redenção, graça divina e bondade de Deus. Erin, você estuda arquitetura, então revise o
número 5 também. O número 5 também está escrito na Palavra e também para você em
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Mateus 25. Veja a parábola dos 5 sacos. Você também deve se perguntar 'por que Davi pegou
5 pedras lisas quando apenas 1 matou Golias?' E sim, existe aquele número 1 novamente. ”

Eu: “Senhor, és tão sábio e muito mais sábio do que até mesmo Salomão. Você é divino em
todos os seus caminhos! Quem é como você e quem é como Deus? Vou sair hoje com mais
sabedoria do que posso imaginar, mas e se eu não escrever isso corretamente ou errar? ”

Jesus: “Tudo bem, agora devo repreendê-lo porque está falando de minha amiga Erin, e você
está insinuando que cometi um erro. Não acredito que o Reino de Deus ou Seu Filho esteja
enraizado em erros, pois tudo é conhecido desde o início.

Você não fica forte na Minha fraqueza, Erin, mas eu sou forte quando você está fraca. Não há
nada de novo sob o sol ou Filho. Na verdade, você não foi um acidente divino em que Deus de
repente acordou um dia e disse 'oh uau, quem é essa pessoa e para que eu a criei?' ou 'Eu não
previ aquela coisa que Erin fez hoje. O que vou fazer a seguir? Simplesmente não consigo me
manter à frente daquela criança rebelde, Erin. Erin, você vê como isso soa ridículo? "

Eu: Eu estava rindo tanto que ele manteve uma cara séria até que ele também começou a rir.
“Senhor, por favor, perdoe-me, pois estou obviamente um pouco indisposto hoje. Tive sonhos
muito estranhos nas últimas semanas e todos eles têm uma coisa em comum; 'o fim dos dias e
a tribulação'. Como posso descansar quando Você me dá tudo isso também? ”

Jesus: “Erin, como você recebeu isso, você também teve algumas distrações deliciosas para
que você percebesse que, ao acordar, poderia encontrar a felicidade. Nem tudo foi sombrio,
certo?

“Isso me leva ao próximo número, que é o número 6 e uma lição difícil para você. Agora, qual é
uma das práticas de Deus? Ele trabalhou 6 dias, ainda descansou nodia7,correto? No entanto,
você trabalha em todos os 7 dias. Então, quem é você para fazer isso, Erin, você é maior do
que o próprio Deus? Não, você não é.

“Agora, este é também o número para o homem, onde o número 6 está no caminho da
santidade, mas sem Deus isso não dá em nada. Em resumo, você precisa que o número 1 seja
adicionado ao número 6 para chegar ao número 7 de Deus. Não vou lhe dar muito mais
informações sobre esse número, pois você conhece o resto, em que 666 é o 'deus deste
mundo 'na Terra e o Anticristo. Observe que ele usa três 6's.

“Há mais no número 6, mas vamos agora passar para o seu número favorito; o número 7.
Agora, Erin, quantas pulseiras de prata você está usando no pulso hoje? "

Eu olhei para o meu pulso esquerdo e havia 7 pulseiras no total.

Eu: “Senhor, como minhas pulseiras vieram comigo?”

Jesus: “Há um tesouro no Salmo 12 aqui para você sobre prata e refino e este você conhece. O
número 7 é o número da conclusão, plenitude e descanso, Erin. O número 7 também se refere
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aos sábados e jubileus, bem como há sete festas sagradas. Existem também 7 móveis em um
Tabernáculo perfeito. Existem também os 7 ramos da Menorá. ”

Eu: “Mas, Senhor, o número 7 também se refere a um tempo de punição. O número 7
multiplicado pelo número 10 é igual ao número 70 ou 70 anos. Existem 70 semanas de anos,
bem como 7 toques e 70 '7's. ”

Jesus: “Erin, fechamos o círculo de volta ao Calendário. Você é mais inteligente do que pensa e
há sabedoria aqui. ”

Eu: “Senhor, ajuda-me então. Por que tive esses sonhos? Senhor, enquanto eu estava lá de
férias, um menino de cerca de 8 anos morreu. Eu perguntei a Você se poderíamos ter aquele
menino de volta à vida. "

Jesus: “Sim, lembro-me do seu pedido sobre isso, mas este menino está aqui no céu agora. No
entanto, senti tanta alegria que você estava pronto para tudo e ouvi sua oração e Deus no
Trono a ouviu. Você se lembra pelo que você orou e que nos fez tomar nota? ”

Eu: “Houve várias coisas, Senhor, mas eu sabia que Você estava fazendo algo com isso. Eu
estava em uma loja de encanamento quando ouvi no rádio ser anunciado que havia uma morte
repentina de um menino de 8 anos. No entanto, parecia que só eu estava ouvindo rádio para
ouvir isso e isso continuava me assombrando.

“Depois de um tempo, perguntei-Lhe se queria que eu entrasse sorrateiramente no hospital e
orasse por esse menino. No entanto, noterceiro dia após a morte do menino, eu sabia que seria
tarde demais. Eu estava pronto para que você falasse comigo para me permitir ir fazer isso,
mas Você nunca disse 'vá Erin.' ”

Jesus:“ Sim, Erin, mas o que realmente notamos é a sua prontidão. Você reconheceu que Deus
deixava você ouvir isso no rádio quando ninguém mais parecia fazer e que você estava pronto
para o serviço. Isso é o que você deve fazer como um crente, pois você deve ser um vaso
voluntário e pronto quando chamado para servir.

“Também observei em sua oração que você pediu para entrar sorrateiramente no hospital sem
ser notado. Isso também era importante, pois a maioria gostaria de uma exibição pública e
reconhecimento se fossem lá e ressuscitassem esse menino. ”

Eu: “Senhor, você poderia imaginar o alvoroço aqui na minha casa no deserto se eu tivesse
sido reconhecido por um ato seu como ressuscitar um menino morto? Eu provavelmente até
perderia meus filhos por causa disso, então isso realmente precisaria ser escondido. ”

Jesus: “Sim, Erin, mas apesar do risco, você ainda estava disposta e capaz e isso é importante.
Agora era a hora da 'ida para casa' do menino, mas seus motivos eram bons e você estava
disposto.
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“Agora, vamos falar sobre os sonhos que você teve enquanto estava de férias. Esses sonhos
foram dados a você porque você e seus amigos precisarão orar, pois um momento difícil está
por vir.

“Você agora percebeu que as luas de sangue são um sinal nos céus e um marcador. As
estrelas também exibem marcadores, portanto, não tenha medo se o ano de 2014 não parecer
tão significativo, embora seja. ”

Eu: “Embora eu não sinta que Você está vindo ainda, Você disse três vezes 'Erin, a paisagem
está prestes a mudar.' Senhor, quando e o que isso significa? "

Jesus: “Erin, não tenha medo, pois você se preparou para isso, ao invés disso, anime-se,
anime-se e encontre alegria. Lembre-se de que você é como uma luz e uma lamparina com
óleo. As únicas chamas que você viu aqui são do Trono de Deus. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas eu não vi uma lareira na minha mansão aqui no céu.”

Jesus: Rindo. “Sim, mas isso é apenas para sua diversão e não é para queimar 'lixo'. Na
verdade, este não é um fogo especial enviado como um 'super poder' para você queimar. ”

Eu: Sorrindo. “Sempre pensei que o batismo de fogo representava minhas provações antes de
meu crescimento espiritual.”

Jesus: Rindo. “Suponho que você esteja certo, mas você esteve na fornalha ardente da aflição
e isso é bom. Basta lembrar que esta é uma ferramenta que o ferreiro usa e tem permissão de
Deus para refinar você.

“Na verdade, isso foi feito para moldar o seu vaso e torná-lo aperfeiçoado por Deus para o uso
dele, não para o seu, pois tudo isso é para a glória dele e não dos homens. Você acredita que a
diferença é que agora você está pronto para um serviço maior? ”

Eu: Hesitei por um segundo. "Sim, Senhor, estou pronto."

Jesus: Rindo. “Bom, Erin, então vamos começar agora. Então você está bem descansado? ”

Eu: “Acho que sim.”

Jesus: “Muito bem, Erin, lembre-se de que você é amada pelo Rei.”

Eu: "Senhor, no Pentecostes, algumas pessoas disseram que viram línguas de fogo descendo
sobre seu grupo. O que foi isso realmente?"

Jesus: “Erin, o que aconteceu depois que as línguas repousaram sobre o povo?”

Eu: “Eles começaram a profetizar e a realizar muitos milagres, sinais e maravilhas.”
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Jesus: "Quando volto a cavalo com os exércitos do céu, o que viste saindo da minha boca
conforme está escrito na minha palavra?"

Eu: "Era a tua língua como uma espada saindo da tua boca. Esta era a palavra da verdade
vindo para cortar as trevas."

Jesus: "Bom. Ok, então o Espírito Santo veio como línguas sobre os crentes. Por suas próprias
palavras, você acabou de confessar e falar a verdade. Erin, você pode falar o poder de vida e
morte de sua boca.

" As línguas também eram a sign of your flame of truth and the Holy Spirit is like a flame coming
to light the oil within your lamp. This is a baptism from Heaven and is a miracle. This is all to
enhance your faith and is a special gift from God. .

“Indeed, each of you will shine like a light from the Menorah and point the lost to Heaven. You
are being shown the way through the Word of truth."

I pray this helps you with discernment as you must remember that the Lord does not go against
His own Word. Indeed, the Lord God is not a double-minded man as a double minded man is
unstable in all his ways. Do not be deceived or follow strange doctrine.

Remember that the Lord can create a new thing, but it will still be rooted and grounded solidly in
Scripture. I believe that when we see manifestations of strange displays that do not feel right in
our Spirit via the Holy Spirit, then it is time to flee and turn away from these strange
occurrences.

Much love and blessings...Erin

Dream over…
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