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Sonho 144 - A Montanha de Deus e o Arcanjo
Recebido na terça-feira, 30 de dezembro de 2014

(Anteriormente conhecido como Profético 5)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por calor e abrigo, por minha família e acima de tudo por este
escudo de proteção. Você nos levou para um lugar seguro e sou eternamente grato. Você me
assegurou que terei descanso de meus inimigos e esta promessa a que me apegarei com
esperança.

Nos dias de hoje, os inimigos podem atacar de todos os cantos do globo a qualquer momento.
Agradeço também por Suas gentis repreensões, pois é por meio de nossas aflições que
encontro humildade. Não é que eu goste de nossas lutas, mas vejo Suas mãos de graça e uma
parede de anjos ao nosso redor.

Três dias antes da angústia Você me avisa com um sonho, isso é seguido por Sua garantia de
provisões e então vem o ataque. Freqüentemente, esses ataques parecem muito piores na
minha cabeça carnal do que na realidade. Tive um sonho ontem que acredito ser
possivelmente para o ano novo.

Três dias atrás, tive um sonho que não posso detalhar, mas foi horrível. Satanás estava
cavalgando uma enorme nuvem de tempestade como se fosse uma carruagem e ele estava
vindo do sudeste. Parecia que ele estava chegando a Washington, DC. No início, as pessoas
pensaram que era o Senhor, já que Deus geralmente é culpado quando as tempestades vêm,
mas eu poderia dizer que isso teria um impacto que afetaria muitas pessoas em todo o mundo.

Depois de verbalizar apenas uma sugestão desse sonho, nossa fossa séptica e bomba de calor
explodiram em nossa casa. Isso seria considerado um grande ataque do subsolo, através do
encanamento, é meu sinal número um de um ataque inimigo. Obrigado, Senhor, porque a
despesa foi apenas uma fração do que o desastre poderia ter nos custado.

No entanto, fiquei com medo porque as temperaturas estão abaixo de zero e sem água por
cerca de vinte e quatro horas de repente, até mesmo meus filhos estavam com sede. Agradeço
a Deus pela lareira e pelo fogão. Quando a realidade surgiu momentaneamente, fui atingido
por: 'Senhor, e se congelarmos aqui?'

Lembro-me de olhar pela janela no domingo para ver uma bela águia-careca voando bem
sobre nossa casa. Obrigado, Jesus. Até tivemos um aquecimento com chuva por volta do Natal

1



e o Senhor nos concedeu outro arco-íris. Este não era um arco-íris comum, mas um arco-íris
em dezembro, uma raridade completa aqui.

Não importa o que aconteça, nós temos vitória, Deus, porque Você derrotou o inimigo
antecipadamente. Você é bom, Senhor, o tempo todo. Na noite anterior, tirei o jantar do forno e,
por algum motivo, decidi agarrar a alça com a mão nua.

Devido ao meu ferimento, os dedos em minhas mãos não estão sentindo, então demorei
alguns segundos a mais para sentir a queimadura. Uau, como foi doloroso quando percebi o
que tinha feito. Passei muito tempo orando por cura. Pude mandar meus filhos limparem depois
do jantar e fiquei muito impressionada com eles, pois normalmente faço a maioria das tarefas
domésticas.

Quando acordei hoje, não havia nenhuma evidência de queimadura severa. As bolhas haviam
sumido completamente e não havia nenhum traço de ferimento, embora o Senhor ainda
permitisse a queimadura.

Pai, preciso de ajuda com meu sonho e a interpretação. Não sei o que está por vir, mas sei que
está por vir e o impacto será grande.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje eu estava bem no topo da montanha de Deus e havia um teto de névoa acima de mim
com cerca de três metros de altura. Minha sala da espada estava à minha esquerda e eu
estava neste caminho. Eu poderia dizer que estava em algum lugar da propriedade de Deus,
pois o terreno era impecavelmente bem cuidado e exuberante. As únicas coisas aqui que
mostravam desgaste eram as espadas na sala das espadas.

Eu: “Senhor, estás aqui? Você está na névoa acima de mim? "

Só então, o mesmo arcanjo enorme da última vez apareceu na minha frente. A massa e a força
desse anjo em comparação com a pequenez do meu corpo eram risíveis. Nada além do próprio
Deus poderia se opor a este ser celestial.

Este anjo estava em traje de guerreiro e ele tinha o que parecia ser uma armadura polida de
bronze ou ouro. Isso foi realmente algo saído de um filme épico. Ele tinha toda a armadura de
Deus junto com enormes asas que estavam dobradas.

O anjo tinha um escudo que estava em suas costas com tiras maciças de tecido, couro
dourado e aço. Ele usava seu escudo como uma mochila do lado de fora de suas asas. Em seu
lado esquerdo havia uma espada enorme com cerca de um metro e oitenta de comprimento.
Embora a espada fosse enorme, era proporcional à altura do anjo de cerca de quatorze pés.

Ele estava usando um equipamento altamente avançado e não era deste mundo. O metal era
flexível e nada desajeitado. Havia tecido como membranas nas coberturas das articulações de
sua armadura de cotovelo e joelhos. Esse tipo de tecido era tão forte que mantinha a armadura
unida em seções e permitia que ele se movesse livremente na batalha.
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Seu cabelo era castanho, dourado e branco, ondulado e comprido. Seu rosto era muito
pronunciado e esculpido. Ele era robusto e bonito, mas com olhos verdes acastanhados muito
amáveis. Sua pele era bronzeada ou como um ouro profundo. Ele sorriu para mim enquanto eu
estudava tudo que podia. Quando ele sorria, seus dentes eram perfeitos e brancos.

Anjo: “Erin, você tem perguntas?”

Eu: “Perdoe-me, pois sei que não devo adorar anjos, mas simplesmente nunca vi nenhum anjo
como você antes. Sei que você esteve aqui da última vez, mas não me lembro de que você era
tão alto ou de armadura. ”

Anjo: “Deus faz com que você observe apenas o que Ele quer que você compartilhe. Talvez da
última vez este não fosse o foco. ”

Eu: “Eu sei o que Deus queria me mostrar enquanto envia anjos enormes a nosso respeito e
isso é incrível. Anjo, tenho alguns valentões na Terra que gostaria que você tratasse por mim.
Eu não acho que eles podem ser redimidos e eles não são do Senhor. Você pode
simplesmente se livrar deles para mim? "

Anjo: Rindo. “Erin, nós conhecemos aqueles que te causam problemas. Deus está totalmente
ciente de seus inimigos e de quando eles serão removidos. Ele disse a você que eles estão se
esforçando muito, então não se preocupe com eles. ”

Eu: “Quem é você?”

Angel: “Isso não é importante agora. Apenas saiba que meus exércitos estão atribuídos a você
e nós estamos sobre sua área. Esta área é governada por dois arcanjos. ”

Eu: “Então, você cuida de mim?”

Anjo: “Você poderia chamar assim, mas lembre-se de que nos exércitos existem fileiras. Eu sou
como um general e Deus é o Comandante e Chefe. Existem ordens e padrões no campo de
batalha. ”

Eu: “Bem, eu vi Michael em batalha e você não é Michael. Hmm, talvez você seja Gabriel ou
Raphael? "

Anjo: “Erin, não é importante, mas saiba que nossas fileiras estão acima da sua área e você vai
ficar bem. Existem atribuições contra você, então a batalha continua. Nós lidamos com a
batalha, o Senhor provê provisões para você e sua família e você continua a buscar a Deus no
Portão do Céu, pois esta é a sua missão. ”

Eu: “Anjo, você poderia simplesmente aparecer para dois dos meus inimigos com cada um
tendo uma testemunha? Seria tão incrível. Por favor!"
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Anjo: Ele estava muito sério. “Erin, pelo comando de Deus eu faria, mas eu não recebo ordens
de você. Você não intercede por nós e nós não intercedei por você. Estou sob ordens diretas
de Deus, não do homem. No entanto, Deus recebe relatórios do campo de batalha. ”

Eu: Fiquei um pouco envergonhado com a minha pergunta. "OK. Então você está aqui para me
contar sobre meus sonhos? ”

Anjo: “Você deve me dizer por que está preocupado e eu responderei conforme Deus revelar e
desejar. Erin, por favor, prossiga. ”

Eu: “Eu vi Satanás cavalgando uma enorme nuvem de tempestade como uma carruagem vindo
do sudeste nesta tempestade negra. Eu vi um terreno a oeste deste e havia chuvas e
inundações. Eu vi algo como a divisão da Terra e, em seguida, um terremoto. Foi uma época
de escuridão. Quando é isso e o que estou vendo? ”

Anjo: “Há um julgamento chegando e os eventos estão prestes a se acelerar.”

Eu: “Anjo, vai haver movimento vindo com muita frieza contra as pessoas. É pura maldade e é
horrível e removerá o amor de casamentos e relacionamentos. Então o julgamento virá logo
depois e tudo começará nos próximos três meses. Até mesmo os cristãos praticarão essa
escravidão uns contra os outros e chamarão isso de amor. ”

Anjo: “Sim, Erin, você está certa, pois o inimigo opera de forma oposta às leis de Deus. O
padrão, Erin, está na Bíblia. Anos atrás, você escreveu um sonho.

“Era uma cidade portuária com água estagnada e casas enormes. Havia gado na água. Houve
festas e pessoas nadando em esterco e urina. Eles estavam bebendo o leite dessas vacas
envenenadas e assando a carne do gado engordado com esterco humano. Eles se alegraram e
ficaram felizes. Esta é a hora."

Eu: “Quando é isso?”

Anjo: “Ore, Erin, ore por Israel. Ore por aqueles que estão na mira de um falso cessar-fogo.
Quanto aos que zombam, enganam e estabelecem atribuições contra o povo de Deus, eles
serão destruídos.

“Disseram-lhe que os Livros dos Profetas estão sendo revelados, então não se surpreenda
quando o julgamento chegar. A auto-indulgência torna o inimigo fraco na batalha e torna sua
derrota iminente e rápida. Enquanto o inimigo se deleita com uma suposta vitória, Deus ataca e
então o mundo fica chocado. Por favor, ore. ”

Eu: “Posso fazer alguma coisa?”

Anjo: “Erin, você está sob os cuidados de anjos e reside no Portão do Paraíso. Interceda para
que o véu seja retirado daqueles que seriam pegos no fogo cruzado. Ore e jejue porque o
Senhor virá em breve. Não tenha medo quando vir problemas acontecendo, mas, sim, vá até o
seu guia de guerra, a Palavra do Senhor.
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“O Senhor irá revelar respostas para você como nunca antes, então não confie em boatos.
Somente o próprio Deus lhe dará revelação divina, pois estou aqui apenas como um
mensageiro. Jesus é o seu libertador e intercede por você, então não se preocupe ou
desanime. Deus te ama.

“Ore pelas regiões de julgamento, pois satanás recebeu permissão para cavalgar nesta
tempestade que se aproxima como uma carruagem. Não se preocupe porque Deus tem
perímetros e um plano aqui. Anime-se, mesmo que você veja a guerra. ”

Eu: “Não posso suportar a guerra.”

Anjo: “Você pode suportar muito quando Deus está a seu favor. Erin, você não estará na
guerra, então não se preocupe. No entanto, você é um tipo diferente de soldado em uma
guerra diferente. Você é amado por Deus e Ele designou exércitos de anjos a seu respeito.
Aqueles que o abençoam e oram por você serão abençoados. Abençoe Israel e seja uma
bênção, pois este é um bom alimento do próprio Deus. ”

Eu: “Obrigado por ser um mensageiro e obrigado por cuidar de nós.”

Anjo: “Não, graças a Deus, Erin, graças a Deus porque Ele é digno de ser louvado e é o seu
escudo e broquel e o seu Príncipe da Paz. Você pode encontrar esperança nas Escrituras. Erin,
o Salmo 122 é sabedoria e o Salmo 125 é uma promessa com o julgamento. Às vezes, você se
sentirá derrotado, por isso há um lembrete para você no Salmo 74.

“Lembre-se de que os mandamentos de seus inimigos são opostos aos mandamentos de
Deus. Lembre-se do que Deus odeia e que o inimigo opera de forma oposta aos frutos do
Espírito e se opõe a todas as coisas boas de Deus.

“Há uma forte promessa do Senhor em Atos 26: 15-18. Lembre-se de andar na luz do Senhor.
1 João tem muitas palavras de sabedoria. Lembre-se, não viva com medo. ”

Eu: “Vou continuar a orar pelos perdidos e por Israel. Deus, obrigado por comandar Seus anjos
sobre nós. Por favor, venha para nós logo e não demore. ”

Sonhe ...
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