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Sonho 148 - A Montanha de Deus, a Chave e a Porta
Recebida no Domingo, 15 de Fevereiro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 8)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por amar eu, pelos meus filhos e família, pelo amor de amigos e até
de estranhos. Há tantas coisas pelas quais agradecer, mas nada como o Seu amor. Senhor, te
agradeço pela Bíblia e te agradeço por despender tanto tempo e atenção para nos chamar.

Os primeiros capítulos da Bíblia mostram Seu amor por nós. Você também nos mostrou o que
eventualmente acontecerá de nós, tanto para aqueles que O amam como para aqueles que
não O amam. Tudo está escrito em uma enorme carta de amor para nós, então, obrigado, pois
tudo isso significa muito para todos nós que O amamos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Mais uma vez estou no alto da montanha de Deus e passei pela sala das espadas neste belo
caminho exuberante. À minha direita estava o belo e pacífico vale de Deus cercado facilmente
por mil colinas. Eu ri porque pude ver o gado nas colinas em primeiro plano quando o Salmo
50:10 imediatamente veio à minha mente.

Eu: “Senhor, você possui todas as coisas e tudo é Seu. Você possui e cuida de todos nós, junto
com cada animal, cada planta, cada pássaro, cada gota d'água e cada organismo. Nada é
maravilhoso demais para Você, pois, sem Você, nada seria. ”

Eu ri ao pensar em quão grande eu às vezes me via em meu mundo, mas agora percebi que
no mundo de Deus eu sou apenas uma partícula. ainda assim, de alguma forma, ainda
significamos tudo para ele. Perguntei ao Senhor por que isso acontecia, mas já sabia que era
simplesmente porque Ele ama.

Olhei para o belo vale e era simplesmente mais bonito do que qualquer coisa que eu pudesse
colocar em palavras. Todas as descrições do Céu na Bíblia simplesmente não se comparam ao
que vi aqui.

É um grande consolo saber que um dia estarei com Jesus aqui no Paraíso. Com isso quero
dizer o Paraíso Celestial, não o paraíso do Hades, mas o Paraíso criado para todos nós que
amamos a Deus para que possamos estar seguros aqui com Ele.
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Enquanto eu caminhava no caminho, vejo uma curva no caminho em direção à montanha e
longe do vale. Eu corro porque estou muito animado para ver mais. O caminho começou a se
transformar em uma área de floresta e mais à frente eu vi um cervo, uma corça.

A corça parou para olhar para mim e então entrou no caminho. Corri em sua direção, mas ela
ficou sem esforço à minha frente. Eu a segui por algum tempo quando percebi que a floresta
diante de mim parecia vagamente familiar. O chão da floresta estava cheio de sinos azuis e eu
realmente percebi que já tinha estado aqui antes em meus sonhos.

Continuei a seguir a corça quando vi uma clareira com um lindo lago à minha direita e uma
paisagem cuidada ao redor. Havia todos os tipos de árvores e vinhas em flor, bem como fontes
no lago que brotavam naturalmente do solo.

O lago era cristalino e da cor das águas glaciais de um verde azulado claro. A visão era tão
deslumbrante que uma pessoa muito rica poderia tentar recriar isso na Terra, mas não seria
possível, pois todos esses elementos não podem coexistir em uma região da Terra. Para que
eu pudesse encontrar tudo aqui, eu gastaria muito tempo e dinheiro por nada, pois seria
simplesmente impossível.

Eu vi a corça ao longe se deitar nas margens do outro lado do lago para descansar. Ela parecia
estar me mantendo a cerca de cem metros dela, então pensei que também encontraria um
lugar para sentar e descansar.

Havia um lindo salgueiro com pequenas flores brancas iluminadas e era tão perfumado. Os
longos galhos caíram na água e formaram uma cobertura sobre um caminho macio de grama.
Fui sentar e a grama parecia pele de animal, mas apenas verde. Eu nunca havia sentido nada
parecido e, quando coloquei minha cabeça para baixo, adormeci instantaneamente.

A descrição do sub-sonho começa ...

Eu vi uma enorme área costeira que imediatamente reconheci como a Costa da Califórnia. O
dia estava relativamente ensolarado com uma leve neblina e a maré estava alta. Perto da
costa, as ondas eram enormes e tinham quase quatro metros e meio de altura. Eram ondas
anormalmente altas para aqui e havia apenas um pequeno grupo de surfistas enfrentando a
água.

Então reconheci a área perto de San Clemente, onde costumava visitar quando era criança.
Havia um píer muito longo indo direto para o oceano e comecei a caminhar nesse píer pelo que
pareceram quilômetros. Agora, eu sei que o cais não tinha realmente muitos quilômetros de
comprimento, mas neste sonho tinha definitivamente pelo menos cinco quilômetros de
comprimento.

Quando finalmente cheguei ao final do píer, olhei para a água e vi que era espessa e escura e
marrom-azulada. Achei muito estranho quando vi que na verdade era um óleo marrom escuro e
preto sobre a água.
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Então me virei para ver o litoral distante e vi que ele estava pegando fogo. Não só isso, mas o
cais agora estava pegando fogo e desabando no mar quando o fogo se aproximou de mim. Eu
rapidamente pulei na água para nadar para longe, mas sabia que não haveria nenhum alívio
real porque eu estava no óleo que também estava pegando fogo.

Aqui estava eu, a cinco quilômetros de distância, caminhando em meio às águas turvas do
oceano, com medo, quando de repente pude sentir algo grande passando pelas minhas pernas
na água. Fiquei apavorado ao ver várias sombras grandes na água e simplesmente sabia que
eram predadores.

Percebi que estava em uma posição sem saída, não importava o que eu fizesse ou aonde
fosse. Gritei para Deus: 'Senhor, por favor, me ajude.'

A descrição do sub-sonho termina ...

Senti uma cutucada e acordei sob o salgueiro no céu com a corça lambendo a lateral da minha
bochecha. Eu ri quando coloquei meus braços em volta do seu pescoço e a abracei. Ela
estendeu a mão novamente e lambeu minha bochecha. Ela então desceu até a beira do
pequeno lago para me pedir para beber.

No começo eu pensei que ainda estava no meu pesadelo, mas então rapidamente percebi que
estava seguro aqui no céu. Desci até o lago, coloquei minhas mãos em concha e bebi a água
pura. Imediatamente me senti revigorado quando respirei fundo e joguei a água purificada e
purificada em meu rosto. Isso tudo me reabasteceu instantaneamente.

Eu: “Senhor, obrigado por me manter seguro aqui. Senhor, o que foi aquele sonho? Onde você
está?"

A corça cutucou meu ombro e eu sabia que ela queria que eu a seguisse. Ela me levou de volta
ao caminho e lá à minha frente vi o quadro de avisos florestal. Corri até ele porque estava
muito animado para ver este painel novamente.

Na minha frente havia uma série de números de um a cinquenta. Cada número foi escrito em
uma pequena etiqueta redonda de prata e gravado em bronze. Abaixo dos números, havia uma
chave enorme e um envelope.

Eu: “Hmm, já vi algo assim antes. Agora o que eu faço?"

O cervo lambeu o envelope e eu ri enquanto pegava o lindo envelope. Notei que o selo era de
cera e carimbado como 'Alfa e Ômega'.

Eu: “Hmm, o começo e o fim. Certamente, isso deve ser de Deus. ”

Virei o envelope para ver se era mesmo meu para abrir como se fosse realmente destinado a
outra pessoa. A resposta à minha pergunta foi descoberta rapidamente, pois a frente do
envelope estava gravada em ouro com meu nome nele.

3



Comecei a chorar, pois ainda era muito difícil acreditar que eu era importante para Deus dessa
forma. Ele estava me tratando como se eu fosse da realeza e eu não estava acostumada com
isso. Eu cuidadosamente abri o selo de cera e havia um convite.
Você está convidado para jantar com o rei.
Todos aqueles cujos nomes estão gravados na
palma de Sua mão são convidados.
Por favor, prepare-se e vista-se
para Sua chegada às 15h.
O jantar começará às 18h15 e as portas serão fechadas às 18h00.

Eu: “Hmm, esta é uma maneira interessante de escrever o convite, mas agora tenho
perguntas.”

Enquanto eu folheava o cartão de convite, um pequeno pedaço de papel caiu e me abaixei
para pegá-lo. Havia cinco números no papel fora da ordem numérica: 50, 44, 17, 26 e 3. Decidi
tirar as etiquetas dos números coincidentes do quadro de avisos e peguei todos os cinco
números na ordem escrita no papel.

Então eu vi uma linda chave que era dourada e gravada com pergaminhos muito além da
gravação a laser. Certamente era de origem celestial e havia um símbolo em hebraico. A chave
estava gravada e incrustada com uma joia de safira e o símbolo era como a porta de um toldo
com uma dobradiça. Aqui está o meu desenho:

Desenho da chave para a fechadura em resposta abaixo ...

Peguei a chave e segurei-a com a mão. A chave estava quente e parecia uma carga elétrica.
Também senti algo como mais conhecimento ou clareza. Eu então vi uma vidraça embaçada,
mas a névoa se dissipou imediatamente e eu ri.

Eu: Rindo alto para mim mesmo. “Senhor, isso explica porque tenho sido tão estúpido.
Perdoe-me, Senhor, pois claramente estive no nevoeiro e esta chave elimina alguma
nebulosidade. ”

Tudo que eu sabia é que amava essa chave e gostaria de carregá-la comigo para onde quer
que fosse. Decidi ficar com a chave. De repente, ouvi um som de ping como um carrilhão e me
virei para olhar. Diante de mim estava uma porta de ouro puro.

A porta em si tinha seis metros de altura e estava gravada com algo que eu não conseguia
entender. A porta tinha cerca de dois metros de largura e era arqueada com uma moldura de
pedra. Essa moldura era feita de quarenta pedras esculpidas e polidas com precisão e havia
um cume maciço sobre a porta.

À direita havia uma fechadura ou fechadura na porta e parecia ser o mesmo símbolo da chave
que eu segurava. No entanto, apenas os quatro lados ao redor do buraco foram fechados. Aqui
está um diagrama do que eu vi:
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Desenho do buraco da chave para a resposta abaixo…

Eu: “Senhor, devo abrir esta porta especial? Por favor, envie um anjo para me ajudar, pois de
repente estou com medo. E se esta porta não for destinada para eu abrir? Quem sou eu para
abrir essa fechadura? Quem sou eu para passar por uma porta tão maravilhosa? ”

Então senti uma mão em meu ombro e vi que era o arcanjo com o arco.

Anjo: “Erin, não tenha medo. Questionar o seu lugar é questionar a capacidade de escolha de
Deus. Outros já estiveram aqui antes. ”

Eu: “O que é este símbolo?”

Anjo: “Este símbolo é 'Mem'. Ao usar essa chave, você descobrirá a verdade oculta de Deus.
Embora a fechadura esteja fechada, você pode abrir esta porta com sua chave. ”

Eu: “Anjo, quem sou eu para fazer uma coisa dessas? Não sou uma pessoa humilde nem me
sinto digna. ”

Anjo: “Erin, então você não gostaria de abrir esta porta? Você está recusando o convite do rei?
"

Eu: Choro de repente. “Anjo, isso parece maravilhoso demais para mim. Como eu aceito isso? ”

Anjo: “Calma, Erin, basta colocar a chave e girar a fechadura.”

Eu: “Anjo, porque é que eu sabia a altura exacta da porta e o número de pedras. O que eles
representam? ”

Anjo: “Erin, como você já sabe, existem símbolos e parábolas com tudo ao seu redor. Até
mesmo 'Mem' é importante porque você está no Solo Sagrado e em um Lugar Sagrado. 'Mem'
tem significados duais e também representa quarenta, mas você pode estudar isso outra vez. A
porta tem vinte e três pés de altura e representa julgamentos. ”

Eu: “Não estou entendendo?”

Anjo: “Então use sua chave enquanto Deus abre portas que ninguém pode fechar e Ele fecha
portas que ninguém pode abrir. Erin, Deus concedeu a você uma chave, pois Ele a conhece. ”

Imediatamente eu vi Apocalipse 3: 7-8 passar pelos meus olhos.

Anjo: “Agora, uma chave começará um tempo para você em que você terá muitos adversários.
Esta chave está em seus ombros se você decidir usá-la. ”
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O anjo era lindo e falava com força para destruir uma nação, mas também com gentileza
suficiente para que as misericórdias salvassem milhões em um desastre por ordem de Deus.
Ele tanto me assustou quanto me confortou.

Eu rapidamente olhei para os meus pés descalços e por um momento não vi nada além de
minhas imperfeições. No entanto, quando percebi que estava no Solo Sagrado, imediatamente
vi minha jornada e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu escrevo.

Eu: “Senhor Deus, eu te amo de todo o meu coração e minha única agenda escondida é te
conhecer mais. Se esta chave me permitir mais de Você, então vou segui-lo. Por favor, Senhor,
que tudo o que me confias te honre. Que eu possa ser obediente a Você até que Você me leve
para Casa.

“Meu coração é Seu, então, por favor, perdoe-me antecipadamente se às vezes eu duvidar do
meu lugar. Por favor, que tudo o que escrevo a partir do que vejo seja preciso e guie cada traço
de minha caneta. Por favor, deixe o Salmo 45 ganhar vida em mim. ”

Anjo: “Quando você passar por esta porta, seu conhecimento aumentará e você terá apenas
entendimento daquilo que Deus lhe revela. Essas coisas são para um tempo determinado. ”

Minha mão tremia quando coloquei a chave com o 'Mem' no buraco da fechadura. Quando virei
a chave, a fechadura 'Mem' fechada se abriu de repente. Aqui está minha melhor tentativa de
desenhar o que eu vi:

Desenho do buraco da chave sendo aberto em resposta abaixo ...

A porta então se abriu para dentro e havia uma grande luz como a do sol. Embora eu não
pudesse ver, de alguma forma pude entender. Esfreguei meus olhos e então ouvi a voz de
Deus.

Deus: "Erin, estou feliz em ver você."

Senti cada célula do meu corpo cair quando imediatamente caí de joelhos. Eu estava mais
perto da presença de Deus do que nunca, mas sabia que Ele ainda estava longe de mim.
Minha voz tremeu e tremia.

Eu: “Obrigado por me convidar, padre.”

Deus: “Erin, tenho coisas para te mostrar”.

Só então fui transportado e vi bolas vermelhas no céu. Eu vi luas, onde duas tinham escurecido
e estavam distantes. O sol escureceu e então vi mais duas luas próximas uma da outra.

Isso era importante e era como um fio de prumo. Todas as luas e o sol estavam acima da linha
do horizonte. Eu me perguntei se isso poderia ser significativo até mesmo na hora do dia. Aqui
está minha tentativa de desenhar o sol e as luas:
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Desenho de Quatro Luas e o Sol em resposta abaixo ...

Eu então vi Israel sozinho e cercado por seus inimigos. Havia um terreno distante com uma
torre e lá vi os então príncipes à mesa do banquete. Cada príncipe tinha atrás de si um
principado e uma hierarquia de príncipe demoníaco. Eu vi uma nação se erguer enquanto uma
caía e eu vi uma trama tão profunda que realmente tinha tentáculos como vermes.

Eu vi algo como um jogo de xadrez entre os príncipes, mas tudo foi orquestrado. Enquanto eu
via os peões, havia mais peões do que um jogo de xadrez padrão, mas dois dos peões se
destacaram. Eu vi as peças convergirem lentamente para a pequena nação que era odiada
sem causa e sem misericórdia.

Eu vi Deus segurando exércitos angelicais por um curto período de tempo enquanto a ira do
Senhor Deus queimava. Eu vi um tempo em que os vigias estavam chegando e eles não
ficaram em silêncio, mas sim falavam dia e noite. Esses vigias foram ridicularizados e odiados
por aqueles a quem vieram com as Boas Novas.

Os julgamentos foram derramados sobre as paredes como água enquanto gritavam em Amós
1: 6 sobre os pecados. Eu sabia que a raiva do Senhor estava além da misericórdia agora. Eu
então vi vinte e três mandamentos que foram escritos como leis e que Deus julga por meio de
vinte mandamentos que eram para orientação e bem-estar.

Eu vi os inimigos tentarem apagar as Palavras escritas no chão de pedra como alicerces de um
povo. Eu vi o choro nas ruas de Jerusalém quando o sangue de Deus, o Sangue do Cordeiro,
foi derramado como uma aliança para aqueles que crêem que não perecerão, mas terão a vida
eterna.

Então, vi duas tábuas com uma tábua com mandamentos escritos em pedra e a outra mesa
com letras escritas em corações. Eu vi um anjo comandar um exército para reunir esses
corações e levá-los a Deus. Então tudo o que restou foi pedra por um tempo, vezes e meio
tempo.

Eu vi outro anjo com um enorme fio de prumo sobre a terra. Eu vi uma linha enorme e
lamentos. Eu vi outro anjo com uma tela gigante de metal como uma peneira. Eu vi algo como
um moedor colocando corações de pedra nele, mas a peneira era o oposto do que pensamos
que seria. Neste caso, o pó fino passou pela tela e o que restou foram grandes pedaços de
pedra.

As partículas finas se transformaram em ouro e as grandes pedras repousaram na tela onde
foram coletadas, incendiadas e jogadas no chão. No entanto, mesmo esse tempo de
esmagamento extremo não acalmou a terra e, em vez disso, vi as pessoas removendo a lei e o
favor de Deus restringido ainda mais.

Eu: “Oh, Deus Pai, desta vez é muito em breve, mas quem vai sobreviver a isso? O que
aconteceu para fazer isso acontecer? Eu vejo um evento começar isso, mas não entendo. ”
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Deus: “Erin, não tenha medo porque você sabe apenas o que eu permito. Não procure o que
você não vai encontrar. ”

Eu: humilhado. “Então, Senhor, a Bíblia realmente ganhará vida como foi escrita?”

Deus: "Você parece surpreso."

Eu: “Perdoe-me, mas, sim, como Você sabe, fomos ensinados em termos terrenos.”

Deus: “Erin, você está vendo a hora agora em que as leis estão sendo removidas”.

Eu: “Sim, mas até Jesus obedecia às leis.”

Deus: “Bem, de acordo com as 'leis do Templo', Ele não o fez. No entanto, há uma diferença
entre as leis do homem e as leis de Deus e as duas já foram entrelaçadas de uma maneira
positiva.

“No entanto, agora eles se tornaram uma pedra pesada e essas pedras são pesadas. Meu
Filho veio para libertar os cativos sob a lei, mas a própria lei foi originalmente criada por mim.

“Agora, Erin, não se preocupe com assuntos como este é o que o Conselheiro foi enviado.
Você sabe, de acordo com o Espírito Santo, o que Me agrada e está na tábua do seu coração.

“Agora você vai compartilhar isso hoje, mas não se preocupe com o resultado. Você deve
apenas escrever o que Eu revelo a Você e liberá-lo. ”

Eu: “Ao escrever isto, não senti dor.”

Deus: “Erin, você é amada. Quando você vem aqui, você fica no Solo Sagrado e não há lugar
para dor aqui. ”

Eu: Chorando. “Obrigado, Deus Pai, por isso. Lembro-me de como é bom estar inteiro de novo.
”

Deus: "Erin, sua cura começou."

Eu: “Obrigado por tudo o que você fez. Obrigado por enviar Jesus. Obrigado pelos exércitos de
anjos. ”

Deus: “Erin, eu te chamo de amiga. Por favor, continue em seu curso e ore por sua irmã, Israel.
Interceda pelos perdidos, pois foi mostrado a você o tempo por vir nesta geração, então ore.
Quando você ligar, eu atenderei. Você será odiado e muito será exigido, mas enviarei ajuda do
Santuário. Continue no seu curso e tudo estará no Meu tempo. ”

De repente, me vi do lado de fora da porta com o anjo e fiquei assustado.

Eu: “A porta está fechada agora?”
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Anjo: “Sim, mas apenas por hoje, pois você ainda tem a chave.”

Eu: Eu olhei e vi a chave. "Então, posso voltar em breve?"

Anjo: Sorrindo. “Sim, você deve voltar quando Deus o chamar também. Erin, com todos a quem
muito é dado dele, muito será exigido. Com você, a quem os homens muito confiam, eles
exigirão e exigirão ainda mais (Lucas 12:48).

“Você tem uma chave, mas outros podem vir também e os homens têm. Permaneça um amigo
de Deus e seus planos serão bem-sucedidos, mas ao invés disso, seja um amigo do homem e
você perderá a chave. Mostre seu amor a Deus sendo seu amigo. Ame e abrace seus amigos,
mas só obedeça a Deus com o que foi confiado a você.

“Não seja persuadido pelo inimigo a inclinar os ouvidos de Deus, pois você não está nesse
reino. Não os entretenha, mas remova-os, como Deus designou os anjos a seu respeito. Deus
enviou amigos a você por Seu comando e Ele os recompensará nesta vida e na próxima.

“Você só precisa se preocupar com Deus, pois Seu favor está sobre você. Erin, não duvide do
seu lugar, mas confie em Deus e naqueles a quem Deus enviou. ”

Eu: Chorando. "Obrigada."

Anjo: “Não, Erin, graças a Deus porque sou apenas um mensageiro. Deus é o 'Grande I AM',
então olhe apenas para Ele. ”

Sonhe…
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