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Sonho 154 - Deus, Dois Pardais e Uma Coroa
Recebidos Quarta-feira, 11 de março de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 14)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por me amar e por Suas bênçãos. Pai, minha reclamação de
ferimento foi encerrada hoje e a recompensa pelo acidente não veio. Agora haverá tribunal e
nenhum atendimento médico. Pai, Tu me guardaste para os Teus propósitos e por um tempo
como este, mas para alguém que vive sob os Céus Abertos, não sinto a unção da Tua cura
sobre mim.

Por favor, padre, me ajude. Por favor, mostre-me o que significa rugir como um jovem leão
quando me sinto como um velho leão desdentado. Ajude-me a voar alto como uma águia
quando só consigo voar como um pardal.

Você me deu uma Escritura definitiva muito clara hoje em Provérbios 20:10, 'Pesos e medidas
diferentes; o Senhor detesta os dois '. Sendo isso verdade, Pai, então por favor, veja em Seu
coração bater meu inimigo no tapete que eu peguei. Por favor, conceda-nos um tempo antes de
um juiz e uma reversão desta decisão.

Como faço para rugir e voar com você? Como posso? Não posso, pois minha cabeça está
baixa e meu desânimo é meu manto. Por favor, perdoe-me antecipadamente, pois às vezes é
difícil vê-lo trabalhando. Pai, eu me vesti para a batalha, preparei minhas armas e meu cavalo e
fui ao campo de batalha para resistir.

O sol está nascendo para marcar um novo dia de batalhas e eu olho para as colinas distantes
para ver de onde vem minha ajuda. Minha ajuda vem do Senhor, o Criador do Céu e da Terra.
Deus, Você me chamou de amiga e filha, então, por favor, vá antes de mim nessas batalhas e
conceda-nos a vitória.

Pai, eu sei quem são meus inimigos porque te amo e eles me odeiam. Sei de nossa vitória final
quando Você justifica todos os Seus filhos, mas agora estou em uma batalha com cinco
inimigos convergentes e não consigo ver as colinas.

Não tenho escolha a não ser confiar totalmente em Você em tudo isso. Não vou entregar minha
bandeira branca ao inimigo, mas levanto minha bandeira e me rendo a Ti. Por favor, entregue
minha vitória logo, Senhor, em Nome de Jesus, Amém.
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Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava na porta dourada da Montanha de Deus e à minha direita estava o conselho florestal.
Na minha frente havia dois amuletos; um era um par de pardais de prata e o outro era uma
coroa de ouro. Eu ri de novo para mim mesma e acenei com a cabeça para o intrincado
espanto de Deus. Havia uma nota anexada:
Erin, não se vendem dois pardais por um centavo? E um deles não cairá no chão sem o
cuidado de Seu Pai. E até os fios de cabelo de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenha
medo; você vale mais do que muitos pardais. As filhas do rei estavam entre as tuas mulheres
honradas; à minha direita estava a rainha ornada de ouro de Ofir. Erin, estou encantado com
sua beleza.

Comecei a chorar e, ao olhar para os dois amuletos, eles afundaram na palma das minhas
mãos e se tornaram parte de mim.

Eu: “Oh pai, eu sou uma filha tão ambígua? Você nunca me deixou. Mesmo quando você está
quieto, você ainda está bem aqui. Obrigada."

Queria guardar o bilhete e levá-lo para minha casa terrena, pois sei que no Céu vou relembrar
todas as coisas sem me esforçar para vasculhar meus antigos bancos de memória. Eu dei um
grande suspiro e coloquei a nota no bolso e troquei pela chave.

Eu me virei e destranquei a porta dourada com o 'Mem' e uma luz brilhante me atingiu. Toda
vez, pareço esquecer o quão incrível é o poder e a intensidade dessa porta se abrindo.

Senti o anjo me trazer. Quando me ajoelhei no chão, ele colocou a pomada em meus olhos
para que eu pudesse ver um pouco mais claramente. Eu ainda não conseguia ver a área do
propiciatório de Deus, pois era muito longe e muito intenso para ser contemplado.

Deus: “Erin, você se incomoda tão facilmente. O que o aflige?"

Eu: Gaguejei de novo com os lábios para falar. “Pai, parece que meus inimigos estão se
aproximando de mim. Como posso fazer algo quando estou sobrecarregado e distraído?
Passei muitas horas na defensiva. ”

Deus: "Então tome a ofensiva, Erin, onde você está?"

Eu: “Seus tribunais”.

Deus: “Quem mora aqui?”

Eu: “Claro, você faz.”

Deus: “Então, anime-se. O que eu acho até dos pardais quando dois podem ser comprados por
menos de um centavo na Terra? Erin, se a chamo de rainha adornada com ouro de Ophir, o
que isso significa? Uma rainha usando ouro vale alguma coisa para o rei ou seu pai? "
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Eu sim."

Deus: “Certamente sua coroa de ouro vale mais do que os pardais que eu amo. Então, por que
você se preocupa com a sua vida, com o que vai comer ou beber ou com o seu corpo? O que
eu disse? A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa?

“Olhe para os pássaros, Erin, e, sim, até mesmo para os corvos, pois eles não precisam
semear ou colher, mas eles não são alimentados? Agora considere os lírios, pois eles não são
bonitos e bem vestidos? Se eu a chamei de Minha amiga e Minha filha, então não cuido de
você? ”

Comecei a chorar e fiquei com vergonha de mim mesma.

Eu: “Oh pai, por favor, perdoe-me por minha preocupação. Por favor, perdoe meu pensamento
empobrecido. ”

Deus: “Erin, não vou condenar você, mas apenas as ações de seus inimigos, embora fracas, e
sua própria língua por mantê-la cativa. Agora, entregue tudo isso a Mim, pois sua língua faz
parte do seu corpo, então mantenha isso sagrado. ”

Eu: “Prefiro dar a Você, pois às vezes minha língua é traiçoeira”.

Deus: Rindo. “Então é melhor manter aquela flecha afiada em sua aljava. Agora falo da sua
língua. Você carrega flechas, então o que está esperando? "

Eu: “Perdoe-me porque não sei o que estás a dizer.”

Deus: “Sério?”

Imediatamente, um sonho muito vívido baixou em minha cabeça que eu tive cerca de três
noites atrás.

Eu: “Sim, você está me mostrando o sonho.”

Deus: “Erin, o que você fez neste sonho?”

Eu: “Persegui o inimigo, coloquei uma barricada e depois esperei. Quando saiu, eu derrubei
com um tiro. ”

Deus: “Muito bom, Erin, muito bom, pois você está no meio de uma batalha. Quando você
estiver no vale, não há problema em desenhar uma flecha e apontá-la. No entanto, atire
quando eu disser atirar. ”

Eu: “Pai…” Hesitei.

Deus: “Fale.”
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Eu: “Pensei em procurar ajuda nas colinas. Os exércitos de anjos não estão lá? "

Deus: “Sim, mas entenda isso; quando digo preparem seus campos, isso significa preparem-se
completamente até que a única coisa que resta seja eu. Lembre-se de que o exército desceu
para a batalha confiando totalmente em Mim para a vitória, mas preparado para qualquer
evento. ”

Eu: “Você está certo, já que está vestido para a batalha, significa munição e flechas também.”

Deus: “Muitos podem cair sob a ameaça de apenas um. Considere David, Erin, quando ele
desenhou cinco pedras lisas, mas apenas uma era necessária, pois sua fé era o suficiente. Os
mansos rebaixam os orgulhosos e, quando tudo parece perdido, digo que não.

“Por favor, entenda que eu sei o começo. Conheço as idas e vindas de seus inimigos e já
escrevi o resultado final. Por favor, confie em Mim para carregá-lo e entregar-lhe a vitória. ”

Eu: “Deus, houve muitos ataques contra mim hoje. O que está acontecendo? Parece que tudo
está perdido, Deus. ”

Deus: “Eu entendo como isso parece, mas eu tenho você, Erin. O inimigo, todos os seus
inimigos, serão removidos. Agora me dê seus inimigos. Você quer ser livre? Eles o mantêm
cativo. Entregue-os em Minhas Cortes, Erin. ”

Imediatamente, tive uma visão de cada um dos meus inimigos. Eu os vi se arrastando para as
Cortes de Deus em fila única e cada um estava acorrentado. Cada corrente consistia em coisas
colocadas contra eles e cada um se ajoelhou diante de Deus.

Era como um filme dentro das Cortes de Deus, mas foi mais tarde. Vi pessoas que trabalharam
nos bastidores que me surpreenderam e vi aquelas que nem reconheci.

Deus: “Agora, Erin, deixe-me ser o juiz aqui, deixe-me ouvir seus apelos e deixe-me dar um
veredicto e servir à justiça, a menos que você queira se sentar aqui em vez disso?”

Eu: “Oh não, Deus, por favor, faça isso.”

A sala do tribunal mudou e então Deus estava sentado em Seu trono de julgamento. Percebi
que as cores e a magnitude do Tribunal também mudaram. Não consigo descrever como, mas
sabia que era diferente.

Deus: “Erin, estou com você, então não se preocupe enquanto segura a chave da Minha porta
dia ou noite. Venha a Mim quando seu fardo for muito grande. Por favor, não tema, pois você
não sofrerá vergonha. Você é minha filha e eu a chamo de amiga. ”

Sonhe…

4



Várias coisas aconteceram comigo hoje e os sinais começaram com cinco veados andando
pela floresta na neve. Então, um grupo de cinco corvos fez um barulho horrível do outro lado da
propriedade.

Abri minha janela e orei em voz alta. Quatro corvos tentaram voar para o nosso quintal atrás de
mim, mas foi como se tivessem atingido uma parede e voassem direto para cima no mesmo
lugar. No entanto, o último corvo conseguiu voar acima deles e sobre nossa casa.

Depois disso, senti que precisava orar por nossa propriedade e usar óleo em todas as nossas
portas, janelas, encanamentos, comunicações, computadores, telefones, aparelhos de jogos e
TVs. Então fui a Deus em comunhão e oração.

Senti o Espírito Santo me avisando de uma porta aberta. O Senhor revelou isso para mim,
então agora estou saindo para a batalha e isso envolve meus filhos e o Facebook. Houve um
ataque pela porta dos fundos e minha filha estava sendo vítima de cyber bullies de sua escola.

A descrição do sonho que tive algumas noites atrás começa ...

Eu estava caçando na floresta em um lindo dia de inverno e o céu estava azul profundo e o sol
estava muito forte. Havia trinta centímetros de neve no chão e eu estava vestindo algo parecido
com a garota de Jogos Vorazes, mas todo branco. Eu estava caçando com arco e flecha, mas
não sabia exatamente o que estava caçando além de 'minha presa'.

Enquanto eu caminhava em silêncio e alerta com meu arco e flechas prontos para atirar, vi um
coelho branco com sapatos de neve na clareira à frente. Parecia estar comendo alguma coisa,
mas fiquei um pouco confuso porque não havia nada para o coelho pastar ali.

Eu pensei, 'Eu amo coelhos. Eles são tão suaves e inocentes. ' Eu rapidamente dispensei este
coelho e comecei a passar. No entanto, só então ele se virou para olhar para mim e vi um lindo
coelho branco e gentil com sangue escorrendo de sua boca e tinha presas.

Eu rapidamente pulei porque estava em choque e o coelho saiu correndo. Corri atrás dele
como o vento e o persegui por um bom tempo, até que o vi desaparecer em seu buraco. Como
esse coelho ficava esticando a cabeça para zombar de mim, decidi construir um anel circular
de grandes pedras ao redor do buraco e deixei apenas uma abertura.

Então, corri cerca de cem metros e me escondi atrás de um grupo de bétulas brancas. Então
apoiei meu braço com o arco puxado para trás e esperei. Esperei apenas alguns minutos
quando este coelho aparentemente inocente sedento de sangue que ainda tinha uma mancha
de sangue em seu casaco branco saiu de seu buraco.

No entanto, agora seu rosto havia se tornado hediondo e demoníaco e parecia rir da
perspectiva de eu ter desistido. Estava muito ocupado olhando por cima das rochas para
perceber que havia criado uma parede e ela pulou diretamente para a abertura da parede de
pedra.
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Respirei fundo e, com a precisão de cem metros, derrubei-o com uma flecha bem no pescoço.
Eu ouvi um grito e rosnado horríveis, um estertor mortal, e então ele se foi. Corri até ele para
ter certeza de que estava morto e estava. Então, corri para encontrar o que estava procurando
originalmente.

Descrição do sonho acabado ...
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