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Sonho 158 - Jesus, Limpeza da Primavera e o Derramamento
Recebido Quinta-feira, 2 de abril de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 18)

Querido Pai,

Obrigado por outro dia. Obrigado por tudo o que você tem feito por mim e por meus filhos.
Obrigado por sua orientação por meio do Espírito Santo e os registros escritos de suas
palavras na Bíblia. Eu sou muito grato por você, padre.

Obrigado por nos proteger contra os esquemas do inimigo. Senhor Deus, o Senhor me mostrou
algo e não tenho certeza de como compartilhar isso. Por favor, revele o que é tudo isso.
Obrigado, Pai, pelos sonhos, visões e um aumento no conhecimento.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou imediatamente na frente do quadro de avisos e a porta dourada está à minha esquerda.
No quadro, lia-se em letras grandes:
Limpeza da primavera hoje!

No canto inferior direito havia um amuleto de pena de águia dourada e um pequeno baú de
ouro que se abria. Peguei o amuleto de penas e ele foi para a palma da minha mão. Peguei o
pequeno baú e uma nota caiu. Peguei o bilhete:
Erin, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele o cobrirá com Suas penas
e sob Suas asas você encontrará refúgio. É hora de deixar ir e deixar-Me carregá-lo! Limpe a
casa e o rugido!

Eu ri como se estivesse diante de mim uma vassoura e ao meu redor havia memórias ou coisas
que eu não havia resolvido. Ao meu redor, a meus pés e até meus tornozelos, havia fotos
antigas e pilhas de poeira espessa. Peguei a vassoura.

Eu: “Vou fazer um caminho e depois vou passar pela porta.”

Enquanto eu olhava, vi caixas de itens me mantendo longe da porta.

Eu: “Oh, agora percebo que tenho um trabalho a fazer”.

Nas últimas noites, tive fragmentos de situações do meu passado que estavam amarradas a
fortalezas ou lugares onde o inimigo gostava de me lembrar. Ontem à noite fui visitado por
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meus avós já falecidos e era um sonho em que eles me mostravam como combinar meias e
como encontrar pares.

Eu ri como um adulto no sonho, mas ainda assim aprendi com eles. Várias outras situações
surgiram. Ao varrer a poeira na frente da porta de Deus, pedi perdão a Deus por qualquer coisa
a que estou me agarrando. A cada varredura da vassoura, eu me lembrava de situações em
que me sentia acima de alguém ou "mais alto" do que eles.

Eu me arrependi quando Deus me levou de volta às situações do pátio da escola e me mostrou
lugares onde eu precisava perdoar os outros. Fiquei lá vasculhando cada vez mais memórias.
Obrigado, querido Pai, porque Você é uma bênção para mim. Ontem à noite, sonhei com mais
alguns lugares que precisava limpar. Aqui está o meu sonho…

Tenho várias caixas na garagem. Essas são coisas que tenho estado muito ocupado para
classificar e remover. Enquanto eu estava separando essas caixas, ouvi um homem me
chamar.

Homem: “Ei senhora, é melhor você tomar algumas decisões aqui. A piscina abre em duas
semanas. É melhor que suas coisas tenham ido embora até então, quando a piscina pública for
aberta. ”

Só então percebi que todas as minhas coisas estavam guardadas na parte funda da piscina
pública que logo seria enchida com água.

Sonhar ... mas outro sonho começou ...

Eu estava trocando os lençóis dos colchões dos meus filhos e percebi que cada colchão tinha
itens que revelavam barreiras para uma relação mais próxima com Deus. É aqui que meus
filhos dormem. Limpei os colchões, troquei os lençóis e rezei. As barreiras desapareceram. Eu
brinquei sobre meu colchão.

Eu: “Claro, enquanto meu colchão estava prestes a ficar no fundo da piscina pública, pelo
menos estava limpo.”

Sonhe…

Jesus: “Erin, sobe.”

Voltei imediatamente para a porta de Deus enquanto continuava a varrer toda a poeira do
passado.

Eu: “Por favor, Pai, remova qualquer partícula de qualquer coisa que me impeça de um
relacionamento frutífero com o Senhor. Eu amo Você."

Só então senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e era Jesus. Larguei minha vassoura e o
abracei. Ele estava com uma armadura de ouro e tinha asas.
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Jesus: “Erin, que bom que você está aqui.”

Eu: Chorando. “Senhor, estás pronto para a batalha. O que está acontecendo? Você está indo
a algum lugar?"

Eu olhei e seu cabelo era branco e na altura dos ombros. Sua pele parecia bronzeada, mas
dourada e Ele estava brilhando. Sua envergadura era enorme e Ele tinha uma espada ao lado
com um cabo de joias. A frente de seu peitoral era como um éfode sacerdotal e tinha Jesus
representando as tribos de Israel.

Jesus: “Vim te dizer que ainda estou com você, Erin. Estou feliz por você estar se libertando
das coisas que o prendem. São pequenos, mas sujos, certo? ”

Ele sorriu e riu enquanto apontava para a barreira diante da porta de Deus.

Eu: “Não fazia ideia que tinha tanto.”

Jesus: “Não é o que você pensa, muito disso é simbólico. Mostra sua disposição de limpar
qualquer coisa que Deus, Meu Pai, possa considerar impuro. É como uma parede que você
ergueu e que finalmente está derrubando. Isso não significa pecados, Erin, então não se
preocupe. ” Ele riu.

Eu: “É tão maravilhoso ver-Te, Senhor. Eu sinto sua falta. Eu esperava que Você me visse
novamente. ”

Jesus: “Nunca te abandonei, Erin. Agora, você tem perguntas. Por favor, diga-me isso. ”

Eu: “Senhor, tenho sonhos em que estou finalizando coisas e finalizando tarefas. Estou
limpando camas e derrubando paredes. No meu sonho de ontem à noite, eu estava em um
país que não conhecia. Era uma cidade do norte perto da costa em algum lugar. Eu estava
irreconhecível para muitos, mas conhecido por aqueles que você conhece. Eu estava vestindo
um manto feito de um tecido que não é deste mundo. ”

Jesus: “Erin, em breve haverá um derramamento e esse derramamento irá por todo o mundo.
Haverá milagres, curas, sonhos e visões como nada que o mundo já conheceu. Uma chave e
outras chaves destravarão aqueles mantidos em cativeiro.

“Haverá motivo para ciúme e também haverá um tempo de angústia em breve, ao mesmo
tempo que o conhecimento aumenta. Essas chaves são simbólicas, como a hora da minha
morte. O que aconteceu? Você se lembra? ”

Eu: “Sim, Senhor, Você tinha as chaves da morte e do Hades. Depois que você morreu na cruz,
você foi para o Hades e destrancou a porta e levou os prisioneiros para o céu. ”

Jesus: “Isso pode ser interpretado de maneiras diferentes, mas é verdade que a morte já não
me dominava e o meu Espírito estava nas mãos do meu pai. Houve milagres depois disso, mas
poucos reconhecem o que aconteceu e o momento.
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“Lembre-se de que muitas sepulturas se abriram e que as pessoas ficaram aterrorizadas.
Quem tinha as chaves para abrir as sepulturas? Foi o inimigo? Não. Meu Pai me deu as chaves
e o inimigo ficou com raiva. Essas eram as chaves que ele pensava ter e as pessoas iam da
morte para a vida. ”

“Então, neste sábado, 4abrildeEu:de2015, iremos da morte para a vida espiritual”

Jesus: “Você perguntou? Você tem uma chave? ”

Eu rapidamente coloquei a mão no bolso e lá estava a chave da porta dourada.

Eu: Chorando. "Jesus, ainda tenho que fazer a limpeza."

Jesus: “Venha como você é, Erin, como você é amada”.

Ele sorriu e Suas asas se abriram. Ele me segurou sob Sua asa enquanto eu chorava.

Eu: “Nunca serei livre enquanto não estiver aqui para sempre com Você.”

Jesus: “Olha, Erin.”

Ele apontou para a porta e estava livre de sujeira, poeira, papéis, fotos e fragmentos
quebrados. Toda a área estava limpa.

Jesus: “Erin, essas são as barreiras que você criou e essas são as paredes que você ergueu.
Agora eles foram removidos e você está livre para andar. Não há nada prendendo você. ”

Eu: “Senhor, Tu abriste a minha sepultura e permitiste-me andar um pouco. Eu quero andar
com Você. ”

Jesus: “Erin, aonde eu for, você não pode seguir, mas estarei com você”.

Eu: Eu não entendi completamente do que Ele estava falando. “Estou prestes a iniciar uma
nova jornada aqui, como posso sentir, Senhor. Você me preparou e estou pronto para seus
propósitos. Obrigado por tudo."

Jesus: Ele sorria com os dentes brancos mais perfeitos. “Por que você está agindo como se
isso fosse um adeus? Este é um momento de bênção para você e você está pronto agora, mas
não estava antes. Seus gigantes precisaram ser removidos e agora você está livre. Você está
pronto para o que está por vir? ”

Eu: “Sim, Senhor. É agridoce, pois sinto que em breve haverá um tempo de angústia para
Israel e outros junto com o derramamento. Eu vi uma inundação, problemas e incêndios. ”

Jesus: “Então ore, Erin. Todos os sinais virão da terra escolhida de Deus e Seu povo escolhido.
Deus não revogou Suas promessas, então aqueles que abençoarem Israel serão abençoados
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e aqueles que os amaldiçoarem serão amaldiçoados. Sempre se lembra de que as orações
valem muito?

“Agora você também viu seus inimigos ocultos e que eles estão operando com força total. Você
e sua família estão protegidos e sob os cuidados de anjos. Receber conhecimento de Deus é
sabedoria. Seus inimigos nem sempre são revelados fisicamente e muitos estão ocultos.

“Não tenha medo, mas esteja ciente de seus esquemas e flechas acesas, pois isso é sabedoria
nas alturas. Depois de entender isso, vocês se posicionarão juntos contra seus inimigos
ocultos. Você recebeu uma visão especial para este tempo, para saber, então não duvide do
que o Espírito Santo está revelando.

“Tudo isso parece ridículo para a sociedade, mas nasceu dos véus do inimigo. Permaneça
firme e firme e ore por aqueles que precisam de ajuda. Suas orações irão libertá-los de suas
celas quando feitas em Meu Nome.

“Permita-Me ir à sua frente em qualquer batalha com o inimigo, pois os anjos do Céu serão
ativados e o inimigo fugirá. Não tenha medo. Erin, você está pronta para o que está por vir? "

Eu: “Eu oro assim. Sim, estarei ou estou pronto para o que vem a seguir. ”

Jesus: Rindo. "Ótimo, mas você deixou sua caixa do tesouro no quadro de avisos."

Eu: “Oh.”

Estendi a mão para pegá-lo e entreguei a Jesus. Jesus sorriu ao colocar sua mão sobre meu
coração.

Jesus: Sorrindo. “Seu coração é Meu tesouro.”

Eu: “Meu tesouro fica aqui no Céu e depois com Você. Com Você, meu coração fica, Senhor! ”
Eu sorri e derramei algumas lágrimas pelo canto dos meus olhos.

Jesus: “Seu coração não tem preço”.

Eu: “Seu coração é ainda mais precioso, Senhor.”

Jesus: “Então está decidido, 'nosso tesouro está aqui.'”

Ele riu enquanto estendia a mão e me abraçava.

Sonhe…
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