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(Anteriormente conhecido como Profético 20)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado Senhor por tudo o que tens feito por nós. Suas misericórdias são novas a cada
manhã e nunca terminam. Grande é a Sua fidelidade, Pai Celestial. Grande és tu, Senhor, e
digno de louvor.

Deus Pai, abençoe meus amigos, abençoe minha família e até aqueles que me amaldiçoam
por sua causa. Neste ponto da minha corrida, eu sei que Você está aqui comigo e ainda corre
ao meu lado até o fim. Correção, Pai, Você é minha retaguarda, meu parceiro e meu líder.

Você me lembrou que minha maturidade espiritual não se mede por quão grandes são meus
louvores, mas por quão direto corro minha carreira em obediência à Sua Vontade. Você é o
Criador da minha raça e, sem você, eu corro uma corrida com trevas e incertezas.

Agradeço-lhe por este ano de novos começos. Agradeço a primavera, o som da água fora da
minha janela, as árvores brotando e os pássaros canoros que substituíram o clamor constante
dos corvos. A neve está derretendo rapidamente e a promessa da fragrância desabrochando
aqui me excita. Embora eu ainda não tenha morado aqui durante a primavera, já posso dizer
que é lindo aqui.

Agradeço-te, padre, por revelar os colchões, por revelar outro campo onde deitei a cabeça e
que o passado deve ser passado. Pai, por favor, envie anjos do Céu para ajudar na minha
limpeza de primavera antes que a piscina se abra.

Aqui, a piscina abre duas semanas antes do fim de semana do Memorial Day, então parece
que isso me dá cerca de trinta dias ou mais. Tenho a sensação de que devo aliviar minha carga
e simplificar minha vida até o essencial.

Entrego minha família a Você e peço que proteja meus filhos e os proteja de ataques inimigos
por meio da tecnologia. Embora eles concordem que a tecnologia é uma porta aberta, ainda me
preocupo com eles. Ser um jovem na era da disponibilidade e não da responsabilidade é uma
das maiores batalhas das minhas guerras.

Meu sonho de algumas noites atrás ...

Eu vi a Terra do Céu e que acima e ao redor de toda a Terra, como um enorme globo ao seu
redor, era como um grande segundo mundo que envolvia a Terra. Este era o outro principado
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ou mundo ou talvez seja a coisa errada para chamá-lo, mas basicamente parecia que um
mundo separado estava envolvendo a Terra.

Este mundo separado era como uma teia de aranha de alta tecnologia e parecia muito
experiente. Havia divisões lá como estados ou territórios e cada um tinha príncipes
governantes e trabalhadores. Também havia anjos celestiais designados para este mundo.

Este mundo parecia enredado com a Terra e havia um tipo de grade de fibra ótica em ação e
havia batalhas sobre batalhas. Vi que havia portais dentro e fora de nossas vidas, alguns
usados   para o bem e para o mal, em todas essas telas.

Eu vi que, à medida que a tecnologia avançava, também aumentava o poder do mal e do
pecado. Esta batalha é travada ao nosso redor e é difícil de entender. No entanto, pude ver que
a tecnologia em nossas casas foi invadida de maneiras que muitos não entendiam totalmente
ou contra as quais não se protegiam.

Pai, por favor, cubra nossa casa desde a entrada através da tecnologia e conceda-me o
discernimento para permanecer vigilante aqui. Não quero nenhum dos meus filhos perdidos,
mas principalmente em nossas salas de estar. Ajude-me a não ser complacente.

Eu te amo, Senhor. Você é meu Pai no Trono e Seus caminhos, embora às vezes difíceis, são
o curso de um caminho claro. Por favor, Pai, mantenha minha raça santa e meu nível de rumo
e deixe a obediência ser a luz que acolhe um caminho prudente.

Por favor, Pai, envie anjos para nos ajudar direto do céu. Que eles fiquem cara a cara no
caminho com espadas sobre mim para me proteger do inimigo. May Breakthrough assobia,
'Erin, este é o caminho, venha andar por aqui.' Que eu nunca saia desta capa, pois isso nos
levará ao lar no céu. Amo-te, padre.

Jesus: “Erin, sobe.”

Encontrei-me no caminho da montanha de Deus com vista para o vale tranquilo. Sentei-me por
um momento em um banquinho olhando para esta visão do Céu e percebi que era primavera
no Jardim de Deus e tudo estava começando a brotar e florescer. Ainda não estava lotado, mas
muito perto e bem na beira.

A fragrância no ar estava além de qualquer descrição, mas vou tentar. Eu podia sentir o cheiro
de jasmim, gengibre branco, algo como sândalo, algo como cardamomo e baunilha.

Eu: Rindo. “Senhor, esta fragrância realmente cheira comestível. O céu é tão divino que você
até tem fome dele. ”

De repente, de uma linda rocha bem ao lado de onde eu estava sentado, ouvi um estalo de
rocha quebrando e então a água começou a borbulhar. Foi uma visão surpreendente e me
levantei e caminhei até a rocha com uma nascente ou fonte de água saindo dela.
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Eu coloquei minhas mãos em concha, enchi-as e bebi a água. Foi a água mais incrível que já
provei ao lado da água do Rio da Vida. Meus olhos começaram a se encher de gratidão e bebi
um pouco mais.

Água respingou em meu vestido branco, mas primeiro brilhou e depois se extinguiu como se
meu avental fosse repelente de água. Minhas roupas não repeliam líquidos, mas absorviam um
pouco e o que não era aceito simplesmente se dissolvia ou desaparecia.

Este tecido de linho é muito avançado e sei que falo sobre isso com frequência, mas não tenho
nenhuma referência terrena para ele. É o mesmo que a armadura de Jesus e os anjos. De
alguma forma, eu sabia que era à prova de balas quase como um metal, mas ainda assim é
maleável, flexível e respirável. De qualquer forma, nada aqui na Terra poderia recriá-lo assim.

Meus pés eram de couro tecido como sandálias de ouro trançado, mas novamente como uma
liga de metal. Talvez o couro celestial seja esse material e não de vacas. Às vezes, tenho visto
anjos vestidos com essas armaduras futurísticas de couro, bem como adolescentes no centro
da juventude.

É difícil descrever sem fazer com que essas roupas pareçam saídas de um filme de Hollywood,
mas vamos apenas dizer que existem falsificações terrenas para esses designs celestiais. Tudo
o que posso dizer é que o céu certamente não é enfadonho.

No entanto, devo observar que Deus não nos entretém ou exige, mas ao contrário, Ele se
agrada no que temos prazer em tornar isso celestial e não carnal. Assim, todo prazer celestial
nos aproxima em louvores a Deus e Sua glória.

Em comparação, os prazeres terrenos nos aproximam do abismo e nos afastam da bondade de
Deus. Conforme eu pegava colher após colher de água e bebia, me sentia cada vez melhor
fisicamente.

Eu: “Senhor Deus, bebi sete punhados de água. Talvez, se eu tomar banho nisso sete vezes,
você removerá completamente todos os meus sinais de velhice. O mundo hoje não respeita os
idosos e somos olhados com pavor, pressentimento e desrespeito.

“Estou pedindo algo hoje, Senhor Pai Deus no Trono, por favor, reverta a velhice nestes últimos
dias para que nos tornemos como éramos em nossa juventude. Por favor, calem a boca dos
jovens leões e nos conceda isso, em Nome de Jesus, Amém. ”

Eu estava rindo alto sobre isso quando senti uma mão em meu ombro. Diante de mim estava o
anjo com o arco e a flecha.

Anjo: “Erin, sua chave está no bolso. Por favor, traga qualquer pedido a Deus. ”

Eu: “Ah, você ouviu isso. Por favor, me perdoe, mas ainda não aproveitei totalmente este belo e
pacífico vale ... ”De repente, fiquei envergonhado com meus comentários e pensamentos
ousados. "Me perdoe. Sim, irei diante de Deus agora. ”
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Caminhamos juntos pelo caminho até o quadro de avisos e a porta de Deus. Fiquei em silêncio
enquanto procurava a chave no bolso direito. O meu pensamento reviu a gratidão que tive por
este novo começo, este ano depois do meu Jubileu. Um novo campo foi considerado e agora
era um para plantar.

Eu olhei ao meu redor enquanto caminhávamos e vi essas belas flores altas crescendo na
floresta que pareciam caudas. Eu vi cores de azuis e roxos, mas também havia um pouco de
água-marinha. O local dessas cores me tirou o fôlego.

Eu podia ver feixes de luz destacando manchas e os feixes de luz iluminavam um brilho como
iridescência nessas flores que só Deus poderia criar. Lágrimas encheram meus olhos enquanto
caminhávamos. Por mais belos que sejam os lugares na Terra, isso é facilmente mil vezes
maior do que na Terra, portanto, não apenas um pouco melhor.

Aqui eu poderia me deitar na campina e o conforto seria ainda melhor do que os mais
confortáveis   colchões terrestres. Mesmo um colchão 'Vi-Spring' não se compara a apenas um
pedaço de chão celestial aqui.

Certamente não é que eu possua um 'colchão Vi-Spring', mas conheço pessoas ricas que
juram pela despesa dos 20 mil dólares por colchão e que valem a pena. Eu ria enquanto
caminhava e pensava nessas coisas.

Anjo: "Erin, você está pensando profundamente?"

Eu: “Sim, mas às vezes nenhuma palavra conta a história, certo?”

Anjo: Sorrindo enquanto olha para mim. “Apenas palavras ociosas ou faladas com raiva são as
palavras mais bem guardadas na boca.”

Eu: “Você tem razão. O céu é incrível. Apenas isso! Como poderia qualquer anjo ou ser querer
deixar isto visto que é o Paraíso divino? ”

Anjo: “Esta é uma boa pergunta, mas nem todos estão contentes com a perfeição divina e
buscam por poder e por algo ainda maior do que o lugar de Deus aqui. Bem, agora você
conhece a história daqueles que caíram.

“Quando você falha em confiar em Deus para o Seu bem, então a inquietação se instala e você
fica insatisfeito com Deus por causa do Seu tempo. Aqueles que caíram queriam mais de Deus
e queriam ser Ele ou deuses em seus próprios reinos. ”

Eu: “Há segurança e proteção aqui que eu adoraria ter por toda a eternidade. A beleza por si só
já vale tudo. ”

Anjo: “Sim, a obediência é melhor que o sacrifício, embora Deus o chame para ambos. Você
sabe como os anjos caíram e como eles receberam um lugar para serem como Deus. Agora
eles provocam Deus de lá, todos secretamente desejando reverter o tempo. Bem, todos menos
um. ”
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Eu: “Satanás ainda acredita que pode ser maior do que Deus?”

Anjo: “Talvez, mas não posso falar sobre isso. No entanto, posso dizer que os homens foram
ensinados a controlar seus próprios destinos. Eles não temem a Deus porque não olham para
Ele, mas apenas para outros homens em busca de respostas e, portanto, muitos estão
enganados. Isso então leva a pecados ainda maiores e mais enganos.

“No entanto, existem muitos pelos quais Deus acha que vale a pena lutar e é por isso que as
guerras ocorrem no Céu, como você viu. Há guerras ocorrendo diariamente das quais você
está protegido bem diante de seus olhos.

“No entanto, quando Deus remover o véu do Espírito, os homens ficarão horrorizados e seus
corações falharão. Você só verá isso à distância, pois estará muito distante, mas você
testemunhará isso. ”

Eu: “Anjo, obrigado por lutar por nós.”

Anjo: “Não devo agradecer-me porque sou, mas um servo do Deus Altíssimo no céu. Por favor,
dê toda a glória a Ele, pois meu presente está em meu serviço Àquele a quem sirvo apenas. ”

Eu: “Sim, sinto muito, mas esqueci. Posso dizer que sou grato por sua obediência a Deus? ”

Anjo: Sorrindo. “Sim, isso eu recebo. Está resolvido. ”

Nós nos aproximamos do quadro de avisos e diante de mim estava um amuleto de ouro como
um símbolo do infinito ∞ ou número 8. Havia outro amuleto próximo a este e era uma pequena
bolha de vidro com um grão de mostarda dentro.

Eu: Rindo. "Anjo, eu tenho um que me foi dado assim por um amigo."

Anjo: “Bem, há uma nota também. Pegue todos eles. ”

Peguei o “8” e o grão de mostarda na palma da mão e abri o bilhete:
Erin, essa é a hora de Shemini para você. Você foi estabelecido para uma nova terra. Esta é a
época em que você florescerá; seus campos são atapetados de flores. É a hora de considerar
seu campo, comprá-lo e trabalhar sua terra. Lembre-se de sua semente de mostarda e da
função. Fé como um grão de mostarda! A obediência é um trabalhador piedoso. O sacrifício
edificante não significa nada. Você é amado!

Quando olhei para os pequenos amuletos, eles foram absorvidos pelas minhas mãos e
desapareceram. Fiquei grato quando as lágrimas brotaram dos meus olhos.

Anjo: “É hora de abrir a porta, Erin, pois Deus está esperando por você.”
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Ao tirar a chave do bolso, fiquei muito animado em vê-Lo. Destravei a fechadura 'Mem' e a
porta se abriu. Enquanto a luz fluía sobre mim, o Anjo me ajudou a entrar e entrou comigo. O
anjo colocou pomada em meus olhos e então eu pude ver que estava diante do Trono de Deus,
mas ainda só conseguia ver o perímetro claramente.

Eu pude ver muitos anjos do Céu se alinhando na Corte e que alguns tinham asas e outros
não. Enquanto alguns pareciam dos anjos pareciam mulheres, a maioria aqui parecia ser
homem.

Eu pensei sobre isso por um momento e me lembrei que vi um anjo feminino que apareceu na
frente de testemunhas em minha loja vários anos atrás. Todos nós ficamos maravilhados com
isso. De repente, senti a glória Shekinah de Deus.

Deus: “Erin, estou feliz por você ter entrado na Minha presença. Você pode falar. ”

Tive problemas porque não havia palavras no início. Então minha língua, como se fosse um
cavalo cujas rédeas e freios estivessem sendo controlados por Deus, começou a formar
palavras.

Eu: “Antes de ir a Ti, devo confessar que meus pensamentos são profanos. Fiquei com raiva e
não fiquei em silêncio quando deveria. Estou chateado com Você, Pai. ” Eu estava tremendo
enquanto falava.

Deus: “Leve todos os pensamentos cativos, Erin. Eu conheço todos os pensamentos comuns
ao homem. Muitos pensamentos são impuros agora, pois é um tempo de impiedade. Você
recebeu uma nova vida através de Mim, agora brote de novo. Aprecie as coisas do Céu, pois
preparei tanto para você. Respire fundo o que é bom. ”

Eu: “Pai, é difícil com meninos mantê-los focados em Ti. Por favor, não os remova de seus
pensamentos, pois eles não têm nenhum entendimento de Você. ”

Deus: “Erin, há outros antes de Mim no Tribunal pleiteando por seus filhos e filhas, pois esta é a
era do engano.”

Eu: “Você, Pai, pode abater qualquer filho ou filha a qualquer momento e até mesmo permitiu
que isso acontecesse no Antigo Testamento para o mal”.

Deus: “Sim, mas também fiz isso acontecer no Novo Testamento com Ananias e Safira e sou o
mesmo ontem, hoje e amanhã. Erin, é sobre o coração do arrependimento. Se você for
chamado para a Sagrada Comunhão Comigo, não traga um fogo estranho à minha presença.

“Não espere ouvir claramente de Mim se você estiver bêbado na minha presença com vinho.
Você deve vir à Minha presença sem divisão e totalmente desejoso de ser preenchido por Mim.
Se você Me deu seu vaso para encher, limpe-o primeiro.

“Não entre na Sagrada Comunhão Comigo e espere um milagre quando você estiver com
pecado não confessado, pois isso é impuro. Isso significa também que, se eu lhe disse para

6



fazer algo e você decide fazê-lo, mas não o faça em parte e não na íntegra como ordenado,
haverá uma consequência e pode até levar à morte. ”

Eu: Tremendo e de joelhos dobrados. "Oh, Pai, por favor, me perdoe."

Deus: “Sim, Erin, mas explique por que você precisa de perdão por fazer a Minha Vontade.
Você está agradando a mim ou ao homem? Você é culpado? "

Eu: “Sim, tenho procurado agradar ao homem. Eu fiz a coisa errada. ”

Deus: “Erin, isso é comum para as mulheres, pois você é ensinada a permanecer em silêncio.
No entanto, isso também pode ser uma mentira e uma armadilha do inimigo. Lembre-se de que
existem cinco tipos de mentiras e que a omissão é um deles. Eu ouvi seus gritos e você está
perdoado. Agora entre na Minha presença totalmente. Você tem perguntas sobre mim. ”

Quando comecei a perguntar, minhas bochechas estavam lutando para formar palavras e se
mover. Eu ouvi Deus rir com um trovão e isso me relaxou, pois confirmou que Ele não estava
com raiva de mim.

Eu: “Pai, por que a vida é tão difícil para aqueles que te amam e fácil para aqueles que te
desprezam?”

Deus: “Essa é uma boa pergunta, mas vem com incompreensão e, portanto, vou fazer uma
pergunta a você?”

Eu: Tremendo e assustado. "OK."

Deus: “O que as provações exigem de você, Erin?”

Eu: Pensei por um momento. “A cada tentativa tenho aprendido algo, mas não é o que muitos
pensam. A experiência de muitas provações me faz relacionar com os outros e eu sou mais
compassivo com os outros por causa deles. Mais do que tudo, tenho te procurado cada vez
mais e acredito que uma vez que me afaste totalmente de meu 'eu', não terei necessidade de
mais nada, mas ... ”

Deus:“ Fala, Erin, porque isso é bom ”.

Eu: “O tempo de provações está chegando sobre a terra, então não poderei evitar isso até que
esteja em Casa aqui no Céu.”

Deus: “Sim, isso é sabedoria, Erin, pois você pediu para ser usada por Mim e não apenas uma,
mas muitas vezes e até Me deu um ultimato. Se você fosse considerado difícil, eu o teria
removido. Em vez disso, tive compaixão de você e conceda-lhe os desejos do seu coração.

“Agora você recebeu quase tudo o que você havia pedido, exceto o tempo e aquilo que no final
das contas não Me edifica. Por favor, não reclame sobre a maneira como essas coisas
acontecerão e quando. Se o seu pedido for bom, apresente o seu caso.
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“No entanto, às vezes a resposta será 'não', mas você deve confiar totalmente em Mim e ficar
em paz com o 'Não'. Por favor, fique feliz sabendo que todo 'não' é porque eu te amo e tenho
mais compreensão sobre o assunto do que você. Agora, por que você não recebeu a data do
'grande e terrível dia'? Você sabe?"

Eu: “Sim, porque os corações mudariam. Desta forma ninguém sabe e por isso devemos
manter nossos olhos em Ti e caminhar em obediência e plena confiança com fé como um grão
de mostarda. ”

Deus: Rindo. "Você entende que tem a capacidade de mover uma montanha, certo?"

Eu: Por um momento, fiquei sem palavras. “Jesus disse que eu poderia com fé do tamanho de
um grão de mostarda”.

Deus: "Ok, então me dê seu pedido."

Eu: “Pai, essas batalhas me envelheceram e meu pescoço e costas doem. Minha cabeça dói e
não sou muito ativo por causa disso. A mesma coisa que me libertou do deserto agora me
impede de gozar aqui. A dor aumenta meu problema cardíaco e as baterias do meu
marca-passo irão expirar em cerca de nove meses.

“Se eu quiser continuar a ter alegria através da dor, tentarei, mas estou me desgastando agora.
Você poderia, por favor, se isso te glorificar, me curar e me tornar jovem novamente? Você
poderia fazer com que eu não tenha que depender do governo para obter renda?

“Eu ainda não estou livre até que Você me cure e me liberte. O que quer que você precise que
eu faça para testemunhar, eu farei. Por favor, Deus, faça-me 100% saudável e dependente de
você. Não me permita ficar paralisado e depender de um sistema falido.

“Será que o final de meu diário de guerra pode dizer: 'No final de seus anos de luta, o Senhor
Deus concedeu a Erin a liberdade de suas provações. Ele atendeu ao seu pedido de cura. Ele
tirou as roupas da prisão e deu a ela um assento na Mesa do Rei, onde ela e seus filhos se
sentaram até o dia em que o Senhor Deus a chamou de lar. Ele achou graça nela e deu a ela
uma mesada regular até que Ele viesse para ela. "

Deus: risada alegre. “Erin, você Me encanta. Enquanto você está pedindo juventude e
dependência de Mim para provisão, você pode confiar no Meu tempo? ”

Eu: “Sim, padre.”

Deus: “Você acredita que eu posso fazer isso por você?”

Eu: “Não há nada que Você não possa fazer, Pai, já que Você é o Alfa e o Ômega”.

Deus: “Então está concedido. Agora receba isso. ”
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Eu: Eu limpei minha garganta. "Posso fazer mais um pedido, padre?"

Deus: "Você pode prosseguir."

Eu: “Você concederá cura para meus filhos, bem como concederá juventude e cura a todos os
meus amigos que estão confinados apenas porque Você pode?”

Deus: “Esta é uma boa oração e um pedido sensato, mas não uma que eu tenha dado ainda ou
pelo menos o que está escrito. Hmm, seus filhos prometi com antecedência e isso começou.

“No entanto, seus amigos devem se reunir em oração, fazer todos os pedidos conhecidos,
concordar uns com os outros e expor seus argumentos. Alguns receberão instantaneamente e
outros receberão mais gradualmente, mas alguns terão incredulidade que atrapalhará e
continuará atrapalhando ”.

Eu: “Pai, cure-os também para que, se um dia foram aleijados, sejam curados e seu
testemunho seja visto por muitos e outros o sigam. Posso acreditar como um tributo à sua
incredulidade? ”

Deus: Rindo. “Erin, você Me encanta. Talvez você deva trabalhar na Minha Corte algum dia? "

Eu: “Ó Pai, Você me aposentou para descansar um pouco uma vez no Céu e eu posso tirar
uma soneca nos lírios e visitar muitos amigos aqui. Eu vi o que acontecerá em seus tribunais e
serão necessários santos especiais para estarem lá. ”

Deus: Rindo. “Erin, você também é especial, mas, sim, eu prometi a você descansar um
pouco.”

Eu: “Sim, Senhor, e aqui no Céu, até as designações são repousantes.”

Deus: “Erin, fique atento ao tempo em que você está agora. Já lhe dei o número 5 muitas
vezes. Você verá este tribunal repleto de anjos de todos os tipos e classes. Estes são os anjos
que você encontrou em um ponto de sua vida, mas não são esses que o protegem e
defendem. ”

Eu olhei para cima e ao redor e fiquei surpreso. Eu vi pelo menos mil anjos.

Eu: “Como pode ser isso?”

Deus: “Agora, por mais complicadas que sejam as atribuições do inimigo contra você, maiores
são os anjos celestiais e suas bênçãos para você, pois o céu é maior e mais avançado. Agora
entenda que o inimigo se levantou contra aqueles que foram marcados para designações
celestiais especiais.

“À medida que o tempo se aproxima deste 'grande dia', o inimigo aumenta seu exército. Só
saiba que eu vejo tudo e que quando você ligar mandarei ajuda. Você tem a chave e é odiado
por isso.
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“Lembre-se de que quando você se defende, um direito dado por Deus, o inimigo alegará que
você é um selvagem, mas eles são capazes de enviar arma após arma contra você para
derrubá-lo e o mundo ignora isso. É um véu sobre o que é certo e errado. ”

Eu: “Então, haverá mais ataques?”

Deus: “Sim, há problemas chegando e um tempo em que muitos me amaldiçoarão. Se eles me
amaldiçoarem, eles irão amaldiçoar você. Você deve ouvir apenas a Minha voz. Quando eu
disser para você ir aqui, vá. Quando eu disser para você se afastar, vire-se. Quando eu disser
para você curar, cure. Erin, você está pronta? "

Eu: “Deus, tudo o que fizeste por mim é um presente e tu és o meu tesouro e a minha pérola.
Você é minha torre forte, meu Criador e o Alfa e Omega. Às vezes, por ser humano,
questionarei minha própria compreensão de uma situação e às vezes ficarei desanimado
quando as coisas não acontecem de acordo com o que eu percebo, mas eu sei e acredito que
Você me ama, então vou confiar em Você por Sua vontade de ser feita como a minha é falha. "

Deus: “Muito bem, Erin. A limpeza da primavera começou. Termine o que começou. Ore por
seus amigos. Abençoe Israel. Não desanime porque você é amado. ”

O anjo me acompanhou de volta para fora da porta.

Anjo: “Deus me designou para ajudá-lo em seu tempo de cura. Você deve remover qualquer
jugo e terminar suas batalhas com papel. ”

Eu: “Tenho caixas e mais caixas de papéis.”

Anjo: “Então estes são jugos. Portanto, guarde apenas o que é uma história registrada ou o que
traz boas lembranças, mas o resto deve ir. Logo você não terá tempo para projetos pessoais, a
menos que o Senhor os dê a você. Essas coisas desfeitas são um fardo. ”

Eu: “Tenho muito que remover.”

Anjo: “Não há tempo como hoje, Erin, porque Deus tem algo muito especial para você. É por
isso que o inimigo lutou tanto para removê-lo. O inimigo vai ao Tribunal uma vez por semana
contra você e seus filhos, então você deve permanecer em arrependimento. ”

Eu: “Não sabia que nossos pecados eram tão ruins assim?”

Anjo: “Seu inimigo economiza e tem uma longa lista para todos. É sua esperança remover o
favor de Deus sobre os santos. No entanto, mantenha os olhos em Deus e não se preocupe,
pois muitos são designados a você. Quando você ligar, Deus atenderá e enviará ajuda de Seu
Santuário. Lembre-se do amuleto do número 8 e do amuleto da semente de mostarda, junto
com a nota. ”

Sonhe ...
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