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(Anteriormente conhecido como Profético 27)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pelos meus filhos, por nosso lugar seguro e pela beleza que nos
rodeia. Sou abençoado por Você, apesar de minha condição física. Pai, quando coloco minha
mão direita em meu diário, não consigo sentir. Obrigado por usar meus três dedos para
escrever.

Ao longo dos anos, não dei valor ao meu corpo, pois era tão bonita e forte, mas quando o tive
não apreciei totalmente o meu presente. Agora minha mãe tem um tumor de dez centímetros
no rim e surgiu do nada na semana passada. Minha mãe era atleta e, por muitos anos, dedicou
de cinco a seis horas por dia em diversas atividades físicas.

Minha mãe adorava andar de bicicleta em todas as condições, até na neve, mas ela é mais
conhecida como gravadora americana. Ela acabou de me enviar uma cópia do jornal em que
ela é destaque e seus trabalhos e realizações são simplesmente lindos. Eu sei, Senhor, que
Você poderia curá-la em um segundo, assim como Você poderia a mim.

Senhor, se você pudesse aparecer para ela e curá-la, eu simplesmente sei que ela mudaria
para sempre. Eu gostaria de pensar que algumas das belas gravuras que vejo no céu são
como o que minha mãe estaria fazendo.

Oh Pai, enquanto eu sofro, me consolo em conhecer Você e me apego às Suas promessas
para mim e sei que Você tem um plano. Portanto, vivo meus dias em grande expectativa pelo
que Você tem para mim. Eu me consolo no Teu amor e sei que ele produzirá algo maravilhoso.

Tenho esperança em você, mas minha mãe não tem esperança, pois ela não acredita em você.
Pai, eu até te agradeço por seu sofrimento, se isso a levar direto a Ti. Porém, Senhor, por favor,
não deixe seu sofrimento terminar na sepultura apenas para continuar além dela.

Pai, você é glorioso em toda a sua majestade e é maravilhoso em suas obras. Por favor,
cure-nos, pois quero muito aproveitar estes últimos dias em que nos colocaste. Mal posso
esperar que venha para todos nós. Senhor, eu te amo muito.

Jesus: “Erin, sobe.”
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A descrição do sonho começa ...

Eu estava de volta no tempo no que parecia ser um mercado em uma cidade antiga, embora
seja nova. Eu era mais jovem, mas ainda tinha os ferimentos que tenho atualmente. Eu estava
vestido com linho branco, mas minhas roupas estavam sujas. Eu cobria minha cabeça, mas
meus pés estavam descalços e eu estava com fome.

Eu estava com o espírito quebrantado enquanto caminhava no mercado e não tinha dinheiro
para nada que vi. Então ouvi pessoas falando sobre 'o profeta Yeshua' e Seu poder de cura.
Não sei como conhecia a língua que falavam, mas era por meio do Espírito Santo. Isso parecia
estranho, pois não acredito que teria o Espírito Santo naquela época.

Então percebi que estava de volta ao tempo de Jesus em Jerusalém. Eu queria muito vê-Lo e
ver se Ele me reconhecia. Achei que talvez Ele me curasse, então procurei por ele em todos os
lugares. Enquanto eu procurava, as pessoas foram rudes comigo, pois eu ainda era uma
mulher mais velha e pobre. Em essência, eu não tinha utilidade para a sociedade, exceto como
um fardo.

Eu ouvi alguém dizer que Ele estava em Betesda perto do portão das ovelhas. Eu sabia que
não poderia entrar, mas ainda poderia sentar do lado de fora e ver se Ele passaria. Enquanto
caminhava até lá, vi uma multidão enorme e finalmente pude vê-lo à distância. Eu sorri porque
ele parecia o mesmo que aqui no céu, mas Ele estava claramente em forma humana.

Fiquei desanimado porque não conseguia fisicamente chegar até ele. Eu ouvi um homem dizer
a outro homem que Jesus estava passando pelas cinco passarelas até o tanque de cura. Eu
chorei porque sabia que não poderia ir lá.

Eu só vi homens entrando e nenhuma mulher, então me sentei e chorei do lado de fora do
portão. Embora percebesse que havia pessoas piores do que eu, ainda me sentia sozinho.
Minhas pernas e pés estavam sujos e com cicatrizes e eu era muito pequena e frágil.

Eu: “Oh, Pai, obrigado por não viver nestas circunstâncias.”

Só então ouvi a voz de Jesus. Eu olhei para cima e lá estava Jesus.

Jesus: “Erin, estou aqui. Por que você está sentado aqui? Levante-se e ande. ”

Ele estendeu a mão para pegar minha mão e então acordei.

A descrição do sonho termina ... mas então eu estava de volta ao Céu em um sonho separado
...

Eu estava na base da Árvore da Vida no vale de Deus e estava dormindo com as ovelhas de lá.
Eu estava deitando minha cabeça nas costas de uma ovelha de lã macia e sob meu braço
direito estava um cordeiro. Eu ouvi o Senhor rindo e olhei para trás. Ele estava curvado sobre
mim com um gancho de pastor na mão e eu ri.
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Jesus: “Então, Erin, como foi sua soneca? Venha, você parece estar com sede, então vamos
beber. ”

Ele tinha lindos olhos verdes azuis, pele meio escura e dentes brancos perfeitos. No entanto,
eu ainda estava surpreso porque meu sonho dentro de um sonho era tão real. Ele pegou minha
mão e me levou até uma bela piscina.

O Rio da Vida fluiu para ele e, quando Ele se ajoelhou para beber e eu o segui, joguei a água
em meu rosto. Eu então bebi vários punhados em concha desta vida dando água. Senti alegria
e alguma tristeza, mas não disse nada.

Jesus: “Erin, por que você está sem palavras?”

Eu: “Estou feliz por estar aqui, Senhor. Eu senti sua falta."

Jesus: Sorrindo e rindo. “Hmm, onde eu estive? Erin, estou bem ao seu lado. "

Eu: “Me sinto sem esperança na minha luta e sem poder fazer nada. Quando não consigo
escrever, apenas adoro, mas não ajuda ninguém. Eu não posso curar ninguém como só Você
pode, Senhor. ”

Jesus: “Sério, Erin, e onde está escrito isso? Você parece desanimado. As piscinas de cura
estão abertas. Você está pronto para se transformar e ser transformado? ”

Eu: “Senhor, aqui estou transformado e não quero trocar o que me sinto aqui por nada. No
entanto, como traduzo meu sentimento aqui para o que sinto na Terra? Em outras palavras,
não posso levar isso de volta comigo? ”

Jesus: “Sim, Erin, este é o seu tempo de luto, mas eu lhe disse há muito tempo sobre o
significado de 21 dias ou três semanas.”

Eu: “Sim, Senhor, mas estou sempre fora do meu tempo.”

Jesus: “Não necessariamente, Erin, porque tudo depende do dia em que começar. Agora
vamos discutir seu desânimo, pois você está perdendo as esperanças. Não importa para Mim
onde você está ou se viveu há dois mil anos, pois sempre fui encontrado por você. Eu estou
aqui, Erin.

“Eu sou o Bom Pastor e sou Quem digo que SOU. Você é um dos Meus e eu não o conduzo
para o lado de águas tranquilas em direção à matança. Em vez disso, eu o conduzo em
verdade, paz e amor e Você pode se consolar porque estou aqui. ”

Eu: Chorando. “Senhor, está se tornando mais difícil conforme o mundo está se tornando mais
difícil de se viver e eu estou ficando mais fraco e mais velho.”

Jesus: “Erin, então volte-se e seja curada.”
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Eu: “Você fala como se eu fosse uma barreira para minha própria cura. Como isso pode ser?"

Jesus: “Você tem que se levantar e andar e não leve o seu tapete, porque o seu tapete é a
memória da sua paralisia. Além disso, não deixe o tapete onde possa voltar com segurança.
Voce entende?"

Eu: “Acho que sim, mas não tenho certeza.”

Jesus: “Erin, você nunca pode voltar às suas coisas anteriores, pois não há nada útil a ganhar
com isso a não ser a sabedoria que você ganhou em sua jornada. De que adianta se preocupar
com as coisas futuras quando você não vai se beneficiar disso, pois sabe o tempo em que está
baseado em profecias e eventos?

“Não coloque sua confiança naqueles que são como Balaão, pois ele foi um 'profeta com fins
lucrativos' e pagou para enviar maldições. O poder da vida e da morte estão na língua, então
use sua língua para curar. Uma língua que fala bênçãos é muito maior do que aquela que
amaldiçoa.

“Você está vivendo em uma época como a do Rei Balak e seu nome é o seu definidor quando
ele foi enviado para devastar Israel. Bem, recentemente você teve sonhos dos quais não era
capaz de escrever. Guarde-os por um tempo determinado. Sua saúde o tornou ineficaz de seus
lábios, mas não é assim.

“Você deve passar por uma época de luto e arrependimento por coisas anteriores. Em breve
você vai comemorar, mas agora é a hora de refletir, de se humilhar e entender o momento.
Erin, o mundo está cheio de falsas doutrinas misturadas com a verdade como linho misturado
com lã.

“Cada fortaleza virá contra você, mas você deve pegar seus frutos e destruir cada um. As
fortalezas da ganância são dilaceradas por um coração generoso. As fortalezas da luxúria são
queimadas pelo amor incondicional e altruísta.

“Um muro de cobiça é derrubado pela completa satisfação e gratidão pelo que você tem.
Lembre-se de não permitir que os dardos inflamados do inimigo o feram, mas em vez disso,
envie louvores a Deus. ”

Eu: “Então, devo dar a outra face?”

Jesus: “Não, Erin, você está tirando isso do contexto. As coisas vão mudar em todos os lugares
e muito em breve. Muitas nações estão se levantando contra a pequena nação, pois o tempo
da Minha vinda se aproxima. ”

Ele apontou para o campo de trigo com os anjos e eles ainda estavam colhendo.

Eu: “Tenho visto sinais nos meus sonhos, mas também à minha volta. O sol está mais forte e o
preço do leite, dos ovos e da carne ficou três vezes maior que o preço de poucos anos atrás. A
qualidade é ruim e nem têm o mesmo gosto. ”
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Jesus: “Sim, e isso foi escrito pelos profetas de Deus e não do homem. Agora você entende,
Erin, então continue seu curso e não se preocupe. Apenas saiba que qualquer nação
desprovida de Deus lançando a Lei e até mesmo jurando os fundamentos das Palavras de
Deus será tratada por Meu Pai.

“Agora, não se preocupe quando vir uma nação dividida, as montanhas tremerem e tremerem
ou as fortes torres desabarem. Quando isso acontecer, saiba que a hora está próxima, Erin, e
que você é amada e que estou aqui com você. Não tenha medo."

Fui imediatamente levado para o mirante do vale e vi Jesus caminhar para os campos para
colher com os anjos. Senti uma mão no meu ombro e era Uriel.

Uriel: “Erin, as nações estão se voltando contra a terra de Deus e Seu povo. O julgamento está
para vir para aqueles amaldiçoados por suas próprias declarações. Você deve permanecer
separado. Esteja bem ciente, pelo Espírito Santo, dos planos perversos do inimigo. Você
recebeu sinais da mão de Deus sobre a sua situação, então não desanime. ”

Eu: “Sim, Deus me deu avistamentos de águias com cada uma das minhas dúvidas e Ele me
deu arco-íris sempre que me sinto quebrantado e abandonado. Ele me deu sinais de alerta
antes de eu entrar em apuros e todos esses sinais são inconfundíveis e muito claros. ”

Uriel: "Isso vai continuar e não porque você precisa deles, mas porque Deus o ama e deseja
acalmar sua preocupação inquieta."

Eu: "Bem, você acha que agora Ele já estaria farto da minha inquietação preocupada."

Uriel: “Ele tem graça para ti porque te mostrou o que está por vir e sabe que isso perturbaria o
teu coração. Você tem estado com medo. ”

Eu: “Sim, meus sonhos de duas noites atrás eram muito assustadores.”

Uriel: “Estes são dados a você para que você entenda a seriedade dos tempos em que
estamos. Erin, Deus está dando graça a você e está mostrando graça a você. Ele lhe deu cinco
águias há dois dias. Então, o que significa o número cinco? ”

Eu: “Acho que o número cinco significa graça?”

Uriel: "Em breve você será curado, Erin."

Eu: “Serei curado em uma piscina pública?”

Uriel: Rindo. “Não, Erin, o sonho sobre as camas era para mostrar a você esta última parte de
sua vida para terminar ou limpar antes de seu tempo de cura nas Piscinas de Betesda. No
entanto, se isso for feito em público ou privado, o que isso importa? Saiba apenas que Deus
gostaria de realizar uma boa obra em você.
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“Um momento de arrependimento pode ser repousante. Quando as pessoas choram, o tempo
pára como elas o conhecem, mas o relógio não para mesmo quando o coração está triste.
Jogue fora o que a mantém pesada na piscina vazia, Erin. Remova isso e então sua piscina ou
vaso estará vazio e limpo quando Deus o preencher.

“Por sua vez, você terá a capacidade de curar e abençoará outros e sairá por um tempo. Então
você vai descansar e Ele virá para você. Deus te ama, Erin e Ele não se esqueceu de você.

“Embora você tenha a chave da porta Dele, não importa, pois a porta Dele está sempre aberta
para você. Estou aqui para ajudá-lo e levá-lo ainda mais à Sua presença e glória. ”

Eu: “Você vai me levar para casa?”

Uriel: “Não, Erin, pois isso é para o Senhor fazer. Eu trago você para a Montanha de Deus e
para a Sua presença. ”

Eu: “As coisas estão ficando mais difíceis para mim. O que devo fazer?"

Uriel: “Erin, clame a Deus e Ele fará por você o que os homens não podem. Quando você tiver
uma necessidade, Deus cuidará de você. ”

Eu: “Esta manhã eu vi uma aranha com mais de cinco centímetros de comprimento e era a
maior aranha que eu já tinha visto. Foi assustador. A aranha é um sinal de que estou entrando
em uma batalha massiva? ”

Uriel: “Sim, mas não se preocupe. Onde está a aranha? ”

Eu: “Eu quebrei.”

Uriel: Sorrindo. “Assim será com sua vitória na batalha. Para maior revelação e para acalmar
suas preocupações, lembre-se de adorar. Deus removeu sua capacidade de escrever tudo
durante este tempo, pois Ele está exigindo que você O adore e louve agora.

“Não é que Deus precise disso para Si mesmo, mas quando você faz isso, você é elevado em
força e pela Sua glória. Isso também remove o poder das fortalezas e confunde os
pensamentos do seu inimigo e os deixa indefesos contra você.

“O registro no diário também ajuda os outros, mas o louvor e a adoração fortalecem você.
Pense nele como o apontador de suas armas. Durante este tempo, você será fortalecido no
Espírito e tornado mais aguçado na sabedoria. ”

Eu: “Obrigado, Uriel.”

Uriel: Sorrindo. “Erin, devo repreendê-la como todos os agradecimentos e louvores a Deus, não
aos anjos. Agora você é amado e há anjos aqui para ajudá-lo ao comando de Deus. Não se
preocupe."
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Sonho sobre ...

Eu tive um sonho de volta em  julho1ºdede 2015 e esta é apenas uma parte e uma parte deste
sonho. A descrição do sonho começa ...

Os EUA estavam sendo arados por uma máquina gigante e a terra estava sendo agitada e
revirada. Eu vi margens rompidas e rios transbordando de ouro, mas esta máquina gigante
estava enterrando o ouro com lama.

Eu vi campos desgastados e queimados e assassinatos ou grupos de corvos. Vi carcaças de
gado e todo tipo e variedade de moscas enxameando sobre elas. Eu vi uma pequena bezerra
vermelha sozinha e em um vale de ossos.

Eu então voei sobre os EUA e o vi sendo esquartejado como um diagrama de cortes de uma
vaca antes do abate, mas não entendi. Então vi poças estagnadas de esgoto no sul se
derramando no Golfo. Eu ouvi lamentos no norte e no oeste. Eu vi ventos fortes e havia fogo
queimando a terra.

Eu vi um levante de milícia no Texas e, ao mesmo tempo, vi um grupo confederado de nações
muçulmanas se unindo contra Israel. Eu vi o número 3, mas não sei o que isso significava, pois
havia mais de três nações se levantando contra Israel.

Eu vi anjos lutando contra demônios por toda a terra de Israel. Enquanto eu estava vendo a
terra com os olhos de uma águia, Deus me colocou para descansar no mirante no céu. Eu vi
guerras estourando e vi os EUA em apuros, mas ninguém veio para ajudar.

As pessoas estavam amaldiçoando a Deus quando vi exércitos de anjos lutando contra
príncipes pela terra. Eu não entendia muito bem o que estava vendo, mas sabia que esse
momento estava chegando.

A descrição do sonho termina ...

Deus, por favor nos ajude agora. Por favor, conceda-nos força sobrenatural em tudo o que
fazemos. Abençoe-nos, proteja-nos e que nosso manto seja a paz. Nós te amamos, Senhor.
Por favor, venha logo para nós e não demore.

Sonhe ...
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