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Sonho 175 - Deus, Romã, Figo e Favo de Mel
Recebido Domingo, 20 de setembro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 35)

Querido Pai,,,

Obrigada! Obrigada! Obrigada! Você me deu a chance de reconciliar-me com aqueles que Você
colocou em meu coração durante os 'Dias de Temor'. Embora eu não tenha ideia de quando
Você virá atrás de nós, há alguns dias Você me mostrou a urgência de consertar as coisas e
me arrepender de todos os erros que cometi contra Você.

Sem saber, às vezes cometi adultério espiritual, então peço o Seu perdão divino e venho a
Você em arrependimento por meus pecados. Enquanto caminhava com meus cachorros esta
manhã, não pude acreditar na maneira incrível como Você me fortaleceu durante este jejum
prolongado.

No entanto, também sei que sem Você não há como continuar. Passei algum tempo
examinando meu andar e o curso de minha vida. Quando o fiz, soube que deveria colocar
minha família diante de Você e pedir-Lhe misericórdia para com os membros da família que
não entendem verdadeiramente a magnitude de quem Você é.

Muitos dos meus amigos transformaram suas crenças cristãs em outras religiões além de Você
e, mesmo sem perceber, estão perseguindo falsas doutrinas. Por favor, não esconda o Seu
rosto, Pai, daqueles que O buscam fervorosamente e não se esqueça daqueles cujos corações
são sinceros e fazem coisas sem entendimento.

Eu li uma linda Escritura que o Espírito Santo iluminou durante minha caminhada esta manhã.
Salmo 23: 3, “Ele renova a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao Seu
Nome. ” Também refleti sobre algo que li sobre as afirmações da orientação de Deus em nossa
caminhada de fé:

Salmo 32: 8, “Confie em Deus; Ele é nosso guia e professor. ”

Hebreus 12: 2, “Ele é o autor e consumador; concentre-se Nele. Ele é o objetivo da nossa fé. ”

Isaías 9: 6, “Ele é meu Salvador e conselheiro”.

Filipenses 4: 4-9, "Ele é gentil, então que a nossa mansidão seja evidente para os outros."

Filipenses 4:19, “Eletodas as nossas necessidades”
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supriráIsaías 43:16, “Ele abrirá um caminho quando tudo parecer sombrio.”

João 16:13, “Ele tem todas as respostas; Ele é a verdade. ”

Efésios 1:11, “Ele nos escolheu segundo o seu plano e a sua vontade”.
2 Timóteo 2:12: “Ele é fiel para conosco e reinaremos com ele, se perseverarmos. Se O
repudiarmos, Ele nos negará. ”

Deuteronômio 31: 8, Salmo 139: 5 e Isaías 41:10, “Agradeço-te pela tua orientação divina ao
continuar esta corrida. Eu vejo a linha de chegada à distância. Eu não corro esta corrida
sozinho. Você está aí bem ao meu lado. Você também é minha retaguarda. Sua mão está
sobre mim. ”

Amo-Te, Pai Celestial, e te agradeço por me instruir nos caminhos que devo seguir e Tu és o
meu tesouro. Eu reflito sobre o Salmo 46 e recito isso diante de Você, pois Você é
verdadeiramente meu refúgio e força e um socorro bem presente na angústia.

'Portanto, não temerei que a terra se mova e as montanhas caiam no mar, as águas rugem e se
agitam e as montanhas estremecem e estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a
Cidade de Deus, o Santo Lugar onde habita o Altíssimo.

Deus está dentro dela e ela não cairá, pois Deus a ajudará ao raiar do dia. Nações estão em
alvoroço e reinos podem cair, mas Ele levanta Sua voz e a Terra derrete. O Senhor
Todo-Poderoso está comigo e o Deus de Jacó é minha fortaleza.

Venha ver as obras do Senhor e a desolação que Ele trouxe sobre a Terra. Ele faz as guerras
cessarem até os confins da Terra e Ele quebra o arco e estilhaça a lança. Ele queima os
escudos com fogo. '

Então Deus diz: 'Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei
exaltado na Terra e por meio dela. O Senhor Todo-Poderoso está conosco; o Deus de Jacó é
nossa fortaleza. '

Pai, por favor, entregue os corações de volta a Você completamente, cure os quebrantados e
clame por eles. Por favor, conserte o mais duro dos corações e reconcilie-o contigo. Obrigado
por enviar Jesus para nos salvar. Louvado seja Seu nome em toda a Terra.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no céu e no meio de um lindo vinhedo. Eu sei que este é o paraíso, pois a colheita de
uvas é perfeita demais para a Terra. Eu usava um vestido branco com uma bata azul, onde
meu cabelo era comprido e trançado e eu estava descalço.

Eu olhei para baixo e mexi os dedos dos pés na rica terra mineralizada. A sujeira parecia
veludo e não deixou resíduos de sujeira. Na verdade, essa não era uma 'sujeira suja', pois eu
me lembrava que essa sujeira era uma composição do mais rico dos minerais e muito além da
nossa compreensão.
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Olhei em volta para o vasto número de trepadeiras e vi que as folhas agora estavam mudando
de cor. Vi tons de verde, amarelo, dourado, vermelho, roxo e até alguns tons de azul nas folhas
da uva. Os cachos de uva eram enormes e, individualmente, quase do tamanho de ameixas.

Os cachos pesavam muito nas vinhas e cada cacho consistia em todas as cores imagináveis
  de pedras preciosas. Cada uva era translúcida e cheia de suco. Estendi a mão e arranquei uma
uva branca de um dos cachos.

Esta uva branca parecia uma pérola branca e um pouco como algumas contas de banho que
me lembro que minha mãe tinha quando eu era criança. As contas de banho pareciam sólidas,
mas assim que eu apertasse uma, ela espirraria óleo de banho em mim e a pele se dissolveria.

Esta uva parecia uma conta de banho, mas decidi comer a uva mesmo assim. Eu estava rindo
disso quando, naquele momento, senti uma mão em meu ombro e vi que era Uriel e ele estava
sorrindo.

Uriel: "Está tudo bem, Erin, você pode participar da uva."

Ele riu e eu ri porque ele raramente ria. Eu coloquei a uva em minha boca. Era enorme,
incrivelmente bom e de sabor indescritível. Era como uma uva terrestre, mas mais doce e torta
ao mesmo tempo. Simplesmente, esta uva era perfeita.

Eu: “Uau, isso é incrível. Isso fará um vinho incrível. ”

Uriel: “Olhe ao seu redor. Os anjos estão colhendo esta safra para vinho novo. ”

Olhei em volta e vi anjos nas colinas desta enorme vinha de Deus. Eles estavam colocando
enormes cachos em cestas. Houve uma intensidade incrível para terminar, mas ouvi coros de
louvor cantando. A alegria foi completa.

Eu: “Os anjos são sempre servos tão felizes?”

Uriel: “Como você sabe, nem todos foram ...” Eu sabia que ele estava se referindo a Lúcifer. “…
Mas, sim, os anjos adoram servir a Deus. Agora, Erin, Deus pede sua presença. ”

Eu: “Uriel, o que são essas uvas que você está colhendo? São para vinho branco, vinho tinto,
borgonha ou grappa? ”

Uriel: “Não importa, pois todos são uma reserva especial de vinho para o próprio Deus. Não é
nenhuma das épocas de colheita de vinho branco, tinto, vinho ou vinho de gelo tardio, mas
todos eles combinados. ”

Eu: “Uau, aposto que essa será uma reserva incrível de liberação de vinho. Ele poderia
chamá-lo de 'Victory Vintage' ou 'Heavenly Harvest' ”.

Eu estava sorrindo, mas Uriel de repente tornou-se mais sério.
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Uriel: “Erin, há um processo para fazer vinho assim como há um lagar. As uvas são pisadas e
até separadas da casca. Em seguida, o suco é infundido pelo próprio Deus para criar o melhor
vinho, mas o processo é mais complicado. O processo é longo, mas o vinho não se parece com
nada na Terra. É celestial. Agora vem."

Imediatamente eu estava na porta de Deus e ela estava aberta. Sorri e procurei minha chave
no bolso da bata e ri quando a senti. Não importa o que aconteça, Deus sempre me deixou
levar esta chave até a Sua porta, independentemente de a porta estar aberta ou fechada. Ele é
incrível.

Olhei para o quadro de avisos e havia um lindo amuleto de romã de ouro e um figo de ouro
com uma folha. Ao lado dele estava um pequeno favo de mel de prata e ouro. Esses foram os
mais belos dos encantos até agora. Eu os peguei para olhar e eles se dissolveram em minha
mão direita.

Tive então uma visão do relógio de Deus quando eles foram para a palma da minha mão, mas
não consegui ver nenhum detalhe do relógio ou calendário. Havia um bilhete ao lado deles com
meu nome e eu abri o pequeno bilhete:
“Erin, desta temporada, conte mais dois. Este é o momento da minha reserva especial. Não se
preocupe nem tenha medo. Quando as coisas parecerem sombrias, chame-me e eu
responderei. Eu mudo os tempos e as estações, eu removo reis e os estabeleço e dou
sabedoria aos homens sábios e conhecimento aos homens de entendimento. Sou eu quem
revela as coisas profundas e ocultas. Eu sei, também, o que está nas trevas, e a luz mora com
ele. Jesus é a luz nas trevas. Erin, eu irei tornar conhecido a você os assuntos do Rei. "

Eu: “Uriel, este é Daniel 2: 21-22. Acabei de ler isso recentemente quando Deus colocou isso
em meu coração quando eu estava pensando nas eleições. ”

Uriel: “Vá até Deus, Erin, já que você não pode presumir que é isso que Ele está se referindo.
Em todos os assuntos neste tempo, você deve ir a ele. Somente Deus no trono possui todas as
respostas. Se Ele o convidou para sua presença, então você é encorajado a inquirir dele.

“No entanto, não pergunte aos outros, mas primeiro a Deus. Então, porque Ele te ama, Ele
enviará ajuda de Seu santuário. ” Ele então apontou para si mesmo. “Ele fará uma confirmação
para você, para que possa confiar nEle. Ele não vai deixar você tropeçar ou cair e não vai
deixar você ser prejudicado. Agora entre em Sua presença. ”

Eu sorri, embora tudo isso parecesse muito sério. Peguei o manto de Uriel e passei pela porta
de Deus para a glória de Deus. Imediatamente, senti uma onda de calor e cura. Uriel se virou
para mim e colocou pomada em meus olhos. Ele então me deu mais alguns passos antes que
eu ficasse muito fraco para ir mais longe.

É difícil entender, mas na presença de Deus, em Sua gloriosa presença, nos tornamos
humildes. Cada parte do nosso corpo se submete humildemente a Deus em reverência à Sua
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posição como nosso Criador. Cada célula se submete e é como uma fonte magnética, porém
maior.

Caí de joelhos na presença de Deus e o louvei por algum tempo. Cantei junto com os coros dos
anjos celestiais, cantando “Santo, Santo, Santo, grande é o Senhor e digno de nosso louvor,
grande és tu Deus, digno é o Cordeiro!”

Chorei ao pedir perdão por qualquer coisa que eu pudesse pensar que estava usando contra
meus companheiros crentes em Cristo e até mesmo aqueles que ainda não eram crentes. Orei
em minha linguagem de oração.

Deus: "Estou feliz que você veio."

Eu: “Obrigado, Pai, pelo convite à Tua presença. Essas visitas mudaram minha vida. ”

Deus: “Espero que outros também possam se colocar diante de Mim na Minha presença.”

Eu: “Achei que não fosse só para mim, 'Erin', mas para todos aqueles que te procuram de uma
forma mais profunda. Eu pensei que não era tão único, mas realmente apenas um de Seu povo
que representa a Noiva. ”

Deus: “Sim, e para aqueles que são humildes, eu falo muito com sabedoria. Alguns que
afirmam Me ouvir precisam aumentar o volume da Minha voz para remover sua imaginação
carnal gritando, que os leva ao medo e à confusão.

“Eu ofereço paz ao sábio ao entregar uma mensagem do Trono para que as pessoas se voltem
para ouvir. Então, quando eles se voltarem para Me ouvir, eles também abandonarão seus
maus caminhos e virão a Mim de todo o coração em arrependimento.

“Você não deve andar por aí com medo e tremendo, pois isso levará à desilusão e a fraqueza.
Aqueles que passam a profecia de um lado para outro regurgitam o medo e criam barreiras
para ouvir claramente o Espírito Santo. Por causa da proximidade do tempo, muitos se
levantarão e dirão: 'Lá está Ele, é isso, olhe lá.', Mas não há nada.

“Em vez disso, sentirão falta da pepita escondida, a joia da verdade e uma pérola de beleza em
uma concha despretensiosa. Por favor, continue o curso em que está e não se preocupe com
aqueles que não lhe enviei, mas fique em paz porque Eu sou o Deus que reside no Trono. ”

Eu ouvi algo parecido com um trovão e então todo o chão tremeu. Este não era um tremor
normal, mas realmente rolando como uma onda e eu fiquei apavorado.

Deus: “Erin, grave o Salmo 46 no seu coração e lembre-se de quem você é no Salmo 45. Você
ouvirá alguém dizer: 'Deus não cita versículos bíblicos, então como pode ser isso?' Bem, eu
sou o Alfa e o Omega, eu sou o Princípio e o Fim e conheço o Fim, portanto, desde o Princípio.

“Se a Palavra vem de mim, então eu a designei. Enviei Meu Filho para pregar as Boas Novas e
lindos são os pés de quem as traz. ”
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Eu: “Pai, o senhor parece muito firme hoje.”

Deus: “Erin, fique quieta e saiba que sou Deus. Transmita esta mensagem como
encorajamento. Você ouvirá, 'Deus escondeu Seu rosto' ou 'Deus paga o mal com o mal, Ele
paga o bem com o mal.' Eu não fiz isso A Terra é Minha e tudo o que Eu criei.

“Logo chegará o tempo em que a porta será fechada para aqueles que não reconhecem que eu
a abri desde o início, mas poucos entram. Há uma urgência em reconciliar seus corações.
Afaste-se de seus atos adúlteros e de sua conversa suja. Agora você não será bem-vindo por
sua mensagem. A porta ainda está aberta, Erin, mas logo esta porta se fechará. ”

Eu: Chorando. “Pai, sinto a urgência do tempo, mas também sei que ainda há tempo para
entregar os perdidos ao Senhor. Por favor, mostre-nos como alcançar aqueles que o inimigo
escondeu de nós.

“Muitos afirmam ser cristãos, mas quem é realmente Seu? Por favor, conceda-nos sabedoria
sobrenatural para testemunhar a Sua bondade e deixe-nos mostrar a eles que a porta está
prestes a se fechar, pois agora estou com medo. ”

Deus: “Não, Erin, você não deve temer. O medo de Deus é bom, mas não tenha medo. Você
reconciliou o seu coração comigo e eu o chamo de amigo. ”

Eu: “Pai, agora entendo. Embora eu seja Teu, houve um processo para chegar aqui e foi longo.
Por favor, acelere o mover do Espírito Santo sobre os perdidos. Por favor, faça com que eles se
voltem sobrenaturalmente para você em Espírito e em verdade. Que todos os que invocam o
Teu Nome, cujos corações estão humilhados e cheios de amor por Jesus, sejam salvos
rapidamente, antes que a Tua porta se feche para sempre. ”

Deus: “Sua oração é boa. Agora você verá sinais ao seu redor que confirmam a hora. Não
tenha medo. Você verá o solo se mover e as montanhas tremerem. Não tenha medo. Você verá
o solo se dividir e a terra queimar. Não tenha medo. Você terá ajuda de cima. Não tenha medo.

“Alegrem-se, alegrem-se e cuidem dos que precisam de boa comida. Ao fazer isso, você
brilhará intensamente e as coisas na escuridão serão descobertas por sua luz. Sua bondade e
graça serão desprezadas por muitos, mas bem-vindas por alguns.

“Anime-se e alegre-se em fazer o bem e não se preocupe com o amanhã. Você deve continuar
a viver como se não conhecesse o tempo do Meu Reino, mas plenamente consciente dos
sinais da Minha vinda. Não tenha medo, mas tenha bom ânimo e regozije-se. ”

Eu: “Obrigado, padre, mas é difícil planejar com antecedência e às vezes me pergunto se
planejo em vão.”

Deus: “Erin, se você é um bom fazendeiro, então cultive como eu possuo a terra. Faça isso
porque eu lhe peço e não pare porque há alguns sinais ou boatos de alguém. Continue a
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cultivar, trabalhar seu solo, plantar sua semente, orar a Mim por chuva e sol e Eu farei isso. Eu
abençoo um 'coração de ouro' e eu abençoo a fazenda do bom fazendeiro. ”

Eu então senti a mão de Uriel no meu ombro para me levar de volta.

Eu: “Obrigado, Pai, por Sua mensagem de boas novas. Eu amo Você."

Deus: "Eu te amo, criança."

Quando me levantei e entrei pela porta escoltado por Uriel, as lágrimas escorriam pelo meu
rosto.

Uriel: “Você entende que vai viver, Erin, então não pare de viver. Lembre-se de continuar
cultivando, mas lembre-se de que Ele também o chamou para ser pescador. Isso não é por
acaso, pois Deus está no controle, então fixe seus olhos Nele e Ele atenderá a você os desejos
do seu coração.

“Dê como você pode para aqueles que têm necessidades e Deus lhe dará muito mais. Nunca
cesse de fazer o bem e evite conversas sujas. Não entretenha os tolos nem brinque com eles
em mares agitados pela tempestade.

“Você está separado, então volte para o Céu, pois Ele designou anjos a seu respeito para
mantê-lo em seu caminho. Seja abençoado como você é amado. ”

Sonhe…
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