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Sonho 180 - Deus, a Águia, Quatro Cervos e Israel
Recebido no domingo, 1 de novembro de 2015

(anteriormente conhecido como Profético 40)

Comunhão

Pai, obrigado por mais um dia aqui, por minha família e por nos manter com segurança perto
de seu coração. Estou mudado para sempre por sua bondade e muito feliz por sua presença.

Pai, Você me disse que este desvio na minha corrida iria me expor a mistérios. Ao relembrar
tudo o que Você me mostrou, acredito que toda a minha raça foi preenchida com a revelação
de Seu misterioso amor.

Anos atrás, como uma criança, durante alguns momentos extremamente sombrios, eu diria
algo assim para Você: 'Eu sei que Você pode me ouvir, Deus, e sei que Você está aqui. Por
favor, faça algo, Senhor, porque se você existe, eu preciso de você ... Por favor! ' Então, depois
que minhas lágrimas pararam de cair, eu ouvia em silêncio tudo o que pudesse ouvir.

Certa vez, quando eu tinha cerca de dez anos, me encontrei no meio de uma confusão, pois
meus pais brigavam e nos disseram para ir para nossos quartos. Devo ter ficado com muito
medo porque me lembro de deslizar minha cômoda na frente da porta. Ouvi gritos e berros,
portas batendo e, felizmente, tudo silencioso de novo.

Clamei por Deus, embora não acreditasse realmente que Ele se importasse comigo ou com
nossa família. No entanto, devo ter tido fé em algum lugar para mantê-lo como nesta noite, eu
orei: 'Deus, é isso. Se você estiver lá, por favor, envie um sinal, mas apenas faça alguma coisa.
'

Esperei que algo acontecesse quando, por volta da meia-noite, parei de chorar por tempo
suficiente para ouvir apenas grilos. Lembro-me de ter pensado: 'Parece. Você está lá apenas
para pessoas perfeitas. ' Era assim que eu o via de volta como uma criança, pai.

Agora, conforme eu corri mais longe na corrida que Você me propôs, Você continuamente me
lembra que está comigo mesmo quando eu não Lhe peço. Agora eu simplesmente me deleito
em Seus sussurros e aprecio Suas sutilezas. Adoro a tua criação à minha volta e encontro-me
cobiçando os teus sinais para mim.

Quando vejo esses sinais vindos de Você, embora alguns ou muitos deles possam até ser para
todos, secretamente gosto de pensar que eles são apenas para cada um de nós
individualmente. Quando eu era criança, me sentia abandonado por Você, mas à medida que
minha fé crescia, agora Você é meu Pai e meu melhor amigo.
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Na sexta-feira, acordei com um dia ensolarado e percebi que meu tempo de luto estava
diminuindo lentamente e que me sentia um pouco mais como 'meu eu normal' hoje.
Recentemente, foi o aniversário de catorze anos da minha filha e, enquanto me mudava, orei
por uma bênção sobre ela e agradeci a Ti, Pai, por dar a ela um coração para Ti.

Desde que voltamos do memorial de minha mãe no oeste, estou cada vez mais aleijado em
meus braços e dedos. Percebo perfeitamente agora que esta viagem foi um milagre porque eu
realmente não senti nenhuma dor enquanto estava lá fora. Agora, ao me deitar, encarei as
janelas com dor e comecei a ficar abatido.

Eu mais uma vez te perguntei: 'Por que não me cura, Senhor?' enquanto as lágrimas escorriam
pelo meu rosto. Só então vi uma águia voar bem sobre nossa casa e mergulhar no lago com as
garras abertas. Quando me levantei para olhar com minha câmera, quatro cervos de cauda
branca correram pela campina na minha frente e para a floresta.

Enquanto eu me sentava lá por um momento esperando a águia voltar, bem diante dos meus
olhos um magnífico arco-íris apareceu. Eu tirei fotos de tudo isso enquanto ria e chorava que
eram sinais de Você, padre.

Depois de tirar algumas fotos com minha câmera, comecei a escrever em meu diário, mas
minha dor era muito grande e ouvi o Espírito Santo dizer: 'Hoje não, Erin. Em vez disso, gaste
tempo Comigo em adoração. ' Então, eu o adorei e agradeci pelos sinais inacreditáveis   de Seu
amor.

Ao agradecer a Ele por Sua amizade, senti-me chamado a também me arrepender de minhas
queixas sobre minha dor. Eu me arrependi por às vezes me concentrar em minha falta em
comparação com tudo o que ganhei. Então comecei a perceber que quanto mais eu adorava,
mais leve me sentia e mais fácil poderia me mover.

Encontrei-me falando com Deus novamente: 'Preciso deixar ir, Pai, e me entregar a Ti. Eu me
apego com força à dor quando a sinto e a possuo totalmente, mas, em vez disso, sinto que
Você quer que eu a liberte para Você. ' Ao continuar a adorar, senti o Espírito Santo se lembrar
de alguns desses sinais que eu tinha visto para me esclarecer.

Primeiro foi a águia que vi com as garras abertas. A águia estava prestes a convergir ou cair
sobre sua presa. Isso foi esclarecido como sendo significativo.

Em segundo lugar, havia quatro cervos correndo em nosso prado. Esses cervos eram uma
representação dos quatro cervos da Bíblia, em que esses cervos em particular correram
rapidamente pelo sinal de 'Proibido invadir' no campo em frente ao nosso quintal.

Esses quatro cervos me pareciam lindos, mas eu acreditava que o Espírito Santo estava
revelando algo mais. Eles haviam corrido rapidamente um após o outro pelo meio do campo.
Eles estavam livres e podiam correr mesmo quando a placa dizia para não correr.
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Terceiro, e logo após estes cervos, um arco-íris apareceu acima e eu fui lembrado de que este
era um sinal para Noé e uma promessa de Deus da aliança de Deus com ele. Curiosamente,
fui pesquisar arco-íris na Bíblia e eles aparecem lá quatro vezes (Gênesis 12-17, Ezequiel 1:28,
Apocalipse 4: 3 e Apocalipse 10: 1).

Senti-me compelido a orar por maiores revelações, pois isso me parecia mais do que uma
promessa doce e cativante para mim individualmente. Quando me levantei, ajustei meu
assento e cobertor e fui pegar minha Bíblia, minha mão esquerda congelou em algo como uma
garra pontuda.

Esta não foi a primeira vez, pois meu braço esquerdo estava fazendo isso intermitentemente
desde que cheguei em casa da minha viagem. Minha Bíblia caiu no chão e se abriu em
Ezequiel 37. Percebi que não foi por acaso, pois minha mão se soltou instantaneamente.

Peguei minha Bíblia para ler e me senti levado a ler Ezequiel 37 sobre o vale dos ossos secos
e até o capítulo 38. Em Ezequiel 37: 15-28, Deus declara Suas promessas para Israel e, em
Ezequiel 38, os inimigos de Israel se levanta e converge ao seu redor para destruir sua paz.

Pai, por favor, revele este mistério, pois eu não entendo isso. No entanto, temo que isso virá
sobre nós em breve e que precisamos orar com nossa armadura completa. Eu fui convocado.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente na porta de Deus e à minha esquerda estava Uriel. Enquanto ele é
enorme e suas asas são grandes e fortes, lá estava ele sorrindo para mim com confiança.

Eu: “Uriel, por que Deus me trouxe direto para cá agora?”

Uriel: “Nesta temporada, Ele dirá mais com menos e você não deve demorar, pois você já sabe
que Ele preparou um lugar para você no céu. Você anda em Seu Jardim, Seu Vale, em Sua
Montanha e em Seu Pátio e agora você sabe que herdará um lugar aqui.

“Você bebe do Rio da Vida, come o fruto de Suas árvores, aquece-se em Sua luz e cheira Sua
fragrância. Você entra em Seus Portões de Ouro e caminha por Suas ruas esplendorosas.
Você fica em Seu Mar e se ajoelha diante de Seu Trono. Agora você está aqui e Ele pede a sua
presença. ”

Uriel apontou para a porta de Deus e ela se abriu fazendo com que a luz da presença de Deus
fluísse como o sol. Uriel coloca pomada nos meus olhos para que eu possa ver, mas ainda não
consigo ver bem.

Estou convencido de que esta 'limitação da visão' é pela Vontade de Deus para que eu
permaneça humilde ao fato de ser humano com limitações. Então, me fez perceber que é
somente pela graça de Deus que posso estar em Sua presença.
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Quando estou aqui, lembro-me de que não posso ver com meus próprios olhos, mas apenas
por meio de Sua capacidade de me permitir ver. Quem sabe se eu visse tudo isso "por conta
própria" poderia começar a ter uma boa impressão de mim mesmo?

Independentemente disso, nenhum homem ou mulher, nem uma única pessoa, pode dizer que
viu a face de Deus, pois não seria capaz de viver para contar sobre isso. Até mesmo reivindicar
qualquer coisa em contrário e que você viu a face de Deus, que você se sentou em Seu colo ou
que você se sentou em Seu trono, depois de ver o que eu vi, tais afirmações são simplesmente
inacreditáveis   para mim.

Deus não é casual conosco nem nos permite a capacidade de vir diante dEle com autoridade
igual à dele. Simplesmente não é possível fazer isso porque as próprias células do seu corpo
conhecem Deus e Seu poder. As células se submeterão a Deus mesmo enquanto o eu do
homem lutará contra isso.

Não importa o que aconteça, Deus vence e sem um coração contrito, humildade e submissão,
seria impossível se aproximar de Deus em seus tribunais. Sim, Uriel me traz mais alguns
passos do que antes a cada vez, mas ainda estou MUITO longe do Trono.

Enquanto eu caio de joelhos para louvá-Lo, o coro de anjos cantam para Deus. Na verdade,
toda vez que estou aqui, meu próprio corpo, alma e Espírito ressoam com tal amor por Deus,
nosso Pai, que não tenho escolha a não ser abandonar.

Embora eu me sinta fraco na presença dessa maneira, também sou fortalecido por Sua
presença de maneiras difíceis de descrever. Enquanto permaneci ali por algum tempo de
joelhos, me senti como um cristão operado por bateria que precisava de um impulso e recarga
divino.

Eu: Chorando de amor. “Eu te amo, Pai, e obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, em Lucas
19:40, 'até as pedras clamam'. ”De repente, fiquei intrigado com a razão de ter citado esta
Escritura em particular. "Hmm, de onde veio isso?"

Deus: “Erin, esta é uma Escritura importante como o que Meu Filho disse?”

Eu rapidamente abri minha Bíblia e fui para Lucas 19: 40-44 para estudá-la em mais detalhes.

Eu: Chorando. "Pai, Israel está prestes a ser pisoteado?"

Imediatamente houve um estrondo maciço na corte e, bem diante de mim, o solo se dividiu. Eu
pude então ver do ponto de vista de uma águia acima de Jerusalém e vi quatro veados
descendo a rua principal de Jerusalém perto do Templo e percebi que eles se originavam do
norte.

Então, vi os cervos se espalharem por diferentes ruas em um quadrante da cidade. Depois
disso, ouvi o lamento do inimigo. O inimigo então começou a gritar, 'Israel matou nossas
mulheres e crianças!', Mas era claramente uma mentira bem orquestrada.
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Então eu vi os inimigos de Israel cercarem a cidade e a sitiarem. Toda a comunicação foi
removida e ela não pôde pedir ajuda. No entanto, mesmo quando ela conseguiu pedir ajuda,
seus gritos foram ignorados. Então vi uma nuvem sobre Israel.

Eu: “Ai, meu Deus, dessa vez é em breve, muito em breve. Por favor, tenha misericórdia. ”

Olhei novamente e vi um grande terremoto que se originou do Trono de Deus. Ao sentir isso,
comparei-me a uma pequena partícula em uma peneira enorme. Esta mudança de terreno
assustou o inimigo e eu vi grandes hordas de anjos poderosos vindo para as colinas.

A própria presença desses anjos parecia ser vista por todos, talvez porque fosse televisionada,
mas eu não tinha certeza. No entanto, eu sabia que o mundo agora sabia que Deus estava
muito zangado. Então eu vi terras em todo o mundo tremerem. Cidades foram niveladas e uma
vez que grandes nações caíram.

Então tudo isso parou tão repentinamente quanto começou e parecia que era do final da
manhã ao final da tarde, mas isso não estava claro para mim. Esfreguei meus olhos, pois agora
parecia em tempo real.

Por um tempo, eu nem tinha certeza se estava em um sonho do qual poderia acordar. Eu senti
como se meu coração estivesse batendo forte no meu peito e então ele também parou quando
o chão da Corte voltou ao normal.

Eu: “Pai, estou apavorado. Existe alguma maneira de apelarmos a Você por misericórdia? ”

Deus: “Você não pode mudar o que está escrito, pois é assim que reconciliarei os corações
comigo e é como uma circuncisão. Quem desafia os exércitos do Deus vivo? Estou prestes a
circuncidar os corações para que vivam ”.

Eu fui às Escrituras para estudar Deuteronômio 30: 6 e Jeremias 4: 4 e minha mão esquerda
congelou como uma garra novamente. Quando fui mover a Bíblia e voltar para Deus, ela caiu e
abriu em Oséias 2: 11-23.

Deus: “Erin, é hora de reconciliar os corações comigo. É como rolar o que é antigo em um
pergaminho e expor o que é novo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e reconstruirei
aquilo que o inimigo pisou. Agora escreva claramente o que você viu. ”

Eu: “Pai, tive um sonho ontem à noite em que me via escrevendo exatamente um ano atrás. É
agora a hora como é um ano depois ou ainda é outra hora? Estaremos voltando para Casa
antes do tempo de angústia de Jacó ou ... ”

Deus:“ Está escrito e predito pelos profetas que este é para um tempo determinado e que o
tempo será claro com base nos eventos. Então eu pergunto a você, Erin, como eu sei que
horas são e, portanto, as controlo, que horas são? "

5



Eu: Não tive escolha a não ser "engolir em seco" minha ignorância. “Pai, eu não sou o Autor da
história nem guardo o tempo, então qualquer coisa dos meus lábios é falha, a menos que seja
inspirada por Ti, então, por favor, me perdoe.”

Deus: “Erin, estou pedindo a você para observar os eventos e como você vê desta vez.”

Eu: “A hora é agora e parece que estamos neste tempo, pois ele está se alinhando.”

Deus: “Então esteja seguro em Mim, saiba que Eu sou Deus e não se preocupe. Erin, fique
quieta e saiba que eu sou Deus. Isso é o suficiente por hoje, criança, você é amada. ”

Uriel me colocou de pé e eu ainda estava tremendo com o que acabara de ver.

Eu: “Eu te amo, pai, mas gostaria de poder abraçá-lo quando preciso de você”.

Deus: Eu ouvi uma risada estrondosa, como se Ele tivesse gostado do que eu acabei de dizer.
“Eu estou com Você, Erin, então não tenha medo e não desanime. Permita que Eu vá antes de
você e espere em Mim enquanto tornarei seu caminho conhecido. Você é amado."

Uriel me guiou para fora da porta de Deus. Quando olhei para Uriel, percebi que ele era ainda
maior do que o normal e tinha asas.

Eu: “Você vai para a guerra em breve?”

Uriel: Sorrindo. “Não se preocupe, Erin, ainda vou encontrar você aqui.”

Eu: “Eu não quero que você se machuque”.

Uriel: Sorrindo e rindo. “Não se preocupe com isso porque eu não vou ficar. Minha própria
presença traz medo aos corações dos homens. Eu fico com uma espada e eles recuam. "

Eu: “Você está certo.”

Eu me senti um pouco boba por ter dito isso, pois eu realmente sabia que ele ficaria bem.

Uriel: “Deus mostrou a você um tempo para vir e as Escrituras foram dadas a você para
confirmar Suas Palavras. Agora volte um ano para ver o que foi predito. Tudo é por um tempo
determinado, mas, quando esses eventos ocorrerem, os homens ainda ficarão consternados e
pegos de surpresa e verão apenas em retrospectiva que as palavras desses eventos foram
escritas com antecedência. ”

Eu: “Hmm, como a visão retrospectiva de um cervo?”

Uriel: “Esta é uma observação perspicaz. O Senhor é bom e um refúgio em tempos de
angústia. Ele cuida e envia ajuda para aqueles que confiam nele. Ele acabará com as
conspirações malignas, onde talvez Nahum seja um exemplo.
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“O problema não virá uma segunda vez. Erin, quem é a sua força, faz seus pés parecidos com
os de um cervo e permite que você suba nas alturas? ”

Eu: “Deus pode! Uriel, eu sou como o cervo pisoteando Jerusalém? "

Uriel: Sorrindo. “Não, Erin, por favor, olhe o que Deus mostrou a você enquanto Ele está dando
a você visão para ver como uma águia. Você deve orar por Israel e pela paz de Jerusalém, pois
até mesmo o seu nome significa paz.

“Tenha cuidado para não misturar palavras dadas a você individualmente por outros profetas ou
pessoas que afirmam ser profetas, mas não estão com as Palavras de Deus dos tempos dadas
diretamente a você. Eles não são os mesmos e isso é sabedoria. Agora não se preocupe. ”

Eu: “Uriel, eu vi algumas cidades desmoronar e uma das cidades parecia Portland, Oregon. Eu
vi um grande tremor, mas foi literalmente um terremoto ou um reavivamento? "

Uriel: “Às vezes tanto, Erin, como o que sai da calamidade? Talvez humildade enquanto os
olhos buscam ajuda do céu quando o chão lhes falta. Não tenha medo, Erin, mas anime-se.

Sonho sobre ...

amanhã, 2de novembrode 2015, marca o aniversário da Declaração Balfour de Isaías 11: 'reunir os
dispersos de Judá dos quatro cantos da Terra' 11-12 que cumpriu a profecia bíblica que Deus

Esta declaração restaurou o povo judeu à sua pátria e estabeleceu um tratado de paz com o
Império Otomano. Esta declaração também foi a pedra angular legal para o estado judeu. Vale
a pena comemorar!
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