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Sonho 192 - Deus, a Igreja e Gall
Recebido no domingo, 14 de fevereiro de 2016

(anteriormente conhecido como Hora Final 2)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado, apenas obrigado, porque Você é o levantador da minha cabeça e meu maior
presente e tesouro. Louvado seja, Pai, pois Suas obras são poderosas para serem louvadas.
Pai, preciso de ajuda com meus sonhos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou imediatamente na porta da Casa de Jesus. Eu estava animado porque não vinha aqui há
um tempo. Eu vi os belos canais de água fluindo de Sua Casa a partir das fontes. Como a porta
estava fechada e antes de bater, decidi sentar e observar a bela paisagem.

Vi pomares distantes e um lindo mar de flores coloridas. Eu também vi cereja, amêndoa e
dogwood apenas para citar alguns. Eu podia ouvir um coro de anjos cantando uma canção
familiar. Enquanto cantavam, vi milhões de estorninhos em diferentes tons de azul, verde e
branco criar desenhos no céu como uma dança bem coreografada.

A hora do dia era de manhã, pois pude ver que o sol ainda não havia subido acima do pico
mais alto. Enquanto eu observava o nascer do sol, a luz criou um halo ao redor da montanha.

O ar estava lindamente perfumado com o toque da primavera e a promessa de um novo dia
perfeito na propriedade de Deus. Eu me peguei tentando descobrir onde o coro estava
localizado e que música eles cantavam.

Parecia uma canção secular da qual me lembrei de quando me tornei cristão pela primeira vez,
por volta de 1993 ou 1994. Este foi um ano em que abandonou completamente todas as
minhas práticas religiosas da nova era e comecei meu compromisso total com Jesus. Depois
disso, fiquei literalmente doente toda vez que estava perto de qualquer sinal anterior desse
estilo de vida.

Cortei todos os laços com essas práticas anteriores e corri atrás de Deus e nunca me arrependi
de minha decisão de fazer isso. No entanto, eu ainda duvidava de minha habilidade cristã, pois
falhei em qualquer tentativa de 'superestimar' minha aparência sagrada. Eu tinha métodos
legalistas e era rápido em apontar problemas nos outros. Ao pensar nisso, ri e balancei a
cabeça.
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Eu: “Oh, pai, por favor, me perdoe porque eu simplesmente não entendi. Obrigado por me amar
o suficiente para não desistir de mim. Oro agora para que Elijah veja também que troquei meu
pijama de grife e agora corro atrás das coisas de Você. ”

Sentei-me por um momento e finalmente peguei a música em que o coro estava cantando e
comecei a rir. Foi, 'Na Casa de Pedra e Luz' de Martin Page. Comecei a cantar, 'Ba-Ba-Ba Da
Da Daaa'. Então ouvi a letra e percebi que duas partes da letra da música haviam mudado.

A primeira mudança na letra foi que 'Oh, Santo Deus, descubra-me' aqui no Céu foi substituído
por 'O Monte Kailis' na Terra. A segunda mudança foi 'Ó Santo Deus, mostra-me minha alma'
aqui no Céu foi substituída por 'Santa Senhora' na Terra.

Enquanto eu ouvia ainda mais, percebi que um dos itens da nova era também foi removido
para a versão celestial e agora era o seguinte:

'Já faz tanto tempo, meus espíritos estão em guerra, ó Santo Deus, deixe-me renascer. E eu
abraçarei Teu Filho em meu rosto, chegará o dia em que eu despertar Teu Filho dentro da casa
de pedra e luz. '

O coro era liderado por um anjo ou anjos com vozes incríveis e comecei a chorar enquanto
movia meu corpo para frente e para trás com a música. Eu louvei a Deus porque essa música
era claramente para mim e também para outras pessoas que anseiam por Deus.

Só então eu senti uma mão no meu ombro e era Uriel com um grande sorriso no rosto.

Uriel: “Vejo que você está dançando na soleira da porta da Casa de Deus”.

Eu: Rindo. "Sim. Como Ele fez com que aquela música me representasse tão bem? Não é uma
canção secular do mundo? ”

Uriel: “Bem, Ele é Deus e pode fazer todas as coisas e ainda mais. Agora, e mais importante,
você tem certeza de que essa música não se originou primeiro aqui no céu? Erin, talvez a letra
tenha mudado da versão inspirada de Deus aqui no céu. ”

Eu: “Nunca pensei nisso. Isso é diabólico. ”

Uriel: “Erin, a música na Terra que eleva seu espírito de um local secular talvez o faça porque
suas raízes se originam de coros celestiais. Você percebeu que adora determinada melodia,
mas as letras são baseadas no mundo?

“Ou talvez como este que você acabou de ouvir, apenas algumas linhas foram alteradas para
representar deuses com raízes na adoração de Baal? Muitas vezes as pessoas não prestam
atenção às letras e essas palavras podem levar a um caminho escuro e tortuoso. Agora, por
que você acha que está aqui? ”

Eu: “Espero ver Deus, o Calendário e o Relógio ou almoçar com o Senhor.”
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Uriel: Sorrindo. "Conforme escrito na versão celestial da letra desta música, você está pronto
para descansar sua cabeça aqui?"

Eu: “Oh não… bem, sim, mas ainda não. Estou batendo em sua porta. mas eu não quero deitar
minha cabeça e descansar até que eu tenha completado minha corrida. ”

Uriel: “Em que porta você gostaria de bater?”

Enquanto o coro continuava a cantar essa música ao fundo, parei para pensar por alguns
momentos, pois sabia que havia mais nessa questão.

Eu: “Prefiro pedir conselho a Deus em Seus tribunais, pois este lugar aqui é um lugar
encantador e um presente. Mesmo que eu esteja aqui agora, vou reservar isso para quando
Deus me convidar e eu quiser mais orientação Dele. ”

Uriel: "Erin, você encontrará Deus em ambos."

Eu: “Sinto que este é um lugar que é a minha recompensa e que estou tão ansioso por isso no
final desta corrida que não me sentiria confortável aproveitando isso até que Deus estivesse
satisfeito por eu estar pronto para ficar. Eu tenho tantas perguntas, como meus sonhos
recentes. ”

Uriel fez sinal para que eu me sentasse ao lado dele no degrau de Deus.

Uriel: “Agora venha, sente-se e compartilhe isso. Deus pede a sua presença e eu o levarei
diante Dele depois que você falar. ”

Eu: “Meu sonho ontem à noite parecia tão real ...” A

descrição do sonho começa ...

Eu vi várias partes dos estados costeiros do oeste em chamas. Enquanto tentava convencer as
pessoas a irem embora rapidamente, elas não o fariam. Algumas pessoas pegaram alguns
itens essenciais que, em observação, pareciam ridículos e uma mulher até pegou alguns
vestidos formais.

Logo encontrei uma casa com uma família no ministério. O homem me disse para pegar sua
esposa, filhos e uma pequena variedade rara de pássaro e fugir. O homem disse que
permaneceria para proteger a casa deles, embora sua família protestasse contra isso.

O homem não cedeu à nossa pressão para ir embora, então levei os outros membros de sua
família a uma nave que estava removendo famílias. Eu olhei e apenas cinco casas adiante o
telhado estava pegando fogo e se espalhando rapidamente. Então, vi uma mulher parada na
neve no jardim da frente de sua casa.
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Eu fui até ela e disse que ela precisava ir embora. Depois que ela finalmente concordou em ir
embora, ela foi para sua casa e eu a segui. Essa mulher então foi até um tipo de santuário
portátil com estátuas bizarras e começou a dobrá-lo em uma espécie de estojo de exibição de
cavalete com uma alça.

Eu: “Você não pode levar isso conosco.”

Mulher: “Mas então não terei a bênção destes.”

Enquanto ela tentava decidir o que fazer e parecia perturbada, vi um enorme firewall vindo em
nossa direção. Voltei a atenção da mulher para o fogo que se aproximava.

Eu: “Fique e esta caixa irá protegê-lo ou deixe-a e seja libertada do fogo.”

Mulher: “Ok.”

Mesmo concordando, ela ainda tentou enfiar um ídolo no bolso.

Eu: Severamente. "Largue. Isso não pode vir conosco. ”

Mulher: Concordo com relutância. "OK."

Eu: Eu olhei nos olhos dela. “Você precisa decidir e não desistir. Fique e queime ou viva
deixando isso para trás, pois não há mais tempo. ”

Ela largou seu ídolo, correu em minha direção e pegou minha mão. Eu estava então em uma
área com ventos fortes que alimentavam essas chamas enormes. Eu vi paredes, mas não
reconheci a cidade.

Eu estava então em uma área com montanhas de grama e a grama era marrom. Isso me levou
a acreditar que era verão ou uma grande seca. Eu vi um halo de fogo ao redor da montanha e
uma comunidade habitacional perto da base desta montanha.

Enquanto eu estava na rua residencial olhando para cima, pude ver uma estrada sinuosa com
caminhões abertos transportando cargas até o topo da montanha. Pude ver que havia um
incêndio atrás da montanha. Eu parei uma mulher que estava caminhando em sua direção.

Eu não sabia onde ficava e as casas pareciam estranhas para mim. Eu não tinha certeza, mas
poderia até ser Israel na área da Cisjordânia.

Agora era noite quando olhei para as nuvens acima do topo da montanha. As nuvens estavam
cinzentas e fofas e eu podia ver as luzes de dentro das nuvens.

De vez em quando, eu podia ver algo no espírito que figuras sombrias estavam indo contra os
anjos poderosos de Deus e era como uma guerra. Então ouvi um grito poderoso e os anjos de
Deus moveram-se para fora da nuvem, mas ainda em atenção a Deus.
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Parecia que Deus retirou a proteção desta área, pois agora eu vi milhares de foguetes sendo
disparados. Não houve tempo para avisar ninguém e houve destruição em massa e perda de
vidas.

Desenho de uma estrada sinuosa subindo uma montanha na resposta abaixo ... A

descrição do sonho termina ... A

nova descrição do sonho começa ...

Eu estava no meio de um enorme pedaço de terra e estava em uma linha divisória. Um dos
meus pés estava no oeste e o outro no leste. De repente, o solo se dividiu entre os dois e a
terra desmoronou.

O terreno agora estava instável e dividido em dois e parecia a área de onde minha avó era em
Oklahoma. Mais especificamente, parecia Norman ou Euchia, mas eu realmente não tenho
certeza se este era mesmo Oklahoma ou algum outro lugar.

Conforme eu revia isso mais, agora parecia mais que eu estava perto dos quatro cantos onde
quatro estados se encontram, mas novamente eu não tinha certeza. Apesar de tudo, quando
esta área se separou, foi muito real e bastante assustador.

A terra era árida, quente e seca e os ventos destruíam tudo em pé. O dia estava claro com céu
azul e rapidamente escureceu. Nada poderia ser desfeito e nada poderia impedir isso e foi tão
triste.

A descrição do sonho termina.

Eu: “Uriel, eu acordei cansado, pesado e fiquei quieto. Então comecei a chorar só de pensar
nesses sonhos. ”

Uriel: “Erin, você é uma mensageira de notícias e uma escriba. Agora, os mensageiros só
trazem boas notícias? Você começou a dar boas novas para que aqueles para quem Deus
chamou possam ouvi-las.

“No entanto, aqueles que escolheram não se voltar para o Deus de toda a Criação e a Palavra
de Deus não se importarão com o que você escreveu sobre o que Deus deu àqueles que O
escolheram agora. Erin, você também foi enviada como mensageira de como é o Paraíso para
o povo de Deus.

“Deus criou um lugar especial e o próprio Senhor o declarou na cruz. Você é como um guia de
viagens ou talvez até mesmo um agente imobiliário. Haverá problemas enquanto está escrito e
está disponível para aqueles que se importam em lê-lo, ouvi-lo ou vivê-lo.

“No entanto, lembre-se de que não é seu fardo se eles não o fizerem, pois há mentiras faladas
sobre a eternidade pelo inimigo. O inimigo tem feito um excelente trabalho fazendo com que as
pessoas se afastem da bondade, graça e amor de Deus.
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“Como você sabe, Deus perseguirá Seus filhos como Ele é um Pai amoroso, mas chega um
ponto em que Ele se torna mais difícil e aumenta a pressão. Esperamos que o muro do orgulho
desmorone e que os corações humildes prevaleçam. Ele é poderoso para salvar. "

Eu: Chorando." Estou com medo. Todos sabem quem é Deus? Há mais? "

Uriel: "É simples, mas muitos o complicam. Então, por que Deus envia calamidades? Por que
Ele permite o mal?"

Eu: "Bem, porque então percebemos nosso desamparo, nossa pequenez e nossa incapacidade
de parar algo enorme, pois isso parece revelar nossa falta e Seu poder. Quando temos uma
queda de energia, não tento consertar algo muito grande para me.

“em vez disso, eu chamo a companhia elétrica e pedir-lhes para enviar ajuda. Quando somos
fracos e indefesos, Ele é feito forte.”

Uriel: “Eles vêm para que o poder e a força de Deus sejam exibidos com Sua esperança de que
o homem se arrependa e O escolha sobre o pecado e para que os corações se voltem para Ele
e Ele mostre compaixão”.

Eu: "Aí vai ser muito poucos virando e eu vejo. Eu vejo nos meus sonhos, na TV, na internet e
até na igreja que antes o que era nojento agora é considerado delicioso. Eu vejo que tudo está
se transformando entre o mau e o bom. Isso é o que eu vi no meu sonho algumas semanas
atrás ... ”A

descrição do sonho começa:

Eu vi um caldeirão gigante sobre uma fogueira e ouro sendo derretido. Era lindo, brilhante e
puro como os anjos se mexiam a panela. Então eu vi figuras escuras despejando coisas na
panela. No começo, eu vi o ouro puro se transformando em um arco-íris de cores.

Deus então chamou Seus anjos para longe do caldeirão e eu vi uma figura assustadora vir.
como um anjo, mas suas asas eram pretas. Ele tinha um rosto e um corpo lindos, mas era
assustador. Eu vi pernas que eram de bronze com algo como raízes entrando no solo.

Eu então vi figuras escuras despejando vasos na mistura. Eu vi etiquetas nos vasos com algum
script que não sabia a origem, mas eu sabia ew estes para serem príncipes dessas armas ou
vasos de corrupção do ouro.

Então eu vi essa entidade maligna massiva mexer o líquido derretido e parecia alcatrão. Já não
era puro e o alcatrão era preto e ígneo. A figura olhou para mim enquanto eu observava com
horror enquanto ele derramava o caldeirão sobre as pessoas enquanto elas dormiam.

A descrição do sonho termina…

Eu: “Acordei então assustado. Uriel, sinto falta das minhas velhas visões e sonhos do paraíso. ”
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Uriel: “Erin, se você não quer mais ser usada por Deus, então você deve ir a Ele com isso.”

Eu: Eu peguei o braço de Uriel. “Não, espere. Perdoe-me.”

Uriel: "Eu não concedo perdão, Erin, pois sou apenas um servo de Deus. Você não me ofendeu
e eu não tenho nada contra você. Agora você deve buscar a Deus neste assunto enquanto Ele
pede a sua presença."

Eu balancei a cabeça e imediatamente estávamos na frente da porta de Deus. A porta estava
aberta e a luz brilhando era tão linda e brilhante. Era um contraste tão forte com meus sonhos
recentes.

Eu me virei para Uriel e ele colocou pomada em meus olhos e trouxe-me à presença de Deus.
Meu corpo começou a vacilar sob o poder de Deus. Conforme Uriel me movia para mais perto,
meus joelhos finalmente cederam quando todas as células do meu corpo caíram para adorá-lo.

Eu caí de joelhos com o rosto para frente e percebi com fascinar as belas pedras de safira com
uma profundidade tão incrível. Essas pedras pareciam estar vivas, respirando e adorando a
Deus. 'Até as pedras clamam a Deus' (Lucas 19:40).

Eu ouvi o coro de anjos cantar: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi,
é e há de vir! ” Neste dia em particular, porém, parecia que esta música tinha um significado
diferente.

Percebi que simplesmente não consigo compreender totalmente os tempos em que estamos.
Isso me entristeceu e eu chorei nas pedras de safira com o rosto no chão.

Eu: "Oh, Pai, o mundo está entorpecido e eles foram enganados, mas realmente todos nós
estamos enganados. Se as trevas vencerem tudo o que há de bom no mundo, quem
permanecerá para testemunhar as tuas boas novas?

" Jerusalém, então que transmissão mostrará ao resto do mundo se é o deus do mundo quem
controla a saída? Posso interceder por aqueles que pecam sem conhecimento da verdade?
Posso fazer alguma coisa? Sinto-me desamparado porque isso é impossível para . me

“Senhor, eu não posso mesmo remover o inimigo de atormentar minha casa, muito menos
qualquer outra pessoa Por favor, Pai;..? concede-me a habilidade como só você pode meu
coração quer ajuda e gritar, mas cujos ouvidos vai

virar“EuEstou sofrendo e meu coração dói. Oh Pai, Você me mostrou o que está por vir e muito
mais provavelmente em meus dias aqui. Eu te amo, Pai, por favor, não nos abandone e não
nos esqueça.

“Por favor, envie Jesus para nos resgatar antes dos tempos de angústia, como quem vai
suportar isso? Lembro-me que uma vez fui perdido e do mundo, mas agora estou doente.
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Quando tenho esses pesadelos, sinto uma bílis amarga na garganta. Não tenho desejo de
viajar e nenhum desejo de continuar fingindo.

“Por favor, Pai, mostra-me como falar com ternura e ter compaixão por aqueles que perseguem
outros deuses e os dirigem a Ti. Conceda-me a habilidade de curar corações partidos, expulsar
demônios e mostrar bondade para aqueles que me odeiam, tudo isso em Seu Nome.

“Pai, há pessoas que conheço na escola da minha filha que exibem milagres de cura pelos
métodos da nova era. Essas pessoas zombam de sua habilidade e enganam alguns com esses
meios profanos. Oh, padre, por favor me ajude. ”

Deus: “Erin, eu ouvi você. Você consegue continuar? ”

Eu: “Eu não posso sozinho, Pai, porque eu só posso através do Seu chamado e sou capaz
através da Sua força. Você me conhece e só você sabe. ”

Deus: “Então renda-se a mim, Erin, porque eu não a chamei na sua força. Eu chamei você em
sua fraqueza, portanto, deixe-Me carregá-lo. ”

Eu: Chorando. “Oh, padre, vejo problemas e é horrível. Como faço para reconciliar meu
coração? ”

Deus: senti que ele estava sorrindo. “Oh, você não se reconciliou Comigo? Eu acredito que
você tem. Você está perturbado e fala de fel. Explique por quê. ”

Eu: “Depois desses sonhos, experimentei algo amargo.”

Deus: “Isso não é fel, Erin, como fel é veneno. O que você experimenta vem do estômago ou
da barriga. Foi oferecido a meu filho fel misturado com vinho e ele recusou. Este é um veneno
misturado com o deleite do mundo destinado a entorpecer a dor e é uma água amarga. O que
eu falei com você recentemente pessoalmente? ”

Eu: Lembrei-me instantaneamente. “Eu estava preocupado com a água potável suja em todo o
mundo depois que vi um comercial de crianças com sede. Eu me senti culpado por ter água
potável. ”

Deus: “O que foi que eu te disse?”

Eu: “Você me lembrou que meu chamado era por água potável para quem tem sede. Você me
lembrou que Você fornece um vaso para encher e derramar da água do poço. ”

Deus: "Então o que é água amarga?"

Eu: “Hmm, água amarga não mata a sede?”

Deus: "Sim, mas o fel vem das serpentes. Se o fel é misturado com água pura, então está
envenenado. O que é água boa?"
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Eu: "O que Jesus oferece é água boa para saciar nossas almas sedentas. Ele nos refrescou
com esta Palavra e estamos vivos com Sua água. O mundo mistura a água boa com água
amarga, envenenando nossas almas."

Deus: "Este é como o tempo de Jeremias e você está perturbado como Jeremias. Agora você
foi arrancado da cisterna e está perturbado. Você não pode voltar às coisas anteriores e não
pode reverter o tempo.

" Você é odiado porque você fale de água doce, mas o mundo te chama de hipócrita porque
você se volta para Mim. Eu sou odiado porque as pessoas carecem, mas elas nunca pensam
que odeiam porque me carecem, pois ninguém gosta de mudar.

”Agora, Jeremias, Jó e Tiago falou de fel, mas o inimigo ofereceu esta água a Jesus para
tentá-Lo e zombar Dele uma última vez. Poucos percebem isso porque é a mesma hoje, mas é
livremente aceita como boa água. É melhor morrer de sede física do que para beber esta água
da serpente. ”

Eu então senti um estrondo e o chão do Tribunal de Deus se abriu e diante de mim eu vi
pessoas bebendo livremente desta água e algumas se embriagaram com ela. Eu vi igrejas
enormes usando fel misturado com vinho em comunhões.

Eu então vi algo como um Uma cortina ou véu maciço cobrindo as cabeças dessas pessoas
nas congregações. Ouvi sacerdotes e pregadores tornando a Palavra de Deus palatável para
que pudesse ser consumida como pão. No entanto, o pão que representa Cristo foi misturado
com essa água amarga e vinho.

O povo pareciam quase zumbis. Coisas que eram pecaminosas foram feitas puras e coisas
puras foram feitas pecaminosas, mas tudo sutilmente. Eu então vi uma pequena igreja onde um
pregador falava com autoridade divina e eles serviam boas palavras de verdade e bebiam água
pura.

I olhei nos bancos, mas havia apenas um punhado de pessoas aceitando isso. Eu vi uma
enorme igreja no oeste que era muito rica. Eu vi a aceitação de todas as orientações sexuais,
aulas de ioga e outras coisas.

Eu vi uma proibição ner afirmando que Jesus ama a todos e que aceita a todos em Seu
santuário. A faixa referia-se a Lucas 5:32, mas implicava algo diferente do que Deus pretendia:
'Não vim chamar justos, mas os pecadores serão salvos.'

Estava declarando sutilmente que não há problema em continuar porque Deus aceita estilos de
vida pecaminosos. Também removeu a última linha que chama os pecadores ao
arrependimento.

Então, vi outras igrejas que operavam de maneira legalista e opressora. Eu vi os demônios
oprimindo os crentes nos bancos com vergonha, pegando as Escrituras fora do contexto e
usando-as como armas.
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Eu vi elementos de comunhão novamente com fel amargo. Eu vi essas pessoas pobres se
julgando indignas, não amadas e incapazes da salvação de Deus. Era uma igreja de salvação
por santidade pessoal e atos de serviço ao pastor.

Esta igreja estava vazia do Espírito Santo. Eu vi anjos incapazes de operar nas próprias
palavras deste pastor e a doutrina não permitia milagres hoje.

Eu: Chorando. “Oh, padre, é agora. Este é um verdadeiro tempo terreno agora. ”

Ele então me encaminhou para outra igreja enorme no sul e eu vi o fel amargo servido
novamente. A congregação parecia novamente zumbis. A mensagem era fácil de digerir e não
exigia arrependimento, apenas resistência moderada. Dizia que não há problema em pecar e
que todos são aceitos, mas, por favor, dê.

Eu vi ofertas de culpa e grandes quantias de dinheiro dadas em troca de penitência. Em vez de
arrependimento, eles estavam pagando penitência para alcançar os objetivos financeiros da
igreja. Isso era dar em troca de orações de bênção e era uma igreja de ganância.

Eu: “Então, essa água ruim causou essa nova geração de 'zumbis cristãos'?

Deus: “Isso não é novo e esses não são cristãos”.

Eu: “Então, o que posso fazer, padre?”

Deus: “Entregue tudo a Mim e não permita que o que você vê o afaste de Mim. Vejo que você
está triste, mas diga o nome de um profeta feliz ou portador de boas ou más notícias. Você
deve escrever claramente e se concentrar em Mim, pois não fiz isso para prejudicá-lo. Isso é o
suficiente por hoje. ”

Uriel colocou a mão no meu ombro.

Eu: “Pai, eu te amo. Por favor, proteja-nos e mantenha-nos desta bílis misturada com água. ”

Deus: “Quando te for oferecido, sê firme, levanta-te e resplandece como o Meu Filho. Quando
você precisar de mim, ligue-me porque estou aqui para ajudá-lo e responderei quando você
pedir ajuda. ”

Eu: “Obrigado.”

Deus: “Eu te vejo em breve, então não se preocupe porque você é amado.”

Uriel me levou para fora da porta.

Uriel: “Erin, não desanime, pois você recebeu sabedoria. Agora ore. ”

10



Eu: “Rezo por discernimento, pois esta paisagem carece de cores de verdade. É como uma
paisagem cinza e é falsa e vazia de Deus. ”

Uriel: “Lembre-se de amar de acordo com a Palavra de Deus. Isto é para você do Senhor em
Gênesis 50: 20-21. Há mais coisas sobre isso, mesmo na superfície ...

“'Você pretendia me prejudicar, mas Deus pretendeu que fosse para o bem, para realizar o que
agora está sendo feito, a salvação de muitas vidas. Então, não tenha medo. Eu vou sustentar
você e seus filhos e ele falou gentilmente e a tranquilizou. '

“Erin, agora foi mostrado a você essas coisas para entender os tempos em que está, então se
renda totalmente à vontade de Deus. Ele o está instruindo sobre as maneiras pelas quais você
deve ir para ajudar outras pessoas.

“Agora ore para que este fel não seja recebido, pois aqueles que optam por beber água amarga
estão satisfeitos com o mundo. Beba da água que Jesus lhe ofereceu e viverá. Não se
preocupe nem tenha medo. Rezar."

Sonhe de novo ...

Ao acordar desse sonho, imediatamente senti um chamado para jejuar e orar na próxima
semana.
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