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Sonho 197 - Deus, a Pomba e o Falso Profeta
Recebido Sexta-feira, 25 de março de 2016

(Anteriormente conhecido como Hora Final 7)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que você fez por nós. Não há como agradecer
a você por tudo ou presentear você com nada em troca, comparado ao que você deu.

Assim que estou sentado em minha cadeira esta manhã, de repente ouço uma chuva torrencial
misturada com gelo. Soam como contas minúsculas, contas ocas, batendo em nosso telhado
de metal. Senti cheiro de poeira ou fumaça em meu nariz. Este é um cheiro que tenho quando
no meio de um ataque iminente, ou presença, do inimigo.

O cheiro foi rapidamente substituído pela fragrância de chuva fresca e flores perfumadas,
embora eu não tenha flores aqui em vasos ou florescendo do lado de fora. Estamos nos
abrigando dentro de nossa casa hoje, pois a tempestade de gelo interrompe os planos. Acordei
várias vezes durante a noite. Ao acordar todas as vezes, eu ouvia: “Abra! Chamando todos os
corações; chamando todas as mãos. ”

Eu ouvi isso duas vezes durante a noite e uma vez ao acordar. Não tenho certeza do que isso
significa, mas, padre, estou disposto. Pai, preciso de ajuda com os sonhos que tive ontem à
noite. Não tenho certeza se entendi o que vi. Por favor, esclareça essas imagens e me ajude a
discernir seus significados.

Meu primeiro sonho:

vi algo descer na capital dos EUA. Então saiu como algo imerso e deixou o país. Foi sinistro e
veio na forma de uma tempestade ou nuvem escura. Eu vi o touro vermelho agitando o país,
levantando terra e destruindo as fronteiras dos estados. Eu vi bandeiras azuis e vermelhas
convergindo contra ela, mas elas se misturaram como uma força na forma de um enorme touro
roxo com chifres de aço afiados.

Eu vi o touro vermelho ferido primeiro pelo chifre de aço direito, mas não o derrubou. Eu então
vi este touro roxo circundar o vermelho e estudá-lo enquanto o touro vermelho ficava quieto. Eu
vi o touro roxo raspar o chão três vezes e então começar a atacar o touro vermelho. Deus
trouxe um raio e atingiu o touro roxo, ferindo-o temporariamente.
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Enquanto estava no chão, o sangue se derramou vermelho e se separou do touro. Os anjos
receberam ordens de infligir a terra. Enquanto os anjos afligiam a área onde a batalha ocorreu,
Deus enviou os que causaram sofrimento. Esses agressores vieram de todos os lugares.

Segundo sonho:

vi uma figura vestida de manto; era enorme. A própria figura parecia um lobo com apêndices,
como uma serpente, como se fosse do mar, mas caminhava sobre a terra. Estava vestido de
branco e ia e voltava para o exterior. Parecia pacífico e aqueles com quem entrou em contato
viram uma forma diferente.

Era uma entidade traiçoeira. Abraçava os enfermos e coxos com maldições, não de cura.
Lavou os pés dos inimigos de Deus e os beijou até mesmo em Nome de Jesus. Eu vi esta
besta propor um contrato de terra como um engano em Jerusalém, mas, em vez disso, foi
concedido em compromisso com a própria terra que desejava.

Dizia: “Nesta terra, edificarei minha igreja”, e declarou isso. Esta era uma entidade que possuía
um vasto terreno sem fronteiras. Esta besta se declarou Jesus. Ele caminhava com ovelhas e
amamentava um cordeirinho em particular. Eu não entendia o que estava fazendo tentando tirar
leite de um cordeiro.

Essa entidade declarou: “Deus me enviou para proclamar Suas boas novas. Ele me ungiu com
o poder de proclamar liberdade para todos os prisioneiros, visão para que os cegos possam
ver, para amarrar os feridos e selar suas feridas ”. Eu vi isso como a Palavra de Deus foi
distorcida e forjada como uma ferramenta para o “pacificador”.

Então, vi o pacificador e o proclamador de bênçãos ascender à terra santa de Deus com uma
grande celebração. Eu vi uma apresentação nos fundos, onde o cordeiro era sacrificado, mas
com instrumentos imundos. O sangue derramado era puro, mas nenhum deles conseguiu
bebê-lo. O sangue desapareceu e se tornou água. Eles foram incapazes de participar do
sangue do cordeiro.

Enquanto eles bebiam o que pensavam ser sangue, na verdade era água amarga. Ambos
ficaram furiosos. Um saiu e o outro traçou. Os dez reis foram telefonados e um plano maior foi
estabelecido contra Deus e Sua terra. Eu então vi uma nuvem em movimento rápido, tão
grande que parecia uma tempestade de areia com paredes com quilômetros de altura. Eu
estava apavorado. Eu não sabia onde era. Acordei de repente do meu sono.

Terceiro sonho:

vi a besta em uma enorme janela declarando milagres. Ele soltou duas pombas brancas e elas
foram imediatamente devoradas por dois pássaros maiores. Eu então o vi enviar duas pombas
brancas revestidas com tinta prateada, mas Deus enviou a chuva para lavar a prata e depois
enviar duas águias enormes para destruir essas pombas.
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Então eu vi a besta forjando em sua cidade. Ele forjou um símbolo de herói. Era algo como
uma cruz invertida, um crescente e uma estrela como um símbolo da Eucaristia. Ele então o
declarou sagrado e o abençoou.

Desenho de um símbolo multi-religioso em resposta abaixo…

Eu vi chifres no símbolo, bem como o que parecia ser uma suástica. Vi, no meio da cruz
invertida, uma safira azul. A safira parecia estar sendo comida ou devorada pela lua crescente.
O símbolo foi abraçado.

Sonhos acabados ...

Padre, não gosto do que está por vir. Por favor, nos proteja. Eu escrevi essas coisas que você
me mostrou. Você deixou meu estômago embrulhado até que eu anotei esses sonhos. Pai,
você entende que isso não é popular, mas, no meu coração, estou zangado por você. Fico
enojado quando ouço notícias horríveis ao redor do mundo.

Mesmo assim, sei, do Seu ponto de vista, que é muito mais pior do que nos é mostrado. Sei
que estamos chegando ao fim, mas ainda não tenho certeza de quando será. Por favor,
conceda-me discernimento e paciência. Por favor, mantenha-nos longe dos terrores do inimigo
para que apenas tenhamos medo de Você. Abençoe meus amigos e família. Abençoe aqueles
que você enviou para defendê-lo. Eu te amo. Nós te amamos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente na porta de Deus hoje. Uriel estava lá para me cumprimentar. Ele
sorriu para mim e apontou para o painel florestal à minha direita. Eu precisava de uma ajuda do
Senhor depois de sonhos tão difíceis.

No quadro, no topo, havia um lindo pássaro com asas de prata e penas de ouro. Ele veio e
pousou no meu braço. Era uma linda pomba. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando esta
pequena pomba inclinou a cabeça e parecia estar me tranquilizando.

Ele voou da minha mão e pegou um pequeno envelope do quadro de avisos. Tinha meu nome
nele. A pomba voou com ela de volta em meu ombro e, com a nota em seu bico, apresentou-a
para mim. Agradeci à pequena pomba de prata e ouro e abri o envelope.
Erin, minha pomba.
Não tema! Eu estou contigo!
Eu sou quem digo que sou!
Não tenha medo!
Você é minha noiva, eu sou seu noivo.
Eu não entrego Meu coração a ninguém!
Você é meu!
O tempo do Salmo 68 está chegando.
Não se preocupe!
Amor, Jesus,
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eu estava chorando. Eu me virei para Uriel e a pequena pomba pousou de volta no tabuleiro
florestal.

Uriel: “O Senhor ordenou aos anjos a seu respeito. Você não deve ter medo. Agora, Deus pede
a sua presença. ” Ele apontou para a porta.

Eu: "Uriel, ele ainda está chateado?"

Uriel: Enquanto ele falava, ele colocou pomada nos meus olhos. “Seus sonhos refletiram uma
mudança no coração de Deus?”

Eu: “Não, de jeito nenhum.”

Uriel: "Então, talvez você permita que Deus seja Deus."

Ele sorriu e eu assenti enquanto ele me guiava até a presença de Deus. O coro de anjos
continuou a cantar: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de
vir." O coro parecia estar ainda mais alto, mas ainda tão bonito. Suas vozes eram, e são, tão
incríveis. Eles soam como instrumentos e vozes combinados. Eu senti a música retumbar em
mim.

Meu corpo se encheu de emoção quando senti minha alma clamar ao Deus vivo. Deus vive;
Ele está reinando sobre todos os seres criados. Não há nada que possa resistir a ele. Na
verdade, se Deus está conosco, quem está contra nós? Uriel me criou até que minhas células
caíram e eu caí de joelhos para adorar a Deus. Eu mantive minha cabeça baixa enquanto
olhava para este lindo piso de pedra safira que, em suas profundezas, parecia balançar por
dentro com o coro dos anjos.

Eu: “Obrigado, padre, pela minha pomba. Obrigado por Jesus. Obrigado por sua terna
misericórdia e graça sempre fluente. Não posso agradecer o suficiente pelo Seu amor. ” Eu
senti um estrondo vindo do Trono de Deus.

Deus: “De nada. Você é amado por mim e te chamo de amigo. Você tem perguntas hoje. ”

Eu: “Sim, padre. Meus sonhos; estes são mais intensos e severos. Por favor, conceda-me a
capacidade de ver com mais clareza e escrever melhor como vejo, para que não cometa erros
que envergonhem a minha gravação. ”

Deus: “Meu anjo não atendeu Meu pedido ontem para direcioná-lo às águas curativas de Siloé
em Meu jardim? Você não viu com mais clareza e recebeu mais força? ”

Eu: “Ah, não entendi do que se tratava. Por favor me perdoe?"

Deus: “Você está perdoada, Erin. Até o que você acredita ser um erro faz parte dos Meus
planos. Agora, você tem muitas perguntas; falar."
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Eu: “Estou preocupado com o castigo dos Estados Unidos. As tempestades, os incêndios, as
inundações e os disparos do céu do sudeste sobre a costa leste; quando será isso? ”

Deus: “Chegou o momento em que você chegou. Declarei calamidade para aqueles que violam
Meus mandamentos, atropelam Minhas leis, distorcem Minhas Palavras e adotam Meus sinais
milagrosos para seus próprios propósitos. São como os Dias de Noé. Esta nação está
exuberante com imagens blasfemas e corações adúlteros. Minhas igrejas tornaram-se covis de
iniqüidade e abrigo para ladrões.

“Chegou a hora, como está escrito. O tempo escrito foi ignorado como uma mera alegoria?
Bem, não é. A punição caiu sobre aqueles que dividem Minha terra. O que eles fazem a Israel,
eu farei a eles; pois designei o touro vermelho como meu pacificador da terra atormentada até
o dia em que o removerei.

As parcelas daqueles que profanam as promessas de dedicação da terra a Mim não
prevalecerão. Quem pensa que eles são capazes de declarar uma coisa dessas a Deus no
Trono e, mais tarde, poderosos o suficiente para arrancá-la de Minhas mãos? Eu fiquei em
silêncio. Agora, não posso mais ficar em silêncio. ”

Eu: “Pai, há pessoas que te amam muito nesta terra. Por favor, cuide deles. Eu sei que você
vai, só não os esqueça em sua raiva. ”

Tive medo de ter ultrapassado e Ele ficaria com raiva.

Deus: “Você é meu amigo. Eu te chamo de amigo. Quem destrói aqueles que ama e não
oferece um lugar seguro para eles, seja lá ou aqui? Eu não sou o destruidor do bom, Erin. Eu
não conseguia esquecê-los. Pode uma mulher, você, Erin, esquecer seu filho que está
amamentando e não ter compaixão dos filhos que você gerou em seu ventre? Até estes podem
esquecer, mas eu não vou te esquecer. Eu inscrevi você nas palmas das Minhas mãos. Eu não
vou esquecer você. Agora, suas outras perguntas. "

Eu me lembrei do que Ele disse aqui como Isaías 49: 15-16.

Eu:“ Obrigado, Pai, pelas tuas promessas e misericórdia. Tu és poderoso para nos salvar. Esta
figura eu vi em branco agindo como Jesus, este é o falso profeta? "

Deus: "O que está escrito? Que homem santo da igreja de Deus, representando a Mim, pode
abraçar um leproso e não curar em Meu Nome? Em que igreja dei autoridade para dividir
Jerusalém? Quando Meu Filho abençoou os pés daqueles cujos pés são rápidos em correr
para a destruição ou beijar os pés do homem? Meu Filho não lavou os pés de Seus discípulos,
abençoando-os para que saíssem e andassem na fé para divulgar as Boas Novas e libertar os
prisioneiros? O único beijo ocorreu com aquele que foi enviado para enganar Meu Filho? "

Eu: “O argumento pode ser que Jesus também lavou os pés.”

Deus: “Sim, mas Ele proclamou aquele que não é limpo, apesar de estar limpo, entendeu?”
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Eu: “Isso não é um ato de amor?”

Deus: “Não da maneira como isso é interpretado. Um escravo não é maior que seu mestre.
Portanto, aquele que foi levantado para a destruição ainda é um escravo e um paroquiano. Meu
Filho recebeu Minha autoridade tanto no Espírito quanto na carne. Foi simbólico mostrar o
traidor. Ele estava ciente de seus esquemas, mas no final das contas controlou seus passos ou
pés.

“Agora, quando um líder afirma representar Minha Igreja, a Noiva, então ela deve beijar e
abençoar os passos de seus inimigos contra ela, declarando o impuro limpo, declarando
aqueles que perseguem outros deuses e os adoram agora irmãos dos mesmos Deus, eu? Com
que autoridade mudei de idéia agora e abri os portões do Céu para todos? Eu não fiz tal coisa.

“Saiba disso pelos seus frutos. Eles estão proclamando o Evangelho de Meu Filho? Eles agora
ressuscitam milagrosamente os mortos e andam de cidade em cidade dando vista aos cegos?
Com a autoridade de quem ele os enviou para curar o coxo e o leproso? Eu não dei a ele
Minha permissão para fazer tal coisa. Ele o fez em memória de si mesmo, não de Meu Filho.
Não se iluda. Ele usa leite que não vem do Meu Cordeiro e de Suas Palavras ”.

Eu: “Pai, ele vai a Jerusalém para fundar uma igreja. O que vai acontecer?"

Deus: “Cuidado com os pés, embora ele os cubra. Ele chama a atenção e é adorado por seus
seguidores. Seus seguidores se expandiram para aqueles que odeiam Israel. Ele abençoou os
pés de doze, mas cinco são inimigos de Israel. Ele abençoa aqueles que são como Judas e
atua como um irmão; todas as religiões de paz.

“Não mostrei Minha raiva por sua presença em Israel quando ele abraçou seus inimigos,
enviando relâmpagos diretamente sobre suas cidadelas? Ele fala contra os muros de proteção
que cercam Israel, mas vive atrás da segurança de um muro. Ele corrigiu Minha autoridade em
Jerusalém e envergonhou Meu rei que designei.

“Agora, seu terceiro sonho. Ele criou um símbolo para si mesmo e o declarou bom e santo.
Quem cria tal coisa e a usa? Você só precisa ver seus frutos. Onde eles estão? Onde estão os
milagres enviados por mim?

“Minha Igreja está crescendo. Haverá milagres em exibição total, enviados diretamente por
Minhas mãos. Enviarei os mesmos milagres em que Meu Filho disse que Seus seguidores
teriam fé como um grão de mostarda. Você terá muitos. Você não é o único, mas um de muitos.
”

Então Deus abriu o chão e eu vi a Terra girando. Eu vi luzes, muitas luzes, em todo o mundo.

Deus: “Milagres aconteceram em todo o mundo, mas poucos falam disso. A notícia não vai
falar isso. Muitos que enviei às nações para divulgar as Boas Novas realizam milagre após
milagre, mas quem reconhece Aquele que os enviou? Em breve o mundo verá e ficará
surpreso. ”
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Tão rapidamente quanto o chão se abriu, ele foi restaurado. Senti Uriel levantar meu braço
para me colocar de pé.

Deus: “Erin, você recebeu autoridade. Você deve acreditar e não duvidar, entendeu? Eu te dou
autoridade. ”

Eu: “Pai, mostre-me como acreditar e usar essa autoridade. Estou faltando alguma coisa. ”

Deus: “Foi encontrado”. Ele começou a rir. "Você é amado."

Eu: “Obrigado, padre. Eu amo Você."

Uriel me trouxe para fora da porta de Deus.

Uriel: “Erin, lembre-se do Salmo 68. Veja também o Salmo 16. Procure também as respostas
em Ezequiel 16. Lembre-se de que o inimigo opera em oposição à fruta. Quanto mais você
assiste, mais aparente se torna. Muitos farão vista grossa para a verdade. Olhe para a própria
raiz de onde vêm os problemas. Existe uma raiz. Você estava questionando transtornos
mentais recentemente. O que você acha que é a raiz? ”

Eu: “Pecado geracional?”

Uriel: “Talvez. Mas o que Jesus fez quando saiu com plena autoridade? ”

Eu: “Ele expulsou demônios.”

Uriel: “Muito bom, mas procure mais longe. A raiz vem dos caídos; a fortaleza destes agora é
expulsa pela 'Pharmacia', ou drogas, para mascarar os demônios. ”

Eu: “Mas como alguém pode discernir o que é apenas uma condição mental?”

Uriel: “A raiz, Erin, sempre vem do inimigo.”

Eu: “Mas tomo remédio para o coração. Isso está errado? ”

Uriel: “Não, mas em breve você não precisará mais disso, pois será libertado de suas
enfermidades. Você será curado e libertado disso. Basta conhecer as raízes e origens do que é
tão difundido e comum. A própria comida que você come; Deus o abençoe, pois muito foi
dedicado e sacrificado a outros deuses.

“Esteja atento e diligente. Traga suas ofertas a Deus na forma de holocaustos, ofertas de
manjares, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Traga tudo isso a Deus e
Ele os santificará, entendeu? Portanto, você e sua família permanecerão bem. ”

Eu: “Não entendo o que são?”

7



Uriel: “Então ore e peça. Para quem procura e bate, a porta será aberta para você. Deus
enviará ajuda de Seu santuário, então você não precisa se preocupar. Ore por Israel e ore por
sua terra, Erin. Lembre-se, Deus está no trono e é maior do que tudo o que você vai
testemunhar. Ele está totalmente ciente. Isso é o suficiente hoje. Oh, sim, e não se preocupe. ”

Sonhe…
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