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Sonho 204 - Seis Quartos, Atos de Deus, e Guerra
recebida no domingo, 5 de junho de 2016.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado pela bênção de familiares e amigos. Embora o
celeiro tenha queimado e os que estão dentro dele já tenham voado, Você ainda fala aos
nossos corações até que um dia, um por um, nos encontraremos no céu.

Nosso tempo juntos aqui foi incrível. Por causa deste pequeno celeiro, muitos Pardais
formaram amizades duradouras. Agradeço-te, Pai, por nos dar a comunhão uns com os
outros no Teu Altar. Não há como voltar a ser como as coisas costumavam ser, mas
podemos ter certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te
amam.

O tempo na Terra acelera, mas o tempo de espera pelo Seu retorno para nós parece
demorar muito. Pai, meus sonhos recentemente envolvem reunir filhos, nem sempre da
idade dos meus filhos, mas alguns mais jovens.

Sonho começa na sexta-feira, 27maiode...

Eu estava visitando o norte da Europa com os meus três filhos em suas idades atuais de
quatorze, dezesseis e dezoito anos de idade. Havíamos viajado para o norte da Europa
para ministrar aos perdidos. Enquanto estávamos lá, ficamos em uma casa que parecia
um orfanato ou internato para crianças desde o nascimento até os 18 anos.

Esta casa tinha várias histórias e os quartos eram como caixas de madeira. No entanto,
não havia tetos e cada quarto tinha uma parede aberta expondo o interior aos
elementos. Além disso, havia escadas de madeira suspensas no ar, sem grades que
ligassem as várias salas.
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O cômodo no. 1, o cômodo mais alto, era para bebês de desde o nascimento até dois
anos de idade. Algumas de suas mães também estavam lá.

A Sala # 2 consistia em crianças com necessidades especiais de vários graus de
severidade. Muitas dessas crianças moribundas tinham mães que as defendiam.

O quarto nº 3 consistia em crianças de três a seis anos de idade. Minha filha estava
passando um tempo nesta sala brincando com essas crianças, pois elas não tinham
família.

A Sala # 4 consistia em crianças de sete a dez anos de idade. A maioria das crianças
nesta sala parecia estar se consolando, pois havia apenas alguns adultos indo e vindo
para ajudá-las, mas não muitos.

O quarto nº 5 consistia em crianças de onze a quatorze anos. Não havia camas neste
quarto, apenas escrivaninhas.
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O quarto nº 6 era o nível mais baixo dos quartos e consistia em crianças do "ensino
médio" com idades entre quinze e dezoito anos. A maioria dessas crianças estava
dormindo em várias áreas além deste quarto, com algumas até dormindo nas escadas
sem grades.

As crianças mais novas ficariam na Sala 4 ou na Sala 6. No entanto, as crianças da Sala 5
pareciam ter dificuldades com a escola.

Meus dois filhos passavam o tempo entre os quartos 4, 5 e 6. Eles estavam tentando
ajudar as crianças fazendo amizade com elas. No entanto, muitas dessas crianças
estavam chateadas e amargas por terem sido abandonadas. Fui de sala em sala para
encorajar e divulgar as Boas Novas.

Enquanto eu realizava 'Seu Negócio', percebi que, enquanto ainda estava em meu corpo
terreno, já havia sido curado de minhas deficiências e parecia consideravelmente mais
jovem. Também notei que meus filhos não eram mais portadores de necessidades
especiais e também passaram a ser "normais", tanto mental quanto fisicamente.

Enquanto tudo o que estava ocorrendo aqui era 'pré-Arrebatamento', eu sabia que
também estávamos agora muito perto do Arrebatamento e que havíamos sido chamados
para um serviço maior a fim de trazer mais pessoas a Jesus antes de Sua vinda para nós.
À medida que nossa esperança foi elevada a cada uma de nossas curas, cada um de nós
foi ainda mais encorajado a espalhar a mensagem de salvação, que o tempo estava se
esgotando e uma escolha tinha que ser feita por Jesus e logo.

O que também achei interessante é que, de alguma forma, sabia que essa 'cura' não
havia ocorrido apenas com minha família, mas que Deus também havia realizado essa
cura com outras pessoas, bem como uma ferramenta de testemunho para Sua glória.
Parece que a misericórdia de Deus foi estendida a muitos de nós em um esforço
conjunto para nos ajudar em nosso objetivo de ajudar as pessoas a aceitar Jesus antes da
Tribulação ser lançada sobre um mundo adormecido.

Enquanto todos cuidávamos de nossos negócios, a certa altura minha filha veio até mim
em pânico.

Filha: “Mãe, há uma inundação na sala de baixo. Precisamos avisar a todos. ”

Desci as escadas correndo da sala 3 para alertar os ocupantes para não descerem para a
sala 6, pois as águas estavam subindo rapidamente. Percebi que estava ficando sem
tempo quando meu filho ligou para me lembrar de algo que eu precisava fazer.
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Filho: “Mãe, você mandou suas cartas pelo correio?”

Percebi que estava tão distraído com a magnitude do meu trabalho que deixei de fazer
algo extremamente importante.

Eu: “Onde estão meus envelopes?”

Filho: “A água está subindo, mãe, mas acho que vi sua caneta, papel e envelopes na mesa
da Sala 5”.

Enquanto eu corria escada abaixo, eu podia ouvir a água batendo nas laterais da escada
que levava ao quarto # 5. Percebi que isso significava que a Sala 6 estaria completamente
submersa.

Chamei na escuridão para quem pode ainda estar lá.

Eu: “Tem alguém aí? Eu posso ajudar? Deixe-me levá-lo a um lugar mais alto do que
este. ”

A princípio não consegui ouvir ninguém, então comecei a pensar que não havia
ninguém ali. Assim que eu estava me virando para ir embora, ouvi um som abafado.

Eu: Eu gritei para o som. "Fale alto para que eu possa descobrir onde você está com sua
voz."

Eu ouvi alguns choramingos, então entrei na água. Percebi que havia crianças agarradas
ao telhado ou à parede superior de seus quartos.

Eu: “Por que você está aí?”

Voz: “Pensamos que, à medida que a água subia, poderíamos ir cada vez mais alto.”

Eu: “Ok, enquanto você pode fazer isso, por que não vem comigo agora e desce as
escadas para um lugar seguro?”

Pouco depois disso, mão após mão se esticou para eu puxá-los. Eu ajudei muitos desses
adolescentes molhados a sair da água escura.

No entanto, dois adolescentes permaneceram agarrados às paredes e gritando com os
outros. Esses dois adolescentes estavam ligando para as crianças que estavam deixando
nomes feios e tentando convencê-los a voltar. Chamei esses dois adolescentes.
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Eu: “Tudo bem. Você também pode vir. Não é tarde demais. Eu vou nadar até você.
Ninguém precisa saber. Jesus também te ama. ”

Adolescente # 1: “Certo. Ele não se importou comigo quando me deixou aqui para
morrer. ”

Adolescente # 2: “Ele não vai nos levar.”

Eu: “O próprio fato de estarmos tendo essa conversa me faz acreditar que Ele está aqui
com você agora.”

Adolescente # 1: “Sério? Por que Ele não nos salva então? "

Eu: “Você não estaria aqui e nem eu se Ele não tivesse te chamado para um propósito.
Venha, pegue minha mão agora. A água está subindo. ” Comecei a orar. “Senhor, por
favor, apareça para essas crianças. Por favor me ajude!"

Nesse momento, duas mãos apareceram na frente dos meninos e ouvi a voz de Deus.

Deus: “Pegue minhas mãos. Eles são poderosos para salvar. ”

Os adolescentes ficaram apavorados e imediatamente pegaram essas mãos de Deus. O
Senhor os trouxe para a Sala # 2. Eu ouvi a voz de Deus novamente.

Deus: “Consola essas mães. As crianças Me conhecem. ”

Assim que Deus falou isso, eu imediatamente vi os adolescentes sendo comissionados
para consolar as mães das crianças moribundas. Deus continuou a falar.

Deus: "Erin, suas cartas."

De repente, percebi que estava na água subindo. Entrei na agora inundada Sala # 5 e
peguei meus suprimentos. Subi então para a Sala 3, onde comecei a escrever. Embora
minhas cartas já estivessem escritas, os envelopes ainda precisavam ser preenchidos.

Os envelopes eram feitos de linho fino cinza e branco. Era impossível escrever qualquer
um dos endereços nos envelopes sem a caneta adequada porque, por mais que eu
tentasse, minha caneta não escrevia nos envelopes de tecido.

Eu sabia que as mensagens contidas nessas cartas eram muito importantes, então sabia
que tinha que agir agora. Disse a minha filha o que sabia que precisava fazer.
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Eu: “Devo voltar para pegar minha caneta marcadora mais escura da Sala # 5.”

Filha: “Mãe, depressa! A água está subindo! ”

Concordei em me apressar e desci as escadas correndo. Ao fazer isso, pude ouvir a água
batendo ainda mais alto nas laterais da casa e nos quartos.

Quando cheguei à Sala 5, a água estava agora na minha cintura. Como a água estava
turva e a iluminação ruim, eu mal conseguia distinguir a pequena caixa no canto da
outra extremidade da sala que tinha a caneta de que eu precisava.

Comecei a caminhar pela sala e senti objetos batendo contra minhas pernas.
Finalmente cheguei à pequena caixa, encontrei a caneta marcadora de que precisava e
me virei para voltar. Enquanto movia minha cabeça, percebi algum movimento à minha
esquerda. Assustado, falei com o 'movimento'.

Eu: “Olá, tem alguém aí? Posso te ajudar."

Eu ouvi alguns choramingos e fui até a esquina. Havia um adolescente mais velho, muito
magro e assustado. Ao me aproximar, vi que algo o mantinha escondido e com medo de
se mover. Eu não conseguia entender isso claramente, mas podia sentir uma espécie de
presença.

Eu: “Tudo bem. Você será salvo hoje. Não se preocupe."

Comecei a gritar em minha linguagem de oração e ordenei a esta presença que o
libertasse em Nome de Jesus. Então, vi algo enorme como uma serpente na água
movendo-se pela sala.

Percebi que não estava esbarrando em carteiras, mas sim sendo esbarrado por essa
'serpente'. Quando olhei mais de perto, percebi que essa 'serpente' já havia começado a
engolir esse menino ou menina. Eu novamente ordenei que o libertasse em Nome de
Jesus.

Estendi a mão, agarrei sua mão e a serpente imediatamente o cuspiu. Afastei seu corpo
do canto e ele começou a falar.

Menino / menina: “Mas Jesus não me aceita. Não sou menino nem menina. Eu odeio
cristãos. Eles são maus comigo. ”
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Eu: “Sim, às vezes são. Porém, se eles são realmente cristãos, eles falam de uma
plataforma de amor pelo pecador. O Senhor me chamou aqui para você. Neste exato
momento, Ele me chamou para vir.

“Você foi removido da boca da serpente pelo poder de Deus pelo Nome de Jesus. Agora,
você se sentiu melhor na boca da serpente paralisada para se salvar ou se libertar? ”

Menino / menina: “Grátis. Eu estava sendo devorado. ”

Eu: “Então Deus quer que você seja livre. Ele me ligou para encontrar algo que eu
precisava para enviar uma mensagem. No entanto, ao fazer isso, Ele me ajudou a
encontrá-lo para que você pudesse ser salvo.

“Bem, eu não sou juiz, mas sei que fui salvo da boca de uma serpente, que Jesus me
amou o suficiente para me tirar de ser devorado inteiro e que, portanto, certamente é
capaz de fazer o mesmo por você. ”

Menino / menina: “Mas Jesus nos odeia. Não podemos ser salvos porque nosso pecado é
muito grande. Eu vi isso na Bíblia. ”

Eu: “Sério? A água está subindo. Que Bíblia? Não sei onde está escrito. Escute-me. Você
quer se livrar de seus problemas? Você quer viver no paraíso? Você quer comemorar,
ter alegria, ter paz, nunca se preocupar e nunca ser julgado, mas, o mais importante, ser
amado e aceito pelo seu Criador, que o conhece melhor do que você mesmo?

“Deus te conhece. Ele pode odiar o seu pecado, mas Ele o ama. Não sou perfeito e não
tenho tempo para contar minha história, mas você confia em mim o suficiente para
tirá-lo daqui? Seus amigos estão todos esperando por você nas salas 3 e 4. Você está
pronto?"

Menino / menina: “Tem certeza de que Jesus me aceitará?”

Eu: “Deixe-me perguntar uma coisa. Você está pronto para aceitar Jesus, Aquele que me
enviou, como seu Senhor e Salvador? ”

Menino / menina: “Mas Ele odeia todos nós. Não posso reverter o que fiz. Eu não sou
perfeito. Você tem que ser perfeito para seguir Jesus. ”

Eu: “A água está subindo e tenho que ir logo. Tenho que enviar algumas cartas com
mensagens importantes. ”
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Eu estava ficando frustrado. Só então, o Senhor baixou uma história em meu coração.

Eu: “Deus sabe tudo o que aconteceu com você. Ele sabe o que aconteceu depois que
você foi à igreja quando tinha apenas seis anos de idade. Você acreditava que nunca
poderia ser normal, mas, em seu coração, você queria ser como as outras crianças.

“Você clamou a Deus e Ele respondeu, mas se recusou a aceitar Seu amor porque se
sentiu rejeitado. Em vez disso, você encontrou um local que parecia confortável, mas
que o enojou. Você começou a se tornar parte do que os outros queriam que você fosse.

“Você se sentiu aceito lá, mas por dentro você tinha dor e turbulência. Você tinha raiva
do passado, muita tristeza pela perda e odiava a Deus. Você o culpou por não ajudá-lo
com o seu abuso.

“Você ficou tão zangado que denunciou aqueles que o procuraram em Nome de Jesus às
autoridades por pregar o ódio. Agora Jesus conhece você e Ele está encontrando você
onde você está. Você está pronto para deixar ir e deixar Deus ou devo permitir que a
serpente volte para a sala? "

Ela começou a tremer e a chorar pela exatidão do que o Senhor acabara de falar por
meu intermédio.

Menino / menina: “Sim, sim, sim! Sinto muito, meu Deus, sinto muito por tudo. Por
favor, me salve, por favor! ”

Só então, algo saiu da boca do adolescente. Não consigo descrever, mas era como uma
lixívia com garras. Eu puxei a nojenta 'lixiviação' da boca do adolescente e ordenei que
ele fugisse em Nome de Jesus. Conforme eu puxava o 'lixiviado', era quase como
desentupir um pedaço de algo de um ralo.

Por fim, retirei-o quando o menino / menina tossiu a última parte da 'lixívia' e despejou
na água. Eu vi o adolescente me olhar atordoado como se nem soubesse o que estava
acontecendo.

Menino / menina: “Oh Deus, obrigado, obrigado, obrigado, Jesus! Eu vou te levar! Por
favor me salve! Por favor me salve!"

Eu: Eu sorri. "Venha! Você não vai acreditar no que Jesus planejou para você! Vamos sair
daqui. Você está pronto?"
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Ele / ela olhou para mim e sorriu. Ele / ela nadou até mim e me abraçou. Saímos então
da sala, chegamos à parte seca da escada e corremos para a Sala # 4. Quando os amigos
do adolescente o viram, eles ficaram surpresos, pois mal conseguiam reconhecê-lo, pois
ele havia mudado muito após sua libertação.

Imediatamente ao ver a mudança dessa pessoa, vários dos adolescentes começaram a se
arrepender e a pedir ao Senhor que os perdoasse também. Deixei-os com meus filhos e
rapidamente terminei de preencher os endereços nesses envelopes.

Quando o fiz, um dos envelopes deveria ser endereçado a 'The Prem ...', mas não pude
ver o resto. Outro dos envelopes deveria ser endereçado ao 'Pres…', mas novamente não
pude ver o resto.

Sonhe…

Pai, por favor me ajude a entender isso. Sinto em meu coração que muito em breve
seremos incapazes de compartilhar nossas crenças como cristãos. Meus filhos já estão
falando contra as políticas de aceitação nas escolas. Logo eles serão silenciados como
odiadores. Como vivemos

Em poucos anos, coisas que não eram permitidas agora são aceitáveis   e coisas que antes
eram aceitáveis   e permitidas agora são consideradas ilegais ou odiosas. É difícil
entender que o mundo que passamos a amar agora se foi. Muito simplesmente, o
mundo como o conhecíamos se foi.

O país muito pacífico que amamos logo estará em turbulência. Não é o que pensamos;
nada disso é! Pai, sinto que a Sua mão de proteção foi agora levantada da terra. Por
favor, envie ajuda e venha rapidamente, em Nome de Jesus!

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente me encontrei no céu e estava andando no caminho perto de um lindo
mirante no céu. Era madrugada e o sol estava nascendo sobre o vale. Isso é incrível, pois
o sol no céu demora a nascer e a se pôr aqui, a fim de nos dar tempo de apreciar a
beleza do nascer e do pôr do sol.

As cores eram incríveis e eram uma exibição completa de rosas, roxos, laranjas e cores
que nem consigo descrever. O vale era lindo e havia animais pastando no café da manhã
nos prados. Alguns dos animais estavam bebendo do Rio da Vida. Havia bandos de
pássaros diferentes em todos os lugares.
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Um dos meus sons favoritos aqui no céu é a música de adoração dos vários coros de
pássaros canoros. Não há foto ou lugar na Terra que tenha um equivalente celestial.
Simplesmente, nada como o Céu pode ser encontrado na Terra. Tentei encontrar
lugares na Terra perto do Céu, mas simplesmente não consigo.

Não apenas isso, mas, na Terra, sempre há um perigo iminente em algum lugar. Em
qualquer lugar bonito da Terra, sempre há algo parecido com o seguinte a ser dito:

“Esta praia tropical é tão bonita, mas tome cuidado com as águas-vivas ou raias na
água”.

“Este caminho de montanha é lindo, mas não saia dele ou você pode se perder e morrer
de exposição.”

“Este prado é lindo, mas tome cuidado com ursos, alces ou outros predadores. Não
chegue perto de nenhum bebê. ”

“Este deserto é de tirar o fôlego, mas o cacto é mortal e os arbustos de sálvia contêm
viúvas negras. O solo pode conter cobras e escorpiões. ”

Na Terra, a lista de perigos ocultos simplesmente continua indefinidamente.

Porém, no Céu, não há medos e nada está escondido aqui ou pronto para atacar. Não há
leões ou ursos prontos para nos atacar. Nós realmente temos paz aqui. A principal coisa
que sinto aqui é a segurança.

Na Terra, e quando eu era jovem, eu cavalgava ou pedalava quilômetros e quilômetros
em estradas secundárias. Eu caminhava sozinho, nadava no lago sozinho e nadava no
oceano longe das pessoas e não tinha medo. Sim, eu estava pasmo ao meu redor, mas
não tinha medo.

À medida que encontrava ataques humanos mais situacionais ou lia sobre eles, ficava
cada vez mais com medo de me aventurar sem outras pessoas comigo. Não ando mais
sozinha em trilhas ou estradas e mal me sinto confortável em dirigir sozinha.

Tudo parece ser mais sobre segurança do que costumava ser quando eu era jovem.
Suspirei ao achar isso deprimente e decidi respirar fundo o ar fresco celestial.

Eu: “Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor fez. Obrigado por este lindo lugar que Você
preparou para nós aqui no Céu. ”
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À minha frente estava o banco e ao lado a pedra com a pequena nascente borbulhante
do Rio da Vida. Lá bebi pelo menos sete punhados de água porque estava com muita
sede. Eu joguei um pouco de água no meu rosto e isso tanto refrescou e limpou meu
corpo.

Eu: “Que bênção é esta.”

Comecei a chorar no nível do amor de Deus por nós. Ainda estou surpreso por Ele não
apenas esmagar a Terra e acabar com a miséria que todos nós devemos causar a Ele.
Deus é tão paciente e muito gentil conosco que a maioria nem sabe.

Então, senti uma mão em meu ombro. Eu me virei para a mão e vi que era a mão de
Uriel.

Eu: Eu sorri animadamente. "Oi, Uriel, já faz muito tempo."

Eu me aproximei e o abracei. Eu podia senti-lo se enrijecer um pouco e imaginei que
fosse porque ele não estava acostumado a ser abraçado.

Uriel: Ele começou a rir. "Deus pede sua presença, Erin."

Alcancei e segurei sua mão estendida e estávamos imediatamente na porta de Deus. A
porta estava aberta e a luz fumegou para fora. Virei para o quadro de avisos e havia uma
seta gigante apontando para a porta de Deus. Eu ri e me virei para Uriel.

Eu: “Acho que ele tem negócios urgentes hoje?”

Uriel: "Sim, Erin, já faz um tempo."

Ele estendeu a mão e colocou pomada nos meus olhos. Pisquei para clarear meus olhos.
Eu então senti Uriel me mover para a presença de Deus através de Sua porta. Assim que
entrei, ouvi instantaneamente o som dos anjos celestiais da Corte de Deus cantando:
"Santo, Santo, Santo."

Olhei em direção ao Trono e a luz que vinha da presença de Deus era pura, precisa,
branca e brilhante, mas quente e convidativa. Era uma luz sem filtros e sem obstáculos,
como o sol, mas ainda mais brilhante.
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Isso é muito difícil de descrever, então vou focar minha atenção no Mar de Vidro.
Comecei a rir quando percebi que mesmo o Mar de Vidro era muito difícil de descrever
e, por falar nisso, também eram os sons do coro.

Uriel me trouxe para mais perto de Deus, mas ainda a uma distância muito longa da
área do trono. Meu corpo caiu enquanto eu adorava meu Deus Pai no Trono.

Comecei a confessar a Ele sobre minha falta de fé em minha condição atual. Eu estava
preocupado, sem dormir, com o coração pesado e às vezes abatido com tudo. Eu
confessei e pedi a Ele que removesse isso de mim, pois eu sentia que talvez tivesse sido
uma barreira para minha cura.

Agradeci a Ele pelo que tínhamos. Pedi a Ele que enchesse nossos corações e lares com
mais Dele. Expressei preocupações sobre o ministério e as provisões. Eu dei tudo a Ele e
pedi a Ele que multiplicasse, pois eu não poderia fazer nada por conta própria.

Deus: “Erin, abençoarei as obras das tuas mãos e concederei o que procuras. Não o
abandonei nem dei o seu favor a outros. Você está preocupado com o estado das coisas
agora e com o que está por vir. Vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria,
mesmo que lhe dissessem. ”

Eu: “É disso que tenho medo, padre, tenho medo”.

Deus: “Erin, eu dei a você o que é bom. Estou satisfeito com as obras de suas mãos.
Dê-me o que você tem antes de você e eu vou multiplicar isso. ”

Eu: “Tenho o equivalente a dois pães e um peixe.” Eu estava sorrindo quando disse isso.

Deus: Ele riu e, ao fazê-lo, o chão do Tribunal estremeceu. “Coloque-os na cesta. Você
nunca vai faltar peixe ou pão. Você terá muito. Vou encher o seu vaso e, com você,
despejarei água refrescante para os que têm sede ”.

Eu: “Padre, meus sonhos recentemente me deixaram com medo. Estou com medo por
tudo o que está por vir. ”

Deus: “Eu entendo, Erin, mas você não pode mudar isso porque você não se senta aqui.
Você acredita que alguma dessas coisas foi uma surpresa para Mim? Isso não. Agora,
você está preocupado com os eventos comandados por Mim e pelos anjos, certo? ”

Eu: “Sim, padre, a terra está sendo castigada por toda parte”.
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Deus: “Quando você vê as consequências ou mesmo durante os eventos, conforme
mostrado na mídia, você ouve alguma coisa?”

Só então, Deus ordenou que o piso do Tribunal se separasse. O mar de vidro se abriu na
minha frente. Lá eu pude ver tempestades, tornados, incêndios, furacões e terremotos.

Cada vez que Ele me mostrava uma dessas catástrofes, eu podia ouvir as pessoas
gritando: "Oh Deus, oh Deus, ajude!" Em um deles, eu vi um rio turbulento varrer uma
ponte e vários carros de distância e pude ouvir as pessoas gritarem: "Oh Deus, saia!"

Então eu vi a devastação da terra por uma tempestade no Golfo e ainda mais devastação
por uma tempestade massiva diferente no Pacífico. Eu então vi uma tempestade chegar
à Costa Leste como nada que eu já tinha visto antes e atingir perto de Washington DC.

Não havia energia para centenas de milhares, se não mesmo milhões de pessoas. Ouvi
pessoas gritarem: “Por que Deus nos abandonaria? Deus está com raiva! Oh Deus, onde
está você? "

Então olhei para o norte dos EUA e vi 'ajuda' chegando. No entanto, isso não ajudou em
nada.
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Eu vi relâmpagos desencadearem incêndios massivos tanto no Canadá quanto nos EUA.
Eu vi ventos soprando e soprando as chamas.

Pela primeira vez, vi que as seguradoras forneceriam apenas uma certa cobertura e o
governo não conseguiria garantir a nota sobre a diferença. Eu vi as pessoas afetadas
culparem a Deus por isso enquanto as seguradoras diziam que um 'Ato de Deus' havia
ocorrido.

Como resultado, as seguradoras alegariam que não havia cobertura. Eu assisti como
essa nova lei ou interpretação do 'Ato de Deus' fez com que as famílias não fossem mais
cobertas por suas seguradoras.

Então eu vi guerras, protestos e revoltas desencadearem tumultos com grandes danos
sendo causados   como resultado. As seguradoras recusaram-se novamente a reembolsar
as reclamações resultantes, uma vez que consideraram que os danos foram causados
  pela 'guerra'. Esta lei ou interpretação de 'guerra' fez com que as famílias novamente não
fossem cobertas.
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Então eu vi a lei marcial entrar em vigor. No entanto, mesmo com a lei marcial sendo
implementada, eu ainda vi coisas não naturais sendo permitidas.

Então, vi terroristas atravessarem as fronteiras, mas não fomos capazes de falar contra
eles, pois éramos legalmente obrigados a permitir a liberdade deles.

Então eu vi algo em que todo o continente era agora como uma 'casa gigante'.

O Canadá era a porta da frente, onde tudo estava aberto e todos podiam entrar e entrar
na casa. O telhado da casa já foi a cobertura de Deus, mas agora estava descascado e
ainda havia buracos. Deus foi removido.

O quintal era o México, mas não havia porta, apenas janelas. O México estava lá para
manter o quintal da casa e o exterior em boas condições e a mão de obra acessível.

Então vi que o alicerce da casa desabava do fundo, o concreto se rompia, o porão
inundava e o telhado desabava.

Eu: “Pai, isso é horrível. Quando será isso? ”
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Deus: “Erin, está acontecendo agora. O tempo está sobre você. ”

Eu: “Mas, padre, você está sendo culpado por tudo”.

Deus: “Sim, mas isso está predito. O que era bom agora é ruim e o que é ruim agora é
bom. Metade da população está sob o véu do pecado e não vê que a infraestrutura está
se desintegrando. As tempestades e calamidades foram permitidas e eu ordenei isso.

“Como você viu, alguns clamam a Mim de uma plataforma de sinceridade ao me
reconhecerem como o Deus que os salva do dia de angústia. Os outros clamam a Mim
em línguas amaldiçoadas enquanto estão com raiva porque amam seus pecados e
desejam que Eu me curve, mude e me transforme em seus desejos pecaminosos.

“No entanto, não vou dobrar, mudar ou transformar. As igrejas e seus líderes podem,
mas eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã e não me curvo à vontade do pecador.
Tenho compaixão dos Meus filhos, mas não salvo aqueles que me amaldiçoam e seguem
todo tipo de mal.

“O que acabei de lhe mostrar, você já viu. Eu enviei Meu Filho e Ele morreu por suas
mãos. Enviei outros antes dele e eles também foram mortos. Eu até enviei aqueles
depois que Ele partiu e eles também foram mortos.

“Não há nada de novo sob o sol, mas isso não deve ser nenhuma surpresa. Estou aqui e
se eles clamarem por mim, então sou poderoso para salvar. Em vez disso, eles
amaldiçoam Meu Filho e agitam seus punhos para Mim, o Deus que envia os pés
daqueles que enviam Boas Novas.

“Erin, você deve testemunhar sobre o coração. Meu Filho mostrou a você Seu coração.
Seu amor está escrito na tábua do seu coração. Quem pode contestar isso? Agora, você é
Meu enquanto eu te tricotei no ventre de sua mãe.

“Eu chamei você das trevas, mas você é Meu. Você ouviu Minha voz quando liguei. Você
Me buscou e aceitou Meu Filho em seu coração e Eu em sua casa. Ordenei aos anjos a
seu respeito que os guardassem em todos os seus caminhos. Você é meu e eu o chamo
de amigo. ” Eu estava chorando enquanto ouvia.

“Agora você viu o que está por vir e compreende que esta hora é avançada. Avise sua
família, filhos e amigos sobre os tempos em que você se encontra. Embora você olhe
para tempos melhores em pontes do passado, essas pontes não podem ser cruzadas
novamente.
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"Os tempos mudaram. O que você vê com seus olhos na mídia hoje não é a verdade. O
que você ouve com seus ouvidos, a menos que venha de um testemunho verdadeiro, não
pode ser acreditado. O que você lê, a menos que seja dado por Mim ou em Minhas
Palavras, não é confiável. ”

Eu: “Padre, o senhor está se referindo às notícias?”

Deus: “Não apenas as notícias, Erin, mas o falso testemunho está em toda parte. Você o
conhece por seus frutos. Agora tudo lindo, a boa notícia do que planejei aqui para você,
deve ser o seu foco. ”

Eu: “Então, eu relato apenas sobre o céu?”

Deus: “Principalmente. No entanto, o mundo é fascinado por profecia, então vou
espalhar isso também. Aqueles que me buscam me encontrarão e eu lhes darei
sabedoria. Você deve se levantar, Erin. Você recebeu uma carta de amor de seu Salvador
... ”Ele riu. “… E cartas de amor minhas.

“Esta é uma boa mensagem. O que quer que seja verdade, tudo que é nobre, tudo que é
certo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável (Filipenses 4: 8), se
algo é de Mim e para atestar o que você viu aqui de Mim no Céu, o lugar que preparei
para você, então é isso que você escreve. Esta é a água que refresca. São tantos os que
têm sede e fome. ”

Senti Uriel vir até mim para me levar embora.

Eu: “Pai, eu te amo e continuarei enquanto me revelas mais do céu”.

Deus eu te amo. Lindos são seus pés, criança. ”

Eu estava chorando quando olhei para os meus pés e sorri. Uriel me tirou da porta de
Deus. Limpei as lágrimas do meu rosto.

Uriel: “Erin, estão sobre você os tempos que Deus lhe mostrou. Você não deve temer.
Deus providenciará o que você precisa. Há uma mudança dramática ocorrida na
atmosfera. Isso você reconheceu.

“Você tem estado de luto por uma vida anterior através de uma ponte que agora está
fechada. Você deve se ajustar ao modo de vida atual, pois você não pode voltar atrás.
Você está sendo chamado para um serviço maior, junto com sua família e amigos.
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“Foi-lhe mostrado que existem muito poucas fontes confiáveis   de notícias. Existem
inclinações, mentiras e agendas ocultas e a maioria está velada. A maioria não tem mais
representação e agora o poder está sendo dado a uma pequena fração da população.

“Isso será como um medidor de punição por meio do qual todas as leis serão aplicadas.
Haverá grande inquietação, pois você verá muitos cristãos silenciados de ensinar o
arrependimento do pecado. Haverá medo e perseguição. Aqueles que odeiam a Deus e
Seu Filho serão os governantes da terra. ”

Eu: “Achei que iríamos embora primeiro.”

Uriel: “Israel é o seu medidor, Erin. Qual é o medidor? Estude isso. Não se preocupe,
pois você viu que tudo pode mudar em um piscar de olhos. ” Ele sorriu.

Sonhe…
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