
Sonho 214 - Jesus, Falsos Milagres e Milagres de
Deus
Recebidos Quarta-feira, 28 de setembro de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um lindo dia de outono! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
por meus amigos e familiares. Acima de tudo, obrigado por enviar Jesus. Ele é meu
melhor amigo, assim como Você e, claro, o Espírito Santo. Ontem à noite tive dois
sonhos, mas o primeiro parecia bastante ridículo.

A descrição do Sonho 1 começa…

Minha família e eu estávamos viajando por uma área com muitos caminhos sinuosos.
Uma parte estava em penhascos à beira-mar, outras partes estavam em áreas
montanhosas e florestadas e ainda outras partes estavam em cavernas profundas com
estalagmites e estalactites maciças. As várias paisagens eram fascinantes.

O caminho que estávamos percorrendo agora estava isolado para que ninguém pudesse
se desviar. No entanto, também havia pequenas áreas ao longo do caminho onde uma
pessoa podia parar e orar. Cada uma dessas pequenas áreas tinha um santuário para
Maria ou um dos santos. Cada parada também tinha uma placa ao lado que marcava um
milagre registrado pelo Papa.

Esse caminho logo nos levou a uma caverna profunda, onde vi uma estátua de Maria
chorando, da qual todos os turistas estavam tirando fotos com entusiasmo. Eu olhei
para cima e rapidamente descobri que uma das estalactites na caverna estava pingando
água na cabeça da estátua, mas ninguém estava apontando isso. Em vez disso, a
multidão estava exclamando e exclamando com a 'maravilha do choro'.

Enquanto nossa família se reunia para discutir calmamente o que estávamos vendo,
todos concordamos em não dizer nada sobre isso, pois sentíamos fortemente que
aquele era o campo de batalha do inimigo. Nenhum de nós sentiu que o Senhor estava
nos chamando para nos engajarmos. Ao continuarmos no caminho, percebemos milagre
após milagre, mas também que nenhum desses milagres era realmente de Deus.
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Quando finalmente chegamos ao fim do caminho, havia uma loja de presentes onde as
pessoas podiam comprar milagres ou um tempo com um padre para receber o perdão.
Bem, devo admitir, não sei nada sobre a religião católica, mas presumi que esse padre
deveria ser como Jesus para a Igreja.

Ao me aproximar da área onde as pessoas procuravam esse padre em busca de perdão,
percebi que essas pessoas tinham que apresentar um pequeno documento com suas
credenciais, junto com um recibo de pagamento. Eu queria ir ver o que estava
acontecendo, mas primeiro pedi a minha família que orasse por minha proteção antes
de ir até a mulher na caixa registradora para investigar. Eu então fui até ela.

Eu: “Olá, gostaria de comprar 'perdão'.”

Atendente: “Tudo bem, serão $ 111,11.”

Eu ri comigo mesma com a tolice desse pagamento. Quando olhei para minha mão, vi
que tinha apenas uma nota de vinte dólares. Eu estava prestes a dizer à mulher que não
tinha o suficiente quando ouvi o Espírito Santo me impedir.

Espírito Santo: “Erin, aqui está o dinheiro para comprar a passagem. No entanto,
quando você se aproximar do padre, não deixe que ele toque em você. Em vez disso,
espere pelas instruções. ”

Só então, minha nota de vinte dólares mudou para $ 111,11 em troco exato. Eu agora de
repente tinha uma nota de $ 100, uma nota de $ 10, uma nota de $ 1, uma moeda de dez
centavos e uma moeda de um centavo na minha mão. Sorri para mim mesmo
novamente, pois, claramente, Deus queria fazer algo comigo em tudo isso.

Entreguei o dinheiro ao balconista e comprei a passagem. No entanto, percebi que meu
ingresso era apenas um recibo de ingresso sem nenhuma credencial. Fiquei intrigado
com isso.

Eu: “Com licença, mas por que não tenho o mesmo ingresso que os outros?”

Balconista: “Você não está qualificado.”

Eu: “Então, como vou receber o perdão?”

Atendente: “Você comprou a passagem e agora precisa que ele imponha as mãos sobre
você para receber uma graça especial”.
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Eu escondi o quão ridículo eu pensei que tudo isso era do balconista. Quando me virei
para olhar para minha família, vi que todos estavam sorrindo e segurando o riso, pois
também sabiam que Deus estava prestes a fazer algo incrível aqui.

Quando comecei a andar em direção ao padre, parei para dar uma olhada nesta enorme
loja de presentes. Eu simplesmente não conseguia acreditar em quantos itens estavam
voando das prateleiras. As coisas estavam vendendo mais rápido do que os balconistas
conseguiam estocar os itens.

Havia coisas à venda, como rosários, mas de plástico ruim, junto com "globos de neve de
Mary". No entanto, o que realmente me incomodou mais foram as 'cabeças bobble-Jesus'.
A loja de presentes tinha até mesmo rotulado como, 'Jesus permanece de pé enquanto
você está em uma estrada rochosa'.

Ok, então aqui esta prateleira inteira foi dedicada a Jesus permanecendo estável e ereto,
mas aqui estava uma cabeça de Jesus que nunca parava de balançar. Foi realmente tão
estúpido, mas também bastante blasfemo.

Ao entrar na fila para ver o padre, notei uma 'seção de produtos agrícolas' chamada
'Frutos do Espírito'. Eu vi pessoas comprando essas frutas reais, a maioria muito
bonitas, em que cada uma era rotulada como 'Paciência', 'Bondade', 'Amor' e assim por
diante.

Ao me aproximar dessa área com as 'Frutas', percebi que havia adesivos em cada fruta
com uma representação dos Discípulos nelas. Eu não pude evitar revirar os olhos sobre
isso.

Cada uma dessas 'frutas' estava sendo vendida a um preço de mercado diferente.
Comecei a rir quando notei uma área pela metade do preço para 'Frutas' que estava
começando a estragar ou estava muito madura.

Finalmente, chegou o momento em que era minha vez de abordar o padre. Depois que
ele pegou minha passagem e olhou para ela, ele parou para me estudar.

Sacerdote: “Por que você vem, criança?”

Eu: “Bom, você vai perdoar meus pecados e me salvar, certo? Como você pode ver,
comprei a passagem necessária. ”
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Então ouvi o Espírito Santo me dizer para falar. De repente, com palavras que eu sabia
que vinham direto de Deus, meus lábios se abriram e comecei a falar com uma
confiança sobrenatural. Desse ponto em diante, o Espírito Santo agora estava me
instruindo sobre exatamente quais palavras eu deveria dizer e quando, tudo em tempo
real.

Eu: “Agora, pela autoridade de quem você recebeu o poder de salvar? O que permite que
você seja chamado de 'Pai', já que sou rotulado de 'filho' pelos seus próprios lábios? ”

Eu vi uma expressão chocada no rosto do Padre. No início, ele ficou sem palavras e
claramente ficando irritado com minhas perguntas.

Sacerdote: “Sou um herdeiro do poder e autoridade dos apóstolos. Bispos e padres da
igreja exercem plena autoridade para reconciliar e perdoar pecadores penitentes em
nome de Jesus. Sou um sucessor dos apóstolos até o fim do mundo. Recebi minha
autoridade para salvar pelo próprio Deus. ”

Eu: “Oh, isso significa que não preciso orar a Deus, mas apenas a você?”

Sacerdote: “Você não tem escolaridade nem credenciais. Você deve ser educado para
compreender os caminhos de Deus. Talvez você não seja salvo se não quiser consultar o
manual de instruções. ”

Ele então pegou e me mostrou uma Bíblia.

Eu: “Eu li a Bíblia e sei que esta é a inspirada Palavra de Deus. No entanto, em nenhum
lugar vi escrito nessas páginas que devo ir a um homem para minha salvação. Em 1
Pedro 2: 9 está escrito: 'Mas vós sois um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação
santa, um povo pertencente a Deus, que proclamaste os louvores Àquele que te chamou
das trevas para a Sua maravilhosa luz. '”

Sacerdote:“ Exatamente. Eu sou um sacerdote real e aquele nomeado por Deus. ”

Eu: “Eu também e isso não é só para você. Mostre-me onde na Palavra que Deus não dá
autoridade a Seus filhos em nome de Jesus? Pois está escrito: 'E eles cantaram uma nova
canção, dizendo:' Você é digno de pegar o livro e abrir seus selos. Pois tu foste morto, e
pelo Teu sangue nos redimiste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e nos
fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos na terra. '' (Apocalipse 5 :
9-10)
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“Também está escrito, 'Jesus veio e falou-lhes, dizendo:' Toda a autoridade me foi dada
no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que
vos ordenei; e eis que estarei com você sempre, até o fim dos tempos. ‟„ Amém. (Mateus
28: 18-20)

“Então está escrito: 'Cheguemos, pois, com ousadia ao Trono da Graça, a fim de
obtermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempos de necessidade.'
(Hebreus 4:16). Agora, como você está ajudando aqui? Se Deus está em mim, quem é
você para chamá-lo de Pai? ”

Sacerdote: Agora com muita raiva. "Talvez a salvação não seja para você?"

Eu: “Está escrito em Joel, Atos e Romanos que 'todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo'”. A

seguir, acenei com o braço e todos os 'Frutos' apodreceram instantaneamente e todos os
ídolos caíram fora das prateleiras. O Senhor então me fez falar mais e com grande
autoridade.

Eu: “É somente pela graça de Deus que você será salvo. Volte-se agora para Deus no céu,
que é lento para a raiva e misericordioso no amor. Não siga aqueles lobos em pele de
cordeiro, pois com eles não há redenção. ”

Eu agora podia ouvir pragas e gritos enquanto as pessoas se deparavam com os ídolos
caídos e as frutas podres. O Senhor então me fez acenar minha mão novamente e todas
as frutas de repente se tornaram perfeitas, mas sem slogans escritos nelas. Uma fonte
com água de nascente então apareceu. Então o Senhor falou mais uma vez através de
mim por meio do Espírito Santo.

Eu: “Agora, coma o que é bom e beba o que refresca”.

O padre se aproximou de mim para me tocar. No entanto, eu rapidamente me afastei
dele antes que ele pudesse fazer isso. Então joguei meu ingresso no chão. Pouco antes
de esse sonho terminar, pude ver que muito poucas pessoas estavam interessadas nas
frutas restauradas e na água de nascente.

Terminada a descrição do sonho 1. A descrição do Sonho 2 começa ...
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Coloquei minha mala em um carro branco para ir para meu destino em Portland,
Oregon. Portland foi o lugar onde fui salvo. Ao chegar em Portland, o carro que eu
dirigia de repente se transformou em uma bicicleta. Embora eu fosse muito mais jovem
fisicamente e agora parecesse ter vinte anos, ainda tinha minha idade atual em
sabedoria e experiência.

Pedalei minha bicicleta até uma área perto do distrito de Pearl, no noroeste de Portland.
Puxei uma cadeira até uma enorme mesa retangular de madeira do lado de fora de um
café ao ar livre. Enquanto eu ficava sentado ali observando as pessoas por um tempo,
pedi algo para comer. Quando olhei em volta, olhei para um jornal local que estava
sobre a mesa.

Eu: “Senhor, por que estou aqui? Muita coisa mudou, mas as coisas parecem
estranhamente as mesmas. ”

Enquanto Jesus não estava fisicamente comigo, eu podia ouvir Sua voz falar claramente
comigo em meu Espírito Santo.

Jesus: “Espere em mim. Este é o lugar onde tudo começou. Aguarde mais instruções.
Opere nos Frutos do Espírito em todos os momentos. Lembre-se de que uma das frutas
é a paciência. ”

Eu: “Tudo bem, mas eu não sou perfeito, Senhor. Você é o único que conheço nas
Escrituras que operou nos frutos do Espírito 100% do tempo. ”

Jesus: “Hmm, mas eu também não virei as mesas?”

Eu: “Sim, mas fez sentido para Você fazer isso, já que Você estaria ...” Ele interrompeu
meu pensamento para chamar minha atenção para algo.

Jesus: “Erin, olha ali.”

Quando me virei, vi um pregador de rua. No entanto, logo percebi que esse homem
estava pregando um evangelho diferente e dizendo a todos que os milagres estavam
mortos hoje.

Eu: “Sim, estou a ver.”

Jesus: “Agora, convide-o para se sentar com você”.
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Aproximei-me e convidei o homem para se sentar comigo. Enquanto ele me olhava, ele
começou a me encarar de uma forma inadequada. No entanto, ele concordou em me
deixar falar com ele e sentou-se à minha frente na mesa.

Jesus: “Agora, Erin, pergunte a ele por que ele diz que não há milagres hoje.”

Eu: Eu olhei para o pregador de rua. “Por que você está pregando que não há milagres
hoje?”

Homem: “Os milagres morreram. Os cristãos estão dormindo. Aqueles que afirmam
fazer milagres são enviados de Satanás para dar falsas esperanças. ”

O Espírito Santo de repente começou a falar através de mim com poder e autoridade.

Eu: “Tá com fome? Então coma."

Nesse momento, uma refeição completa apareceu diante dele.

Eu: “Tá com sede? Então beba. ”

Só então, um copo cheio de água apareceu. Pouco depois disso, o homem careca
instantaneamente teve seu cabelo crescendo novamente. Ele estendeu a mão em choque
e sentiu seu novo cabelo.

Eu: “Seu coração endureceu. Volte para Deus e Ele irá curá-lo. ”

O homem se levantou e jogou a farinha e a água em mim.

Homem: “Sua bruxa e mentirosa. A igreja dorme. Este trabalho é do diabo. ”

Eu: Jesus continuou a trabalhar através de mim. “Não, você não percebe os tempos em
que está. Embora pareça que não haja milagres visíveis, chegou a hora para aqueles que
dormem se levantarem e olharem para Deus em busca de paz, força, cura e graça. Pela
graça e glória de Deus, Ele concederá milagres para edificar Seu poder. ”

Homem: “Não, bruxa. Ser removido."

Então, ouvi o Senhor me informar que essa conversa havia acabado.

Jesus: “Erin, vou te levar daqui para outro lugar”.
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Fui imediatamente levado para uma parte diferente de Portland. Eu reconheci que este
era o distrito financeiro.

A descrição do sonho 2 acabou…

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente no pomar e Jesus estava a uma curta distância. Eu
rapidamente corri até ele e o abracei.

Eu: “Senhor, estou tão feliz em vê-lo”.

Jesus: “Também estou feliz por te ver. Você fez como eu instruí? "

Eu: “Você quer dizer escrever uma lista de todos os meus inimigos? Sim, mas há muitos
inimigos nesta lista. ”

Jesus: Rindo. “Eu também tenho muitos inimigos. Agora, você tem a lista de seus
problemas imediatos? ”

Enfiei a mão no bolso da minha túnica de linho branco e entreguei a ele minha lista.

Eu: “Sim, Senhor, aqui está.”

Jesus: Acenando com a cabeça. “Sim, estamos em sintonia. Você tem a mesma lista que
eu. Agora, eu removi alguns de seus inimigos um tempo atrás, mas não todos eles. Por
que você acha que estou fazendo assim? ”

Eu: “Bem, não tenho muita certeza. Já que Você sempre cumpre suas promessas, talvez
eu seja o problema. Só você pode me salvar de nossos problemas e só você pode
remover todos esses inimigos. Devo admitir que, quando vejo Você operar
milagrosamente em nossas vidas, mas às vezes apenas o suficiente para sustentar nossa
fé, muitas vezes me pergunto por que não posso simplesmente remover nossos inimigos
por Sua autoridade agora? ”

Jesus: “Erin, existem milagres hoje. Para aqueles que permanecem em Mim como fruto
do Renovo, faço coisas milagrosas. Sua vida é um milagre do começo ao fim. Quem pode
contestar isso? Agora, você está se perguntando por que não pode declarar algo e fazer
com que aconteça imediatamente ao usar Minha autoridade por nome.
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"Há uma razão. Nos últimos setenta anos, o mundo foi agitado e a igreja está acordando
de seu sono. Alguns foram chamados para operar nos dons de milagres. Eles operam
neste dom por um tempo, mas então ele diminui por um tempo. Ou irei usá-los para um
evento, mas então parece que saí.

“Esses são pequenos alertas destinados a despertar aqueles que estão dormindo para o
Meu retorno. No entanto, agora está chegando a hora em que Minha glória estará em
plena exibição e esplendor. Apesar disso, alguns dirão que na verdade é obra do diabo.

“Eles dirão isso, embora esteja escrito que derramarei o Meu Espírito, seus filhos e
filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos terão sonhos. Erin, você é
jovem e velha, mas Meu Espírito também está sobre você. ”

Eu: “Não entendo.”

Jesus: “Erin, em breve mostrarei coisas maravilhosas e haverá um tempo de grande
esplendor do céu. No entanto, também haverá uma grande queda. Chegou a hora. ”

Eu: “Já está acontecendo?”

Jesus: Sorrindo. “Erin, você só precisa olhar para trás uma ponte e então comparar a
aceleração do mal da ponte anterior. Não pode ser contestado. Agora, em seu sonho,
você viu engano e 'pagar para jogar' é comum agora. No entanto, o que tenho para
oferecer é gratuito, mas ninguém compra.

“Você recebeu cinco pedras para lutar contra este gigante, mas apenas uma pedra foi
necessária. Quando o Meu Espírito estava operando através de você, as pessoas
sentiram repulsa por suas palavras e ofenderam-se com os milagres. ”

Eu: “Sim, mas por quê?”

Jesus: “Quando as pessoas ouvirem que um milagre é de Deus, elas ficarão ofendidas,
pois também terão visto falsos milagres que as pessoas não disseram que eram de Deus.
Alguns se tornarão endurecidos contra Deus por isso.

“No entanto, esses falsos milagres serão fáceis de detectar, pois não há substância por
trás deles e nenhuma parábola ou visão mais profunda será dada às testemunhas deles.
Em vez disso, não haverá nada além de correntes mantendo-os estagnados em suas
crenças pessoais.
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“Em contraste, milagres do Céu são sempre dados para glorificar a Mim e Meu Pai e
nunca para glorificar a pessoa que realiza os milagres. Se eu fizesse de você uma
testemunha, você apenas observaria e veria isso.

“Em vez disso, você será um trabalhador e um vaso operacional no qual as pessoas
verão apenas o poder de Deus através de você. Isso Me edificará, pois despertará as
pessoas para a urgência dos tempos. Durante este tempo, você deve operar
conscientemente nos Frutos do Espírito.

“Quando você não fizer isso, eu vou te cutucar de volta. Você reconhecerá
imediatamente a Minha voz e fará as correções. Agora, você deve esperar pela Minha
liderança em tudo o que você faz. ”

Eu: “Senhor, isso é muito sério.”

Jesus: “Erin, você pediu para ser usada e agora eu vou usar você. Você está pronto?"

Ele se aproximou e me abraçou gentilmente.

Eu sim!"

Sonhe…
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