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Sonho 222 - Jesus, o problema que vem e a proteção
divina
recebida Sexta-feira, 4 de novembro de 2016

Duas crianças voltaram do retiro hoje.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos. Obrigado por suas
bênçãos e proteção.

Ontem, você nos protegeu, eu e dois de meus filhos, de um acidente quase fatal.
Aconteceu a quinze milhas de distância da escola do meu filho e a pessoa que quase nos
matou era um dos pais naquela escola. Pai, por favor, perdoe-me quando me aproximei
da mulher quando ela saiu de seu veículo e a confrontou publicamente.

No entanto, em vez de simplesmente admitir sua culpa e se desculpar, ela alegou que eu
estava louco por confrontá-la. Eu nem tenho certeza do que saiu da minha boca depois
disso, mas, de acordo com meus filhos, eu não a jurei, então eu tenho que acreditar que
Você tinha ido antes de mim, Senhor.

Meus filhos não ficaram constrangidos com minhas ações ou palavras, mas mais
chateados porque os professores pareciam sentir mais pena da mulher do que de mim.
Ela bancou a vítima, embora seus atos de raiva na estrada quase nos mataram.
Passamos de um ótimo dia para todos nós apenas muito gratos por estarmos vivos, um
resultado ainda melhor.

Fui falar com Você pessoalmente após o incidente em arrependimento por minha
ofensa de confrontar sua imprudência contra nós. Você, então, gentilmente me
repreendeu por não ler o que Suas Palavras dizem sobre isso e que eu estava justificado
em fazer isso, mas com alguns cuidados.
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Você chamou minha atenção para a diferença entre a raiva justa e a raiva injusta e que
há uma diferença. Você também me lembrou que expor um mal feito contra o inocente é
sábio, mas esse julgamento vem de Deus e não de mim.

Você também me lembrou das táticas do inimigo. Esta escola rural conheceu instrutores
pagãos e wiccanos e a mulher que veio contra nós em seu carro é uma parte ativa da
escola.

Essencialmente, eu tinha ficado no terreno do inimigo ao confrontá-lo, enquanto Jesus
enfrentou o mal quando as más ações foram realizadas na casa de Deus e no terreno de
Deus. Mesmo tendo exposto o mal que essa mulher nos fez, também caí em uma
armadilha inimiga ao confrontá-la em 'seu campo de batalha'.

Meus filhos e eu também esperávamos que, por meio de Você, Pai, o Senhor nos
permitisse sacudir a minivan ou o mastro da bandeira para que soubessem que Você
está atrás de nós e é muito maior do que os deuses pagãos aos quais servem.

De qualquer forma, o que eu aprendi, e não tinha sido testado antes, foi que, quando se
trata de meus filhos, meus enteados ou qualquer outro filho, eu me oponho ao que visa
prejudicá-los. Bem, pelo menos aquilo de que estou ciente com a Sua revelação.

Pai, o Senhor então me instruiu a esperar três dias e, se alguma coisa vier contra mim
ou minha filha por causa disso, devemos retirá-la da escola. Não sei o que está fazendo,
mas oro para que nos faça removê-la, embora seja um desafio para nós, porque ela iria
para uma escola perto do colégio e a quase trinta quilômetros de distância. Rezo para
que a Tua vontade seja feita em tudo isso.

Pai, meu último sonho para o Ninho foi seguido por ataque após ataque a nós e todas as
cinco estratégias espirituais foram usadas contra nós. Embora não estejamos mais
surpresos quando esses ataques ocorrerem, ainda ficamos surpresos com a criatividade
dos ataques, pois esses ataques ocorrem em áreas inesperadas e em vários momentos.
Por que então, embora saibamos que problemas virão, ainda ficamos surpresos quando
esses ataques vêm?

Ontem, descobri a força que o Senhor me deu, Pai, que eu nem sabia que tinha e
nenhum de meus filhos jamais me viu assim. Quando me afastei desse confronto, olhei
para meus filhos e vi que eles estavam de queixo caído. Meu filho do meio olhou para
mim com choque e respeito.
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Todas as três crianças, incluindo minhas duas filhas, tinham acabado de testemunhar
esse confronto e todas concordaram que a forma como eu havia lidado com a situação
parecia sobrenatural. Sorrisos, já que raramente pareço ficar chateado, ríspido ou
cabeça quente na frente deles, eu só sei que nunca me levantei contra alguém assim
antes.

Obrigado, padre, por esta lição. Por favor, perdoe-me por não entender que a raiva
pode ser uma ferramenta de força quando usada corretamente para expor os ímpios. No
entanto, também foi importante para mim lembrar que, na maioria das vezes, a raiva
também pode ser usada como uma arma e uma vara de punição destinada a castigar os
inocentes e dar origem ao mal.

Senhor, por favor, proteja-nos dos ataques do inimigo, pois agora estou totalmente
esperando que esta mulher apareça em nossa porta com dois homens grandes,
exatamente como meu sonho postado em setembro deste ano (2016).

Isso me pareceu bem possível, pois desde então aprendi que essa mulher 'simplesmente
acontece' morar na mesma rua de nós, exatamente como este sonho. Como resultado,
conceda-nos ainda mais proteção sobre todos nós, especialmente durante as próximas
semanas.

Vários dos meus sonhos ontem à noite foram muito claros e demorados. No entanto,
quase todos eles foram em sua maioria pessoais, exceto por dois sonhos que eu
realmente acredito que são importantes por enquanto.

A descrição do Sonho 1 começa…

Minha filha mais velha, agora com 15 anos, e eu estávamos vendo uma casa de shows
vazia. Esta casa era impressionante e tinha muitos recursos. Todo o interior era branco,
incluindo móveis brancos, pisos de pedra branca, armários brancos e paredes brancas.

Bem, isso foi bastante impressionante para mim, pois as casas mais difíceis de projetar
são casas modernas e monocromáticas que são todas em uma cor. No entanto, todo
branco é especialmente impressionante, pois é o mais difícil de ser retirado
corretamente. A principal razão para isso é que a cor branca não tem pigmento.

Diferentes tons de branco ocorrem porque diferentes superfícies reagem ao branco de
maneira diferente. Por exemplo, muitas vezes há alguma pigmentação baseada até
mesmo no branqueamento da lã de carneiro usada para aplicar a tinta. Naturalmente,
especialmente com óleos, deve ser branqueado para obter o branco mais branco.
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Quando minha filha e eu estávamos terminando nosso tour por esta casa, minha
atenção foi direcionada para um pequeno banheiro. Embora esse banheiro não fosse
pequeno para mim, pessoalmente, parecia muito pequeno em comparação com o
tamanho total desta casa enorme. Achamos estranho que este banheiro em particular
tivesse uma forma octogonal.

Havia outras características que também faziam com que este banheiro parecesse
extremamente incomum para mim. Por exemplo, a sala em si flutuava livremente e
nada, nem paredes, estava conectada a ela por estar sozinha.

No geral, eram exatamente 2,5 metros de uma parede paralela à outra. Bem no topo de
quatro paredes, parecia haver janelas com talvez cinco centímetros de altura e cerca de
vinte centímetros de largura.

Não apenas isso, mas esta sala de alguma forma parecia ser muito mais do que
simplesmente um banheiro. Fiquei bastante curioso por respostas e olhei em volta e
encontrei um homem que havia trabalhado na casa. Pedi a ele que explicasse o que
realmente era esse banheiro.

Trabalhador: “Ah, vejo que você encontrou a 'sala escondida'.”

Eu: “Não sabia que estava escondido”.

Trabalhador: "Aqui, deixe-me levá-lo ao redor do lado de fora."

Ele guiou a mim e minha filha pelo lado de fora desta sala. Com certeza, o exterior era
indefinido e não era fácil de detectar porque o resto da casa parecia mais chamativo. Do
lado de fora, simplesmente pareciam paredes de galeria.
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As janelas do lado de fora desta sala estavam situadas acima de algumas obras de arte.
Como havia uma luz enorme vindo dessas janelas que foi redirecionada como uma fonte
de luz, como a iluminação da galeria para a arte, elas se misturaram perfeitamente.
Todo o exterior deste 'banheiro' era tão fascinante que o fato de que este quarto existia
foi perdido.

Eu: “Por que tem uma geladeira e um fogão com micro-ondas aí?”

Trabalhador: “Você ainda não sabe o que é isso.” Ele sorriu. “Entre e deixe-me
mostrar-lhe as características.”

Quando entramos, a porta se fechou automaticamente atrás de nós. Ele então apertou
alguns botões em um painel e as janelas foram bloqueadas instantaneamente. Notamos
que qualquer coisa de fora agora era impedida de entrar. Também notei que a escrita
em um dos painéis acima do teclado dizia: 'Tudo está claro, seguro para sair.'

Trabalhador: “Agora, esta é uma 'sala segura'.”

Eu: “Você quer dizer 'quarto do pânico'?”

Trabalhador: “Bem, se você está aqui, não há necessidade de pânico ou preocupação.
Aqui, o ocupante tem tudo de que precisa. ”

Eu: “O dono da casa que construiu esta casa também projetou este quarto?”

Trabalhador: “Sim. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. ”

“Entre em Seu Quarto. Ele providenciou tudo o que você precisa. O que não está aqui, é só
pedir e você receberá. Não se preocupe."

Eu: Eu olhei em volta. “Claramente, tudo está em ordem. É bom saber que isso está aqui.
”

Trabalhador: “Você deve entender que Ele suprirá todas as suas necessidades e que Ele
construiu isso para você.”

Eu: “E quanto ao resto da minha família e amigos?”

Trabalhador: “Bem, você tem esta elaborada casa-modelo construída por Deus sob Sua
direção, então convide-os.” Ele então riu alegremente e acrescentou. “Obviamente, este
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é um convite 'espiritual' e não um convite literal para entrar em sua casa!” Minha filha e
eu rimos com ele.

Minha filha: Sorrindo. "Ok, mas e quanto a telefones ou televisores?"

Trabalhador: Rindo. “Deus conhece os seus desejos, os desejos do seu coração. Você é
bem-vindo para chamar outras pessoas, mas simplesmente não lhes dê suas idas e
vindas, pois a informação é poder e fornece ferramentas para aqueles cujo caminho é a
sua destruição. Agora, alegre-se porque Deus construiu para você uma casa e um
quarto interno seguro com tudo o que você precisa! ”

A descrição do sonho 1 termina ... A descrição do

sonho 2 começa ...

Eu estava de férias com minha família em Pebble Beach, Carmel, área da Califórnia.
Estávamos hospedados em um resort extremamente sofisticado e fora de nossa
capacidade atual de pagar por tal extravagância.

Enquanto estávamos lá curtindo nossa chegada, descobrimos todas as acomodações do
nosso entorno. Tínhamos chegado bem tarde em uma noite de sábado, então não era
cedo o suficiente para fazer turismo na cidade ou jantar na sala de jantar do hotel. Em
vez disso, nos acomodamos em nossos quartos e pedimos serviço de quarto.

Quando acordamos no domingo de manhã, estávamos todos muito animados com o café
da manhã na cidade e ver esta área da qual tanto tínhamos ouvido falar. As crianças
ficaram particularmente entusiasmadas porque eu compartilhei histórias sobre essa
área desde a minha infância.

Quando estávamos nos preparando para deixar o saguão para ir para fora, um concierge
olhando preocupado nos parou.

Concierge: “Ocorreu um problema na cidade e estamos aconselhando os hóspedes a
permanecerem no resort até que seja seguro entrar na cidade. Várias áreas foram
destruídas durante a noite. ”

Eu: “Como pode ser isso, já que está ensolarado e lindo lá fora?”

Concierge: “Sim, eu sei, mas tudo isso aconteceu ontem à noite enquanto você dormia.”
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Ele então nos mostrou uma pequena área ao lado da estrada que levava à cidade. Ele
havia sumido completamente, faltando apenas uma calçada para entrar na área.

Concierge: “Eu sei que você estava esperando jantar na cidade, mas por favor, aproveite
nossas comodidades aqui primeiro, pois você está seguro aqui. Você não está encalhado
e pode sair para o norte ou para o sul, pois essas estradas estão desimpedidas. No
entanto, você não estará seguro se viajar para o leste. ” Eu poderia dizer pelo seu tom
que este era um aviso severo para não ir para o leste.

O concierge nos acompanhou até a sala de banquetes e a área de jantar, onde um bu�et
de brunch de banquete "5 estrelas" estava esperando por nós. Tudo o que se possa
imaginar estava lá para comer, tudo preparado por chefs de renome mundial.

Eu instintivamente olhei para os cantos do teto em busca de mofo ou sinais de mofo,
mas não vi nenhum. Eu sorri para mim mesma ao fazer isso. Alguns podem se lembrar
de um sonho anterior que isso era um sinal de perigo e para nós fugirmos, mas
qualquer molde estava ausente aqui.

Então, vimos que este bu�et na verdade englobava três salas separadas, pois havia
muitos convidados comendo aqui. Decidimos ficar no resort e apreciamos a segurança
de estar lá. Mais tarde, descobrimos que a estrada que vai para o leste nunca foi liberada
para viajar até esta bela, ou outrora bela, pequena cidade.

Terminada a descrição do sonho 2…

Pai, obrigado pelo mistério destes sonhos! Por favor, revele-me o que, se houver alguma
coisa, Você está exigindo de mim.

Há alguns minutos, coloquei algumas roupas na máquina de lavar. Meus dois filhos, que
haviam feito um retiro, estavam na cozinha com uma notícia incrível de um milagre. No
entanto, antes de dizer o que é esse milagre, é necessário um histórico ...

Meu filho mais novo estava me pedindo um jogo específico, mas eu disse a ele que as
coisas estavam apertadas agora e que as despesas com entretenimento, como filmes e
jogos, teriam agora esperar. Vi desânimo no rosto do meu filho, mas ele entendeu.
Tentei encorajá-lo.

Eu: “Se Deus concede um milagre da noite para o dia de alguma forma, isso pode
mudar. Por que não oram todos, pois todos nós poderíamos usar algumas de suas
orações agora mesmo. ”
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Ele poderia dizer que eu era firme e não cederia a isso. Bem, aparentemente meus filhos
mais tarde oraram juntos por um milagre. Eles não tiveram que esperar muito para que
esse milagre acontecesse! Agora, aqui estão ainda mais informações sobre isso!

Mais cedo naquele dia, meu filho mais velho tinha procurado em toda a gaveta de sua
cômoda dinheiro para este jogo para meu filho mais novo, pois ele costuma deixar
dinheiro lá de vez em quando. Ele pensou que por acaso havia esquecido algum dinheiro
de aniversário e fez uma pesquisa completa. Ele não conseguiu encontrar nenhum
dinheiro lá.

Ele nos contou que verificou atrás das gavetas, nas laterais, na parte inferior e até na
parte superior, para garantir. Ele finalmente desistiu da busca e, pouco antes de dormir,
orou por um milagre junto com meus outros filhos.

No entanto, depois de orar e sem nenhum dos meus outros filhos saber, ele acrescentou
uma oração colocando um velo secreto ao Senhor por um milagre divino e específico.
Bem, adivinhe? Sua lã secreta feita em oração foi respondida.

De manhã e ao acordar, ele abriu a gaveta que já havia vasculhado por dinheiro na noite
anterior e ali, deitada e bem à vista, estava uma nota novinha de $ 50 em folha. Ele
correu e disse aos meninos e eles ficaram muito animados quando descobriram isso.

Meu filho mais velho deu generosamente esta nota de $ 50 ao meu filho mais novo pelo
jogo que ele queria, assim como disse ao Senhor que faria se o velo fosse concedido.
Este foi um grande momento para todos eles, mas também deu a todos nós um grande
impulso. Era como uma bela ilha no meio de nosso oceano de problemas!

Obrigado, Pai, por este incrível construtor de fé! Meus filhos realmente precisavam
desse sinal muito mais do que do jogo - sorrisos. Pai, Você é tão incrível e amo Suas
obras. Você é incrível em tudo o que faz!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no mirante de Deus novamente e percebi que ainda era o nascer do sol. As
cores eram ainda mais vibrantes do que da última vez que estive aqui. O ar estava
perfumado e cheirava a fumaça de lenha e especiarias.

Não consigo descrever isso completamente, mas também havia um leve cheiro de algo
como gengibre branco e noz-moscada com a fumaça de madeira. Foi maravilhoso e eu
especulei que esse cheiro poderia ser de uma mistura de diferentes flores e árvores.
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Ao olhar para os prados junto ao Rio da Vida, vi animais pastando e bebendo. Eu vi dois
cavalos caminharem até a base de uma árvore frutífera onde um dos cavalos apareceu
para trazer algumas frutas para o chão para que eles pudessem comer.

Eu: “Ou os animais aqui podem pensar alguma coisa e receber comida ou, Deus, Você
sabia o que eles precisavam com antecedência e trouxe frutos da árvore?”

O Rio da Vida parecia iluminado por baixo pelo próprio leito do rio. No design,
chamaríamos esse tipo de iluminação de 'iluminação ambiente'. De repente, lembrei-me
de que a incrível bancada de opala que tinha de sete a dez centímetros de espessura no
condomínio do adolescente na Cidade de Deus também tinha essa iluminação ambiente
de baixo de alguma forma.

Devo notar que a bancada neste condomínio era simplesmente uma das bancadas mais
impressionantes, mas realmente feita de rocha sólida, que eu já tinha visto na minha
vida. O valor desta bancada em dólares terrenos seria inestimável e muito além da nossa
compreensão.

Surpreendentemente, o paraíso é sempre assim, mas nunca há qualquer ganância ou
inveja e nenhum roubo ou ciúme. Tudo é tão maravilhoso aqui que estamos todos
realmente felizes pelos talentos ou dons de outra pessoa.

Eu olhei para a fonte borbulhante e lá, ao lado dela, estava o lindo pequeno pote de
confit gravado. Fui buscá-lo e, quando o fiz, a água correu direto para ele novamente.
Eu ri e tomei um longo gole.

Eu me senti tão melhor depois de beber essa água que fui me sentar. No entanto, no
momento em que me sentei, senti um tapinha no ombro. Eu me virei e era Uriel e ele
estava sorrindo para mim.

Eu: “Uriel, de onde você veio? Eu não ouvi ou vi você. ”

Uriel: Rindo. “Bem, eu poderia ter vindo até você com o som da trombeta ou com um
rugido estrondoso, mas isso o teria assustado. Em vez disso, vim na hora certa e da
maneira perfeita, enviado pelo próprio Senhor. Erin, o rei está no campo. Você está
pronto para vê-lo? ”

Assim que ele começou a se afastar de mim em direção ao cavalo depois de dizer a
palavra 'pronto', eu já estava de alguma forma instantaneamente em seu cavalo.

9



Uriel: Rindo. "Ok, então, Erin, é hora de voar."

Sem nem mesmo um pensamento ou ação necessária, subitamente levantamos vôo e
estávamos voando diretamente para o leste, sobre o Vale da Benção. A Cidade Dourada
de Deus estava bem longe e era realmente uma visão incrível de se ver. Ele me levou
diretamente para os campos hoje.

Lá, e à distância entre os lírios, pude ver Jesus acenando para nós. Depois que
pousamos, agradeci ao Uriel, beijei seu cavalo no nariz e corri para Jesus o mais rápido
que pude. Enquanto corria, percebi que os lírios estavam ainda mais cheirosos do que o
normal. Jesus estava com os braços abertos com um grande sorriso. Corri para os seus
braços, abracei-o e segurei-o com força.

Jesus: Sorrindo. "Erin, este é um grande abraço."

Eu: “Senhor, estou tão grato por Ti, tão incrivelmente grato. Quando penso em tudo o
que Deus fez do início ao fim, fico maravilhado. Obrigado também pelo sinal e pela
resposta às orações do meu filho. ”

Jesus: Rindo. "Você é bem vindo. Agora, venha comigo e revisaremos alguns dos itens
que mostrei a você recentemente. ”

Ele pegou minha mão e me levou até a área ao sul dos lírios com as sete poças.

Eu: “Este é um mistério para mim, Senhor.”

Jesus: “Por quê? Algum dia você se lembrará disso e dirá: 'Ah, sim, o Senhor falou sobre
isso'. Será confirmado e será iluminado por mim. Agora, você está com muita ansiedade.
”

Eu: “Sim, Senhor, por favor, me perdoe. Mesmo que Você tenha dito 'como está escrito,
não fique ansioso por nada', bem, como posso não estar? O mundo está em um ponto
crítico e vejo problemas chegando.

“Eu tenho uma família que precisa de mim, mas agora vejo que minha doença parece
estar voltando. Devo permanecer paciente para minha cura ou devo agora
simplesmente aceitar minhas limitações? Senhor, sinto que vou precisar fazer um
planejamento para isso em breve. ”

10



Jesus: “Erin, Noé foi chamado para construir a arca. Ele então foi chamado para levar
sua família e todos os animais para o barco e se preparar. Noé não era um 'construtor de
arcas', mas ainda assim foi chamado para isso. Visto que o inimigo zombava
constantemente de suas ações, você não acredita que ele também estava ansioso? Que
tal quando as chuvas vieram e a água subiu?

"Agora, Erin, eu enviei a você os dois sonhos sobre os quais você escreveu hoje, mas você
sabe por que eu enviei estes?"

Eu: “Senhor, embora eu saiba que o Senhor enviou esses dois sonhos, agora estou com
medo e preocupada de ter acidentalmente falado mal ou escrito algo incorretamente.
Além disso, e se eu pecasse durante minha raiva e ferisse os sentimentos de alguém? ”

Jesus: Sorrindo. “Erin, esses dois sonhos foram para mostrar a você que eu tenho e irei
prover para você. Mesmo quando os problemas o cercam, o solo estremece, as pessoas
estão em alvoroço, inundações, incêndios, tempestades e ventos vêm, e até mesmo
guerras, eu estou com você no meio disso. Durante este tempo, você terá um
pensamento ou 'coisa' e pedirá uma necessidade e, antes de fazer um movimento, deve
ser feito. Você está aprendendo a confiar em Mim para não abandoná-lo.

“Agora, as coisas vão mudar em breve, mas não desanime no início, quando tudo
parecer perdido. Das cinzas, um raio de luz surge. EU SOU Quem digo que SOU. Você é
odiado por minha causa. O julgamento está vindo sobre a terra, então você deve orar. ”

Eu: “Senhor, estou preocupado com a nação e as nações”.

Jesus: “Não seja. Você só precisa ficar de olho naquele que foi designado para dividir e
enganar Israel. Quem quer que ele apóie é um tolo seu. No entanto, dou sabedoria a
quem a procura e é um homem sábio que vem a Mim para discernimento.

“Erin, muitos homens ficarão paralisados   e se recusarão, por uma posição de orgulho, a
seguir a direção da retidão por causa do homem. Se alguém pede sabedoria, venha a
mim e peça. No entanto, quando receber a resposta, siga as instruções e não hesite.

“Agora, sua raiva recente foi justificada quando você se levantou contra um erro
flagrante. Embora sua voz tenha se elevado, você não perdeu o controle. Você deve
permanecer como eu sou sua rocha sólida e alicerce e eu o manterei firme.

“Erin, você notou que este inimigo a persuadiu a ficar em seu terreno e longe de sua
fundação? Eu não estava na casa do meu pai quando fui julgado. Eu não disse nada além
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da verdade e mesmo assim fui condenado. Você falou a verdade, mas o fez em seu
tribunal de opinião popular. Com base em quem você é em Mim, o julgamento deles fez
de você a parte culpada.

“Não se preocupe e dê-os a Mim, pois você não deve mais lidar com aqueles que querem
destruí-lo. Eles serão uma fonte constante de luta, então não os envolva, entendeu?

Eu: “Sim, Senhor, sinto muito.”

Jesus: Sorrindo. “Não seja, pois esta foi uma boa lição do que você é capaz. Ninguém foi
ferido ... ”Ele então riu. "... embora eu saiba que você queria invocar o fogo."

Eu: "Sim, Senhor, eu fiz."

Jesus: “Lembre-se, mantenha seus vasos prontos para que Eu o encha com a água da
vida. Vou saciar sua sede, mas deixe-Me saciá-lo. ”

Eu: “Sim, Senhor, estou pronto.”

Jesus: “Eu sei, Erin, eu sei. Há uma mudança chegando e isso os abençoará muito e
muitos ficarão maravilhados. Estou prestes a fazer algo em seus dias que você não
acreditaria, mesmo que lhe dissessem.

“Agora, à noite, agradeça-Me por sua provisão diária e, de manhã, agradeça-Me pelo dia
que vem. Eu estou com você, então não se preocupe ou tenha medo e chamei anjos a seu
respeito para protegê-lo em todos os seus caminhos. No entanto, isso não é apenas para
você, mas também para sua família e amigos. ”

Eu: “Obrigado, Senhor, eu te amo. Eu amo Você."

Jesus: “Eu também te amo”.

Sonhe…
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