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Dream 233 - Senhor, no que está trabalhando? Parte 1

Recebido no domingo, 22 de janeiro de 2017.

Comecei a escrever o texto abaixo no domingo, 22 de janeiro de 2017, mas não consegui
terminar. Tenho certeza de que a Parte 2 virá 'em breve', mas sempre no momento perfeito do
Senhor ... sorri!

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você fez do início ao fim. Obrigado
pela minha família e amigos. Agradeço principalmente por ter vivido e morrido e
continuar a viver para você. Obrigado pelo presente seu, Pai, pois Você é um presente
milagroso.

Pai, parece que recentemente o Senhor nos levou do que parecia mal para pior. Como
tantos do Seu povo em todo o mundo agora, estamos a apenas um acidente, doença ou
infortúnio da ruína financeira total. Mesmo assim, Você continua a nos sustentar de
uma forma sobrenatural e certamente não por qualquer uma de nossas próprias
capacidades.

Na sexta-feira, 20 janeiro de 2017, eu comecei tendo um dia muito bom até cerca de
3:00. As coisas pareciam estar indo bem e eu podia ver Você trabalhando em tudo o que
estava fazendo. No entanto, foi então que o problema apareceu.

Embora eu não vá entrar em detalhes sobre o que exatamente aconteceu, envolveu um
de meus filhos, junto com meu conflito constante com minha principal e maior fonte de
problemas. Quando tudo isso acabou, por volta das 17h, eu estava em lágrimas. Sério, eu
nem me lembro de chorar tanto desde maio de 2012.

Quando finalmente chegamos em casa e eu estava levando alguns de nossos
mantimentos para dentro de casa, minhas filhas fizeram o possível para me consolar.
Infelizmente, isso foi realmente em vão, pois eu estava bastante inconsolável naquele
momento específico. Com as crianças todas seguras de volta à nossa casa, decidi ficar
do lado de fora por um tempo para 'me refrescar'.
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Havia neve e gelo do lado de fora e a temperatura amena de 17 graus - sorrisos. Ok, bem,
obviamente não foi nada agradável, mas eu mal percebi porque estava tão frustrado com
tudo o que tinha acabado de acontecer. Pai, eu estava tão frustrado e magoado! Fiquei
chateado com tudo o que continuou contra mim, embora eu não tivesse feito nada para
merecer isso.

Depois de dizer às crianças que voltaria logo, caminhei na neve até o nosso quintal. Para
minha surpresa, logo me peguei olhando para cima e gritando com toda a força dos
meus pulmões. Gritei tão alto que parecia vir do meu estômago. Parecia que eu estava
usando partes de meus pulmões que eu nunca tinha usado ou mesmo sabia que tinha.

Ao erguer os olhos novamente, gritei 'por quê?' Depois de gritar de frustração um total
de cinco vezes, de alguma forma me senti melhor e decidi que seria o suficiente. Eu
balancei minha cabeça e me perguntei se um vizinho pode ter ouvido e pensado que eu
estava em apuros. Dada a hora do dia e a distância até nosso vizinho mais próximo, eu
sabia que tudo ficaria bem.

Depois que meu discurso de gritos terminou, eu mal conseguia falar. Mesmo hoje,
minha voz ainda está rouca. Na verdade, estou fisicamente exausto desde que gritei.
Para ser totalmente honesto comigo mesmo e com Deus, fiquei frustrado com o Senhor
e comecei a fazer perguntas a Ele.

Pai, o que significa 'em breve'? Que prazo é 'em pouco tempo'? O que exatamente
significa 'o tempo está chegando'? Pai, eu clamei por Ti no topo, e agora no fundo, de
meus pulmões agora. Depois de fazer isso, fui até Você em oração. Meu coração estava
partido e ainda está. Por favor, cure meu coração. Por favor, me fortaleça.

Enquanto orava, senti o Senhor me dizer que tinha ouvido meus gritos e que lesse o
Salmo 34. Ele me disse que logo me livraria dos problemas que estão me perseguindo.

Pai, devo confessar que de alguma forma foi bom gritar. Eu também precisava muito de
um choro longo e profundo. Você tem me preparado, mas na verdade todos nós, para
algo, mas eu não tenho nenhuma pista 'verdadeira' sobre o quê ou quando exatamente.

Você então me lembrou que sou Sua filha e amiga e que Você me permitiu desabafar
com Você como Meu Pai e Amigo. No entanto, em vez de ficar com raiva de mim, você
me consolou como um amigo amoroso e um pai respeitado.
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Senhor, tu continuaste a me dar sonhos que são muito claros. Você também me deu
algumas visões incríveis. No entanto, preciso de ajuda para interpretar tudo o que Você
tem me mostrado nesses sonhos e visões.

Sonho 1 descrição começa (a partir de 20janeirodede 2017) ...

Eu estava em um armazém enorme que tinha sido chamado 'pilhagem' por algum
motivo. Dentro deste enorme edifício de tijolos, havia muitos quartos separados. Cada
quarto continha itens valiosos. Alguns desses itens eram de propriedades muito ricas.
Um dos quartos aqui parecia reservado especificamente para lustres e iluminação.

Quando olhei para esta sala em particular, vi uma enorme luminária de chão que deve
ter estado em uma sala muito grande em algum momento. Esta lâmpada era feita de
bronze e a cortina de vidro da copa era composta por milhares de painéis de vidro
colorido.

Eu tinha quase certeza de que essa lâmpada enorme era uma 'lâmpada Ti�any' real, pois
acredito que tinha visto uma versão em miniatura semelhante no Museu de Arte em
Richmond, Virgínia. A lâmpada era linda e devia ter pelo menos 2,5 metros de altura e
2,5 metros de largura.

Ao me aproximar do abajur, percebi que a etiqueta de preço dizia '$ 7,00'. Fiquei chocado
com o quão baixo o preço estava e li isso uma segunda vez. Sim, realmente dizia sete
dólares! Não pude acreditar nos meus olhos e pensei que isso devia ser um engano.
Procurei um balconista para perguntar sobre esta peça.

Eu: “Essa lâmpada, aquela enorme 'Lâmpada Ti�any' ali, é realmente apenas US $ 7,00
ou é mais parecido com US $ 7 milhões?” O funcionário começou a rir. “Bem, se for
apenas $ 7,00, então eu aceito.”

Balconista: Ainda rindo. “Sim, esse preço está correto. No entanto, você pode movê-lo
ou fazer com que seja entregue em sua casa? O chão da sua casa consegue suportar o
peso desta lâmpada? Faça a si mesmo essas perguntas e, se puder responder 'sim', a
lâmpada é sua por apenas $ 7,00. A propósito, a lâmpada está aqui há um bom tempo. ”

Eu: Sorrindo. “Hmm, eu vou ter que realmente pensar sobre isso. Eu voltarei para você.
” Voltei para a lâmpada para ter um diálogo comigo mesmo.

Eu: “Nossa, sempre quis uma lâmpada assim, mas bem menor. No entanto, este negócio
é tão incrível. ”
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Comecei então a imaginar o enorme semi-caminhão de plataforma plana de que
precisaria para entregá-lo, junto com os custos de serviço e transporte. Ao imaginar a
logística geral, de repente me senti pesado e sobrecarregado. Logo isso se transformou
em ansiedade e ouvi o Espírito Santo me aconselhar.

Espírito Santo: “Sério, Erin? Esta é uma distração orquestrada pelo inimigo. Remova-se
agora. ”

Imediatamente escutei, virei as costas para a lâmpada e saí da sala.

Espírito Santo: “Agora, Erin, vire à direita na segunda porta.”

Eu andei pelo enorme corredor até que mais uma vez ouvi o Espírito Santo falar comigo.

Espírito Santo: “Agora, esta porta.”

Abri a porta e entrei na sala. Ao fazer isso, vi caixas e mostruários de vasos e cerâmica.
Não eram apenas peças de produção baratas, mas também Cameo Glass, Bavarian,
Ti�any, Loetz, Murano, Kosta, Heron, Walther e assim por diante. Havia até um vidro de
urânio, algo que eu nunca tinha visto na vida real.

Enquanto eu estava lá olhando para tudo isso com admiração, parecia quase como um
'Museu dos Fabricantes de Vidro para a União Europeia', se tal museu existisse. As peças
eram simplesmente deslumbrantes. Fiquei fascinado.

Todas as caixas foram iluminadas a partir da base dos vasos como se quisessem
iluminar o vidro de forma vívida. As cores eram incríveis. Quando olhei para uma área à
minha esquerda, vi uma exibição de vasos de vidro tipo lalique. Ao lado disso, vi uma
incrível exibição de cristal lapidado.

Havia também peças de cerâmica iluminadas de cima para baixo exibidas no fundo da
sala. Fiquei maravilhado com as gravadoras renomadas que vi por lá, incluindo Weller,
Newcomb, Antonio Campi, Roseville e assim por diante.

Enquanto continuava a andar pelas vitrines, vi uma enorme área de vasos chineses,
embora alguns deles fossem raku japoneses. Depois disso, cheguei a uma exposição de
potes de confit francês no canto direito, alguns dos quais haviam sido rotulados
incorretamente como "potes de azeitona italianos".
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Eu fiz uma careta quando percebi que a maioria dos potes confitados havia sido
quebrada em acelgas. Enquanto movia os pedaços quebrados para fora do caminho para
ter uma visão melhor, vi um pote de confit inclinado com mais de dezoito centímetros
de altura que estava em perfeito estado.

Peguei para ver o preço, mas notei que não havia etiqueta de preço anexada a ele. Voltei
ao balconista para perguntar sobre este item. Enquanto eu caminhava em direção ao
secretário, o Espírito Santo novamente me aconselhou.

Espírito Santo: “Agora, Erin, está resolvido. O que foi perdido agora foi encontrado.
Pegue isso e não procure mais. ”

Terminada a descrição do Sonho 1 ...

Não entendi totalmente este sonho, pois não estou mais procurando por este pote confit
'indescritível' de sete polegadas como antes. Fazia cerca de dezesseis anos desde que
este pote se esgotou debaixo de mim e eu não estava mais procurando por este pote. Em
vez disso, vendi minha coleção inteira de potes confitados cerca de oito anos atrás,
junto com meu vaso Loetz.

Pai, em meu coração, não sinto que ainda anseio por esses itens. Se ainda anseio por
isso em meu coração, então me arrependo e peço que Você, por favor, me perdoe.

Sonho 2 descrição começa (a partir de 21 janeirodede2017) ...

Eu estava procurando sobre a Terra do Heavenly ignorar como eu tenho no passado,
mas agora percebeu que a Terra de alguma forma, parecia ser muito mais perto.
Enquanto eu estava lá olhando, um anjo à minha esquerda chamou minha atenção para
uma máquina enorme.

Esta máquina era como um rototiller gigante ou mesmo uma espécie de entalhador.
Disseram-me que essa máquina havia começado no Oriente Médio, depois foi para a
Índia e o Paquistão por um tempo, mas depois voltou para o Irã, a Síria e as áreas ao
redor de Israel.

Então eu vi esta máquina começando a fazer backup. Eu não pude evitar de ter um
sorriso perplexo no meu rosto quando ele começou a apitar quando foi revertido. O bipe
era bastante semelhante ao som que um trator de construção faz ao dar marcha a ré.
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Então eu vi que essa máquina tinha ido para a Europa, mas de alguma forma se dividiu
em três ramos separados. Enquanto ele queimava rodovias por toda a Europa, percebi
que todas as belas áreas verdes foram picadas como salada e atiradas.

Enquanto isso continuava, percebi que uma das três máquinas havia ganhado força e
estava indo para o norte. Ao fazê-lo, destruiu toda a beleza da Europa, incluindo as
áreas históricas e a vegetação. O solo agora estava desolado com terra e raízes marrons.

Uma vez que as rodovias panorâmicas também foram transformadas em 'estradas de
terra', viajar se tornou difícil. As áreas ali também foram despojadas de seus recursos.
Essas máquinas eram incrivelmente devastadoras, especialmente a maior delas.

Enquanto tudo isso acontecia, eu vi que os funcionários estavam virando a cabeça para
ignorar as máquinas, principalmente por orgulho. Eles eram simplesmente incapazes
de aceitar que suas decisões erradas haviam levado à ruína iminente de sua paisagem.
Ao ignorar isso, essas máquinas foram autorizadas a continuar a mudar a paisagem sem
obstáculos.

Então eu vi a maior das três máquinas destruir a Suécia e a Finlândia. Depois de fazer
isso, ele saltou através do Oceano Atlântico para o Canadá. Em seguida, saltou para a
área dos Grandes Lagos e começou a cortar o Canadá a partir daí.

Então eu vi esta máquina enorme tentar violar a fronteira norte dos EUA, mas ficou
presa em alguma coisa. Mesmo assim, essa máquina enorme foi capaz de continuar a
enfraquecer o Canadá.

Enquanto eu continuava a olhar para a América do Norte do mirante celestial, vi três
anjos viajando para cima e para baixo em toda a costa oeste, do norte do Canadá até a
ponta da Península de Baja. Enquanto eu ainda podia ver os anjos que já estavam lá
antes, esses novos anjos estavam desenhando linhas azuis com pincéis.

Quando os anjos terminaram de pintar essas linhas azuis, comecei a ver a divisão da
terra a oeste da linha azul. Então eu vi muitos eventos terríveis. Também vi algumas
pequenas máquinas sendo ativadas em várias partes dos EUA para agitar a terra.

Eu vi o chão tremendo, chuva, deslizamentos de terra e inundações. Eu vi áreas inteiras
se separando. Quando essas áreas se separaram, eu pude ouvir as pessoas gritando de
dentro dessas áreas. No entanto, eles não clamaram a Deus, mas sim ao Touro.
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Mesmo quando o Touro os ajudou e continuou a ajudar, um 'salvador' diferente pediu
ajuda externa 'das nações'. Uma guerra foi então travada entre as 'coisas anteriores' e a
'promessa de esperança'. Havia muitos na terra que agora queriam que as 'coisas
anteriores' voltassem e que isso ainda estivesse completamente vazio de Deus.

Enquanto o anjo continuava a me mostrar o continente norte-americano, eu o vi
ficando fino e transparente. No entanto, também vi algo como um cabo ou corda
atravessando o oceano de Washington DC até Israel. Então, vi que a construção do
Terceiro Templo estava em andamento.

As orações do povo judeu eram para que Deus protegesse a terra amaldiçoada e a
fizesse prosperar. No entanto, 'as nações' se levantaram contra a terra amaldiçoada,
todas guiadas pelo engano de dentro das fronteiras da terra amaldiçoada.

Eu: “Anjo, o que ou quem são essas máquinas?”

Anjo: “Que movimento deseja destruição? Quem odeia o povo judeu? Quem odeia
qualquer coisa adorável, pacífica e frutífera? Quem acredita que, quando toda a Terra
estiver em turbulência, é quando o seu 'salvador' virá? ”

Eu: “Islã! É o Islã. Anjo, essas máquinas são o Islã. ”

Anjo: “Sim. Agora, quem o proíbe de sequer dizer uma palavra contra eles ou mesmo de
proclamar o Nome de Jesus? ”

Quando o anjo disse isso, ele apontou para a Itália. Quando olhei para baixo, vi a Itália
sendo abalada. Também vi que duas dessas 'máquinas' tinham um lugar para descansar
ali. A seguir, apontei para a Itália enquanto olhava para o anjo.

Eu: “Quando será isso?”

Anjo: “É agora, Erin. Agora!"

Terminada a descrição do sonho 2 ... A descrição do

sonho 3 começa ...

Minha família e eu fomos chamados antecipadamente com outras pessoas para o
restaurante Cli� House, no ponto de abertura do oceano para a ponte Golden Gate, na
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Califórnia. O Senhor nos disse que deveria haver 59 pessoas mortas lá por uma única
pessoa, mas também que havia um propósito ainda maior para nós estarmos lá.

Chegamos lá cedo em um lindo dia ensolarado. Ao olhar em volta, pude me lembrar
dessa área bem, pois passei muito tempo nesta praia de São Francisco quando criança.
Quando entramos neste restaurante específico, eu também me lembrava de ter comido
aqui uma vez e que era parecido, mas agora era um pouco mais moderno.

Havia duas seções separadas neste restaurante. A seção posterior servia pratos em
estilo de infusão asiática, incluindo sushi, churrasco tailandês e coreano. Esta seção
inteira era bastante sofisticada. Em contraste, a outra seção era muito mais casual e
servia comida estilo pub, incluindo hambúrgueres e bebidas de microcervejaria.

Um enorme pátio cercava todo o lugar. No entanto, eles tinham várias barreiras de
vento bonitas e modernas para tornar a experiência do jantar mais agradável. Como
este restaurante fica próximo ao oceano, as brisas oceânicas relacionadas raramente
cessam, então isso teria sido uma necessidade.

Quando nos acomodamos neste belo cenário, vários outros crentes chegaram para nos
encontrar lá. Depois de um tempo, e conforme outras pessoas não relacionadas
chegavam, o lugar ficou bastante lotado. Embora isso possa parecer estranho, logo havia
tantos de nós crentes que decidimos dar as mãos e orar e pudemos circundar toda a
propriedade ao fazê-lo.

Ao nos aproximarmos da chegada do anoitecer, vários de nós fomos chamados pelo
Senhor para partir para outras áreas. No entanto, logo todos nós, crentes, fomos
chamados para longe do restaurante, com o último de nós saindo logo após o pôr do sol.

No dia seguinte, recebemos a notícia de que uma mulher havia se explodido no
restaurante depois que todos nós partimos. Foi relatado que 59 pessoas morreram na
explosão. Mais tarde, quando vi as fotos dessa mulher em particular, imediatamente a
reconheci como alguém que esteve sentado bem perto de mim durante a maior parte do
dia.

A certa altura, essa mulher até começou uma conversa comigo. Quando isso aconteceu,
orei ao Senhor sobre o que eu deveria fazer e Ele me disse para responder a suas
perguntas e ser gentil com ela, mas nada mais.

8



Eu ainda não estava certo do motivo pelo qual o Senhor chamou tantos de nós para ficar
e orar neste restaurante apenas para que toda essa morte e destruição viessem logo
depois de termos saído.

Terminada a descrição do sonho 3 ...

Pai, não tenho certeza do que todos esses sonhos significam. Eu também ainda estou
muito preocupado com o que a agitação da 'terra' está fazendo. Isso está destruindo
tudo ao seu redor. O que torna isso ainda mais triste é que parece que todos sabem que
isso está acontecendo, especialmente os políticos, mas ninguém está fazendo nada para
impedir isso.

Na realidade, chegou a hora de qualquer um que falar sobre qualquer uma dessas coisas
seja considerado um odiador e rotulado como tal. Senhor, estou realmente com medo
pelo mundo agora!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava perto da fonte de água no caminho que levava à Casa dos Potter no momento
em que o sol estava nascendo no estúdio. Depois de me aproximar e tomar um gole
d'água, corri pelo caminho até o ateliê de cerâmica de Jesus. Ouvi música quando me
aproximei da porta da frente e vi que estava aberta.

Eu: “Olá, Senhor, estás em casa?”

Jesus: “Entra. Estou aqui”

Virei a esquina e o vi vitrificando uma cerâmica. Ele parou o que estava fazendo,
levantou-se e me abraçou gentilmente.

Eu: “Estou tão feliz em vê-lo, Senhor. Eu simplesmente amo isso aqui. ”

Jesus: “Ah sim…” Ele riu. “... mas esta não é a minha casa.” Ele sorriu e riu novamente.
“Este é apenas um dos meus espaços de trabalho.”

Eu: “É tão maravilhoso e eu amo muito isso aqui. É tão criativo e bonito. Senhor, no que
você está trabalhando? "

Sonhe… por agora…
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