
Sonho 238 - Anjo, Jó e o Cordão de Prata (Visita 1)

Concluído na quinta-feira, 30 de março de 2017

Este sonho foi iniciado na quarta-feira 22 março de 2017. No entanto, este sonho
levou mais de uma  semana e seis visitas separadas para ser concluído. A última
visita ocorreu na quinta - feira 30  março de 2017.
Recebido na quarta-feira 22 de março de 2017 (Visita 1) ...

Comunhão
Querido pai,

Obrigado! Obrigado por tudo! Você é o Doador de coisas boas. Você envia chuva
quando  necessário para o solo ressecado. Você nos envia sinais quando precisamos,
às vezes para nos confortar ou às vezes até para nos avisar.

Às vezes você faz coisas só porque se agrada de nós e quer nos mostrar o seu
esplendor. Muito simplesmente, estou totalmente pasmo com todas as Suas boas
obras. Estou  totalmente pasmo com sua incomensurável bondade amorosa.

No início desta semana, era o 9 º aniversário do meu coração parar no trabalho. Os
milagres  que você providenciou para me permitir sobreviver foram simplesmente
incríveis. Como  exemplo, um grupo de paramédicos que 'por acaso' estava
almoçando no restaurante ao lado  foi alertado e imediatamente correu para me
ajudar.

No entanto, existem realmente tantos milagres vindos de Você que nem consigo
contá-los. Eu  sei de tantas vezes em minha vida, e desde o início, que Você me
salvou. No entanto, esses  são apenas os eventos dos quais estou realmente ciente e
representam uma pequena fração  dos muitos outros que eu nem mesmo estou
ciente.

Quando eu era muito jovem, morei na área de São Francisco / Baía. Enquanto estava
lá,  aprendi rapidamente que precisava estar bem ciente das pessoas ao meu redor e
de minhas  circunstâncias. Também aprendi a me comportar com confiança e a nunca
parecer fraca ou uma 'vítima'.

Ao fazer isso, ficava sozinho na maior parte do tempo. Mesmo assim, ainda fui alvo de
vez em  quando e em certos momentos, mas na verdade sem nenhum motivo
específico. Infelizmente, é assim que as coisas são nesta cidade. Qualquer pessoa que
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cresceu nesse tipo de situação  provavelmente será capaz de se identificar facilmente
com o que estou falando aqui.

De qualquer forma, mesmo que os problemas ainda tenham surgido, eu acredito que
ainda era  relativamente 'seguro' sair de casa para estar com meu grupo de amigos em
comparação com o mundo de hoje. Sinto que mandar meus filhos para esses mesmos
lugares agora me deixaria  bastante desconfortável, pois o mundo mudou.

Depois de morar lá por muitos anos, minha mãe decidiu que precisávamos de
uma  mudança. Enquanto minha mãe saiu em busca de um novo lar para nós
no noroeste do  Pacífico, meus irmãos e eu fomos brevemente enviados para
morar com a família em  Wisconsin.

Enquanto morava em Wisconsin, logo percebi que meu 'ambiente mais simples'
seria muito  mais seguro do que a área de São Francisco / Baía. Achei que, uma
vez que não tínhamos  mais os mesmos perigos no campo que tínhamos antes na
cidade, eu poderia baixar a  guarda. Não adotei um novo modelo de
comportamento nas ruas.

Na cidade, parecia relativamente fácil evitar situações complicadas simplesmente
permanecendo sempre alerta e atento. No entanto, depois de ouvir tantos
moradores locais  dizendo repetidamente 'coisas como essa não acontecem aqui',
eu finalmente baixei minha
guarda completamente. Foi então que ocorreu um incidente em que um fazendeiro
que não  reconheci parou em seu caminhão para me pedir informações.

Quando eu tinha cerca de 13 ou 14 anos, esse homem me abordou para pedir
informações  enquanto eu caminhava para casa sozinho em uma estrada rural
tranquila, saindo de um lago  local. Quando me aproximei do caminhão para dar
instruções ao homem, de repente recebi  uma mensagem muito alta e clara de Você
ou de um anjo dizendo: 'Erin, vire e corra!'

Por algum motivo, não hesitei nem pensei duas vezes. Eu simplesmente me
virei e fiz  exatamente isso. Corri tão rápido que sabia que aquele homem não
seria capaz de me  alcançar. Mais tarde, quando voltei para casa, contei à
minha família tudo o que havia  acontecido e telefonamos para as autoridades.

Embora eu não tenha ouvido mais nada sobre esse incidente por algum tempo,
finalmente  soube, alguns meses depois, que um homem em um caminhão com a
mesma descrição que  havíamos fornecido às autoridades havia tentado sequestrar
uma garota diferente. Embora eu  não consiga me lembrar se esse homem já foi pego,
só sei que Deus me salvou de algo terrível.
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Devido a essa experiência, aprendi que os problemas podem surgir a qualquer
hora, por  qualquer meio e de qualquer lugar. O inimigo não discrimina e odeia a
todos nós  igualmente. Obrigado, padre, por me ensinar essas lições valiosas
sobre 'problemas'.

Embora eu seja apenas um dos muitos filhos de Deus, posso dizer que os problemas
realmente têm como alvo cada um de nós. Como resultado, todos nós devemos
constantemente  'armados', não importa onde estamos ou quão seguro possa parecer.
Agora que estou mais  velho, tenho muitas histórias para compartilhar com meus filhos
sobre os tipos de problemas  que podem vir de fora de casa.

Em contraste, a grande maioria dos problemas que meus filhos e os filhos de meu
marido  enfrentaram vêm de dentro de casa. Há uma semelhança em tudo isso para
cada um de nossos filhos, já que todos os seus problemas vêm principalmente das
pessoas mais próximas a eles,  todos relacionados aos nossos respectivos
casamentos anteriores.

Como resultado, seria seguro dizer que nenhum de nossos filhos está devidamente
equipado  para 'cuidar' de todos os perigos que os cercam neste mundo. A maior
parte do que eles  testemunharam gira em torno de coisas que continuaram a
acontecer a meu marido ou a mim  por meio de pessoas que vêm até nós sem
nenhum motivo real.

Um grande benefício para tudo isso é que agora eles também testemunharam o
poder e os  milagres de Você, pai. Cada um de nossos filhos agora viu Você nos
libertar desses inimigos,  todos de uma grande variedade de formas sobrenaturais.

Dado o estado do mundo hoje, sei que agora devo entregar totalmente nossos filhos a
você. Eu  tenho que confiar totalmente em Você para baixar habilidades sobrenaturais
de sobrevivência  para eles sobre o mundo lá fora e aquelas enviadas contra eles pelo
inimigo.

Às vezes, vejo vislumbres da sabedoria divina em nossos filhos, mas, em outras
ocasiões,  simplesmente balanço a cabeça em descrença. De vez em quando, até me
pego olhando para
o céu e dizendo: 'Oh, Senhor, eles não durariam dois segundos lá fora quando o
problema  chegasse. Por favor, Deus, ajude a todos nós! '

Pai, esta é a nossa nova realidade. O mundo agora está mudando tão rapidamente
que a  maioria de nós está despreparada para o que está por vir. Quem pode saber
tudo? Houve uma  época em que as notícias na televisão eram um terço de cada uma
das manchetes, esportes e  previsão do tempo. Agora tudo está nas manchetes e
praticamente nenhum tempo é gasto em  esportes ou no clima.
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O mundo agora realmente mudou e parece que a igreja está muito atrasada na curva
de  aprendizado nisso. Parece que aqueles que estão atrás do púlpito não estão mais
preparando  os santos nos bancos para o que está por vir e, mais importante, para
tudo que está por vir.

Pai, por favor ajude a todos nós! Assim como Você se importou muito comigo durante
toda a  minha vida, até mesmo salvando toda a minha família da morte em uma noite
em particular na  minha juventude, por favor, equipe-nos sobrenaturalmente para que
possamos sobreviver nas  próximas vezes que virão.

Eu confio em você como você nunca me decepcionou. Quando olho para trás, agora
realmente  percebo que Você sempre esteve lá! Eu mesmo agora me pego parando
muitas vezes durante  o dia, enquanto meu coração se enche de admiração por Seu
amor extravagante por todos  nós. Você me enche de amor, Pai, e eu te amo muito!

Meu sonho ontem à noite foi incrível ...

A descrição do sonho 1 começa ... “Um bebê está salvo!”

Faltava pouco para a hora de dormir e eu estava na varanda da frente observando
meus  cachorros brincando do lado de fora. Enquanto eu os via perseguindo um ao
outro, de repente  ouvi um bebê chorando. Como estamos bastante isolados, isso não
foi normal e fui procurar o  bebê.

Usando o som de seu choro para pesquisar, logo encontrei uma criança pequena
ao lado da  minha casa. Quando fui pegar o bebê, percebi que era um menino que
mal aprendera a  andar. Ele tinha apenas cerca de 12 a 14 meses de idade.

Quando comecei a pegá-lo, meu coração simplesmente derreteu quando ele olhou
nos meus  olhos, sorriu e ergueu os braços para que eu o segurasse. O pobre rapaz
mal tinha roupas,  apesar de ainda estar muito frio lá fora à noite. Sua fralda estava
praticamente pendurada  nele. Eu poderia dizer que ele estava nas intempéries há
um bom tempo.

Então, levei a criança para dentro. Houve um 'burburinho' em nossa casa quando
todos vieram  conferir nosso novo 'convidado'. Enquanto eu lhe dava um banho
quente e o limpava, percebi  que ele tinha algumas marcas estranhas de mordida na
pele. Eu então engasguei quando vi  marcas de queimadura nele de um cigarro.

Enrolei-o em uma toalha e meu marido trouxe uma roupa que havia encontrado em
uma lata de  roupas de bebê lembranças de quando meus filhos eram pequenos.
Depois de criarmos uma
fralda improvisada com coisas que tínhamos pela casa, descobrimos que as roupas na
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verdade  caíam muito bem nele.

O bebê me abraçou com força e eu percebi que ele não queria que eu o deixasse ir.
Fiquei ao  lado de meu marido enquanto ele chamava as autoridades para relatar
tudo isso:

Marido: “Houve denúncia de alguma criança desaparecida?”

Operador: “Não, senhor. Ninguém relatou o desaparecimento de uma criança. ”

Meu marido então começou a explicar tudo o que havia acontecido e as autoridades
tomaram a  informação.

Marido: “Então, o que devemos fazer agora? Devemos levar o bebê para o
hospital? ” Operador: “Não, senhor. Apenas mantenha o bebê em sua casa
por enquanto. ”
Ele então desligou abruptamente na nossa cara, sem mais instruções. Depois que
ambos  superamos o choque de tudo isso, meu marido e dois de meus filhos decidiram
ir à loja comprar alguns suprimentos para o bebê. Por alguma razão, todos nós na
casa já estávamos bastante  confortáveis com a ideia de o bebê continuar morando em
nossa casa.

Quase 24 horas se passaram e ainda não ouvimos nada das autoridades. Durante
esse tempo  relativamente curto sob nossos cuidados, notamos que a pele do bebê
havia cicatrizado e ele  não tinha mais cicatrizes. Ele também estava completamente
reidratado e a cor de sua pele  parecia excelente.

Devo admitir que todos nós ficamos felizes com essa reviravolta, pois todos
concordamos que  agora sentíamos que esse menino havia se tornado uma parte
bem-vinda de nossa  família. Ficamos todos um pouco tristes porque meu marido
voltou a falar com as autoridades.

Marido: “Ligamos ontem sobre o bebê que encontramos em nosso quintal. Alguém já
relatou o  desaparecimento de um bebê? ”

Despachante: Rude. "Não senhor. Ninguém relatou nada ainda. No entanto,
documentamos tudo isso e agora você está em nossos arquivos. Sugerimos que
você apenas fique sentado com o bebê. Não ligue para nós, nós ligaremos para
você. ”

Antes que meu marido pudesse dizer qualquer coisa em resposta, o despachante
desligou  abruptamente na cara dele. Fizemos o que nos foi dito e só cerca de uma
semana depois é que  alguém finalmente nos contatou. Um policial bateu à nossa porta
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sem avisar, enquanto todos  nós estávamos em casa. O bebê rapidamente se
escondeu quando meu marido se aproximou  para atender a porta.

Oficial: “Eu entendo que você nos ligou algumas vezes sobre uma criança
desaparecida?” Marido: “Sim”.

O oficial então olhou para um homem de aparência assustadora que estava ao
lado dele. Este  homem parecia literalmente como se fosse um demônio. A pele
do homem estava cinza e seus  dentes estavam deteriorados. Seu hálito estava
rançoso e podíamos sentir o cheiro de  álcool. Sua velha picape estava
estacionada ao lado do carro da polícia e nem parecia em  condições de rodar.

Oficial: “Este homem afirma ser o avô da criança e ser o único parente vivo do bebê.”

Marido: “Como posso saber se este é realmente um parente? Não vou entregar
este bebê a  este homem até ter certeza. Nesse ínterim, o bebê está bem cuidado
aqui. ”

Oficial: "Ok, senhor, mas podemos pelo menos ver o bebê antes de sair?"

Marido: “Sim, mas você não vai acreditar que esta é a mesma criança que
encontramos. Ele  tinha insetos no cabelo, marcas de mordidas de dentes humanos
e queimaduras no rosto  quando o encontramos. Tudo ficou claro agora. ”

Fui levar o bebê ao policial para vê-lo. No entanto, quando o encontrei onde ele estava
tentando se esconder, ele resistiu a ser pego.

Eu: Sorrindo. "Por favor, não se preocupe. Não vamos deixar você ir. ”

O bebê ficou tranquilo com a minha voz e logo permitiu que eu o pegasse sem
qualquer  problema. Eu então o levei para o oficial. Para nossa surpresa, o velho
engasgou ao ver a  criança e tinha uma expressão de horror no rosto.

Quando o bebê viu o homem, ele apontou para ele e começou a chorar. Percebemos
que ele  estava tentando falar conosco, mas não conseguia dizer nada porque ainda
não havia  aprendido como. Meu marido silenciosamente fez uma oração rápida e
tocou suavemente os  lábios do bebê.

Para nossa grande surpresa, o bebê imediatamente começou a nos contar o que
aquele velho  tinha feito a ele. Embora ainda com a voz de uma criança muito jovem,
ele estava sendo  incrivelmente claro e articulado. Coisas tão horríveis foram feitas a
ele que era simplesmente  indescritível. O velho parecia apavorado e se virou para
correr para sua caminhonete.
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Enquanto o velho corria, podíamos ouvi-lo começar a gritar uma confissão. Apesar de
confessar tantas coisas, ele também confessou um assassinato. Ele matou a filha
depois de estuprá-la e  engravidá-la. Ele nos disse que ela era a mãe do bebê. Embora
ainda em estado de choque, o  policial rapidamente perseguiu o homem.

Com a ajuda de meu marido e filhos, o oficial prendeu o homem por assassinato e
abuso  infantil. Depois que o policial pediu ajuda, o bebê começou a contar ao policial
todos os detalhes sangrentos da noite do assassinato de sua mãe, tudo diante de
nossos olhos.

Oficial: “Senhora, vocês estão prontos para liberar o bebê para o Serviço de
Proteção à  Criança?”
Filho mais velho: “Você só pode estar brincando. O CPS lidou com nosso caso de
maneira  horrível. ”

Outro filho: “Não poderia estar mais de acordo. Embora no início tenham sido bons
conosco,  logo começaram a acreditar no lado errado. Logo depois, eles pararam de
acreditar em tudo o  que tínhamos a dizer. Não quero que esse menino seja submetido
a esse tipo de tratamento de  jeito nenhum. Simplesmente não tem como! ”

Bebê: Olhando diretamente para o oficial. “Por favor, deixe-me ficar. Adoro eles. Por
favor!"

Graças ao Senhor, o oficial soube imediatamente que tudo o que estávamos dizendo a
ele era a verdade absoluta. Embora pudéssemos dizer que ele ainda estava em
grande choque com tudo o que havia acontecido, ele então se dirigiu ao bebê
diretamente.

Oficial: Sorrindo. “Ok, ok, eu entendo. Agora, você tem alguma outra
família? ” Bebê: “Não. Esta é agora minha única família. Estou seguro
aqui. ”
Oficial: Dirigindo-se a mim e ao meu marido. “Bem, você parece uma família
jovem e  saudável. Você pode e está disposto a assumir este bebê? "

Meu marido e eu nos entreolhamos e ambos tínhamos sorrisos enormes em nossos
rostos. Olhamos então para o oficial e respondemos entusiasticamente 'sim' ao
mesmo tempo.

Oficial: Sorrindo. “Ok, muito bem então. Vou simplesmente olhar para o outro lado. ”

Quando o oficial se virou e começou a se afastar, o Senhor de repente baixou
algo para o  oficial. Ele se virou para nos dirigir.
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Oficial: “Espere um minuto. Eu tenho uma opção ainda melhor. ” Ele caminhou até o
velho, que  agora estava totalmente contido e sendo 'vigiado de perto' por nossos
filhos protetores. "Bem,  agora você vai querer dar a essas pessoas legais a tutela
total, entendeu?"

O policial libertou o homem das algemas para que ele pudesse escrever. Ele então
entregou ao  homem um pedaço de papel. O próprio Deus então assumiu o controle da
mão do velho e ele  escreveu uma carta profissional e juridicamente vinculativa,
dando-nos a tutela total do bebê.

A carta foi escrita tão bem que até o policial teve que admitir que fora escrita pelo
próprio Deus e não pelo velho. Para nossa surpresa, Deus então forçou este homem
a pedir mais papel. Ele então escreveu uma confissão completa de cada um de seus
crimes hediondos. Isso demorou  um pouco, pois havia tantos crimes.

Nós poderíamos dizer que o homem estava em choque completo ao observar sua
própria mão  escrevendo confissão após confissão antes de assinar a carta
extremamente detalhada. Ao  terminar de escrever e assinar a carta, outros policiais
chegaram. O 'nosso' oficial 'era apenas  um tabelião e autenticou as cartas tendo meu
marido como testemunha.

Depois que tudo isso foi concluído, Deus deixou o homem à sua própria sorte e
permitiu que  seus demônios o alcançassem. Como o velho ainda não havia sido
algemado depois de
escrever essas cartas, ele conseguiu tirar uma das armas de um policial parado ali que
acabara  de entrar em cena.

O velho rapidamente apontou a arma para meu filho e puxou o gatilho. Ouvimos um
grande  estrondo explodir, mas todos ficamos surpresos quando a bala simplesmente
desapareceu no  ar. Ninguém foi prejudicado. O homem olhou para a arma com um
olhar confuso no rosto.

Graças a esse atraso, ele não conseguiu disparar outro tiro. Um dos outros policiais
atirou e o  feriu mortalmente. Mais tarde, descobrimos que o homem havia morrido
durante o trajeto para o hospital, o tempo todo continuando a nos xingar, aos policiais e
a Deus.

Como se tratava agora de uma cena de crime, demorou algumas horas para que
tudo se  resolvesse. Depois de algum tempo, o único que finalmente restou em
nossa casa, além de  nós, foi o policial inicial que chegou pela primeira vez em
nossa casa com o velho.

Oficial: Balançando a cabeça. “Não tenho certeza do que foi tudo isso hoje, mas com
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certeza  Deus está aqui e ainda está aqui com vocês. Esse bebê é uma criança de
sorte. ” O policial  olhou para mim e para o bebê enquanto se aninhava em meus
braços e sorria. "Então, você é  um garotinho feliz?"

Como o Senhor havia removido a capacidade de falar do bebê, ele simplesmente
sorriu e bateu  palmas em completa alegria. O oficial começou a balançar a cabeça
novamente.

Oficial: “Sério, vou precisar ser verificado depois deste!” Ele estava rindo enquanto
continuava a balançar a cabeça em descrença. "Será que estou na polícia há muito
tempo?"

Eu: “Podemos orar por você para que Deus esteja com você em tudo o que você
faz? Você  conhece Jesus? ”

Oficial: “Eu sei sobre Ele, mas não vou à igreja”.

Eu: “Então Ele está chamando você agora para aceitá-lo. Ele quer você."

As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do oficial. Meu marido colocou a mão
em seus  ombros e meus filhos também. O oficial aceitou Jesus em seu coração.
Oramos com toda a  armadura de Deus sobre ele. Então vimos algo incrível no
Espírito.

Dois grandes anjos, cada um segurando vasos, vieram até ele. Um anjo derramou
Água Viva  sobre ele e o outro anjo derramou óleo sobre ele. Em um instante, o oficial
ficou jovem, forte e  muito bonito. Todos nós aplaudimos. Não é preciso dizer que ele
ficou em choque e todos nós  ficamos maravilhados com a grandeza de Deus.

Oficial: “No começo pensei que vocês eram malucos, mas agora entendi. Uau!!" Ele
balançou a  cabeça e tinha um sorriso enorme no rosto enquanto olhava para seu novo
corpo. "Então, como poderei explicar isso?" Seu sorriso então mudou para um olhar de
preocupação. “Você sabe  que outros virão aqui assim que me virem!”

Marido: “Sim, mas somente aqueles que Deus chama podem nos encontrar, então,
por favor,  não se preocupe. A propósito, veremos você de novo, meu amigo. ”
Quando meu marido o abraçou, uma paz pareceu tomar conta do oficial. Ele então
olhou para  cada um de nós e sorriu. Ele abraçou cada um de nós, começando pelo
bebê, e depois nos  agradeceu pelo que o Senhor fez por ele através de nós.

Oficial: “Isso começou como a pior chamada da minha vida, mas agora se tornou
a melhor  'chamada' da minha vida. Obrigado."
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Podíamos ver lágrimas em seus olhos enquanto ele falava conosco.

Marido: Sorrindo. "Não, obrigado."

Eu: “Sim, obrigada! Você salvou a vida de uma criança hoje e Deus lhe deu muito
mais em  troca. ”

Ele se virou e voltou para o carro da polícia. Quando ele saiu da garagem, ele tinha
um sorriso  enorme no rosto. Ele acenou um adeus para nós enquanto se afastava.
Todos nós sentimos  tanta alegria por saber que este era realmente um dia
maravilhoso que o Senhor havia feito.

Descrição do sonho 1 terminada…
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