
Sonho 238 - Anjo, Jó e o Cordão de Prata (Visita 5 e 6)

Sobre a descrição do sonho 5…
Recebido na quarta-feira, 29 de março de 2017 (Visita 5)…

A descrição do sonho 6 começa ... “A beleza está nos olhos de quem vê” Um grupo de
mulheres atraentes, todas parecendo supermodelos, tinha ido de propriedade em
propriedade nas principais cidades, realizando exposições de arte e eventos de vinho
para pré venda de peças de arte encomendadas. Eles visavam as grandes casas e
mansões dos ricos.
Este grupo foi de casa em casa exibindo arte que parecia ser uma mistura de
escultura e arte  de parede. As peças iluminadas e algumas até incorporaram recursos
hídricos. Cada evento  atraiu várias centenas de milhares de dólares em comissões. A
arte estava programada para  ser concluída após as várias turnês serem concluídas.

Um ex-cliente meu queria minha opinião sobre algumas dessas peças e me convidou
para um  desses eventos. Depois que cheguei e tive a chance de dar uma olhada,
não pude deixar de  ficar bastante impressionado com o show e a apresentação.
Após o término do evento, decidi  falar com as mulheres enquanto elas estavam
embalando as peças de arte.

Eu: “Gostaríamos de comprar essa peça.”

Eu apontei para uma escultura particularmente impressionante de vidro e parede de
metal  iluminada. A mulher que me respondeu parecia ter um sotaque estrangeiro do
Oriente Médio,  mas ainda era loira com olhos azuis.

Mulher 1: “Isso não é possível. Sinto muito, mas você deve simplesmente esperar
junto com  todos os outros. ”

Eu: “Hmm, mas meu cliente não quer esperar. Ela gostaria desta peça
agora. ” Mulher 1: “Lamento, mas não é possível.”
Eu: “Ok. Então, quando ela pode receber sua peça? "

Mulher 1: “Bem, estamos em turnê até junho de 2019. Depois, há 5.000 pedidos que
já estão  antes dela. Será no final de 2020. ”

Eu: Rindo alto. “Ok, então, deixe-me ver se entendi. Você coletou milhões, senão
bilhões, de  dólares, sabendo que não precisará produzir nada por 3,5 anos.
Seriamente? O mundo vai  mudar e as coisas serão diferentes então. Estilos e
interiores terão mudado e refeito. ”
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Outra mulher estava ouvindo e interveio com o que parecia ser um sotaque russo ou
do leste  europeu.

Mulher 2: “Bem, isso não importa até lá. Todos esses lugares terão desaparecido,
mas vamos  continuar. ”

Eu: “O que você quer dizer?”

Percebi que ela não tinha intenção de me responder e se afastou, ignorando minha
pergunta  completamente. Então, vi uma mulher diferente tirando várias fotos de
itens da casa usando  uma pequena câmera. Enquanto ela tirava fotos, notei outra
mulher caminhando com ela e  catalogando o conteúdo da casa.

Lembrei-me então de ter ouvido que essas mulheres chegavam horas antes de cada
evento  para serem montados e até pediam que o dono da casa se ausentasse
enquanto  trabalhavam. De repente, percebi que essas mulheres estavam tramando
'nada de bom' e 'nada de Deus'.

Eu: “Ei, vocês são vigaristas. Você não tem intenção de vender nada! ”

Mulher 1: "$75.000 hoje por essa peça. No entanto, se eu deixar você aceitar, você
deve parar  de dizer o que está dizendo. ”

Eu imediatamente reconheci que eles estavam dispostos a me vender uma peça
imediatamente, simplesmente para me manter calado. Decidi jogar junto porque sabia
que  minha vida estaria em perigo se não o fizesse. Eu iria me oferecer para pagar em
cheque, pois  o faria de forma que o destinatário pudesse ser localizado assim que o
cheque fosse  descontado.

Eu: “Meu cliente vai comprar isso. Para quem fazemos o check-out? ”

As mulheres então começaram a falar umas com as outras em outra língua. O Senhor
então fez com que eu soubesse o que eles estavam dizendo. As mulheres de alguma
forma sabiam que  esse cheque seria rastreado e que elas seriam comprometidas se o
tivessem sacado.

Mulher 1: “É só ficar com a peça e entraremos em contato com seu cliente para o
pagamento.”

Eles olharam com raiva para mim, pois sabiam que eu tinha de alguma forma
amarrado suas  mãos. Pedi que deixassem a obra de arte onde estava, como eu faria
para retirá-la. A peça era  simplesmente linda e eu estava animado para contar à minha
cliente a boa notícia, mas também para avisá-la também. Antes que eu pudesse contar
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a ela tudo o que tinha acontecido, ela me  chamou.

Cliente: “Venha aqui, Erin, temos algo para lhe mostrar.”

Eu a segui até um tipo de sala segura que parecia um centro de comando
para reunir  informações.

Cliente: “Já faz algum tempo que acompanhamos essas mulheres. Eles pegam os
cheques e  drenam cada uma de suas contas. Eles então enviam suas informações
para o Oriente  Médio. Eles então têm seus negócios e propriedades entregues, bem
como suas casas e  propriedades. Tudo isso é forçado a ser vendido para essas
propriedades no exterior e, em  seguida, todos os itens dentro das casas e
propriedades são vendidos como 'troféus'. ”

Eu: “Então, eles estão assumindo nossa riqueza?”

Cliente: “Sim, mas esta é apenas uma pequena parte. Nossa nação está caindo,
Erin, e eles  deram lances pelos espólios. ”

Eu: “Quando é isso?”

Cliente: “Está se desgastando agora, mas logo a aquisição”.

Sobre a descrição do sonho 6…
Recebido na quinta-feira, 30 de março de 2017 (Visita 6) ...
Comunhão
Querido pai,

Eu te amo! Meu coração dói porque aprendi a amar tanto Você! Sinto sua falta e
desejo estar em Sua presença. A alegria do meu coração está em Você e agora
parece que as 'coisas' ao meu redor só podem me trazer alegria por um curto período
de tempo. Tantas pessoas estão sofrendo, pessoas que Te amam! Por favor, Pai,
tenha misericórdia de Seus filhos. Eu te amo e  anseio por vê-lo chegar à terra.

Pai, estou velho agora e estou envelhecendo a cada dia. Eu luto contra meu corpo e o
tempo  continua tornando meu corpo ainda mais velho. Embora minhas "entranhas"
sejam jovens e eu  tenha desejos juvenis, meu corpo agora é incapaz de fazer o que
meu coração deseja. Em vez  disso, agora sucumbi à minha dor. Estou plenamente
ciente da minha falta.

Lamento reclamar, padre, pois sei que o Senhor está aqui comigo. Também sei que
Você  conhece os desejos do meu coração e as dores do meu corpo. Em meus sonhos
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recentes, Você tem me instruído diariamente e me colocado em circunstâncias
incríveis.

Nesses sonhos, estou em um corpo diferente. Também tenho sabedoria em minhas
palavras e  conhecimento em meus lábios que sei que só pode vir de Ti!

Simplesmente não sou capaz de  nada disso sem você. Você até escreve através de
mim com esses mesmos traços da minha  caneta neste papel. Você faz tudo para a
Sua glória.

Eu venho a Você hoje com minhas orações e petições. Pai, por favor, encha-me com
Sua Água  Viva. Por favor, encha-me com todos os bons frutos. Por favor,
preencha-me com tudo o que  Você achar bom, para que eu possa derramar Seu amor
sobre os outros.

Em meu sonho ontem à noite, eu estava preso por apenas um cordão de prata
que Deus  segurava no céu. Então, adormeci novamente e um anjo apareceu em
meus sonhos.

Eu: “Deus cortará meu cordão em breve?”

Angel: “Não. Erin, vim fortalecer sua corda, não afrouxá-la. "

Eu então observei enquanto o grande anjo teceu dois fios com um. Depois que ele fez
isso, de  repente me senti mais "vivo" e meus sentidos foram intensificados.

Anjo: “O Senhor te dá esta força e uma mensagem. 'Tudo o que ligares na Terra será
ligado no  Céu e tudo o que desligares na Terra será desligado no Céu.' Lembre-se
também do que está  escrito aqui ... ”

O anjo então apontou para a Palavra de Deus e a palavra 'quando' iluminada.

“ Quando dois de vocês concordarem na Terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso
será  feito por Deus que está no céu. Onde dois ou três de vocês se reunirem em
Nome de Jesus, lá  Ele estará no meio de vocês.”

Eu: “Esta Escritura sempre foi difícil para mim entender. Tantos comentários diferentes
foram  feitos sobre isso e eles variam muito entre si. ”

Anjo: “Então acredite, Erin. Deus o fortaleceu, mas você ainda não vê isso. Você e
aqueles que  Ele preparou irão declarar uma coisa e isso será feito se for declarado
em Nome de Jesus. Essa autoridade é concedida pelo Trono de Deus. 'Aquilo que
está ligado por você na Terra está  ligado no Céu e o que está livre na Terra também
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estará no Céu.'

“O Senhor possui a chave e, quando você ora e reúne dois ou mais em Seu Nome, Ele
vem no meio de você e até na fornalha ardente. O que Ele abre, ninguém pode
fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir.

“O Senhor abriu esta porta e é uma porta que ninguém, a não ser Ele, pode fechar.
Ele sabe  que agora você tem pouca força, mas guardou Suas Palavras e as
amarrou em seu  coração. Você declara seu amor ao Senhor e é odiado por causa
disso. ”

Eu: “Mas, anjo, não agüentei com paciência. Devo me arrepender, pois é
tão difícil  esperar. Sinto muito."

Anjo: “Não cabe a mim ouvir o seu arrependimento, pois não tenho autoridade para
perdoar os  seus pecados. No entanto, posso dizer que Deus ama você. Embora você
fique cansado e  fatigado a cada dia que passa, embora veja os ímpios prosperar e os
piedosos perecerem e  embora tudo pareça sem esperança ao seu redor, você
continua a segurar a chama ardente  dentro de você, sua esperança. O Espírito do
Deus vivo está em você. Seu vaso foi preparado,  esvaziado e preparado para receber
aquilo que Deus derramará em você para a Sua glória. ”

Eu: Eu pulei de empolgação! "Estou pronto?" Então orei.

“Pai, estou pronto! Por favor, por favor, Deus, me use ou me leve para casa. Estou
pronto para  o que vier. Eu sei que vai ser difícil, mas já foi difícil porque já sou odiado
por não fazer  nada. Não consigo nem imaginar como será quando eu for totalmente
usado por Você. ”

Anjo: “Lembre-se, Erin, assim como há vasos usados por Deus para derramar amor e
vida  eterna, também há vasos usados pelo inimigo para derramar o oposto das Boas
Novas. Tenha  cuidado, pois esses vasos serão constantemente preenchidos pelo
inimigo para tentar distraí-lo  de sua chamada. ”

Eu: “Mas se o Espírito Santo está em mim, não saberei disso imediatamente?”

Anjo: “Sim, mas lembre-se de que eles são espertos. Eles se disfarçam como
resgatáveis, mas  são uma perseguição. Você os conhecerá por seus frutos. Você os
conhecerá por aquilo que flui de seus corações e então sai de seus lábios. Deus
iluminará aqueles para quem Ele o chamou.

“Lembre-se de que aqueles que parecem bem de fora geralmente são lobos em
pele de cordeiro e que aqueles que parecem lobos geralmente são as Ovelhas
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do Senhor. Você  entende?"

Eu sim. Não devo julgar pelas aparências. ”
Angel: “Seu sonho com o ônibus escolar foi um exemplo disso. Jesus estava no
meio das  crianças enquanto elas clamavam a ele. Eles estavam protegidos e
ilesos, assim como o  motorista. O jovem Trey foi para quem o Senhor o
chamou.”

Eu: “Já que Jesus já estava bem ali, por que Ele não foi até o próprio Trey?”

Anjo: “Você é uma das ovelhas do pastor. Você é precioso para Deus e é dEle. No
entanto, você também é um vaso e um dispositivo de medição e é usado como um fio
de prumo. Deus usa  medidas para pesar os orgulhosos, os arrogantes ou qualquer um
que vive separado dEle. Os  problemas que aconteceram a você foram permitidos por
Deus. No início, isso era para refinar e testar você. No entanto, agora você está sendo
usado como uma medida. ”

Eu: “Uau! Então, todos os meus problemas ridiculamente constantes são agora todos
sobre os  corações dos outros que estão vindo contra mim? "

Anjo: “Sim, mas você é apenas um exemplo de muitos sendo usados dessa forma.
Quando  aqueles que se dizem 'enviados por Deus' dizem que você pecou e está fora
do favor de Deus  por causa de todos os seus problemas, são eles que estão sendo
avaliados.

“Em Jó, ele se arrependeu depois de reclamar com Deus. Seus amigos foram rápidos
em vir e  apontar as falhas de Jó. Então Deus falou com Jó e o lembrou de quem Ele é.
Ele lembrou a Jó  que Ele é o Criador de tudo e a medida dos dias de um homem.

“No final, Deus então fez com que Jó orasse em favor de seus amigos, afrouxando
assim as  garras do inimigo sobre eles e entregando-os a Deus. Por causa das
orações de Jó, Deus  concedeu-lhes misericórdia, embora Deus estivesse zangado
com a maneira como falaram com Jó durante seu quebrantamento. Depois que Jó fez
isso, Deus o abençoou abundantemente. ”

Eu: “Então, os problemas de Jó não eram apenas sobre Jó, mas também para medir o
coração  das pessoas ao redor de Jó?”

Anjo: “As Palavras de Deus são profundas. Existem camadas sobre camadas de
significado. Aqueles que buscam a Deus em cada passagem encontrarão ainda mais.
Esta é a  bênção da iluminação de Deus e o início da sabedoria.

“No início da história de Jó, ele era irrepreensível, justo e cuidadoso para evitar o mal.
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Satanás  então apareceu a Deus e argumentou que Jó só era bom porque estava
sendo protegido por  Deus. Satanás então pediu a Deus que testasse Jó. Deus então
estabeleceu as regras para  preservar a vida de Jó.

“Com essas regras em vigor, o adversário primeiro enviou a morte para seus entes
queridos,  juntamente com a perda de sua propriedade e riqueza. Satanás então
enviou uma aflição  pessoal à saúde de Jó e ele logo ficou coberto de feridas
abertas.

“A companheira de Jó, sua esposa, então o amaldiçoou, tentou convencê-lo a desistir
de Deus  e partir para morrer. Sua esposa parecia desejá-lo morto porque não
suportava mais vê-lo. O  espírito de divisão e controle apoderou-se dela.

“Três amigos de Jó vieram juntar-se a ele para compartilhar suas ideias sobre seus
problemas. Seu 'conselho' então o fez amaldiçoar o dia em que nasceu. Eles então o
fizeram  refletir sobre o início de sua vida, de forma que ele desejou nunca ter nascido.

“Os amigos de Jó não paravam de atacá-lo lentamente. Depois de o terem
enfraquecido o  suficiente, sugeriram que ele era um pecador cujo mal estava
ofendendo muito a Deus. Eles até alegaram que seus filhos causaram suas próprias
mortes no tornado.

“Os amigos de Jó então agravaram ainda mais a situação ao declarar que Jó
provavelmente  merecia punição ainda maior de Deus do que aquela que já havia
caído sobre ele. Foi então  que ele finalmente se levantou contra seus amigos. No
entanto, ele agora questionava seu  relacionamento com Deus e com o homem em
geral.

“Você vê o que o adversário fez lá? O inimigo era muito inteligente. Ele então até
enviou um  quarto amigo para confirmar a Jó que ele era mau por causa da avaliação
feita por Deus. Todos  os quatro amigos dele fizeram tudo isso sob o pretexto de 'falar
por Deus'.

“Foi então que Deus entrou e exigiu a atenção de Jó. Ele foi lembrado do poder de
Deus do  começo ao fim. Ele então se rendeu a Deus e se rendeu ao reconhecer sua
falta. Seu vaso foi  então completamente esvaziado para que Deus pudesse enchê-lo
para Sua glória. Jó foi  reduzido para que Deus pudesse ser aumentado.

“Deus então ficou irado com aqueles que o adversário tinha enviado para atormentar
Jó,  distorcendo o amor de Deus por ele e trazendo-lhe desesperança. Esses homens
haviam  torcido tanto o coração e as palavras de Deus que só restavam conselhos
desprovidos de Deus.
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“Jó obedeceu às instruções de Deus e então orou e intercedeu por seus amigos
em favor  deles. Deus então perdoou suas ações, embora estivesse zangado com
eles. Deus então  devolveu uma porção dobrada de tudo o que Jó havia perdido e
até mesmo aumentou seus  anos.

“Então, Erin, por favor, entenda que você é um vaso usado por Deus. Para aqueles
que não  entendem de Deus, interceda por eles para que Ele perdoe suas ofensas
contra você. Nunca se esqueça do Pai Nosso. Isso foi colocado em seu coração e em
sua memória quando você  estava visitando a casa de sua avó quando ainda era uma
garotinha. "

Eu: “Sim, eu prometo.”

Anjo: “Estas são boas notícias, Erin, então alegre-se! Alegre-se, pois as
promessas que o  Senhor lhe concedeu de Ageu estão com você. Alegrar!
Alegrar!

Sonhe ...

Eu rapidamente olhei para minhas mãos e pés para ver se talvez eles já tivessem
sido  transformados. Embora ainda não tivessem sido alterados, senti que tudo isso
aconteceria em  breve. Então clamei ao Senhor: “Faça isso logo, Pai! Por favor, faça
isso logo! ”
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