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Sonho 256 - Deus e o Grande Eclipse Americano

recebido na segunda-feira , 21 de agosto de 2017 (Eclipse ainda
hoje)

Comunhão

Querido Pai,

Você é tão incrível em poder e força. Amo-te, padre. Você tem abençoado
a mim e minha família abundantemente. Embora tenhamos sido tratados
severamente por muitos anos, Você de alguma forma, por Sua graça e
misericórdia, conseguiu nos proteger de um grande mal.

Olhando para trás, mal posso acreditar em quantas pessoas odiaram a
mim e aos meus filhos. Só espero que em breve você conserte tudo. Ao
olhar ao nosso redor, agora vejo muito pouco "bem" naquelas pessoas
que afirmam te amar. No entanto, agora vejo um comportamento ainda
mais bizarro nas pessoas que estão claramente distantes de Você.

Embora ainda haja alguns bolsões de 'boas pessoas' onde vivemos,
acredito que muitos deles simplesmente 'perderam a esperança'. Pai, há
um grande mal vindo sobre a terra. Já está aqui e está construindo. Este
mal está nos desgastando, aqueles de nós que O amam e olham para
cima em tudo e para tudo. Por favor, nos fortaleça logo!

Ontem à noite, eu tive que correr ao supermercado por um ingrediente
que faltava. Depois de colocar o bolo de aniversário do meu filho mais
novo no forno para assar, fiz a viagem de ida e volta de 45 minutos até a
loja sozinha, pois meu marido ainda estava ocupado colocando algumas
cortinas para mim.

Enquanto dirigia, comecei a orar e cantar em minha linguagem de oração.
Depois de pegar meu item na loja, tive a visão mais perturbadora no
momento em que estava saindo. Eu vi duas meninas de apenas 13 anos
de mãos dadas, mas não de brincadeira. Elas eram garotas tão lindas e
isso só me fez balançar a cabeça para saber onde este mundo foi agora.
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Pai, não consigo me lembrar de coisas como esta acontecendo
abertamente apenas uma década ou mais atrás. Agora vejo até meninos
vestindo roupas de menina e batom. Embora isso já tenha sido
inaceitável em nossas escolas, agora é exigido por lei para ser permitido
E aceito.

Oh Pai, como caímos! O que é realmente horrível é que tantos jovens,
mas na verdade quase todos, não sabem nada sobre você. É a aceleração
para a era da rebelião. O mundo passou de dirigir a cerca de 30 milhas
por hora para o mal para quase hiper velocidade hoje. A parte triste é
que isso está se acelerando ainda mais a cada dia.

O 'passeio' em que este mundo está agora está realmente fora de
controle. Quando tudo isso falhar em breve, haverá muito poucos
sobreviventes. Pai, eu oro pelos perdidos e que eles possam ser
encontrados por Ti em breve. Embora Você seja tão incrível e tenha dado
vida a todos nós, Você realmente nos deu em abundância muito, muito
mais!

Embora eu seja grato a Você todos os dias, de alguma forma sou ainda
mais grato hoje. Tudo o que tenho é verdadeiramente teu! Agora não há
nada que eu faça sozinho que não seja liderado por Você. Você até usa
meus erros expostos para corrigir meu caminho para que eu siga os
passos corretos. Isso foi tão doloroso por tantos anos, mas agora vejo
que tudo isso foi necessário.

Você nunca esteve longe de mim, mesmo quando eu vaguei na escuridão
fora do seu caminho escolhido. Eu realmente agora percebo que prefiro
ser repreendido aqui por Você 'hoje' do que estar diante do Seu Trono na
Corte usando correntes 'amanhã'.

Tenho tido alguns sonhos estranhos ultimamente, mas especialmente nas
últimas noites. Um sonho em particular que Você me deu ontem à noite
ainda pesa no meu coração ... A

descrição do Sonho 1 começa ...

Eu estava comprando um anel para o meu dedo anelar. Eu estava em
uma situação financeira tal que agora poderia comprar qualquer anel que
quisesse. No entanto, um anel em particular realmente se destacou para
mim por algum motivo. Embora fosse bonito, eu na verdade classificaria
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este anel como 'bastante esquecível' para qualquer um que mais tarde
visse este anel em meu dedo.

Fiz sinal ao vendedor que queria ver um anel. Quando apontei o anel que
queria ver, ele não parecia feliz. Em vez disso, o vendedor pareceu
extremamente desapontado por eu ter escolhido um anel com um peso
total em quilates tão pequeno.

Atendente: Hmm, você realmente precisa de algo muito melhor do que
este anel. Este anel não é nem tão especial. Você merece algo melhor. ”

Eu: “Obrigado, mas este anel em particular já é especial para mim. Este
anel é perfeito para mim, pois servirá como um 'lembrete' representando
'a Assinatura de uma Promessa'. Este anel é perfeito e eu vou levá-lo. ”

O funcionário de repente pareceu muito desapontado ao perceber que
não conseguiria mudar minha opinião. Ele relutantemente sucumbiu e
'permitiu' que eu comprasse o anel. Quando estávamos prestes a concluir
a transação, um anel diferente, três caixas abaixo, de repente me
chamou a atenção.

Eu: “Com licença, mas posso olhar para este anel também?”

Como este era um anel muito mais caro, ele rapidamente ficou animado
novamente. Ele parecia feliz com a perspectiva de ter um acréscimo à
pequena venda que estávamos prestes a concluir.

Balconista: Sorrindo. “Oh sim, é um lindo anel! Este é um rubi natural
extremamente raro que foi cortado pelo próprio Deus. ”

Eu resisti à vontade de revirar os olhos com sua declaração ousada. Ele
então puxou o anel para eu olhar. Ao admirar a beleza deste anel,
coloquei-o no dedo anular da minha mão direita. Uma vez que o anel
estava completamente colocado, o único rubi mudou repentinamente!

Fiquei pasmo quando este lindo rubi se dividiu em dois. O anel agora
tinha um rubi vermelho na parte superior e um lindo diamante
transparente na parte inferior que formava duas metades espelhadas
uma da outra em cores diferentes. Também havia agora uma faixa de
ouro que dividia a transição do diamante para o rubi. O anel parecia
ainda mais incrível do que antes.
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Escriturário: Ele agora estava em choque depois de testemunhar a
mudança. "O que? O que aconteceu com o anel? Como isso é possível?"
Ele olhou para mim. "O que você fez?"

Eu: “Bem, você não acabou de ver o que aconteceu com seus próprios
olhos? Eu não fiz nada além de colocar o anel. Agora, vou levar este anel
também. ”

Atendente: “Mas… mas… este anel agora vale claramente muito mais.
Agora vou precisar reavaliar o valor antes de vendê-lo para você. ”

Eu: “Tudo bem. Ajuste o preço se você realmente sentir que precisa, mas
eu ainda pagarei. ”

Eu comecei a remover o anel. No entanto, assim que o anel saiu do meu
dedo, ele voltou instantaneamente ao seu estado original. Não pude
deixar de sorrir com essa mudança inesperada nos acontecimentos. O
funcionário de repente parecia muito chateado e estava em completo
choque novamente!

Balconista: “Ok, exatamente quem é você? Como você fez isso?"

Eu: Eu poderia dizer em meu Espírito que não deveria reagir. “Hmm, eu
não tenho certeza do que você quer dizer. Agora, quanto custa esses dois
anéis? ”

Embora o balconista agora parecesse visivelmente abalado para mim, ele
ainda decidiu aumentar o preço de qualquer maneira. Para minha
surpresa, ele mudou o preço para cerca de três vezes mais do que o
preço original. Eu estava prestes a ficar chateado com ele, mas ouvi a
audível Voz de Deus me dizendo para não demonstrar nenhuma emoção.

Deus: “Continue com sua compra, Erin. Pague ao homem o que ele está
pedindo, nem mais nem menos. Lembre-se de que tudo isso é Meu. ”

Abri minha bolsa e paguei ao homem a quantia que ele estava pedindo.
Embora meu 'lado humano' não ficasse feliz em pagar tanto, eu sabia que
Deus tinha um plano para tudo isso. Para minha surpresa, o homem
ainda não parecia feliz por eu ter comprado os anéis. Logo ficou claro
para mim que o balconista não queria mais me vender nenhum desses
anéis.
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Balconista: “Eu cobrava três vezes o preço e você deveria ter ido embora.
Você deve saber que posso recusar seu negócio, se quiser! Esse anel tem
poderes especiais e agora quero tudo para mim. ”

Eu: “O anel não é mais seu, mas de Deus. Agora até comprei por três
vezes o preço original pedido. Agora, por favor, me entregue e deixe-me
sair em paz. ”

Em desespero, o balconista arrancou de mim o anel de rubi e o colocou
em seu dedo mínimo. Ele olhou para ele na esperança de que se
transformasse novamente em um anel muito mais caro. Em vez de
mudar, e mesmo enquanto ele olhava para ele, o anel começou a
queimar sua pele. A fumaça agora saía de seu dedo. Ele tentou
freneticamente removê-lo.

Balconista: “Seu b ****! Isso é bruxaria! Tire este anel do meu dedo
agora! ” Ele poderia dizer que eu não iria ajudá-lo até que ele parasse de
ser rude comigo. Ele rapidamente suavizou sua abordagem. "Oh, por
favor, senhora, por favor me ajude a remover este anel."

Estendi a mão e sem esforço tirei o anel de seu dedo. Para minha
surpresa, o anel escaldante permaneceu frio ao toque para mim. Ele ficou
intrigado porque, mesmo com todas as suas forças, ele mesmo não foi
capaz de remover o anel. Eu coloquei o anel no balcão ao lado do outro
anel e a pilha de dinheiro que eu já tinha lá para pagar por eles.

Eu: “Ouça, estou disposto a pagar o preço pedido, então aceite o
dinheiro. Pegue o dinheiro, entregue os anéis e eu irei embora. ”

O homem olhou para os anéis e para o dinheiro pelo que pareceram
alguns minutos. Ele não disse nada durante este tempo, então me senti
um tanto estranho neste ponto. Ele finalmente respirou fundo e
relutantemente me entregou os dois anéis.

Balconista: “Aqui está, mas agora quero que saia.”

Eu: “Ah, vou e não vou voltar”.

Balconista: “Você não tem permissão para voltar, sua aberração! Agora
vá! VAI!!"
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Eu não disse nada em troca enquanto pegava os anéis e me dirigia para a
porta. Quando eu estava prestes a sair, olhei para trás no momento em
que o balconista estava colocando dinheiro no bolso no mesmo valor que
sua marca acima do preço original. O Senhor então baixou instruções
sobre o que eu deveria fazer a seguir. Para surpresa do balconista, me
virei e voltei.

Eu: “Ah, sim, preciso do meu recibo, por favor.”

O funcionário começou a se mexer. Ele não poderia ter olhado para mim
com mais raiva ao escrever um recibo para mim refletindo apenas o
preço original.

Eu: “Agora espere aqui. Acabei de pagar a você três vezes mais do que o
que está neste recibo. ”

Balconista: “Bem, senhora, a diferença de preço agora é minha comissão.
Você tem seus anéis, agora saia! "

Eu: “Tudo bem, mas lembre-se ... Deus vê tudo!”

Só então, a fumaça começou a sair do bolso da calça em que ele acabara
de colocar o dinheiro. Logo, as chamas começaram a sair de seu bolso. O
funcionário jogou o dinheiro no chão e tentou desesperadamente apagar
o fogo.

Ao sair da loja, olhei para trás pela janela. O dinheiro queimou
completamente em apenas um instante e apenas algumas cinzas
permaneceram. Não só isso, mas o fogo havia queimado completamente
uma perna inteira da calça, bem como uma parte de sua camisa. Ele
começou a gritar obscenidades para mim enquanto exibia o 'gesto de
mão envolvendo um dedo'.

Balconista: “F *** você e f *** seu Deus também!”

Eu balancei minha cabeça enquanto comecei a andar pela rua. Depois de
caminhar apenas alguns segundos, de repente ouvi um barulho
estrondoso. Quando me virei e olhei para a loja, percebi que ela havia
desabado completamente sobre o balconista.

Terminada a descrição do Sonho 1 ...
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Pai, parece-me que as 'coisas' recentemente mudaram ainda mais.
Embora eu não saiba exatamente o que é essa mudança, posso senti-la
em meu coração e agora até em meu estômago. Se Você fará algo
sobrenaturalmente extraordinário hoje ou não, ainda é um mistério, mas
uma coisa permanece certa para mim - não há acidentes com este
eclipse.

O eclipse que acontecerá mais tarde hoje é simplesmente extraordinário
demais para ser um "acidente cósmico". Por exemplo, o número de vezes
que o número '33' aparece é simplesmente incrível. Jesus tinha 33 anos
quando foi crucificado.

Os números '12' e '7' também são representados. '12' é o número dos
discípulos de Jesus, mas também o número das tribos de Israel. '7'
freqüentemente representa a perfeição de Deus.

● O eclipse começará em Oregon hoje, o 33ª estadoda união
● do eclipse irá principalmente através de um total de 12 estados,

mas também vai tocar um par de outros estados também
● o eclipse passa por 7 cidades e vilas chamado 'Salem diferentes '.

Salem é uma versão abreviada de Jeru-'Salem '.
● O primeiro grande centro ao qual a totalidade chegará é Salem,

Oregon. A
● totalidade nos EUA durará aproximadamente uma hora e 33

minutos e se estenderá por quatro fusos horários distintos (Pacífico,
Montanha, Central e Oriental)

● o eclipse terminará na Carolina do Sul na 33ª paralelo
● ocorre exatamente 33 dias antes 'o Grande Sinal' em de

setembro23de 2017
● tem sido 99 anos (ou 33 x 3) desde a última costa-to- eclipse solar

total da costaeclipse solar total de
● O últimocosta a costa onde a totalidade foi reservada apenas para

os EUA foi em 1776. A maioria concordaria que este é um ano
bastante significativo para os EUA!

Embora haja ainda mais para o eclipse do que o que acabei de listar, Pai,
Seu selo está claramente em tudo isso e em exibição para todos com
olhos verem. Parece-me até que certas passagens de Mateus, Marcos,
Atos, Joel e muitos outros foram reunidas neste evento espetacular e
oportuno.
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Oh Pai, eventos como este eclipse realmente nos fazem perceber o quão
pequenos somos. Você é verdadeiramente nosso Criador! Por favor,
revele-se contra essas nações rebeldes e mostre Seu poder a elas. Por
favor, cale a boca daqueles que te amaldiçoam.

No entanto, Pai, por favor, cure também os corações daqueles que estão
sofrendo. Por favor, mostre sua graça e misericórdia para aqueles a quem
você chama. Por favor, deixe todas as pessoas saberem o quão
maravilhoso Você é. Não há ninguém como Você, pai! Nenhum é como
você!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente parado na porta aberta do Tribunal de Deus.
Um claro fluxo de luz brilhou através da porta com um brilho que
simplesmente não pode ser comparado, nem mesmo à luz do sol. Eu
olhei e percebi que Uriel já estava lá para me cumprimentar.

Uriel: Sorrindo. “Deus pede a sua presença.”

Eu: “Uriel, hoje parece tão diferente para mim! O que está acontecendo,
Uriel? "

Uriel: “Alegre-se, Erin, porque o Reino dos Céus está chegando. Agora
vem."

Uriel colocou pomada em meus olhos e me conduziu à presença de Deus.
O coro estava cantando e sua música era incrivelmente bonita. Os coros
de anjos se sobrepuseram e suas vozes e música subiram continuamente
em sucessão. Foi tão lindo que as lágrimas começaram a escorrer pelo
meu rosto enquanto eu tentava absorver tudo.

Coro de anjos: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso! A
Terra inteira está cheia de Sua Glória! ”

Minhas pernas enfraqueceram de repente e eu rapidamente me ajoelhei
no lindo 'Mar de Vidro'. Coloquei meu rosto no chão para melhor adorar a
Glória de Deus que enchia o 'Pátio do Templo'. A luz de Seu trono era de
alguma forma limpa e nítida, mas quente com as muitas cores que
irradiavam e refletiam no 'Mar de Vidro'. Comecei a tremer enquanto
orava.
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Eu: “Oh pai, por favor, perdoe-me por qualquer outra coisa que ainda
possa estar em mim. Enquanto me apresento diante de Ti em minha
imperfeição, meu coração está perfeitamente submisso a Ti e apaixonado
por Ti. Estou animado e apavorado, pois não tenho ideia do que o dia de
hoje trará.

“Eu agora ofereço tudo para você. Oro para que os presentes que demos
recentemente em Seu Nome abençoem aqueles que demos. Pai, é
realmente o Seu dinheiro, pois tudo o que temos é Seu. Rezo para que as
nossas ofertas a Ti agradem. ”

Deus: “Sim, Erin, estou satisfeito com você. Embora se sinta indigno de
estar aqui, você é digno para Mim. Eu não o trouxe em sua perfeição ou
você nunca seria capaz de vir antes de mim. Embora pareça improvável
como uma 'escolha digna' para muitos, você é 'perfeitamente imperfeito'
para Mim. Eu fiz isso dessa forma para que você permaneça 'escondido à
vista de todos'.

“Erin, eu escondi você em Minha aljava sabendo que, um dia, Eu a tiraria
para fora para Meus propósitos. Embora suas provações tenham sido
extremamente difíceis e seu caminho 'o menos percorrido', Eu o mantive
seguro em Meus braços.

“Seu coração nunca esteve longe de Mim, mesmo desde o momento em
que você nasceu. Embora eu o tenha conduzido em uma jornada
extremamente longa, você agora está preparado e vazio para o que em
breve irei encher seu Espírito, seu Vaso. Agora, Erin, você está pronta? "

Eu: “Ah sim, padre! Não tenho mais nada para completar 'sozinho'. Agora
terminei todas as tarefas para as quais Você me chamou. ”

Deus: “Compreenda a plenitude de hoje. Entenda a hora e até o minuto.
A terra é rebelde. A terra agora está ainda pior do que era a terra de
Nínive. Já lhe expliquei que a terra agora é assim. Eles agora sacrificam
seus filhos até a morte e participam de rituais e adoração a outros
deuses.

“Eles agora saberão ficar quietos. Eles agora saberão que eu sou Deus.
Você sabe que o tempo do fim se aproxima. Você entende isso, Erin,
como está agora no coração do seu ser. No entanto, você não temerá
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quando vir essas coisas acontecerem, pois eu sou o seu refúgio e força.
Eu sou sua ajuda em problemas.

“Embora eu esteja prestes a abalar as nações, você não deve se
preocupar. Você não deve se preocupar porque estou no meio de você.
Você não deve ser movido ou abalado. Erin, vou ajudá-la ao 'amanhecer'.
”

Eu: Chorando. “Oh, Pai, estou com medo pelas pessoas. Por favor, padre,
há outro jeito? Há algo mais que eu possa fazer por eles? ”

Deus: “Erin, você continuará a Me servir até que eu a chame de Casa.
Embora haja muito a fazer e a colheita tenha amadurecido, os
trabalhadores são poucos. Embora você tenha pensado que eu enviaria
outros diferentes de você, eu agora lhe digo a verdade ...

“Eu escolhi você, junto com aqueles que escondi, para sair e dar frutos
para aqueles que têm fome e fornecer água para aqueles quem está com
sede. Então salvarei aqueles que abandonaram sua iniqüidade em
arrependimento, aqueles que foram nutridos por aqueles que eu chamei.

“Você é a Noiva que se gabará de seu Noivo. Muitos virão para a festa de
casamento por causa de seus lindos pés, pés que trazem as Boas Novas.
Você vai dar o presente do coração de Meu Filho para aqueles que
aceitarem isso, entendeu? ”

Eu: “Sim, padre.”

Deus: “Agora, você é Meu. Eu tenho você, então não se preocupe. Hoje
será um dia grande e terrível, mas de uma forma que você pensa que
não. Para aqueles com os dons de conhecimento e sabedoria, eles ainda
não terão nenhum, a menos que eu os conceda.

“Eles, de acordo com seu 'próprio conhecimento', não podem entender
isso porque não há explicação, remédio ou cura para o exército que virá
em breve, um exército daqueles que eu chamei e indiquei. Agora
alegre-se, Erin, alegre-se, porque eu sou Deus e não há outro acima de
mim. Você é amada, Erin. ”

Senti a mão de Uriel no meu ombro. Ele ajudou a me colocar de pé.
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Eu: “Eu te amo, padre. Amo-te de todo o coração. Sempre quis entender
como poderia te amar de todo o coração e como me mostraste. Você me
mostrou Seu amor por mim. Eu entrego todo o meu coração e até a
minha vida a Você! ”

Deus: “Eu te amo, Erin, mas não há necessidade de me dar sua vida 'na
morte'. Dar-Me a sua vida 'na morte' não é o que está planejado para
você, mas sim um serviço no qual você encontrará tanta alegria. Não se
preocupe, pois estarei com você em todas as coisas. Anjos foram
enviados para proteger você, sua família e aqueles que eu chamei. ”

Quando Uriel me levou até a porta, me virei e acenei. Mesmo que eu
pudesse apenas 'ver' a luz cegante de Sua glória, eu poderia de alguma
forma dizer que um clarão usual de luz piscando na minha frente era na
verdade Ele acenando para mim.

Uriel: “O Senhor lhe falou dessa época, Erin, e agora você viu os anjos
em alerta. Agora, você está pronto? ”

Eu: “Sim, mas não tenho certeza do quê.”

Uriel: Ele sorriu para mim. “Você vai ver muito em breve. Agora,
alegre-se hoje, Erin, pois o céu está caindo! ”

Sonhe…
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