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Obrigado por ficar comigo nesta jornada. Eu vivo em duas realidades
agora, eu não tenho mais uma noite normal. Depois que eu coloco os meus
filhos pra dormir à noite, eu oro “Pai Sua vontade seja feita e não minha
vida.”

Eu gritei com os meus filhos nesta noite, então penso, ‘Com certeza
não vou sonhar esta noite.’ Então eu sonho. Os sonhos continuam
chegando, e estão ficando mais e mais claro a cada dia.

Durante os 3 dias de escuridão espiritual que eu experimentei no final
da semana passada, figurativamente me preguei várias vezes na Cruz, me
assentei em auto-condenação. Eu implorei ao Senhor e pedi-lhe para os
sonhos pararem se eles não importam à ninguém. Em outras palavras,
dá-me um pouco de sono.

Eu caí de joelhos e disse: ‘Todo mundo se voltou contra mim, eu
estou sendo chamada de coisas que são contrárias a tudo que eu vim a
conhecer sobre Você Pai. É isso que esta acontecendo e por favor me
perdoe antecipadamente, mas, preciso de 3 confirmações dentro de 24
horas ou não quero mais esses sonhos, estou acabada, ponto final. Use
outra pessoa.’

Então de repente, eu tive o download completo de Seus olhos olhando
diretamente para mim, aqueles belos olhos. “Senhor, me desculpe me
arrependo da minha rebelião, mas, Você poderia ainda me dar as
confirmações? Não me deixe sozinha e isolada por favor.”

Então, ouvi Sua resposta bem clara como cristal, “Eu vou.” Dentro de
uma hora, eu recebi a primeira, em seguida, sete horas depois eu recebi a
segunda, e na hora 10, eu recebi a terceira confirmação. Obrigada Jesus.
Ele derramou sobre mim o Seu perfeito amor divino e me encontrou onde
eu estava; em uma encruzilhada. Você vê, eu sei o que acontece quando eu
desobedeço Suas instruções. Já estive lá tantas vezes; tantas …. demais.

O problema era que eu não sabia como ouvir a Sua voz. Como cristã,
eu confundia meus instintos ou desejos com a perfeita voz mansa e
delicada do Espírito Santo na minha vida. Este processo levou-me a ouvir,
esperar, aprender e agir quando Ele fala.

Ele fala comigo agora durante todo o dia, agora cabe a mim ouvir e
obedecer. Ele me disse que há alguns sonhos atrás para procurar padrões e
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parábolas em tudo ao meu redor. Agora mesmo, estou trabalhando em um
dos melhores projetos de minha carreira; uma adega contemporânea, (um
lugar de guardar vinho).

A adega é uma obra de arte, uma beleza computadorizada. Esse
cômodo tem um piso de vidro de cristal de rocha, iluminação de alta
tecnologia, paredes de pedra, belos vinhos em prateleiras de ébano, uma
pintura original de Anthony Hopkins pendurada na parede da galeria de
rocha.

Meus clientes estão fora da cidade, por isso hoje eu espanei ou tirei a
poeira dos vidros de vinhos de alta qualidade e colocou-os na adega para
configurá-los para a sessão de fotos amanhã. Eu pensei comigo mesma,
‘este poderia ser o último projeto que eu farei.'

É um dos meus melhores projetos e é uma adega. Este foi claramente
um momento parábola. Lutei comigo mesma enquanto eu pensava sobre
tudo isso. Eu via Jesus em meus sonhos derramar a água em vinho e eu
tomei comunhão com Ele, mas aqui estava eu com todos esses diferentes
vinhos, realmente garrafas vazias que em breve serão derramados em
copos vazios.

Essas pessoas não conhecem a Jesus e eles talvez nunca terão a
chance de beber vinho real, o qual somente Jesus pode servir. Esta adega
é realmente bonita, mas, verdadeiramente vazia. Isto é tão triste ainda que
haja tempo.

Eu poderia ter a oportunidade de falar com eles sobre Cristo, embora
eu deva admitir que há uma linha definida na areia ultimamente ao tentar
testemunhar. Agora é mais difícil as pessoas ouvirem as Boas Novas do que
no passado.

Estes sonhos levaram-me a ter uma caminhada mais profunda, mas,
tem sido um desafio continuar. Alguns dias, eu me pergunto se ainda vai
demorar muito pra Jesus voltar. Alguns dias eu penso que poderia ser na
próxima semana ou talvez até mesmo amanhã.

A mim nunca foram dadas datas, então, eu posso ficar de pé aqui
hoje e dizer, eu realmente não sei. Agora, posso dar um palpite, mas, sem
Ele, me dizer, e acreditem eu perguntei, simplesmente não tenho essa
informação. Sinto-me confortada desse jeito.

O emocionante para mim é que estamos aprofundando o nosso
relacionamento. Estou pulando para dentro das Escrituras, aprendendo
coisas que eu nunca soube. Isto está rejuvenescendo a minha caminhada
de fé.

Eu também estou me tornando mais e mais cheia de compaixão e
amor para com os outros. Eu ouço suas histórias e eu oro mais. Eu tomo a
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Santa Ceia todos os dias e estou vivendo para Ele em tudo o que eu faço. É
divertido e é uma aventura.

A Minha Oração:

Senhor, por favor concede aqueles que estão nesta jornada comigo a
habilidade de ouvir a Você e alargar as tendas deles. Deixe-os ter sonhos e
visões. Que todos nós possamos experimentar mais de Você, pois nós
somos possivelmente, a última geração de Guerreiros Cristãos. Temos de
usar nossas armas, colocar a nossa armadura completa e sair à Vitória,
sabendo que temos muito pouco tempo para fazer um impacto nas vidas de
muitos. Derrama o Seu Espírito sobre nós, para que possamos perseverar
através das tempestades de modo que, quando todos nós estivermos diante
de Você possamos estar de pé em humildade e força. Anseio por ouvi-Lo
dizer: ‘Muito bem, Erin, você correu uma boa corrida.’ Abençoe meus
irmãos e irmãs em Cristo. Cubra-os em Suas asas e banhe-os no amor que
só pode vir de Você.

O sonho começa .

Havia uma nova camada de 13 cm de neve em cima da base. A neve
rangia enquanto eu andava. A neve por baixo da neve fresca parecia ser
velha e estagnada agora.

Vi pequenas sementes em todos os lugares no caminho. Enquanto eu
caminhava, 7 bebês de pássaros pequenos saíram e estavam comendo as
sementes.

A área fora do telhado redondo estava novamente reforçada com
legiões de anjos. Mais três pilares tinham sido adicionados, totalizando 7.
Estes três tinham que segurar a cúpula. Os desenhos das colunas eram
grego e romana, de muito boa qualidade. Eram feitas de um material que
não cairia sob pressão.

Os anjos guerreiros estavam se organizando novamente em
preparação. Eu vi armas que eu não reconheci. De repente, vi o Dragão
Preto agarrar a cúpula com as suas unhas. Vários anjos com arcos e flechas
formaram um tipo de triângulo e dispararam flechas de fogo nele. As
flechas acertaram direto no Dragão Negro.

Eu ouvi um grito e o dragão pulou com tanta força que toda a cúpula
balançou. Agora o dragão negro parecia estar sozinho. Ele estava com raiva
e queria punir os anjos. Ele circulou pela cúpula procurando um lugar para
atacar.

Eu ouvi o Breakthrough assobiar e acenar para eu ir rapidamente. Eu
estava fortemente guardada, a não ser no tempo em que as mentiras do
inimigo me afetaram porque eu fiquei lá tempo demais, eu nunca fui
machucada. No Portal, o anjo conversou comigo.
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Anjo: “Erin, leia o Salmos 94, em seguida, o Salmos 103, o Salmos
113. O Salmos 114 que é sobre o Egito. Você deve examinar Ester,
estudar Josué e Ageu. Há sabedoria aqui que deve ser estudada.

“Você terá maior conhecimento e verá o padrão. Veja isto primeiro
porque Ele pede sua obediência para cavar mais fundo na Palavra. Ele vai
iluminá-la para você. O tempo é agora. Há perguntas que podem ser
respondidas. Vá adiante porque o Rei está satisfeito com você.”

Meu alarme tocou e me levantei. O que aconteceu aqui? Este parece
ser somente a metade de um sonho? Eu orei e creio que esta é uma
mensagem para todos nós examinar as Escrituras. Por favor ore por Israel
pois ela é nossa Irmã.

Para aqueles que são curiosos, por favor leia estes sonhos e veja se o
Espírito Santo vai iluminá-los para vocês. Há tanta informação nesses
sonhos que eu tenho a sensação de que um bom estudo da Bíblia é
necessário para maior revelação.

Percebo que pode haver padrões revelados que seriam pistas para o
que está acontecendo agora com o Oriente Médio. Preste atenção onde o
Senhor fala dos “dez líderes mundiais” na Bíblia. Isso pode ser uma
indicação de que tudo isso começou lá no passado.

Algumas perguntas das quais eu ainda não tenho resposta: Israel
teve sempre 10 adversários? Quando Hitler estava no poder, ele tinha 10
aliados com Ele? Será que ele tem envolvimento ou reverência aos faraós
egípcios? Quais foram as estratégias históricas da guerra?

Que significado tem para trás, sentido anti-relógio, um relógio de sol,
as estrelas, ou o fio de prumo? Quantos líderes na história têm chamado ao
genocídio os judeus, ou tentaram mexer com linhas de sangue (DNA)? O
que está acontecendo atualmente nos céus neste tempo? O que é ‘a
sombra’? Qual é o significado do silêncio por 3 minutos? Use o
discernimento, mas há um Tesouro pra ser descoberto na Bíblia.

Amor e muitas bênçãos ………… Pardal
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