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Embora no estacionamento do meu local de trabalho não tenha jardim
de rosas plantadas, o aroma delas pairava na minha direção como um sinal
sobrenatural direto do Céu, me fazendo saber que Jesus estava comigo
hoje, como Ele sempre está, é claro. Eu sorri porque os perfumes eram
verdadeiramente surpreendentes e eu imediatamente me senti muito
abençoada. Em cada uma das minhas visitas ao Céu, eu acho que a
realidade do mundo se tornou muito pesada em comparação.

Enquanto eu ia visitando o Senhor nesses sonhos, Ele me trazia uma
equipe incrível de guerreiros de oração que estão ao meu lado, orando por
mim diariamente. Durante o dia, sem o conhecimento de uns aos outros, em
perfeita sincronia com o Espírito Santo, cada um desses cristãos, dentro de
minutos, enviam-me palavras de incentivo e lembretes para eu colocar
minha armadura.

Todas essas mensagens reafirmam e também se aprofundam no
conhecimento da verdade do Senhor. Sei somente que o Senhor enviou
essas pessoas para me encontrarem na minha maior necessidade, para Ele
restabelecer o meu espírito que tinha acabado de ser esmagado por tantos
inimigos. Eles me ajudaram sem que eu tivesse necessidade de pedir. Sou
muito abençoada e agradecida por ter esses amigos enviados a mim.

O Senhor viu que este pardal estava caindo e, antes que eu caísse, Ele
me pegou e cuidou de mim. Senhor, hoje eu estou quebrantada. Com base
em todos estes eventos prestes a acontecer, tomo a Ceia e me lembro do
quanto eu Te amo. Oito semanas atrás, agora sei, meu amor por Ti era um
amor superficial. Agora o meu amor por Ti é um amor profundo e com um
desejo de deitar aos Seus pés e para sempre Te dar graças.

Você viu tudo em nossas vidas e Você sabe o que ocorreu. Você envia
ajuda e cuidadosamente nos dá somente o que podemos suportar. A
quantidade de sofrimento que alguns passaram me deixa sem fôlego. Por
outro lado, eu agora olho para a minha porção de sofrimento e fico grata
porque poderia ter sido igual à de outros, com lutas extremas. Senhor, Tu és
o meu Rei, és Santo e Digno.

Obrigada por não nos abandonar, mas em vez disso nos conceder
esperança em quem Você é. Senhor, devo colocar a minha casa em ordem.
Isto tem novo significado agora. Mas como devo fazer isso? Qual é o melhor
uso do tempo que me resta aqui? Pai, nos ajude a espalhar as Tuas boas
novas e as da Tua volta. Em relação à minha irmã Israel, por favor a
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abençoe, a cubra e a mantenha segura. O mal está se aproximando de seus
portões. Então, por favor, envie ajuda dentro de suas cidades. Por favor
mostre-lhe Seu amor antes que os tempos de grande julgamento cheguem,
apesar de que já estamos nesse tempo agora.

Senhor, eu tenho datas na minha mente, nas quais quero que Você
venha a nós. E elas parecem óbvias. Contudo, sei que não vamos
verdadeiramente saber quando Você estará vindo para nos buscar, até que
estejamos no Céu, em pé, em terra santa contigo celebrando. Todos os
sinais estão no lugar, todos os ouvidos têm escutado e a mesa do banquete
está sendo preparada.

Eu sei que Você está se preparando para vir para nós em breve, pois
vi que o Senhor preparou um lugar para cada um de nós perto do Seu
Trono. Senhor, quem somos nós para que nos ames tanto? Seu amor é
muito mais alto do que eu jamais imaginei ser possível e os Seus caminhos
são tão além dos nossos.

Quão abençoados nós somos por termos um Salvador como Você.
Senhor, por favor, mande mais uma mensagem àqueles a quem possamos
alcançar. Envie mais um aviso para que possamos mostrar-lhes como chegar
ao Céu antes da Tribulação começar. Se houver qualquer outra pessoa, por
favor, Pai, abençoe meus irmãos e irmãs que esperam por Você como eu o
faço. Obrigada por passar tanto tempo nos mostrando como Te amar
profundamente.

Você não está nos mostrando um amor superficial, mas um verdadeiro
desejo por mais de Você. Nós Te amamos, Jesus, então por favor, monte
naquele Cavalo bonito, venha sobre as nuvens e nos leve para Casa. Amém.

Início do sonho…

Hoje notei que a cúpula estava bem mais espessa, pelo menos 30 cm.
Estava iluminada de branco e nela havia quatro colunas segurando cada
pilar, nas posições de uma bússola. Havia também três colunas no centro do
domo, formando um tipo de tripé de reforço.

De onde eu estava, em pé do lado de fora do domo, vi o dragão negro
entre a quarta e a primeira coluna, ou seja, na posição noroeste, e o dragão
vermelho estava na posição sudeste. Parei de olhar para baixo, onde o
inimigo estava, e para o domo. Virei minha atenção para cima e procurei por
Jesus.

Lá eu vi Ele, esperando por mim, um pouco abaixo de Seu Trono, com
Suas asas agora mais espalhadas ainda. Acima e por detrás dEle, vi umas
criaturas Celestiais magníficas. Elas estavam perto do arco de rosas e
aparentemente podiam se mover sem se virarem. Elas eram gentis e
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cuidadosas e havia quatro delas ao todo. Elas eram mais comparadas ou se
pareciam mais com anjos.

Quando elas notaram que eu as estava examinando, se moveram para
longe para que eu só me concentrasse em Jesus. Hoje Jesus estava muito
lindo e a cada dia mais e mais, com cada visita. Meus olhos doeram quando
tentei contemplar a Glória dEle. Era impossível olhar para Ele.

Naquele momento então, um anjo derramou o líquido de sempre sobre
meus olhos, para que eu pudesse ver Ele claramente. Um outro anjo
rapidamente enxugou meus olhos quando aquilo foi acabado. Quando pude
ver claramente, caí totalmente no chão em adoração a Ele.

O Shofar soou outra vez... Ta-da... ta-da... ta-da... E então um longo
toque seguido por um silêncio de exatamente três minutos. O chão trovejou
e rolou debaixo de mim. O anjo teve que me ajudara a ficar de pé porque as
minhas pernas ficaram muito fracas com a experiência.

Olhei e em cada lado do mar havia filas e filas de pessoas em vestes,
posicionadas em linha no Rio da Vida. Por sua vez, essas pessoas estavam
em pé atrás das crianças. E milhões de anjos estavam atrás das pessoas em
vestes. Coral de Anjos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Que é, era e
será para sempre em poder e majestade, O qual se assenta no
Assento Bema, em Justiça e Verdade. Contemplem o Senhor Deus,
Yehovah, eis o Rei da Glória, Santo é Ele!” Então a multidão declarou:
“Santo é o Rei! Santo Ele é!” Isto foi seguido por gritos altos de louvor,
alegria e gratidão.

Tudo isso era muito incrível de se ver. A paisagem era exuberante e
até mesmo o Rio da Vida estava louvando a Jesus, para isso brilhava mais
intensamente como eu nunca tinha visto antes. Quando a música divina
começou a tocar, olhei e fui quebrantada pela beleza e majestade do nosso
Jesus.

Eu sei que digo isso o tempo todo, mas Jesus é cada vez mais
magnífico e ainda melhor do que antes. Ele apenas é. Os seres celestiais,
com humildade e graça, com docilidade, mais uma vez se afastaram para
que eu me concentrasse em Jesus e não neles.

Isto era obviamente necessário para mim, pois eles eram de verdade
únicos e fascinantes para ver. Olhei para o Seu Trono e notei que os degraus
eram como mármore ou pérola, muito profundos e translúcidos. As belas
rosas vermelhas ao redor do Trono ainda estavam frescas, nunca
murchavam, porque no Céu nada morre.

Ao redor dEle, Sua beleza era tão poderosa que dEle exalava uma aura
de esmeralda brilhante que O rodeava. Os prismas de cores pareciam estar
emanando das joias em Sua coroa. Decidi que queria... não... que precisava
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estar perto Dele. Quando meus pés tocaram o mar, ele se moveu como
numa escada rolante em direção a Ele. Este ‘movimento’ me levou até Ele e
Ele desceu os últimos degraus para me cumprimentar.

Sua mão se estendeu para mim e quando a segurei todo o meu corpo
se curvou diante da Sua Glória. Minhas pernas estavam moles como
macarrão. Meu vestido novamente era o mesmo de antes, branco e
encantador como nada que eu já tenha visto em indústrias de tecido. Nem o
melhor linho se assemelha àquilo. Minha veste brilhava como se eu estivesse
usando um bastão de luz. Olhei para meus braços e a minha pele parecia
linda e radiante. Ele sorriu e eu pude dizer que estava feliz com tudo em
minha volta. Ele apontou para as mesas.

As mesas estavam quase totalmente prontas e os anjos estavam
colocando flores frescas em cada mesa. As mesas eram de tirar o fôlego em
beleza. Devo ter saltado de alegria quando vi tudo aquilo.

Jesus: Sorrindo. “Você gosta disso tudo?”

Eu: “Ah, sim, é tão incrível que eu não aguento esperar. Senhor, quem são
essas pessoas?”

Jesus: “Aqueles que foram antes de você. Eles estão se ajuntando para a
reunião.”

Eu: “Parece que a reunião será em breve.”

Jesus: Sorrindo. “Sim, Erin, muito em breve.”

Eu: Em minha mente, eu ainda tentava descobrir quando. ”Senhor, parece
que tudo está se expandindo.”

Jesus: “Sim, as tendas estão sendo esticadas e expandidas.”

Eu: “Ah, isso são mais do que tendas.” Enquanto eu analisava o cenário, vi
grandes blocos de fundação de turquesa sendo colocados no lugar. Havia
dois tipos de azul juntos e isso era simplesmente incrível.

Jesus: “O Céu está se preparando para receber as multidões de santos.” Ele
sorriu e ficou muito feliz em me dizer isto. “Então, você está surpresa?”

Eu: “Sim e não. Eu o sabia no meu coração e pela Palavra, através do
Espírito Santo, mas, no meu alcance limitado, eu esperava que tudo já
estivesse preparado e pronto.”

Jesus: “Erin, está pronto. É para seu benefício que esses sonhos foram
progredindo desse jeito. Vamos revisar.”

Num instante, vi uma sequência de tempo decorrido desde o início de
minhas visitas, desde a primeira palavra e as minhas hesitações, o meu
amor de menina e agora a minha expectativa de fisicamente estar lá no Céu.
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Foi como num filme, mas extremamente bem feito. Lágrimas escorriam pelo
meu rosto.

Jesus: “Erin, agora olhe para o seu crescimento e para o crescimento
daqueles que entraram nesta história com você.”

Eu me vi tendo comunhão todos os dias, estava orando mais,
perdoando e amando mais os outros. Eu estava mergulhando nas Escrituras
mais do que nunca e ansiosa para vê-Lo. Ele também me mostrou os níveis
de amor que eu tinha percorrido.

Então, Ele me mostrou outros de todo o mundo. Eu vi Singapura,
Kuwait, África do Sul, Índia, Alemanha, Itália, Canadá, Irlanda,
Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos e até mesmo
Israel.

Jesus: “Eles estão com você nessa tremenda jornada de se achegar mais
perto de Mim antes da Cerimônia das Bodas do Cordeiro de Deus. O Espírito
Santo tem falado com eles e eles se tornaram como você na história.”

Eu: Eu estava muito quebrantada. ”Senhor, sou tão grata por Você me
tornar útil nesta última hora.”

Caí aos Seus pés. “Obrigada porque eu realmente pensei que minha
vida não tinha servido para nada e que eu iria morrer sem nenhum valor.”

Jesus: “Depois de tudo isso, você ainda duvida do seu valor? Olhe.”

Eu vi Ele em roupa de pastor, nos confins da Albânia. Ele estava em
um pasto e uma quantidade enorme de ovelhas estavam dentro dum curral.
Então vi um cordeirinho sair do curral quase despercebido, no meio da noite.
O Pastor ouviu o balido e deixou tudo para trás, todas as outras ovelhas do
rebanho, e correu atrás do cordeirinho para trazê-lo para casa.

Eu: Rindo. “Eu me lembro disso.”

Jesus: “Se Eu tivesse começado com apenas um sonho das Bodas e não
com a jornada, o que você teria ganhado com isso?”

Ele me mostrou uma prévia do que estava por vir para nós no Céu e o
meu coração saltou. Foi uma curta visão, mas o que eu vi me fez pular para
cima e para baixo de alegria.

Jesus: “Veja você se você tivesse ido direto para a celebração do
casamento, não teria realmente ido diante de Mim ou Me esperado com um
amor completo, mas teria apenas um amor superficial. Eu fiz isso de três
formas. Se você separar cada parte e depois juntá-las, elas liam uma
história de 3 maneiras:

“Primeiro, a batalha crescente no reino do espírito são três dias antes
do tempo real sobre a Terra. Isso é o que você vê antes que chegue ao
Portal. Em segundo, o seu profundo amor para Comigo. Você cresceu mais
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em sua caminhada? Em terceiro, então, quando nós nos tornamos mais
íntimos, Eu sou capaz de compartilhar com você o que está por detrás do
véu, de modo que você pode ver os sinais e ser capaz de Me procurar.”

“Apresentando os sonhos dessa maneira, você também renovou sua
longa espera e lembra do quanto Eu te amo e de que Eu não me esqueci de
você. Fiz isso devagar, para que você possa compreender a Minha plenitude
e o que está por vir. Isso vai se tornar parte de você.

“Eu Me tornei parte de você agora de muitas outras maneiras. Uma
jóia tem muitas facetas e grande profundidade. Lembre que, através de seu
amor e fidelidade, outros tiveram suas próprias experiências celestiais.
Quando as ovelhas estão no curral, uma ou duas escapam e depois o resto
sai do curral também.

“Hoje em dia é difícil caminhar na fé e compartilhar algo desse tipo (os
sonhos). Outros a quem foram dadas experiências Comigo também estão
com medo de serem desacreditados. Lembra-se do sonho com a massa
branca e apenas uma pequena quantidade de fermento? A massa toda não
ficou vermelha?

“Veja, as ervas daninhas sufocam brotos tenros e elas estão em todos
os lugares. Algumas são tóxicas e matam, mas muitas vão apenas tomando
conta do solo até que o broto não tem mais sol. Lembra quando eu caminhei
sobre a Terra? Toda a criação estava esperando por um Rei. O que o mundo
vê agora como um Rei?”

Eu: “Dinheiro, poder, uma coroa, um castelo, e ele monta num cavalo da
realeza.”

Jesus: “Então, aqui venho Eu, nascido numa manjedoura, de uma virgem,
sem dinheiro, pobre, a única coroa usada foi de espinhos. Eu não possuí
nenhuma propriedade e Eu montei num filho de uma jumenta. Eu
dificilmente fui o Rei que se esperava. Eu não lhe mostrei como Eu posso ser
criativo?”

De repente, vi todos os milagres que Ele havia feito enquanto andava
na Terra. Vi belas montanhas, árvores, flocos de neve, nuvens, cachoeiras,
conchas do mar, borboletas, flores e tive um vislumbre do paraíso ou de um
pequeno trecho do Céu na Terra.

Eu: “Esqueci o quão surpreendente Você é. Simplesmente não há palavras.”

Jesus: “Mesmo que os sonhos não se encaixem na ordem normal de como
as pessoas esperam que eles sejam, não são eles divinamente inspirados
por Mim?”

Eu: “Sim, porque de jeito algum eu tenho a sabedoria para pensar nisso.”
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Jesus: “Exatamente. Agora vamos deixar aqueles que creem continuarem e
aqueles que não acreditam em meias- verdades irem embora. Você não
pode mais considerá-los. Você orou por eles e estendeu ramos de oliveira
(simbolizando paz) e você se entristeceu.

Mas agora é hora de avançar Comigo na fé e ficar firme. Você confia
em Mim, Erin?”

Eu: “Sim, eu amo Você.”

Jesus: “Você está em pé onde?”

Eu: “Diretamente debaixo das Sua asas.”

Jesus: “Então deixe para trás todas as palavras amargas daquelas pessoas.
Irei responder às suas orações por eles, mas sacuda a poeira dos seus pés,
pois você está pisando em solo sagrado. Eu preparei um lugar para você
aqui.”

Ele riu enquanto eu olhava para baixo e rapidamente percebia que
estava pisando em terra santa. Eu ri e Ele também riu.

Eu: “Sim, eu vi o meu lugar à mesa do banquete.”

Jesus: “Sim, mas Eu preparei mais, muito mais para você.” Eu fiquei tão
feliz que comecei a chorar de novo por estar muito emocionada. Ele sorriu e
estendeu a mão para me abraçar.

Eu: “Obrigada.”

Jesus: “Acredite em Mim, Eu não vou mentir para você. Você acredita
nisso?”

Eu: “Eu acredito em Você, mas estou terminando a minha vida aqui na Terra
e estou pronta para vir para casa com Você e meus amigos.” Ele olhou para
mim com tanto calor e antecipação. Eu poderia dizer que Ele estava alegre,
seguro e apaixonado com Sua missão de nos trazer para Casa.

Jesus: “Eu venho em breve.”

Eu: Sorri. ”Eu oro para que o Seu breve seja o mesmo que o meu.”

Jesus: “As profecias não estão sendo cumpridas e o Meu cavalo não está
pronto para cavalgar?”

Eu: “Sim.”

Jesus: “A mesa do banquete não está quase pronta?”

Eu: “Sim.”

Jesus: “Agora olhe.” Eu vi mais atividade do que no dia anterior sobre o
Oriente Médio. O Egito parecia ser um caos completo, assim como a Síria.
Há um outro país começando a ferver (guerras) também e a Rússia
esperando por ordens dos financiadores.
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Eu: “Senhor, isso é assustador.”

Jesus: “A você foram mostradas algumas pistas que outros vão agora
pesquisar também. Eu lhe mostrei isso para que você possa ter uma maior
compreensão quando o Espírito Santo iluminar as Escrituras. O véu será
levantado. Muitos já suspeitavam, mas poucos têm colocado isso em Termos
Bíblicos.”

Eu: “Senhor, os cavaleiros montados em cavalos que eu estou vendo são os
cavaleiros do Apocalipse, correto?”

Jesus: “Sim, a você está sendo mostrado o curso, o destino e o enredo.
Agora você pode colocar sua vida em ordem.”

Eu: “O que Você quer dizer?”

Jesus: “Haverá momentos difíceis.”

Eu: “Mas Você está vindo antes disso, certo?”

Jesus: “Lembre-se, há uma ordem e você deve ser paciente. Se lembra
quando Eu te falei que o mal estava escondido à vista de todos, mas
preferem cavernas e buracos escuros?”

Eu: “Sim.”

Jesus: “Você deve entender o seu adversário e colocar a sua armadura
completa, porque o inimigo não poderá se levantar contra a verdade.
Sozinho, ele vai correr para evitar a luz.”

“Coloque as suas vidas em ordem. Emende as cercas (resolva
problemas uns com os outros), tampe até as janelas (não abra brechas),
varra (limpe), reforce a sua armadura, até mesmo estenda um ramo de
oliveira. Encontre a paz, procure a alegria e o riso. Seja calorosa e
acolhedora.”

Ele, então, gesticulou para um anjo enquanto me sentou num pequeno
arco com belas flores ao lado da balaustrada. O anjo colocou uma bacia com
água e uma esponja de ouro ao lado dela e Jesus se curvou de joelhos e
tirou minhas sandálias. Ele estava usando a coroa dEle quando colocou
meus pés sobre a bacia.

Eu estava chorando porque eu sabia o que Ele ia fazer e estava
quebrantada sobre isto tudo. Eu gentilmente comecei a chorar enquanto Ele
lavava os meus pés com a água da bacia. Meu coração estava se sentindo
muito cheio e amado.

Jesus: “Aqui no Céu encontramos alegria no serviço. Nós servimos uns aos
outros e é uma honra.”

Eu: “Mas, Senhor... eu é que deveria estar lavando teus pés.”
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Jesus sorriu, enquanto um anjo veio com uma toalha de linho macia.
Ele gentilmente secou os meus pés na toalha e, em seguida, colocou as
minhas sandálias de volta em meus pés.

Jesus: “Formosos são os pés dos que espalham as Boas Novas.”

Enquanto eu chorava, notei o pequeno anjo vindo para recolher
minhas lágrimas e registrá-las.

Jesus: “Erin, acredite, Eu venho em breve. Você vai ver os sinais e não irei
demorar. Arrumem as suas vidas.”

O sonho acabou.

Amor e Bênçãos... Pardal.
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