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030 - Ele Está Vindo

20 de Dezembro de 2012

Antes de adormecer esta noite, eu agonizava sobre o que eu tinha
visto no último sonho. Eu fiquei pensando sobre os policiais que estavam do
lado de fora da escola primária da minha filha esta manhã.

Isso realmente me incomodou. Comecei a falar com o Senhor.

Eu: ”Por favor, venha para nós agora, antes que fique pior. Por favor, não
permita que a escuridão nos ultrapasse. Eu não quero estar aqui para isso.”

Orei com a minha cabeça no meu travesseiro e pedi respostas
diretamente, mas finalmente adormeci.

O sonho começa…

Jesus estendeu Sua mão e me puxou pelo Portal hoje. Eu estava na escada,
mas, eu não tinha visto as condições da batalha. Ele viu que eu estava
surpresa. Ele tinha um grande sorriso e me deu um abraço gentilmente.

Jesus: “Estou feliz que você tenha vindo a Mim com essas perguntas. Acha
que você está pronta para respostas?”

Eu: “Sim, por favor, eu preciso de ajuda.”

Jesus: “Venha, vamos ver o que Eu posso mostrar a você.” Ele me levou até
a balaustrada. Quando olhei sobre a borda, vi o primeiro e segundo Céus do
ponto de vista da lua juntamente com a Terra. O anjo estava em pé à minha
esquerda com o fio de prumo, que girava no sentido anti-horário.

Eu então vi a ordem dos eventos em que a mídia tem focado. O Egito
era o ponto de partida, onde tudo começou, vi os antigos e a profunda
história da região. Eu vi vários anjos caídos caindo no Egito onde eles
ergueram santuários para si mesmos.

Os anjos caídos ensinaram aos nativos da terra os segredos mais
profundos do Céu. Um tinha profundo conhecimento das estrelas e eu vi ele
mapeamento essas estrelas com linhas e as registrando como marcadores.
Eu o vi marcar um evento peculiar.

Eu: “Não estou entendendo. Por que isso esta sendo mostrado a mim?”

Jesus: “Para que você entenda a raiz destes anjos caídos. Eles tinham
talentos maravilhosos, tinham habilidades muito mais avançadas do que a
cultura na terra poderia compreender. Eles se tornaram auto-edificantes e
ergueram monumentos a si mesmos, assim, zombando de Deus.
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“Meu Pai os criou e Ele se entristeceu por causa da arrogância deles.
Quando o Meu Pai não os tolerou mais, Ele colocou alguns deles no abismo,
e os outros foram permitidos vaguear para lá e para cá em toda a Terra.”

Eu: “Esses anjos caídos mudaram, eles não são mais bonitos?”

Jesus: “Sim. Você os viu como era no começo. Quando Meu Pai já não os
tolerava mais, Ele fez os anjos caídos se tornarem a mais escura das
entidades. Eles não eram mais criaturas das coisas do Céu, mas, agora eram
criaturas das coisas da Terra.”

Jesus acenou para o anjo que trocou a direção do fio de prumo. A linha
estava se movendo através do Equador e para o Oeste. Lá vi mais templos
sendo erigidos. Os templos dos Maias, dos Astecas e mais dois templos
estavam situados muito perto ou no Equador.

Eu: “Senhor, ajuda-me a compreender.”

Jesus: “Estas foram as áreas que eles, os anjos caídos, escolheram.”

Eu: “Então, todas essas estruturas em aparência de pirâmides foram criadas
pelos anjos caídos?”

Jesus: “Sim, para provocar ainda mais o meu Pai. Lá eles sacrificaram vidas
inocentes, fizeram rituais de sangue, exibiam perversão de todo tipo e
amaldiçoaram a terra. Além disso, eles amaldiçoaram Meu Pai.”

Vi linhas desenhadas em cima de um padrão de grade em toda a
Terra. Estas grades formaram territórios e estes foram divididos entre eles.
Parecia que eles continuam a ser os governantes sobre estas áreas hoje.

Eu: “Por que isso é importante agora?”

Ele, então, me mostrou um tipo de calendário bem complexo e o anjo
com um rolo estava lá, eu vi uma data diferente do falado dia 21 de
dezembro de 2012 e esta data era mais perto do Natal. Então Ele abriu o
véu para que eu pudesse ver.

De todos estes pontos, todo tipo de mal começou a desencadear
punição sobre a Terra. Eu vi estes anjos caídos comandando os exércitos
terrestres para invadir a América do Norte.

Eu: ”Senhor, isto está acontecendo em tempo real?”

Jesus: “Sim, lembra da regra de três dias que Eu te ensinei na cúpula?

Eu: “Sim, mas, nós precisamos sair daqui. Nós não podemos estar aqui para
isso. Lembra quando Você me disse que Você não iria permitir que a Sua
Noiva, a Igreja, seja machucada e surrada no casamento, correto?”

Jesus: “Sim, isso é o que Eu disse, mas, isso não significa que você estará
imune ao sofrimento dos outros.”

Ele me mostrou mísseis sendo lançados nas horas da noite, em um dia
em que estaríamos desprevenidos. Eu vi todas as cidades do perímetro do
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continente norte-americano sendo destruídas. Eu vi comunicações cortadas
e redes de energia inteiras sendo destruídas.

Eu vi escuridão e frio, luto e pranto como nunca antes. Vi exércitos
invasores guerreando com o remanescente das forças armadas da América
do Norte. Eu vi multidões de pessoas como gafanhotos fugindo para o centro
do país.

Vi cidadãos de outros países nas nossas próprias cidades mandando as
pessoas embora dos postos de gasolina e supermercados. Eu vi a maior
parte dos alimentos sendo contaminados.

Aconteceu tão rapidamente e veio como uma inundação, como um
ladrão, e milhões tinham ido embora. As pessoas estavam amaldiçoando a
Deus agora.

Eu: “Senhor, Você está vindo em um tipo diferente de nuvem? Será que
somos parte dos milhões ou mais que desapareceram? Por favor, Pai, isso é
uma coisa muito difícil de se ver. Estou sonhando errado?”

Jesus: “Eu virei nas nuvens, mas, você não viu que esta data era um
marcador? Esta foi uma data em que uma certa permissão foi concedida
para que os demônios governam esta Terra. Este foi o início de um novo
tempo para a Terra. Isto foi predito e está escrito. Os sinais também estão
nas estrelas.”

Por causa da minha falta de conhecimento, eu não entendia o que eu
estava vendo. Eu só vi uma estrela brilhante e também vi um satélite
controlando a programação ao redor do mundo sobre o evento descrito
acima. Ele estava manipulando a verdade sobre o que realmente estava
acontecendo.

Eu: “Mas, eu pensei que tudo estava baseado em Israel e na Terceira Guerra
Mundial?”

Jesus: “Sim está, e você está certa.”

Eu: “Senhor, isso é agora, 21 dezembro de 2012 é agora.”

Jesus: “Coragem, coragem. Você não achou que isso ia acontecer? Você
não achava que necessitava de um resgate Divino?”

Eu: “Sim, mas eu não quero experimentar este horror. Quero que meus
filhos estejam no Céu quando isso acontecer.”

Jesus: “Lembre-se, muito do que Eu estou mostrando a você está
escondido. Os executores desta guerra sentam-se na cidade com o edifício
mais alto.”

Eu: “Mas, os invasores não são dessa área?”

Jesus: “Não. Eles são do Oriente e do Norte.”

Eu: “Por que nós somos tão odiados?”
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Jesus: “Por causa de Mim originalmente, então, tornou-se uma questão de
vaidade, mas, realmente as razões são muito mais profundas e mais
significativas do que estas.”

Eu: “Então, o que eu posso fazer? O que de bom pode vir em eu ver algo
parecido com isto?”

Jesus: “Eu já mandei a mesma visão a outros ao redor do Globo e esse
alerta vem de muitas fontes Celestiais. Eu estou aparecendo em áreas em
todo o mundo agora. Eu estou mandando uma mensagem para todos
aqueles que tenham pensado em Mim, mas, nunca fizeram um compromisso
de coração final a Mim.”

Eu: “Pai, Você está bem aqui, estou segura com Você, mas, se Você me
mandar de volta pra lá, como vou aguentar isso? É assustador!”

Jesus: “Erin, eis que Eu estou vindo sobre as nuvens e Eu vou salvá-la.
Você vai vir para Mim quando você ouvir a chamada. Lembra-se dos
Shofars? Você vai ouvir isso e você será super feliz.

“Isso vai acontecer muito rápido e não haverá tempo para reagir. O
inimigo sabe que este dia está se aproximando, e é por isso que você está
debaixo de ataque e muitos de vocês que creem em Mim estão sob ataque
agora mesmo.”

Eu: “Senhor, esta é a primeira vez que Você já me deu algo muito claro. Eu
sei a data com base no que eu estou vendo?”

Jesus: “Não, a você não está sendo dada uma data. Eu vou deixar isso
muito claro. Estes eventos irão ocorrer. Não é para você saber quando, nem
é o Meu negócio saber o dia e a hora exata. Mais uma vez, só o Meu Pai
Celestial sabe disso. No entanto, você pode dizer que a hora está próxima,
com base em Israel, as profecias da Bíblia e os sinais desta era. É uma
geração rebelde.”

Eu caí de joelhos a Seus pés, comecei a chorar e implorar. Eu não
poderia jamais apagar da minha memória o que eu sei que está chegando.
Ele se abaixou e segurou minhas mãos me trazendo até Ele.

Jesus: “Eu tenho visto toda a dor, todas as lágrimas, o derramamento de
sangue e a destruição. Eu não Sou um Pai passivo e Eu não fico aqui
sentado de braços cruzados fechando os olhos quando vejo o que está
acontecendo. Digo-lhe a verdade, Eu estou prestes a vingar o sangue dos
inocentes e descerei do Céu para resgatar aqueles cujos corações são puros.
Aqueles que Me procuram serão encontrados por Mim.

“Eu não Sou um Guerreiro que iria salvar aqueles que estou designado
para proteger? Você não foi dada a Mim e permanece sob Minhas asas? Hoje
marca um dia em que aos espíritos deste mundo está sendo dado acesso a
cumprir uma parte das profecias.
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“Lembra, Eu estou vindo como um ladrão de noite para resgatar os
corações quebrantados. Eu não lhes disse para aprontar suas vidas? Estar
pronto significa não se entreter com o inimigo ou permitir que ele mate ou
destrua Meu templo, que agora são os seus corpos.

Um vaso disposto é um que está pronto para receber a efusão do
Espírito Santo e também beber da água do Rio da Vida. Quando Eu ofereço
este cálice, beba profundamente porque este copo nunca estará vazio.
Quando você toma esta porção, lembre-se que isso tem um preço, o custo
da correção do Meu Cetro. A correção fornece uma cerca em que os lobos
não são capazes de entrar e devorá-la. Aceitar a correção é a parte que leva
à humildade.

“A humildade então leva a maiores dons de compreensão e sabedoria
do Espírito Santo. Aceitando esta bebida de correção do cálice significa que
você foi chamada para uma ordem superior, um lugar mais alto. Não rejeite
a correção, mas, em humildade busque-Me para ter entendimento. Isto
então leva ao arrependimento, que, então, abre a porta em que Eu posso
ser ouvido por você.

“Eu também não a lembrei de perdoar outros como você tem sido
perdoada por Mim por suas transgressões? Por que então você recusaria a
outros este dom do perdão? Eu não a pedi que você viesse a Mim como uma
criança?

“Erin, Eu estou do outro lado desta porta e há um convite aberto para
entrar. Largue os seus fardos e os deixe ao pé da cruz hoje, e entregue-os a
Mim porque os Meus ombros podem suportar o peso.

“Pergunte se há alguma coisa vergonhosa ou coisa que não é santa
em você. Qualquer coisa que você gostaria de trazer para Mim, terei prazer
em levá-la sobre Meus ombros. Isso vai quebrar o espírito de orgulho, que é
um muro que ainda impede você de ouvir de Mim.”

“Há uma batalha épica e furiosa. Você sabe que isso é verdade por
causa dos sinais desta geração, o mal nestes dias e as coisas que tenho te
mostrado. Não seja como as virgens imprudentes, apanhadas
desprevenidas, mas peça pelo óleo da alegria porque este óleo também
acende suas lanternas. Este óleo é de graça e queima uma luz brilhante.

“O festival de luzes (Hanucá) não terminou, ainda está acontecendo
até o Meu retorno. Não deixe o óleo parar de escorrer e não deixe que a
alegria a deixe. Não deixe o seu posto (de vigilância) prá correr atrás das
coisas deste mundo tão perto do Meu retorno para Minha Noiva.”

“Lembre-se, coloque a sua armadura completa e reveja o significado
disto. Quando o medo se insinuar, lembre-se que ele não vem do céu mas
do mundo. Não permita que o medo a impeça de vir diretamente para Mim.
Vou responder enquanto estou sendo encontrado por você.
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Eu te amo e descerei, movendo e sacudindo tanto os Céus quanto a
Terra naquele grande e terrível dia.”

Ele gentilmente me abraçou e colocou uma rosa na minha orelha
direita. A rosa começou a cantar: “Meu Libertador está vindo, meu libertador
está perto!” Eu chorei de alegria, estava maravilhada.

Ele começou a caminhar comigo de volta para o Portal, na parte
superior estendeu a Sua mão e deu ao Seu cavalo um pouco de aveia,
então, se virou para mim.

Jesus: Ele beijou a minha testa. Até o Meu cavalo está vestido com
vestimenta completa aguardando Minha descida em breve para o vale da
decisão. Minha espada está cingida ao meu lado e o Meu Cetro de Justiça
está na Minha mão direita.

“Erin, estou prestes a vir e julgar os corações dos homens. O AMOR
está vindo. Em todas as coisas, ame, porque este é o Meu maior
mandamento. Lembre-se, de que Eu estou prestes a fazer algo em seus dias
que você não iria acreditar mesmo se lhe fosse dito.”

Ele colocou o pequeno pano sobre a minha cabeça, beijou a minha
testa de novo e sorriu.

Jesus: “Você é justificada. Ainda está chovendo. Lembre-se de rever tudo o
que seu anjo guardião lhe deu porque ele fala em Meu nome. Estude isso
para maior iluminação para as suas perguntas a respeito do tempo, há
chaves aqui.

“Tenha conforto em saber que Eu não te deixarei, nem te
desampararei. Eu não vou deixar nenhum de vocês se perderem. Lembre-se
de orar por sua irmã Israel e de que você está em uma batalha épica.”

O sonho acabou.
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