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047 - Chaves

Sexta-feira, 8 de março de 2013

Recebidos sexta-feira 8 de março, 2013
(anteriormente conhecida como Patterns 3)

Eu tive uma visão da Grande Tribulação em 8 de março de 2013. Eu
sabia que foi na parte final da Tribulação porque eu era um observador e não
vi crianças. Essa visão me perturbou tanto que não sei o que fazer com ela.
Então, esperei em Jesus e em Seu tempo para ser liberado.

Desde então, tive outro sonho, ou visão, que também é extremamente
poderoso. Isso se concentrou nos quarenta dias e nos milagres de Jesus.
Acredito que precisaremos dessas informações em breve.

Ontem à noite, 15 de março de 2013 e esta manhã, Jesus me deu a
confirmação para liberar isso. Isso é pesado, mas é importante sabermos
como testemunhar antes que Ele venha por nós.

Eu oro e acredito que estamos nesta temporada agora. Esta foi minha
oração matinal antes de começar a escrever o sonho:

Não sou ninguém importante e não tenho conhecimento da Bíblia. Por
meio do conhecimento divino, Você me ensinou e, por meio de minhas
provações, vim ouvir Sua voz, a voz da verdade.

Você fala comigo à noite, como no Salmo 16, e me revela o que você
me mostrou por meio de suas visões. Você molda minhas mãos para
escrever o que eu vi. Disseste-me para escrever claramente, para nunca
saltar à frente de ti ou conduzir ao meu próprio entendimento.

Em todos os meus caminhos, me oriente e deixe meu caminho claro.
Eu agradeço a Você, Jesus. Em todas as coisas, eu Te honro. Amém.

O sonho começa …
Eu estava no lindo caminho da montanha. Era primavera. Era de

manhã cedo e o orvalho na grama refletia o sol e cintilava em prata e verde.
Enquanto eu caminhava pelo caminho, uma brisa soprou nos cedros e os
galhos tocaram música.

Caminhei por algum tempo e cheguei a uma clareira. Havia um
pequeno lago à minha direita e, à frente, vi o quadro de avisos florestal.
Fiquei animado para ver o que o Senhor teria para mim hoje. Comecei a
correr.
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Quando cheguei ao quadro, havia um molho de chaves. O conjunto
continha três chaves, feitas de ouro e gravadas na escrita hebraica. Eu não
tinha ideia do que significavam. Eu vi os números no quadro de avisos. Tudo
o que restou foi: # 23 # 16 # 27 # 2.

O número que faltava era # 7. Para onde foi? Enquanto procurava por
pistas, o vento soprou a folha de anúncio para o lado do quadro. Eu o peguei
e coloquei de volta no quadro. A placa dizia:
"Em breve!

O Chefe preparou uma refeição especial para quem gosta de boa
comida e tem fome. Escolha a noite em que gostaria de comparecer.
Os números serão a data da sua reserva.”

Era 08 de março de 2013 e eu estava ansioso para comer uma grande
refeição, então 16 de abril th de 2013 parecia muito longe, então eu não
escolhi # 16. 02 de abril de 2013 também parecia muito longe, então eu não
escolhi # 2.

Em vez, escolheu o # 23 e # 27 para que eu pudesse participar mais
cedo em março, tanto março dia 23 de 2013 ou março dia 27 de 2013, ou
então eu estava pensando. Usando essa lógica, peguei os números 23 e 27 e
os coloquei no bolso.

Ao pegá-los, notei outro sinal:
“Por favor, traga as chaves com você. Estes são seus e são necessários

para destrancar a porta. Ande não corra!"
Peguei as lindas chaves de ouro, mas não entendi porque precisaria do

# 3. Virei-me para olhar o caminho e lá estava a porta suspensa, junto com
uma pequena placa dizendo para eu levantar a maçaneta. Quando levantei a
maçaneta, o som de um pequeno sino e uma buzina liberou a trava.

Mais uma vez, eu estava no belo Portão da Glória, feito de uma única
pérola. Os dois lindos anjos me cumprimentaram. O que estava à minha
direita tinha asas e o que estava à minha esquerda era meu guardião. Meu
guardião era muito bonito, com um rosto gentil.

Meu guardião pegou minha mão e minhas roupas se transformaram
em meu manto branco cintilante. Que bênção todas as vezes. Na Terra,
pensei que estava limpo, mas nada tão limpo quanto essa transformação.
Lá, na minha frente, estava o mar novamente; uma visão tão incrível. A
beleza diante de mim é inacreditável e indescritível. Comecei a olhar para
baixo porque não conseguia ver. O anjo com as asas pôs ungüento em meus
olhos. Era quase como vaselina, mas cheirava bem.

A pomada nunca foi lavada quando a água foi derramada sobre mim.
Meu guardião tinha uma pequena brasa do tamanho e forma de um pequeno
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frasco. Ele colocou esta pequena brasa em meus lábios. Quando meus lábios
foram selados com isso, eles foram soltos.

Eu sei que isso não faz sentido, mas quando meus lábios se soltaram,
eles tinham gosto de mel. Eu me virei e vi Enoque e Elias diante do Trono de
Deus. Os anciãos também estavam lá. Comecei a chorar porque sabia que
algo estava acontecendo. Eu me virei e perguntei ao meu guardião.
Guardião: “Erin, o tempo das estações está se aproximando. Todos estes
estão mais próximos do Trono de Deus. Eles têm acesso ao coração de Deus,
pois Ele é Santo. ”
Eu: “Cadê Jesus?”
Guardião: “Oh, não se preocupe. Ele está presente. ”

Eu não entendi porque não conseguia vê-Lo, mas a área do Trono era
tão brilhante onde Deus estava. Não tenho certeza se poderia vê-lo sentado
ao lado de Deus ou não. Eu vi todos se ajoelharem diante do Senhor, então
eu também fiz.

O Senhor Deus parecia estar abençoando-os. O coro de anjos louvando
ao Senhor me levou às lágrimas enquanto todos nós adorávamos nosso
Criador. Ao me ajoelhar, elogiei e confessei com minha boca os pecados que
carregava. Enquanto estava adorando, o vento soprou e ouvi Jesus
sussurrar nele.
Jesus: “Erin, você está perdoada e amada. Eu estou com você para ir antes
de você. Não corra na frente das Minhas instruções. Faça tudo isso para o
Meu prazer e em busca do Meu coração, não para o homem. Não se
preocupe com o que lhe foi mostrado.

“Você estará longe disso, mas saiba que estará comigo. O que você
está aprendendo é sobre um tempo que está selado desde a época de
Daniel. Daniel também era amado por Mim.

“Agora, mesmo que você não tenha nenhuma compreensão de como
isso pode ser, escreva isto claramente para o bem daqueles que irão ler. Não
vire para a direita ou para a esquerda. Não dê ouvidos a instruções de lábios
enganosos que reivindicam entendimento, os quais, por sua própria
admissão, apenas extraem conhecimento da pesquisa do homem.

“Você está vendo aquilo que foi selado. A Bíblia é a palavra da
verdade. No Novo Testamento, o Antigo Testamento é revelado e no Antigo
Testamento, o Novo Testamento está oculto. Cada um revela os padrões de
eventos futuros.

“Você entende o significado? Eu estarei com você. Seja forte. Tenha
coragem. Você é amado."
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Então o vento parou. Eu ouvi o som de água correndo e música. Senti
duas mãos ao inclinar a cabeça. Eu sabia que Elias estava à minha esquerda
e Enoque à minha direita.
Deus: "Criança, venha para fora."

Eu tremia de medo e admiração toda vez que aparecia diante de Deus.
“Você teve uma visão. Este é um tempo determinado. Você não deve selá-lo.
Tenha coragem. Você será fortalecido.”

Agradeci e adorei por algum tempo. Então, senti o óleo derramar sobre
minha cabeça e a cobertura cair sobre mim. Chorei ali por algum tempo,
pois sabia que era dia de chorar. Eu sabia que não poderia fazer uma
petição. Fazia parte da profecia.

Quem era eu para mudar a história ou solicitar que fosse mudada? Eu
não sou ninguém. Fui designado para não ver e escrever mais nada. Sem
fingir. Tanto Elias quanto Enoque me colocaram de pé. O Mar de Vidro, com
um aceno da mão de Deus, partiu-se com um poderoso terremoto.

Em cada lado da divisão, vi dois anjos. O da esquerda segurava a
grande Ampulheta e a Balança. O outro anjo à direita segurava a Bíblia. A
Bíblia foi aberta no livro de Daniel.
Enoque: “Primeiro devemos ir a Mateus 13:23. Você entende?"

As páginas do livro foram para Mateus.
Eu: “Não, não entendo.”
Enoque: “Há uma mensagem de Jesus em Marcos 13:23 por Suas
próprias palavras:

'Mas você deve ver; Já contei tudo com antecedência. Agora, vamos
revisar Mateus 13:23, 'E aquele que foi semeado em boa terra, este é
aquele que ouve a mensagem e entende, que na verdade dá fruto e faz de
um lado cem vezes, e do outro sessenta e outros trinta.'”
Eu:“ Acho que entendo. Obrigado."
Elias: “Veja agora todo o Livro das Lamentações. Esta foi a resposta ao que
aconteceu antes e será a resposta do que virá.”

Eu olhei para baixo e vi toda a cidade de Jerusalém destruída. Os
judeus receberam aprovação para voltar e reconstruir a cidade. Eu vi Daniel
9. Daniel estava em oração e súplica a Deus em 9:16. Ele falou de Jesus
removendo o pecado, a iniqüidade e as transgressões.

Nisto, eu vi o anjo, Gabriel, começar a falar sobre Daniel para lhe dizer
que o Senhor, Deus, aumentaria seu entendimento e que ele era muito
amado. Portanto, entenda o assunto e considere a visão. Isso foi em Daniel
9:22-23. Então a cena diante de mim se fechou.
Elias: “Erin, você já viu isso antes”.
Eu: “Por que fechar isso?”
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Elias: “O resto é parte do que te foi mostrado antes.”
Eu: “Não me lembro disso?”
Elias: “Volte através dos seus sonhos. Não houve uma história ou mesmo
duas? ”
Eu: “Não me lembro?”
Elias: “Erin, um dos seus sonhos que você está evitando.”
Eu: “Ah, sim. Claro."
Enoque: “Em Gênesis 45, existe um padrão para os tempos e fala de
libertação. Em Lucas 21, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém e
então Sua vinda. Tudo foi predito pelo próprio Jesus.”
Eu: “Mas muitos argumentaram que Ele estava predizendo Sua perseguição,
morte e destruição do Templo.”
Enoque: “Isso é correto. No entanto, observe também os padrões.

Lembre-se, o que estava oculto agora está sendo revelado. Em Daniel
12:1 e Apocalipse 12, haverá momentos de angústia. Em Jeremias 30:7,
os tempos de angústia de Jacó. Este é o tempo que está selado até o fim,
mas predito pelo próprio Jesus.”
Eu: “Quando será isso?”
Enoque: “Existem padrões para a linha do tempo. Este é um registro na
Palavra. Haverá uma 'Proposta de Paz'. Este é o começo a se observar. Este
é o tempo que você está procurando. Erin, se você se concentrar em datas,
não conseguirá ver o que Deus está fazendo bem diante de seus olhos. O
Capítulo 9 de Daniel cobre os padrões, então e agora. No Capítulo 10,
olhe...”

Eu vi Daniel perto do rio e vi a aparição de Jesus ali. Ele tinha a
mesma aparência de como se estivesse vindo nas nuvens. Daniel estava lá e
um terremoto fez com que os outros fugissem. Jesus estava diante de
Daniel.
Enoque: “Erin, olha quando isso vai acontecer. Eu vi o anjo revelar-se para
mim em Daniel 10:4, o 24º dia do primeiro mês.”
Eu: “Oh, então veremos Jesus aqui também?”
Elias: “Erin, olhe para os padrões. Se os padrões se alinham, então olhe
para cima, seu parente redentor vem atrás de você. Se estes não se
alinharem, então Ele virá no tempo determinado.”
Eu: “Perdoe-me, vocês dois.” Eu poderia dizer que estava cansando eles.
Enoque: “Erin, olhe o que Gabriel diz a Daniel em 10:13-14.”

Vejo então Gabriel explicando o atraso de 21 dias. Ele explica o que vai
acontecer no futuro.
Eu: “Preciso de ajuda aqui. Preciso de maior compreensão. Me perdoe."
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Elias: “A Proposta de Paz é o começo, depois sete anos. O ponto médio de
sete anos é três anos e meio.”
Enoque: “Na linha do tempo de Daniel, há 250 dias desde o início do
Tratado de sete anos até o início do sacrifício realizado pelos sacerdotes
levitas. O público verá este sacrifício na televisão. Esta é a grande festa que
você viu.

“Há 250 dias entre o 14 ° dia de Nissan e a Festa de dedicação, a 25
de Kislev em um ano judaico de 360 dias, ou da Páscoa ao Hanucá. Daniel
falou profeticamente sobre Hanucá e nem mesmo foi reconhecida ainda.”
Eu: “Estou confusa.”
Elias: “Na Lei mosaica, é preciso haver cerimônias de purificação. O tratado
que será assinado permitirá o início dos sacrifícios regulares. O tratado irá
indicar que os sacerdotes não poderão ir até o Monte do Templo até o Dia da
Expiação, o 10 º de Tishri. A área tem sido um depósito de lixo desde as
Cruzadas”.
Eu: “Então, tudo isso ocorre depois que partimos. É quando o Terceiro
Templo foi reconstruído. Então, o Tratado de Paz será assinado durante a
Páscoa?”

Enoque e Elias acenaram com a cabeça para eu continuar.
Eu: “Então, de acordo com Daniel, faltam 1260 dias, ou três anos e meio
para o Tratado, até que veremos a abominação?”

Enoque e Elias se entreolharam e riram. Eles poderiam dizer que eu
estava adivinhando, pois não tinha conhecimento prévio do Livro de Daniel.
Então olhei para baixo na fenda e vi uma grande celebração, o sacrifício no
Novo Templo. Então eu vi a destruição quando o povo judeu percebeu que o
Tratado havia sido quebrado. Eles estavam correndo para as montanhas. Eu
vi uma garota correndo para Efraim. Depois, Lamentações. Agora o Livro das
Lamentações é profeticamente jogado novamente.
Enoque: “Você percebeu agora que eles estão seguindo o calendário
profético de 360 dias?”

Então eu vi a fenda se abrir ainda mais. Eu vi o anjo com a Balança do
Julgamento. Eu vi a terra desolada. Eu não sabia dizer se isso era nos
Estados Unidos ou em outra região.
Elias: “Erin, vamos voltar à sua visão. Você está pronto?"
Eu: “Sim, estou preparada.

Esta foi uma revisita da visão da Tribulação que tive em 8 de março de
2013. Se você é sensível, ou se tem um filho que lê isso, por favor, não
mostre essas coisas a eles. A orientação dos pais será necessária aqui.

A visão começa ...
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Não havia filhos. Eu vi uma cidade sitiada. Foi cercado por arame farpado e
guardas armados. Era uma área deserta. Havia seções do centro da cidade
que foram consumidas por um incêndio ou uma bomba. Era inabitável.

Eu vi as áreas nos subúrbios que foram divididas em setores. Houve
militares. Os militares eram mestiços. Eu vi asiáticos, alguns descendentes
do Oriente Médio e outro grupo sobre o qual eu não tinha certeza.

A visão se ampliou em um bairro com o que teria sido um belo
subúrbio. As pessoas estavam abrindo suas garagens e trocando itens entre
si. Coisas que pareciam itens necessários estavam sendo levadas em
caminhões basculantes para outra área.

Então vi um shopping abandonado. Era um grande com duas histórias.
Era uma espécie de centro de reciclagem onde antes ficava cada loja. Havia
áreas de coleta. As pessoas iam a essas lojas com sacolas de roupas ou
tecidos.

Eu vi uma loja, como a da Claire, recebendo sacolas de sapatos de
pessoas. Os sapatos estavam de alguma forma sendo queimados para
alguma coisa, mas o cheiro era tóxico. Os sacos de lixo em que carregavam
os itens eram do exército e tinham marcas neles. Eu não reconheci os
símbolos.

Eu vi cada vitrine pegar um item diferente. Um recebeu sapatos, um,
como a Gap, recebeu eletrônicos e outro, como uma loja de cosméticos,
recebeu fios e cordões.

Eu vi um instantâneo de pessoas removendo a fiação das paredes de
suas casas para trazer para este centro. Havia também um lugar para trazer
vidro. Eu vi os itens sendo levados para as frentes das lojas, conferidos e
alguns pesados e então cada pessoa recebeu um tipo de moeda, ou moedas,
para vários itens. A área do mercado era como uma Macy's abandonada e
ficava no centro do Mall.

Nesta loja de departamentos, havia barracas montadas onde as
pessoas podiam trocar moedas por itens necessários. Isto é o que estava
disponível para compra: Latas muito pequenas de combustível para aquecer
alimentos para uso doméstico e velas em feixes. Pederneiras e dispositivos
de impacto para fazer chamas estavam em alta demanda.

Os jogos eram raros. Havia um tipo de sabonete autolimpante que não
precisava de água. Outros itens também. Havia muitos itens que eu não
entendia.

Após a compra desses itens, um ônibus levava as pessoas para outro
tipo de área. Era como um antigo terminal de ônibus ou metrô. Era uma
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área ao ar livre. As pessoas foram retiradas deste ônibus, junto com suas
compras, e ficaram em fila única.

Na frente dessa fila estava uma mesa. Todos tiveram que dar metade
de tudo o que tinham neste posto de controle ou terminal. Os guardas
verificariam se cada cidadão estava registrado. Para sair desse posto de
controle, cada pessoa precisava declarar sua filiação religiosa.

A partir daí, a decisão foi registrada e cada pessoa foi enviada em
duas linhas distintas: uma para Jesus e outra para Allah. A fila curta,
extremamente curta, era para quem escolheu Jesus.

No final desta linha, essas pessoas foram reunidas e afastadas dos
olhos dos outros. Essas pessoas foram conduzidas e torturadas
imediatamente e levadas a um local para serem mortas, arrastadas e
empaladas em varas em uma área tipo lixão nos arredores do subúrbio onde
os ônibus passavam para ver.

De volta ao terminal, e bem ao longe, estava um mercado de
fazendeiros com alimentos dispostos como uma mercearia. Era muito
atraente porque as pessoas estavam com muita fome. Houve fome e
insegurança em massa. As pessoas estavam tentando escapar das filas para
chegar ao mercado.

Se eles chegassem, eles seriam baleados ou quem quer que viesse
seria baleado. Este último ponto de verificação era onde o sangue de uma
pessoa era impresso, próximo à assinatura, como um pacto de sangue.
Havia uma pequena luz que escaneou o sangue para ter certeza de que era
sangue real.

Havia também outro equipamento para registrar sangue de origem
judaica. Todos os guardas estavam fortemente armados. Depois que o
registro e os contratos foram concluídos, a próxima área foi a área de
confirmação. Nomes foram chamados.

Havia uma tela, ou parede, que protegia o que estava acontecendo
além da parede. Esta era uma antiga área de metrô. Havia duas paredes
laterais e uma área de trilha que ficava abaixo das paredes e descia cerca de
cinco pés abaixo. Lá, as pessoas foram orientadas a se ajoelhar em frente
aos trilhos.

É aqui que uma pessoa jurou fidelidade a Alá ou Jesus. Se a resposta
fosse Alá, então o povo foi conduzido para fora do mercado. Antes que
pudessem comprar, eles receberam uma injeção; um tipo de rastreador sob
a pele. Isso permitiu que comprasse alimentos no mercado.

Foi aqui que vi alguns seres demoníacos que tinham rostos que
mudaram da forma humana para a forma reptiliana. Eu vi demônios maiores
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que estavam marcando pontos. Aquelas pessoas que não escolheram Allah e
declararam Jesus como seu Senhor e Salvador foram decapitadas.

Eu vi grandes anjos do céu levando-os para o céu. Suas cabeças foram
jogadas nas trincheiras com pás e a área lavada com mangueira para o
próximo grupo. O cheiro era horrível. Alguns dos corpos foram tratados
horrivelmente e eles, demônios ou homens maus, pegaram mulheres e
homens que eram atraentes e fizeram coisas horríveis com eles, mesmo
após sua morte. É muito difícil escrever sobre isso.

Posteriormente, esses corpos em trincheiras foram queimados e a área
reaproveitada para o dia seguinte. Depois que as pessoas receberam o
dispositivo e conseguiram sua comida, elas levaram seus produtos para
ônibus que foram etiquetados em setores. Eles foram levados de volta para
suas casas.

Para que descessem do ônibus, eles tinham que dar ao motorista uma
parte do que tinham ou o motorista pegaria à força o que ele queria.
Principalmente a comida e as entradas de sílex foram os itens levados.

Quando as pessoas voltaram para suas casas, já estavam chorando e
restavam apenas cerca de 30% do que haviam comprado. Eu vi pessoas
dentro de suas casas destruindo seções inteiras da casa e usando isso para o
comércio.

Eu vi itens maiores sendo levados para o meio-fio e as pessoas
ficariam de guarda sobre seus itens até que o grande caminhão basculante
viesse buscá-los. Esses itens eram muito grandes para o centro de
reciclagem e geralmente consistiam em partes do telhado, janela, sofás e
itens de construção de suas casas.

Os caminhões chegavam e pegavam os itens, davam moedas e
trocavam uma espécie de saco de pelotas e uma jarra d'água. O caminhão
vinha todos os dias com sacos de pelotas e água. As pessoas precisariam
comer as pelotas, misturadas com água, para criar excrementos humanos.

Os caminhões contariam a cota diária disso, pois, a cada dia, os
excrementos eram colocados em lixeiras junto ao meio-fio e usados como
combustível para o inimigo. Você não queria perder os caminhões, pois havia
uma consequência para isso; sem água. Não havia eletricidade.

Dentro de uma das casas, vi uma mulher em prantos e, enlouquecida,
comendo gesso, ou gesso. Não vi animais, livros, papéis ou qualquer coisa
que pudesse ser usada como comida ou combustível. A sujeira estava
contaminada. Não havia Bíblias ou instrumentos de escrita.

Não havia esperança. Eu chorei de novo ao ver isso. Desta vez, ficou
ainda mais claro do que antes. Então eu ouvi o Senhor Deus Todo-Poderoso.
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Deus: “Filha, você viu o suficiente para entender o que será. Isso é o
suficiente por hoje.”

Eu me inclinei para o Senhor no Trono. Fiquei muito grato por estar em
Sua presença. Eu O adorei com lágrimas e de todo o meu coração. Enoque e
Elias me acompanharam de volta ao Portão. Elias derramou óleo em minhas
mãos para que eu pudesse escrever. Eu estava chorando.
Elias: “Erin, sinto muito que você teve que ver isso, mas isso é apenas uma
parte do que deve acontecer.”
Eu: “Onde é esse lugar?”
Elias: “Isso não importa. Haverá eventos semelhantes a este em todos os
sete continentes.”
Eu: “Existe algo que pode ser feito? Não há esperança. Não há Palavra do
Senhor.”
Enoque: “Erin, algumas pessoas, mesmo no final, escolhem Jesus. Eles se
lembraram. Existem lugares ainda piores do que estes. As cidades estão
devastadas. Logo não haverá mais nada limpo.”
Eu: “Isso me deixa com medo.”
Elias: “Erin, não tenha medo. O medo vem do inimigo e não vem do Senhor.
Você deve ter paz. Você se consola em saber sua casa, onde mora, certo?
Você é amado pelo rei. Este é um momento posterior. Você não vai sofrer
isso. Você entende?"
Eu: “Meu coração iria falhar. Eu não conseguiria.”
Enoque: “Sim. Os eventos e pontos turísticos são como um filme de ficção
científica. Muitos ficarão tão assustados com o que verão, que muitos
morrerão de insuficiência cardíaca.”
Elias: “Apenas saiba que você é amado. Você estará em casa. Você está
com as chaves?”
Eu: Entreguei a ele as chaves. "Sim."

Ele me devolveu as chaves e disse que receberia mais instruções.
Enoque então me cobriu com a cobertura e beijou o topo da minha cabeça.
Ambos me abençoaram. Agradeci a eles e me virei para os anjos.
Anjo da Guarda: “Erin, eu sei que isso foi difícil. Anime-se. Tenha coragem.

Compartilhe isso com aqueles que vão ouvir. Haverá um tempo de
grandes eventos e conflitos chegando. Haverá luto. Haverá momentos de
grandes milagres e tanto os anjos do Céu quanto os que caíram serão
expostos.

“Seus números têm significado. Procure os padrões na Palavra para
encontrar as respostas que procura. Jesus montou em um jumento e foi
saudado com vivas e ramos de palmeira, mas, logo depois, tudo mudou.”
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Eu: “Eu não entendo tudo isso; o sacrifício, o monte do templo e as
celebrações. Também não estou certo sobre os meses e o calendário.”
Anjo da Guarda: “Não é para você saber de tudo isso. Isso é para outros
ajudarem. Você terá ajuda.” Ele se aproximou e me abraçou.

Visão finalizada…
Isso é pesado e foi muito difícil de digitar. Haverá perguntas. Eu

também tenho muitos. Por favor, não tenha medo. Sabemos na Palavra que
essas coisas vão acontecer. Também sabemos que somos amados por
Jesus.

Agora é a hora de mergulhar em Apocalipse e examinar o significado
aqui, bem como em 1 Tessalonicenses. Lembro-me e apego-me às
Escrituras que eles deram recentemente; Salmos 23, Salmos 45 e Salmos
46. Lembro-me que Ele nos ama e que o amor descerá em breve.

Eu me consolo nos Evangelhos agora, pois desejo saber mais sobre
Jesus, a luz de nossa salvação e nosso Noivo. Este sonho é profético por
natureza. Não sou um profeta, apenas um vidente e repórter do que vi. Por
favor, vá para a oração. Use o discernimento em todas as coisas. O Espírito
Santo e a Palavra do Senhor serão a sua lâmpada.

Com muito amor e bênçãos ......... Pardal
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