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048 - Atenção Março Para Quitar as Dívidas

Quinta-feira, 14 de março de 2013

Recebido quinta-feira, 14 de março de 2013
(Anteriormente conhecido como Mini 1)

Fui para a cama com um peso no coração ontem à noite. No sábado, 9
de março de 2013, acordei repentinamente como se estivesse em um
terremoto. Era como se eu estivesse tremendo, o que me assustou.
Enquanto estava deitada de olhos abertos, minha cama e meu corpo
pareciam tremer.

Isso me lembrou da minha infância na área da Baía de São Francisco.
Muitas vezes, eu tinha acordado do meu sono com tremores reais. Isso,
entretanto, era diferente. Este não foi um terremoto real de acordo com o
USGS. Meus cães não foram abalados pelo tremor. Então, isso significava
que era uma mensagem do Senhor.

Na verdade, era a segunda vez que tal acontecimento acontecia
durante o meu sono. O primeiro foi na quarta-feira, março dia 6, 2013. Além
desses terremotos virtuais nos últimos cinco dias, eu tenho ouvido um som
correndo familiar na minha cabeça, seguido por uma perda breve de audição
e vertigem, em seguida, luz.

Foi o mesmo que encontrei há cinco anos na Sexta-feira Santa de
2008, antes de minha Experiência de Quase Morte (EQM). Esses tremores
virtuais, no entanto, não parecem estar relacionados do ponto de vista
médico, pois meu marcapasso aliviou quaisquer pulos anteriores que eu
possa ter tido em meu batimento cardíaco no passado.

Curiosamente, esses 'terremotos' não ocorreram apenas em meus
sonhos, tirando-me do sonho, mas também estavam praticamente
acontecendo em meu estado de vigília. Observei esses eventos como, talvez,
avisos para eu ficar mais atento.

Ontem à noite, isso me acordou exatamente às 01h22 no meu relógio.
Eu achei isso curioso. Mais tarde, pela manhã, antes de escrever meu sonho,
o Espírito Santo me incitou a voltar ao sonho do anjo avisando-me: 'Eis os
idos de março, eis os idos de março.'

Procurei então a definição de 'Idos' no dicionário e foi definido como 'o
dia 15 de março, maio, julho e outubro e o 13º dia de qualquer outro mês'.
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Procurei então a definição de 'Contemple' no dicionário e foi definido como o
seguinte:
- Perceber através da visão ou apreensão;
- Para contemplar ou observar

Ao concluir minha pesquisa, sou imediatamente encaminhado para o
Portal. Dois anjos me cumprimentaram. Esta manhã, fui transformado em
uma criança no corpo com um vestido branco.

Lá, ao longe, estava Jesus sentado em uma grande rocha com um
pequeno rio atrás dele e uma bela árvore ao lado do rio. Corri para Ele em
uma corrida rápida. Ele abriu os braços para me receber.

Amo todo o tempo que passo com Jesus, mas este momento especial,
quando sou como uma criança, é o mais precioso para mim. Ele me pega e
eu lhe dou um grande abraço. Ele me deixa descansar em Seu ombro
esquerdo por um tempo. Percebo que dependo muito Dele e amo isso.
Jesus: “Erin, o que está te incomodando?”
Eu: “Estamos todos antecipando e prontos para você vir para nós.”
Jesus: “Isso é bom, certo?”
Eu: “Sim, mas quando? Logo é vago. Eu sei que você não vai dizer.”
Jesus: “Erin, não sei exatamente o dia ou a hora”.
Eu: “Mas a temporada parece certa.”
Jesus: “Sim, e, à medida que nos aproximamos do tempo, ficará tão claro
que, mesmo na própria hora, você se perguntará e perguntará: 'Este dia,
esta hora, este minuto?' Mas saiba que estou chegando e cumprirei o que
está escrito.

“Eu venho em verdade e retidão para remover Minha Noiva daqueles
que operam no oposto do que eu defendo, cujo trabalho é apontado como o
'destruidor'. À medida que o tempo se aproxima, a profecia será cumprida.
Coisas nas Escrituras que parecem fora do lugar de repente se encaixam na
sequência adequada em que foram colocadas.”
Eu: "Não entendi?"
Jesus: “Algumas partes são confusas, mas, quando os eventos ocorrerem,
você dirá: 'Ah sim, isso está de acordo com isso, e assim por diante'. Você
entende?"
Eu: “Sim, é como um quebra-cabeça.”
Jesus: “Lembre-se de procurar padrões. Será nas menores coisas. Então,
haverá muitas pequenas, mas relacionadas, profecias cumpridas que irão
ajudá-lo a compreender e ver o caminho para o cumprimento maior das
profecias.

“É assim: você está parado em um vale e, a muitos quilômetros de
distância, vê uma cordilheira. À medida que você se aproxima dessa
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cordilheira, as montanhas ficam maiores e mais claras; os detalhes ficam
claros quanto mais perto você chega.”
Eu: “Então, vai ficar ainda mais claro?”
Jesus: “Sim. Eu não sou o autor de confusão. Você entende? Deus não é
mentiroso ou enganador. É disso que vim removê-lo.”
Eu: “Somos como ovelhas neste vale.”
Jesus: “Sim. Muita coisa aconteceu nos vales.”
Eu: “sim. Os vales estão por toda parte nas Escrituras.”
Jesus: “Não só vales Erin, também montanhas. Procure as cidades rodeadas
por sete montanhas.”
Eu: “Não entendo. O que vou encontrar?”
Jesus: “Padrões em regiões e eventos e, em seguida, prazos, tudo
escondido à vista de todos.”
Eu: “Senhor, nosso inimigo, o mentiroso, é esperto. Isto é confuso."
Jesus: “Sim, mas, simplesmente, enquanto você está no vale, concentre-se
em Mim e fixe-se no horizonte. Encontre o fio de prumo, o que é verdade,
Erin. Lembre-se, também, onde um lobo se reúne, muitos o seguirão. Lobos
correm em matilhas contra meu rebanho de ovelhas no vale.”
Eu: “Parece que os lobos conhecem os movimentos das ovelhas com
antecedência.”
Jesus: “Sim. Lembre-se de que o inimigo não é estúpido. Não acredito que
nenhum anjo do céu tenha falado isso. Um tolo é um homem que fica cego
de arrogância e não consegue ver os esquemas do inimigo ao seu redor, mas
se gaba de afirmar ser mais inteligente do que o inimigo. Nunca subestime
seu oponente. Isso é sabedoria, pois seus inimigos são afiados. ”
Eu: “Eu fiz isso.”
Jesus: “Lembre-se de que o inimigo conhece as profecias. Ele já fez parte
do Reino Celestial. Ele se deleita com a tolice e seu orgulho o derruba como
resultado. Outros foram com ele ao mesmo tempo, mas, não se engane, o
inimigo é bem planejado, altamente organizado e eles correm em matilhas
como lobos.”
Eu: “Então, ele tem um entendimento melhor do que nós sobre a temporada
em que estamos?”
Jesus: “Ele está preparando, e foi concedida, a capacidade de cumprir suas
punições para o cumprimento da profecia. Isso é predito na Palavra da
verdade e é a Vontade de Deus. As coisas irão de acordo com o plano de
Deus, não o inimigo. Conforme o tempo se aproxima, concentre-se em Mim.”
Eu: “Senhor, se nosso inimigo sabe mais do que nós, então ele pode nos
enganar melhor; os lobos podem chegar às ovelhas. O que vai acontecer?"
Jesus: “Fica em paz, criança. Não há um pastor no vale que o guia para a
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segurança? Lembre-se, o pastor protegerá Seu rebanho e não permitirá que
os lobos devorem nem mesmo um.

“Somente aqueles que estão escondidos no rebanho, que nunca
planejaram fazer parte do rebanho, para começar, serão devorados. Estes no
rebanho são na verdade lobos em pele de cordeiro e se escondem entre o
rebanho”.
Eu: “Acho que há muitos deles.”
Jesus: “Sim. Eles trabalham junto com o inimigo para destruir as ovelhas de
dentro.”
Eu: “Então, em breve o inimigo vai atacar ainda mais?”
Jesus: “Sim. Quando tudo parece calmo e todos estão desprevenidos, o
inimigo vem atrás dos mais vulneráveis na vigília noturna.”
Eu: “Oh, eles destroem à noite?”
Jesus: “Sim. Um ladrão rouba sob a cobertura da escuridão, mas também
pode roubar em plena luz do dia. A maioria dos ataques ocorre durante a
noite, quando o enganador pode destruir as massas.”
Eu: “Vai acontecer alguma coisa em breve?”
Jesus: “Tudo o que acontecer será o cumprimento das profecias da Palavra
da verdade. Você conhece suas estações?”

Eu sim. Acredito que estamos em uma 'alta temporada' agora.”
Jesus: “Sim. O inimigo está trabalhando. Porém, maior é Aquele que está
em você do que aquele que está no mundo.”
Eu: “Hoje é o 'Idos de Março' em Israel. Acontecerá alguma coisa?”
Jesus: “Erin, discerne cuidadosamente. O que o anjo disse para você? Veja
as definições de 'contemplar' e de 'Idos'. Qual é o seu entendimento? Olhe
atentamente. Não é mais um anúncio de um tempo, evento ou temporada
que está por vir?”
Eu: “Acho que estava indo na sua frente”.

Jesus sorriu e riu, então me deu um grande abraço.
Jesus: “Sim. Em sua grande expectativa, lembre-se de esperar no Senhor,
certo? Erin, o 'Idos' também significa vigiar pelos sete dias anteriores. O que
acabou de acontecer? Como isso é significativo? Você deve observar
padrões. Preste atenção aos acontecimentos, mesmo os pequenos. Ao fazer
isso, escreva-os.

"Quando você então vai às Escrituras, especialmente com os profetas,
veja como isso se alinha com eles. O Espírito Santo irá guiá-lo. Estou
instruindo-o sobre como conhecer seu inimigo. Às vezes, enquanto procura
pelo grande evento, você perde o menor evento.

“Finalmente, foque em Mim e saiba que a temporada está muito
próxima. Entenda que não vou demorar e Deus não demora. Tudo é
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planejado com antecedência. Tudo está configurado, incluindo todos os
detalhes. Não haverá nada para você fazer a não ser amar a Deus de todo o
coração e amar o próximo como a si mesmo. Isso faz sentido?"
Eu: “Eu simplesmente sinto que Você virá logo para nós; qualquer dia
mesmo.”
Jesus: “Você sabia que cuidar de mim também é uma forma de adoração
para mim? Isso prova o quanto você me ama. Muito poucos assistem e
esperam pelo Meu retorno. Porque Você fez isso, junto com seus amigos, eu
derramarei amor, graça e presentes especiais de favor para que você saiba
que estou satisfeito.”
Eu: “Oh, obrigada. Adoro presentes. Eu te amo."
Jesus: “Eu te amo mais.”

Ele me enviou com os anjos. Eu me virei para vê-lo acenar. Quando eu
estava no Portal, um anjo me deu instruções.
Anjo: “É um bom momento para ler as Palavras dos profetas; Daniel,
Ezequiel, Isaías e Jeremias têm boas instruções, mas também Zacarias.
Olhe também para os livros de 'profetas menores'. Concentre-se em seu
coração. Concentre-se no amor e no perdão, na paz e na graça.

“Lembre-se de não entreter os tolos que zombam, como no Salmos 5.
Você olhará para as colinas. De onde vem sua salvação? O Salmos 23
também é bom aqui. Erin, não se esqueça das montanhas tremendo no
Salmos 46.

“Você é amada pelo Rei. Em breve, o Salmos 45 fará todo o sentido,
mas não antes do Salmos 83. O Salmos 82 contém uma declaração e o
Salmos 84 Sua promessa a você. Leia tudo isso.”

Eu anotei isso e comecei a trabalhar. Eu percebo que isso é profético
por natureza. Por favor, use o discernimento, pois o inimigo está vagando de
um lado para o outro agora, olhando para quem ele pode devorar. O Espírito
Santo é o seu instrutor e a Escritura é a sua palavra da verdade. Jesus é o
seu Salvador.

Com muito amor e muitas bênçãos hoje… pardal
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